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Sobre a lnimputabllldade jurldico-penal em razáo de
anomalia psíqnica: a caminho de um novo paradigma? (*)

(•) El texto del presente artículo se corresponde con el contenido

de la conferencia pronunciada por el autor en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago de ComposteJa el día 25 de abril de 1989, con roo~
tivo de la celebración de la Semana Jurídica Portuguesa.
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O tema que me proponho tratar perante vós tem directamente a ver com a no~áo e o sentido da exigencia de
imputabílüiade como pressuposto ou elemento da categoría
jurídico-penal da culpa (1). Sao de todos conhecidas a evoluc;áo e as transforma~es sofridas por esta categoría na
mais recente dogmática jurídico-penal -e sobre as quais tive
de resto ocasiiío de me pronunciar, em artigo náo há muito
tempo ainda surgido nas páginas prestigiadas dos vossos
Cuadernos de política criminal (2), seudo essa urna razáo
mais para que nao insista em tal ponto. Dentro dos diversíssimos temas que constituem a dogmática da culpa jurídico-penal, porém, talvez que o da inimputabilidade -e aquí
fa~o en já a minha primeira redu<;áo: o da inimputabilidade
em raziio de anomalia ps(quíca, querendo com isto significar
que deixarei por inteiro fora de considerac;áo o tema da
inimputabilidade em razlio da ida de-, talvez que o tema da
inimputabilidade, dizia, seja aquele que parece ter alcan<;ado urna maior "estabilizac;áo doutrinal" e menos sofrer
com as tormentas que hoje voltam a sacudir o edificio do direito penal da culpa mesmo nos seus fundamentos. Parecem
(1) Permito-me chamar a

aten~ para

que em portugués a palavra

culpa tem um significado inteiraruente oortespondente a culpabilidad eru
espanhol ( Scbuld em alemáo). B com esse significado -nao com o corres-

pondente a negligencia (culpa em espanho1, Fahdfissigkeit em aternao) que
o tenno será sempre usado no texto.
(2) J. Fig\!elredo Dias, "Culpa y personalidad. Para una reconstrucción ético-jurídica del concepto de culpabilidad en Derecho penaí", Cuadernos de pofftica criminal 31 (1987)1 págs. 5 e ss.
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adquiridos, na verdade, o sentido e o significado da exigencia de imputabilidade para afirmai;áo da culpa jnrídico-penal; parecem assegurados os seus critérios de aferi~o em
funi;áo de urna anomalía psíquica de que padei;a o agente;
parecem estabelecidas no essencial as consequancias, substantivas e processnais, que daquela inimputabilidade devem
ser retiradas para a responsabiliza~áo do agente.
E no entanlo, talvez todos possamos concordar facilmente em que o problema da inimputabilidade em razáo de
anomalía psíquica é, logo por sua propria natureza, wn dos
mais movedii;os com que pode deparar-se em toda a dogmática jurídico-penal. E dos mais movedíi;os, digo, porque
nao só nele convergem todas as dúvidas -dogmáticas e político-criminais, por um lado, metodológicas e epistemológicas, por outro- que fazem a grandeza e a dificuldade incomparáveis dos problemas da culpa jurídico-penal; mas porque
ele se situa na fronteira, cada vez mais ténue e imprecisa,
que separa (ou aproxima?) os problemas dogmáticos, político-criminais e criminológicos dentro do edificio global do
direito penal. Para poneos problemas, com efeito, como
para o da inimputabilidade em razáo de anomalia psíquica
se revelam táo decisivas e condicionantes as constru~
provenientes do campo inexaurível das ciencias humanas. E
é justamente para este ponto que desejo pedir a vossa
ateni;áo.
É indiscutível, na verdade, que a rela<;áo dialéetlca
que, desde o surgimento das ciencias do homem, entre estas
e o coneeito de inimputabilidade em razlio de anomalía psíquica se estabeleceu tem deparado com sensíveis dificuldades; táo grandes que parecem por vezes conduzir a um diálogo de surdos e r~ o divórcio entre juristas e dentistas
do homem, acarretando sempre os maiores danos para a tarefa de apliea¡¡áo do direito. Mas acredito firmemente que
os recentes desenvolvimentos operados ao nivel, tanto da
compreensiio do direito penal como da imagem das ciencias

,;::\i'.,

:iti;?:.

do homem, dáo jus a esperar que se afastem as dificuldades
tradicionais; e que se atinja um estádio de trabalho eonjunto
-baseado numa racional divisiio de tarefas e de eompeténcias, mas sem qnebra da interdisciplinaridade e da complementaridade funcional necessárias- eom o qua! muito terá a
ganhar a justiga e a efieácia da aplica9áa do direita penal.
Ponto é que este novo espírito de relacionamento, determinado por um novo ponto de encentro entre o normativo e o
especulativo de um lado, e o fáctico e o empírieo do outro,
náo fique reduzido ao domínia abstracto da dogmática jurídico-penal, mas se concretize na vivencia prática da aplicagáo do dircito. Para tanto, a palavra decisiva pertence a
reeonformagáo do processo penal, sobre quem recaí a tarefa
prática de, sem enfraqueeer a fungáo de protecgáo dos direitos, liberdades e garantías das pessoas, erigir os mecanismos que permitam a mais frutuosa eolaboragáo entre juristas e dentistas do hornero na definigáo da responsabilidade penal.
A minha intengáo é pois a de produzir urna breve
meditagáo sobre o estado pregresso do relacionamento entre a inimputabilidade em razáo de anomalía psíquica e o
contributo que para aqueta nogáo foi fornecido pelas dencias do homem; seguida de urna curta alega<¡áo em pro! da
necessidade de carrear elementos que permitam a ponderagao daquele relacionamento a urna nova luz, ao longo de
todo o sistema da justiga penal. Fa.zendo-o, náo me penitenciarei de substituir um modo de consideragáo especulativo e
normativo, característieo da dogmática jurídico-penal, a urna
dimensáo empírica, própria da criminología. Já passou o
tempo (3) do modelo 'positivista" de urna criminologia drcunscrita ao problema etiológieo; como também do modelo
"dentífico' de urna criminología totalmente cindida da valoragáo e utilizagáo pragmática ou polftica-crirninal dos seus
(3) Sobre o que se segue ver J. Figueiredo Dias / M. Costa Andrade, Criminologia, CoiJnbm, Coimbra Editora, 1984, págs. 93 e ss.
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dados; como ainda, consequentemente, do modelo puramente 'sociológico" de mna criminología intencionahnente
divorciada do jurídico, das suas normas e das suas valora9óes específieas. Objecto do pensamento erinúnológieo é
hoje considerado, a justo título, o inteíro sistema de aplica9ao da justi~ penal; tornou-se pacífica a ideia, por outro
lado, de que uma directa intencionalidade político-criminal
"erítica" é intrínseca a própria criminología. Por esta forma,
política criminal, direito penal e crinúnologia sáo, a igual título, partes integrantes de uma unidade funcional (4), para
caracteriza~áo da qual poderá ser recuperada, se bem que
em novos termos e com sentido diferente, a ideia de v. Liszt
de uma geswnte Strafrechtswissenschajl -de mna "ciencia global do direito penal" (5).
Devendo acantonar a exposi~o dentro dos limites de
tempo que me sáo impostas, terei de me exprimir através de
fórmulas secas, quaudo náo mesmo, as veres, apodícticas;
como terei, por outro lado, de procurar obter urna redu~o
da eomplexidade da matéria, ensaiando a sua compartimenta9áo em síntesis apertadas. Mas sínteses que, apesar de
tudo, niio fa9am violencia a realidade das coisas e a verdade
histórica da evolu9i10, nem obscure~am a dupla vertente -a
normativa e a empírica- que tem dificultado, mas ao mesmo
tempo também enriquecido, o diálogo entre juristas e cientistas do homem neste campo.
Creio poder afirmar, com razoável exactidáo, que a
bistória pregressa do contributo das ciencias do bomem
para a elabora~o e aplica~ao do conceito de inimputabilidade em razáo de anomalia psíquica se deixa reduzír a duas
fases características de evolu9áo, prenunciando-se boje uma
(4) De que nos faJam por exemp.lo Maurach / Zipf, Deutsches Stra..
frecht, AT, B. 1, 611 ed., Kadsruhe: Müller, 1983, pág. 42.
(S) V. Llszt, Stmfrcchtlichc Aufsíitzc und Vortnf¡¡e, 1, Berlin:
Guttentag. 1905, págs. 284 e ss. e uKriminaJpotitische Aufgaben'\ 7.eitschrift
f. d. gesamte Strofrechtswisscnschaft, 1889, págs. 452 e~
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terceira e nova via de consideraváo. Náo gostaria, todavia,
que esta minha tentativa rígida de compartimenta9ao fosse
perspectivada e avallada segundo um critério puramente
histórico de análise. Se bem possa dizer-se que a primeira
fase se encontra boje quase por inteiro superada e que a segunda corresponde a concep9fio ainda boje dominante, enquanto a terceira mal desponta e a custo se deixa definir, a
verdade é que, no mesmo ponto geográfico e relativamente
a um qualquer momento histórico, a situa9fio do nosso problema nunca foi unívoca nem relevou de uma única conce~áo. Náo é pois um ponto de vista fundamentalmente
histórico, mas compreensivo, aquele que me guiará nas consideravües seguintes.

H.
Na primeira fase do nosso problema, o modelo de racionalidade que preside iis ciencias do homem (6) é ainda,
basicamente, o das ciencias natnrais; um modelo, por conseguinte, confessadamente positivista, mecanicista e estritamente causal. É certo que, num primeiro momento, o modelo que as ciencias naturais pressupunham assentava na
distin<¡iio entre natureza e pessoa humana -aquela dominável
através da observa~áo e da experimenta~áo, esta o campo
por excelencia do imprevisto, da variabilidade e do mistério.
Quando, porém, as ciencias do homem se constituíram como
tais, elas viram nas ciencias naturais a concretiza<;;io de um
modelo de conhecimento universalmente válido e, de resto,
o único válido. A psicología, a psicopatologia, a psiquiatría,
a psicanálise e a própria sociología nasceram e constituíram-se sob a égide do paradigma dominante das ciencias

11

(6) Sobre esta questa.o do modelo das ciéncias cfr. B. Sousa Santos,
Um discuxso sobre as Ci!nclas11, separata do Anu.úio da Universidade de

Coimbra (1985-86), págs. 27 e ss.

-133-

naturais e ficaram, durante muito tempo, por completo apegadas aos seus snpostos metodológicos.
Deste ponto de vista, uro relacionamento das ci\lncias
humanas com a culpa e a imputabilidade jurídico-penais e
uma efectiva contribuio;iio daquelas para estas só se tornariam possíveis se a própria culpa fosse construida dentro de
urna concept¡iio do mnndo e da vida, de pressupostos metodológicos e epistemológicos -em suma, dentro de um modelo
de racionalidade- compatíveis com o modelo de que participavam as ciencias do homem. Foi isso o que aconteceu: no
dominio do direito penal operou-se a des-normativiza<;¡áo
dos seus conceitos e a redm;áo naturalista e positivista dos
seus conteúdos. E, antes de todos, do conceito de culpa, A
esta luz, a culpa é apenas, s6 pode ser, o conglomerado dos
momentos s1.1/Jjectivos do crime, a comprova¡;áo da subsisténda de uma rela~áo psicológica entre o <1gCnte e o seu
comportamento, que permite imputar-lhe este a título de
dolo ou de negligencia.
Decerto, mesmo nesta concept¡iio náo deixava de
considerar-se a imputabilidade do agente -fundada na exigencia de uma certa idade e de um mínimo de saúde mentalcomo pressuposto da afirma~áo da culpa. Bem se compreendc, porém, que fossem entáo diminutas as exigencias
postas l\ afirma<;áo da imputahilidade, e náo só diminutas
como, sobretudo, assentes nnn fundamento somático -numa
"doen~a" em sentido estrito, permanente, temporária ou intermitente-, ainda e sempre /Jiopsicolagicamente comprováveL Por isso me permito ligar esta concept¡iio ilquilo que
chamarei o paradigma biopsicolágico da imputfibilidade (7).
Diga-se, em abono desta concep<;;áo, que ela tinha por
si o mérito de ser simples e precisa; e mais ainda, de ser re(7) Muitas le~la!,Jées actuais podem ainda ser reoonduzidas no essencial a este modelo, É esse .seguramente o caso da legífila~l'io francesa, re~
gundo a !!~o que dela nos dá por exemplo J. Pradel, Dmit pénaJ général, lt
6'ed., 198B, págs, 542e ss.
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duccionista ou mesmo eliminadora das tensóes entre juristas
e peritos das ciencias do homem, estabelecendo entre eles
urna razoável divisiio de trabalho. Em consequencia, esta
fase viu crescer, enormemente e com rapidez, a soma de
conhecimentos sobre o homem necessários as tarefas de
aplical(lio do direito e da administral(lio da justíi;a penal.
Na cria,ao desta espécie de "harmonia universal" jogou antes de mais o sen papel a ideia que se fazia do fundamento de interven~áo do direito penal e do sentido e finalidade da pena. Considera\¡óes de retribui,áo ou expial(lio
eram repudiadas como ineompatíveis com o monismo científico-cultural em que toda esta Weltanschauung se baseava.
Em sen lugar valiam puras considera\¡óes de preveni;ao, observáveis~ mensuráveis e, como tal? ainda recondutfveis a
única finalidade científica de conhecer a natureza (incluída
a natureza humana), para melhor a dominar.
Jogou ali o seu papel, em segundo lugar mas com importancia decisiva, a circunstancia de a concepl(lio que se
fazia da culpa nao por em causa o dogma consubstancial a
própria ideia de ciencia: o dogma determinista, a que inflexivelmente estariam submetidos todos os fenómenos, incluído
o da voutade humana. O que fazia com que o problema da
imputabilidad.e do agente sofresse urna nova redu~o, seudo
amputado pratícamente da totalidade da temática relacionada com a capacidade da vontade, para quase se esgotar
nas questóes relacionadas com a capacidade de entender e
-quando multo- de avaliar, em suma, com o chamado momento intelectual da imputabilidade.
Jogou ali o seu pape~ finalmente, a circunstancia de
este modo de considera,áo do problema se harmonizar inteiramente com a concep\¡áo da ciencia criminológica nascente. Também esta, como estudo exclusivo das causas do
crime, participava do modelo de racionalidade global das
ciencias e sufragava os cánones positivistas, naturalistas e
deterministas do paradigma etiológico.
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Náo havia pois, nesta perspectiva, lugar para quaisquer conflitos, positivos ou negativos, de compet<!ncia entre
o aplieador do diteito e o perito de ciencias humanas -da
biología a psiquiatria, da antropolgia il psicologia e il pr6pria
sociología- a quem fossem postas quaisquer questoes juridieamente relevantes: o que o juiz poderla querer saber era
exactamente aquilo para cuja resposta o perito se sentia capacitado. Saber, nomeadamente, se o agente sofria de urna
doeno;a mental biopsicologíeamente comprováve~ fosse
permanente ou temporária; e, em caso afirmativo, se o seu
grau de gravidade era tal que afectasse as suas faculdades
de entendimento, de discernimento e -eventualmente- de
avalia~o do facto cometido.

Ill.

O edifícío harmonioso e pacífico, assim laboriosamente construído, ruin porém logo no momento em que se
compreendeu que a realidade normativa do direito penal se
náo deixava apreender dentro dos férreos pressupostos do
naturalismo de raiz positivista. Cavam-se nesse preciso momento os fossos, ainda hoje táo visíveis, entre o mundo do
dever-ser e do ser, entre o normativo e o empírico, entre o
juiz e o perito; e abre-se, deste modo, aquilo que considerarei a segunda fase de evolu~1ío do nosso problema.
Come~o por notar que a abertura desta fase é determinada pela substituic;áo das eoncep~es ao nível do direito,
enquanto as ciencias humanas propriamente ditas, a criminología inclusive, -pese ao rápido e acentuado progresso que
experimentaram- continuaram agarradas ao modelo de racionalidade global atrás referido. Foi esta décalage a fonte
das dificuldades e perplexidades a partir daí táo vivamente
sentidas. O direito passa agora a ser visto como urna ordem
normativa autónoma, na base de urna axiologia pressuposta
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que dá fundamento ao sen específico modo de validade (8).
Bem se compreende que, deste modo, o próprio fundamento de interven~o do direito penal e de legitima~o da
pena se modifique, dando lugar ao reaparecimento das considera~oos absolutas de justi~ e de retribui~áo, ao lado ou
mesmo a frente de considera<;óes pragmáticas, utilitárias e
relativas de preven,ao.
Com isto, é, antes de mais, o próprio conceito de
culpa jurídico-penal que se modifica (9). Urna concep\¡áo
pnrrunente psicológica da culpa, como mera atribuii;iio snbjectiva do facto ao agente a título de dolo ou de negligencia,
náo serve para justificar, a luz de considerai;óes de justii;a, o
mal ou o sofrimento da pena. A eulpa torna-se agora assim
em pressuposto necessário e suficiente de aplica,áo da
pena; e, como portadora de um momento ético, passa a
conter obrigatoriamente em si urna censura: a censura de
um comportamento humano, por o culpado ter actuado
contra o dever, quando podía ter actuado "de outra maneira", isto é, de acordo com o dever.
As consequencias, para o nosso problema, desta modifica~áo

do sentido da culpa sao vi<Jveis. Por um lado, todo
o sentido da imputabilidade se modifica: esta deixa de ser
mero pressuposto da atribui~áo subjectiva e psicológica do
facto ao agente, para se tomar elemento integrante -e, ua
verdade, náo autónomo- da afuma~íio da capacidade do
agene para se deixar motivar pela norma no momento do
facto (10). Dal a formula~áo correnle da imputabilidade
{8) Sobre esta oonoepi;ao do direito ver A. Castanheira Neve&i Jndo Direito (UfiOes copíografadas), Coímbra1 J. Abran~

trodu~o ao F,studo

tes, 1983, págs. 6 e ss.
(9) Sobre esta módifica~llo ver B. Correia, Dircito Crimina/, It
Coimbn1.1 Allnedina, 1963, págs:, 310 e s.¡ e o estudo fúndamental de H.
Welzel1 Naturalismus und Wcrtphllosophic in1 Strafrecht; 1939.
(10) Sobre este ponto J. Figuciredo Días, O Problema da Con.scilncia da llicitude cm Ditcito Penal, Coimbra, Coimbra Editora, 1969,
págs. 210 e s.
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-constante, já no essencial, por exemplo, dos códigos penais
sní~ e italiano, e agora também dos novos códigos federalalemáo, portugu&, brasileiro, etc. - como capacidade do
agente, no momento do facto, "para avaliar a ilicitude deste
e para se deixar determinar por essa avalia<;áo". O que,
queira-se ou nao, acarreta uma segunda consequéncia de
náo menor relevo: desta forma, na verdade, o dogma da
culpa da vontade faz o seu aparecimento na doutrina da
culpa jurídico pena~ ligando-se esta e a imputabilidade, de
urna forma indissolúvel, íl. questáo do livre-arbítrio e da liberdade da vontade humana (11). Numa palavra, ao anterior
paradigma biopsicológico substítui-se o que chamarei oparadigma normativo da doutrina da imputabilidade.
O que tudo isto significa para o relacionamento, nesta
matéria, entre direito penal e ciencias do homem,; entre juiz
e perito, é fácil de compreender. Desde logo, e sobretudo,
há agora urna questáo fulera! -a da liberdade do agente no
momento do facto- que o juiz devería propor ao perito, mas
a que este niio pode responder sern eom isto se arrogar urna
competéncia que nao possui. Pois numa conclusáo continuam as ciencias humanas unilnimes, se possivel ainda eom
maior convie<;áo do que no tempo em que Kurt Sclmeider a
formulou: na de que a afirma~áo ou nega<¡áo de urna concreta capacidade de escolha do homem cm situa~iio é absolutamente inverificável e por ninguém pode ser feíta de
modo responsável (12). Aeresee que, com este sentido do
problema, se verifica um indiscriminado alargamento do
substrato biopsicológico da inimputabilidade, o qual passa
agora a poder abranger, nao apenas a "doen~a mental' em
sentido estrilo, mas toda e qualquer "anomalia psíquica" -das
psícoses il oligofrenia, das psicopatías as perturba,Oes de
consci~ncia, das neurosas as personalidades com reac.;óes
(11) Em detaUre sobre esta rela~lo J. Figueiredo Dias, Liberdade Culpa - Dircito Pe11a/1 2' ed., Coimb.ra, Coimbra Editora., 1983.
(12) K. Sehneider1 Die Beurtcilung der Zurcchnungsfiihigkeit, 3a
ed., 1956,
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ou tendencias anómalas isoladas. Ao mesmo tempo que se
verifica este alargamento dáse porém, algo eontraditoríamente, uma brutal desvaloriza~áo do elemento biopsicológico a favor do critérío normativo; até ao ponto de poder
perguntar-se se há razlío para continuar a exigir um fundamento biopsicológico da inimputabilidade, quando esta
constituí afmal apenas um elemento náo autónomo da unitária e global capacidade do agente de motiva~o de acordo
coma norma, em que a culpa jurídico-penal se traduz.
Em conclusáo: o perito das ci<lncias do homem, na
primeira fase da evolu~o, tomava sobre si a generalidade
das tarefas do juiz neste campo, até ao ponto de poder dizer-se que se sobrepunha a fun~áo judicial e que era a ele
que em (!!timo termo pertencia a decisáo. O perito tornase
agora porém, em rigor, um auxiliar dispensável do juiz, para
quem inclusivamente constituirá por vezes um estorvo. Ele
pode, é certo, continuar a responder as questóes relacionadas com o fundamento bíopsíco/ágico da lnimputabilidade,
mesmo com a muito maior extensáo que este fundamento
agora assume. Ao que o perito náo pode responder, todavia,
nem sequer auxiliar a responder, sem cometer mn palmar
excesso de competencia, é ao fnndamenlo nonnativo da
inimputabilidade, no fundo do qual se insereve a indiscernível questáo do Jivre-arbítrio e da liberdade da vontade em
situa~o.

B o problema em nada se altera ou se simplifica, do
ponto de vista do perito das ciencias do homem, pela eircunstllncia de os dogmáticos do direito penal pretenderem
que náo é verdadeiramente a questáo do livre-arbítrio que
ali está implicada, antes só, na expressáo de Roxin, "mn
postulado político-eriminal dirigido ao juiz" (13); postulado
que traduzíria, no dizer de Jescheek, "urna indiscutível reali(13) C. Roxin, *Kriminalpotitische Überlegungen
Schuldprinzip''i Momuschrift fiir Krinüiiologi.e, 56, 1972, pág. 320.
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zum

dade da nossa eons~ncia social e moral" (14): a de que o
agente adulto e medianamente saudável do ponto de vista
psíquieo é responsável pelos seus actos perante a comunidade. Pois o perito em ciéncias humanas nada tem para oferecer ao juiz quando -como aquí entáo sucederia- se trata da
substituic;lio de comprovac;;óes reais por categorias estritamente normativas, por adscric;;áo ou imputac;á.o presumidas
em certas condi\¡Oes.

IV.
A situac;á.o da crise que acabo de tentar descrever em
apertada síntese é ainda hoje dominante; mas num lado e
nnutro, no domínio do normativo como no do empírico, no
díreito como nas ciencias do homem, muita coísa mudou já
ou está em processo acelerado de muta<¡lio. Creio que isto
permite entrever a abertura de mua tetceira fase na evolu<;lio
do nosso tema, que agora procurarei cara<.,'l:erizar.
1. A autonomía normativa do direito nao se perdeu
nem me parece em risco de perder-se. É notável, é cerio, a
extensíio e a intensidade com que, relativamente a ele, se
reafirma hoje o dogma empírico-analítieo. Mas, ao menos na
minha leitura, as teorias funcionalistas, críticas e sistémicas
sobre o direito revelam, ao nivel mais profundo, urna !acuna
essencial que elas náo podem ou náo querem preencher e
que respeita ao fundamento do particular modo de validade
do direito (15). A resposta só pode continuar a ser aqui a de
que aqnilo que define a normatividade jurídica é a dimensáo
axiológica, procurada no quadro de valores integrantes do
{14) H.-H. Jesche<:k, Lchrbucñ des Stmfrechts AT, 4' ed., 1988, p.
370.

(15) Pergunta--.me, precisamente, se ruio terá sido na base desta
consciet1cia que N. Luhmann, Soziale Sjstemc. Gn.uwn·ss ciner allgemciner
Thcon'e1 Frankfurt a, M., Subrkamp, 1984, reviu recentemcnte, em diversos
pontos, as was concep~Oes sobre o sistema socíal.
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consenso comunitário e mediadas ou positivadas, nos países
democráticos, nas leis constitucionais (16).
Com isto, porém, em alguma eoisa mudou de novo o
sentido da intervern;áo do direito penal e da legitima<;iio da
pena. Num Estado de Direito, de cariz social e democrático,
a fun<;ao do direito penal s6 pode consistir, nao na reallza<;áo de qualquer ideia absoluta de retribui<;áo, mas no
propósito de constituir urna ordem efectiva de protee<;áo de
bens jurídicos; é dizer, das condi\¡Oes comunitárias essenciais de livre realizagáo e desenvolvimento da personalidade
de cada homem. Consequentemente (17), o momento inicial
e decisivo de fundamenta<;áo da pena há-de residir na necessidade de estabiliza<;áo da ~alidade da norma violada, pela
reafirma<;áo dos orientamentos culturais e dos critérios
ético-sociais de comporlamento que naqnela se cont<lm. Por
outro lado, aplicando-se a pena a nma pessoa humana,
aqnela nao pode deixar de respeitar o "axioma antropológico" da eminente dignidade desta e, por isso, de ser fundamentada e medida pela culpa do agente.
Ternos assirn que a culpa, axiologicamene fundada no
valor da garantia da dignidade da pessoa, há-de conservar
nm elemento ético-pessoal, !imitador das exigl>ncias que de
outros pontos de vista -nomeadamente dos da prevern;áo· se
fa<;am á responsabilidade do agente; e há-de, <leste modo,
supor a liberdade do agente, sem com isto cair de novo na
aporía do livre-arbítrio e da liberdade da vontade. Como é

isto possfvel?

(16) Neste sentido e sobre o que se segue J, Figueiredo Dias:, romo
na nota 2, págs. 8 e ss.
(17) Sobre as afumaqOes que .se seguem e a proposta potitiro-cri..
minal que nebs vai impiicada cfr. por último J. Figuciredo Días, "0 Sistema
Sancionatórlo do Direito Penal Portugués no Contexto dos Modelos da
Política Criminal"~ separata dos Bstudos cm Homenagcm a Eduardo Correi11¡ 1988, págs. 34 e ss. "Carrara e l'attuale paradigma pcnale", Riv. italiana di dir. e proc. pen.., págs. 790 e ss.
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Respondo (18): colocando e resolvendo a questiio da
liberdade do homem, nao no plano das propriedades da
ac9ao, mas antes no plano das características do ser humano
como um todo prosseguindo assim uma linha de especula~iio filosófica que hoje particularmente se conforta com a
viragem do pensamento contemporilnco para a antropología
filosófica e com os mais recentes desenvolvímentos das ciéncias do homem. A esta luz, o homem determina a sua ac<;¡áo
através de uma op9áo fundamental, através da livre decisáo
sobre si mesmo: por isso ele, no concreto existir, é sempre
ser-/ivre. Só que esta liberdade -algo, com efcito, absolutamente insubstantivável- é pressuposto, mas náo também critério da culpa jurídico-penal. Esta encontra-se quando se
pensa que o substrato total derivado da decisáo do homem
sobre si mesmo -e, nesta acepQáo, o mais puro efeito da fiberdade- é o que se chama a personalidade. Deste ponto de
vista a culpa jurldico-pena/ é o ter que responder pela personalidade, étíco-jurldicamente censunível, documentada num
facto antijurldico.
2. Ficam assinaladas as muta,óes no paradigma normativo que reputo mais importantes para uma nova compreensáo do nosso problema. Náo menos importante porém
-e decerto mais radical na transforma,áo- se revela o paradigma emergente nas ciencias do homem dos nossos días.
Ele deriva de uma nova compreensáo do "eu'' da consciencia, tomada possível por uma reposi<;;áo, em diferentes moldes, do problema da oposi1;áo sujeito-objecto. O paradigma
emergente das ciéncias do homem caracteriza-se (19): pelo
abandono da concepQáo mecanicis!a da matéria a que
aquelas ciencias se referem, bem como dos supostos metodológicos positivistas e empiristas do conhecimento do ser
humano, da cultura e da sociedade; pela desvaloriza<;;áo do
(18) Em por menor sobre a questio o meu Jivro referido na nota
11; e, em síntese, também o meu artigo citado na nota 2, págs. 21 e ss.
(19) De novo sobre este ponto B. Sousa Santos, como na nota 6.
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paradigma etiológico e explicativo, agora sempre integrado
-e as vezes suplantado- pelo paradigma compreensivo; pela
recusa -ou ao menos pelo pór em questáo- do dogma determinista e, inversamente, pela aceita~ao de elementos de
contingencia e de indetermína<;iio; por fim, pela convic~iio
de que todo o conhecimento científico, constituindo-se em·
bora em redor de lemas integrantes de um objecto específico, tem como horizonte o homem na sua totalírlade e na
sua individualidade.
Niio devo ceder aquí a tenta<;áo -que as limitagóes de
tempo me náo permitiriam realizar- de mostrar como este
novo paradigma se encontra bem presente nas investiga<;óes
de ponla no ambito das ciencias do homem mais diversas.
Limito-me a notar que trabalhos recentes em domíuios
como os da psicología da vontade (20), da psicopatología
(21), da psiquiatria (22), da própria biología (23), da caracterología (24), da teoría das camadas (25), da investiga~ao
da personalidade (26)- q¡1e trabalhos destes confortam a
ideia acima exposta. Pois a verdade é que logo na análise do
concreto humano -seja no seu nivel inferior, a partir da aná·
(20) Por exemplo P. Rieoour, Philosophie de la volont6, 1949 e
Mt!thodes et tiches d une philosophie de Ja voloatt!, 1952; e W. Ketter, Psy..

chologi<: und Philosophie des Wolle118¡ 1954 e "MénschHehe Existenz1
Willensfrcihiet und Schuld", in Schuld - Vemntwortung - Strafe, Zürlcht

Scheltess, 1964, págs. 201.
(21) Por exemplo L Binswanger, Orundformen und Erkenntnis
mcnschlichen Daseins, ~ ed.1 1964¡ e já antes K. Jaspers, Psychopathologic

général°' trad. franc. de Kastler-Mendousse, 1933.
(22) Por exemp!o V. Franld, Der unbedingte Mcnsch, 1949.
(23) Por exemplo Portmann 1 Zoologie und das ncue Bild des
Mcnschens, 1956; e no dominio específico da neurobtotogia PoppedEccles1
Tbc Self anti its Brain, N.Y. 1 Springe:r, 1917.
(24) Por exemplo Klages, Los fundamentos de la cat8ct-crología,
trad. argentina, 1959.

(25) Por exemplo Ph. Lersoh, Aulbau dcr Pets0n, !!' ed., 1962; E.
Rothacker. Camadas Constitutivas da Perronalid&ft¡ trad. portuguesa de
A. Brandfi.01 1946; e. de modo mais restritiv<l, H. 'lbomae, "VerantWórtungsreife und strafrechtliche Verantwortlichkeit in psychologischer
Sicht', BerliDcr UníversitiitfilBgc, 1964, pág.104.
(26) Por exemplo K. Stavenhagcn, Penon und Persiin!iáikt:i419S1.
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lise real dos seus "impulsos" ou "pulsóes"; seja no fun da investiga<¡áo psicofeuomenológiea da actua~áo da vontade
humana em face dos motivos; seja na considera\;iio global da
personalidade como conjunto das camadas caracterológícas
e do "principio pessoal" que as penetra-, logo aí nos deparamos com urna "abertura" para algo que excede e transcende o complexo "carpo/alma" e representa o espa~o onde
actua urna categoria nova; urna categoria que apela para um
modo característico da realiza~áo humana: a realiza~áo pessoat ou -nestc sentido- pela liberdade.
Aquí reside mais urna justifica<¡áo para a actual ciencia criminológica se liberte definitivamente dos dogmas do
determinismo e da causalidade. Nao para, desta forma,
abandonar de todo o campo da "explica9áo" criminológica;
mas para trabalhar também com a categoria da "compreensáo" e para, a partir desta dupla dimensáo, participar
do novo projeeto sobre o homem e o sen mundo que está a
ser esbo\;lldO pela antropología filosófica e cultural (ZT). O
que abriga, por sen turno, a um refor~o do trabalho conjunto e da interdisciplinaridade entre todas as ciencias do
homem, da cultura e da sociedade, com espedal destaque
para a dogmática jurídico-penal e para a política criminal.
Só deste modo poderá a criminología adequar-se ao paradigma emergente nas ciencias do homem, que aquí procurei
caracterizar a tra~o breve.

v.
Resta,me analisar, com a máxima brevidade compatível coro a inteligibilidade do discurso, as consequencias que
das actuaís muta9ÓeS na compreensao da fun~o do direitu
penal e do novo modelo de racionalidade global das ciencias
(27) Assim já J. Baptista Machado, Antropologia, Existencil!ÍÍSmo
e Direit0¡ Coimbra, 1966.
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do homem, acima sumariamente descritas, deri\1ll111 para o
problema da imputabilidade.
1. Poderia pensar-se que, a luz do conceito de culpa
jurídico-penal que ficou es~do, assente numa liberdade
concebida como modo-de-ser característico de todo o existir
humano, o problema da inímputabilidade perderla sentido.
Pois que a distin~iio entre a imputabilidade e a inimpntabilidade deixaria de poder fazer-se sobe a fronteira hipotética
que separaría ac<¡óes livres de ac~s nao livres; e pois que
(como as mais recentes investigac;óes psícopatol6gicas, psicanalítícas e psiquiátricas parecem confirmar) no próprio
ser psíquicamente enfermo ou anómalo há um principio pessoal que permanece intocado, ou níio é ao menos destruido
pela anomalía mental -urna e outra coisa pareceriam conduzir a conclusáo de que mesmo os doentes mentais mais gravemente afectados continuam "capazes de culpa"!
Náo é todavía assim. É verdade que a anomalla mental náo destrói o principio pessoal e o ser-livre, pois também
o ser psiquícamente anómalo ou doente, na sua maneira
modificada, se realiza a si mesmo. Mas, ao menos nas suas
formas mais graves, a anomalia psíquica destr6i as conex:óes
reais e objectivas de sentido da actua~o do agente, de tal
modo que os actos deste podem porventura ser "explicados",
mas nao podem ser "compreendidos" como factos de uma
pessoa ou de wna personalidade. Ora, a comprova~o da
culpa jurídico-penal supóe justamente um acto de "comunica~íío pessoal" e, portanto, de "compreensiio" da pessoa ou
da personalldade do agente. Por isso o julzo de culpa jurídico-penal náo poderá efectivar-se quando a anomalla
mental oculte a personalidade do agente, impedindo que ela
se ofereqa a contempla9áo compreensiva do juiz. É a isto
que, no fundo, chamamos inímputabilidade; e é para tradu-
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zir a idcia aqui contida que falarei do paradigma compreensívo da imputabilidade (28).

Um eminente penalista alemáo -o professor de Munique Claus Roxin- critieou no entanto a minha concep<;;áo sob
um duplo ponto de vista: o de que, por um lado, a comunica\¡iio entre juiz e arguido só muito dificilmente terá lugar
no processo, tanto mais que o arguido tem direito ao silencio; e, por outro lado, o de que a possibilidade daquela comunica.,áo náo está excluida quando a anomalia psíquica se
nao funde na falta de sentido objectivo do facto, mas sim na
fala de inibi~óes (29).
Náo posso aqui encarar em detalhe estas obje~óes,
todavia essenciais, e que sáo expressáo -nota-o certeiramente
Roxin- de urna divergencia mais funda quanto aos sentidos
básicos da culpa e da imputabilidade. Permito-me apenas
sublinhar que o acto de "comunicagiío pessoal" entre o juiz e
o arguido níio se esgota na audiencia ou num interrogatório,
ou náo tem mesmo que processar-se através da fala. Aquele
acto possui urna naturcza bem mais complexa, estende-se ao
longo de todo o processo e das suas manifesta~óes e realiza-se através de todas as formas possíveL• de comunicagáo,
(28) J ulgo que esta ~se aproxima da que já em seu tempo
foi sugerida por juristas como M.R Mayer, Dcr A'.t des dcutsc:hcn
Strairechts, l.ehrbuch 1 2u ed., 1923} págs. 206 e ss., e E. Mezger, K.riminalpolitiscbe Problema im Strafrccht, 1943, pág. 51, Problemc des stmfrechtJi..
che :ZMrech11ungsflihigkeit1 1949, págs. 47 e ss. e Das Vcntebcn als G.rondlegc dcr Zurcchnung, 1951, págs.. 7 e ss.¡ e por psicopatolog,istas, psicólogos
e psiquiatras como Binswanger, oomo na nota 21, KeUer, como na nota 20,
Haddenbrock, ~Die juristisch·psychiatrische Kompetenzgrenze bei der
Beurtei!ung des Zurechnungsfiihigkeit im Lichte der neueren Rechtspre~
chung', Zcitscbr. f.d.¡¡, Strafrcchtsw, 75 (1963), págs. 460 e ss. e V. Frankl,
romo na nota 20, ou ainda como, cm data mais recente, Luthe, Ve.rantwortlicbkcit; Pers-Onlichlreit und Brlcbcn, Berlin, 1981 e Witter, ~wissen und
We.rten bei der Beurteilung des sttafrechtlichen Schuldfáhigkeifl 1
FC$tscbrift für Lcfen:nz, HeidelbetgwMüUer, 1983, pág. 441.
(29) C. Roxin, "Acerca da Problemática do Direito Pena1 da
Culpa", separata do Bolctim da Rte. de Dircito da Uni.v. d~ Coimbra 59
/1983), pág¡¡. 15 e s.
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nas quais o papel do perito de todas as formas possíveís de
comunícac;áo, nas quais o papel do perito de ci<Oncias humanas será precioso e insubstituível (30). Quando, por outro
lado, falo da "compreensao' do facto criminoso, tenho em
vista exactamente a possibilidade para o juiz, náo tanto de
TT!Vivenciar subjectivamente o facto do agente, mas de reconstruir obje<-iivamente as conexoes de sentido do facto, é
dizer, os nexos que conduziram á transposi~o de um fenómeno psíquico em um contexto de sentido real. Creio, por
isso, que a viabilidade de uma tal reeonstru¡;iío pode ficar
excluída mesmo em hipóteses em que a anomalía psíquica
determina uma falta de iníbi<;óes, nomeadamente em estados
graves e intensos de afecto (31).
2. Penso, finalmente, que o ponto de vista expendido
abre caminho a um novo e extenso campo de entendimento
entre juristas e cientistas do homem, entre juiz e peritos.
Apontarei, em jeito conclusivo e a maneíra de proposi<;óes,
as consequí!ucias mais importantes que, para o nosso tema,
me parecem resultar daquele ponto de vista.
19• No paradigma compreensivo, o substrato tradicionalmente chamado 'biopsico/ógico" da imputabilidade ganha
de novo sentido e significado precisos, ao contrário do que
sucedia a luz do paradigma normativo. Na verdade, só a
anomalía psíquica -a "enfermidade mental" no seu mais amplo sentido- e náo também, v.g., a 'tend<lncia' para o crime,
a heranc;a caracterológica ou o condicionalismo do mí/ieu, é
susceptível de destruir a conexáo objectiva de sentido da
actua<;áo do agente e, portante, a possibilidade de 'eom(30) Sobre este problema das 11estruturas de comunicaj_S!O

proces~

sua1 pode ver..se o meu artigo *Para urna Refonna Globat do Proeesso Pe11

nal Portugués - Da sua Neeessídade e de Algumss Orlent~Oes Fundamen~
tais", in AA.VV., Para uma 'Nova Justiqa Penal, Coímbra, Al.medina, 1983,

págs. 219 e s.
(31) Em síntese sobre este ponto o meu estudo referido na nota 2,
págs. 15 e 32.
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preensíio• da sua personalidade manifestada no facto. Na
caracterízai¡áo deste snbstrato biopsicológico, da sua gravidade e intensidade, a primeira e mais importante palavra
perlence aos peritos das ciencias do homem, sendo aí dimlnnta, para n!io dizer nula, a capacidade de crítica material
por parte do juiz. Deste ponto de vista nao pode allás deixar
de saudar-se a constfuicia da legislat;iío penal espanhola, seja
ao nivel do código ou dos projectos de reforma, seja mesmo
ao nfvel doutrinal, na acentua<¡iio da base bipsicológiea da
inimputabilidade (32): aquilo que, segundo o paradigma
normativo, poderla parecer um excessivo sacrificio na ara de
ideias anligas e ultrapassadas assume a esta luz urna insuspeítada modernidade.
2•. O caminho propasto dá ainda, apesar de tudo, um
conteúdo válido ao chamado elemento "nonnativo" da impu- .
tabilidade: a capacidade do agente, em muitas legisla~oes
expressamente requerida, "de avaliar a ilicitude de facto ou
de se determinar de acordo com essa avaliat;iío". Com efeito,
também do ponto de vista do paradigma compreensivo náo
basta nunca a comprova~áo do fundamento biopsicológico,
da existencia no agente de runa anomalía psíquica, por mais
grave e anormal que ela se apresente. É ainda e sempre necessário determinar se aquela anomalia é urna tal que torne
lmpossível o juizo judicial de compreensiio, de apreensáo da
conexáo objectiva de sentido entre a pessoa e o seu facto;
que o torne impossível ou, ao menos, altamente duvidoso
-deparando-nos neste iíltlmo caso coma verdadeira essencia
das hipóteses tradicionalmente chamadas de imputabilidade
diminuida (33). Naquela possibilidade de compreensao se
traduz o elemento normativo que acresce base biopsicol6-

a

(32) Cfr. por outros A. Fernández Albor, "Conciencia y responsa~
bilidad del hombre en el Dere-eho Pena111:, Tc/WJS penales, Santiago de
COmpostelo, 1973, pág. 5.
(33) Depois da obra fundamental de Willmans, Die seg
vcrmindertc Zureehnungsfáºhigkeit als zcntralcs Probletn der Bntwiirfc zt1

cincm dcuiseben Strafgcsetzbuch1 Berlín, 1927.
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gica e que, deste modo1 nada> mas mesmo nada, tem a ver
com as quest1ies irrespondíveis do livre-arbítrio ou da hberdade da vontade.
Fica assim afastado o principal óbice que ainda hoje
se suscita a runa estreita e frutuosa colabora~áo do períto
com o juiz. A luz do paradigma emergente nas ciencias do
homem, a distin<;iío entre modos de actua\¡iio "compreensíveis segundo o sentido" é perfeitamente aceitável e cientificamente dominável pelos peritos. Por isso deve esperar-se
destes um auxilio decisivo para o juiz também quanto a
comprova~áo do elemento normativo: aquí, porém, a última
palavra pertencerá sempre ao juiz e a sua capacidade de
crítica material será irrestrita, nesta parte e medida continuando a caber-lhe justificadamente o cognome de perittts

peritomm.
3". O caminho proposto póe novas e acrescidas exigiincias d consider(Jfáo do problema da imputabilidade ao nível
do processo penal. Desde logo, o tratamento do problema,

ainda usual em muitas legisla~óes, nos quadros acanhados
de um "incidente processual de aliena<;iío mental" é profundamente desaconselhável: porque assim se cinde completamente a anomalía mental do facto praticado, o qua! acaba
por náo ser processnalmente averiguado, ou por o ser só de
modo insuficiente; porque, consequentemente, correm grave
risco os direitos processuais do arguido, ao qual pode vir a
ser aplicada urna medida de seguranp sem que tenba sido
devidamente averiguado o facto antijurídico que é seu pressuposto; porque, finalmente, nos quadros de um mero "incidente processual", escasseiam inevitavelmente os meios de
investiga<;iio e de discussiío das circunstancias do caso e de
auxilio científico decisáo judicial.

a

Merece por isso, em minha opiniáo, ser olhada com
aten<;iío uma solu<;iio como a preconizada a propósito pelo
novo Código de Processo Penal ( = CPP) portugues de 1987
{art. 19-1, al. a), segundo o qual a questáo da inimputabili-149-

dade do agente, seja qua! for a extensáo e gravidade da
anomalía psíquica que o afecte, é tratada sempre nos quadros e com a totalidade dos meios de invcstiga<;áo e discussáo do processo penal comurn (34). Que, para além disto,
a autonomiza~ao, no decurso da audiencia, de urna fase específicamente dedicada a escoJha e medida da Sllll\(ÍÍO a
aplicar pode ser da maior import1lncia para urna correcta e
cabal considera\(ao do problema da imputabilidade -também
na dimensao do tratamento do agente-, é conclusáo que
tenho por segura. E também esta soll19áo se encontra hoje
acolhida no novo CPP portuguBs (arts. 369'1 e 371º) (35).

4°. O caminho proposto requer com insistencia a consagrariio, ao nivel do processo penal, da pericia colegial e da
pericia interdisciplinar. Como disse atrás, o paradigma emergente nas ciencias do homem revela que cada urna destas é,
ao mesmo tempo, geral e local, universa! e especializada. É
indiscutíve~ por outro lado, que o paradigma compreensivo
da imputabilidade tem como horizonte a personalidade do
homem ua sua totalidade. De uma e outra coisa decorre que
dificilmente se suscitará um caso onde o desejável e exigível
auxilio para o juiz possa provir ou só da psicología, ou só da
psicanálise, ou só da psiquiatria, ou só da sociologia.
Acresce que a necessidade de considera<;áo global da personalidade do agente tornará já por si instante, em muitos
casos, a interven9áo pericial do criminólogo enquanto tal
-quero dizer, do criminólogo orientado por urna antropología jurídico-cultural ou jnrídico-filosófica a qual, como
acentuei, já boje se náo pode renunciar. A forma<;lio de
equipas multidisciplinares e interdisciplinares, actuando
como taí.s no processo penal, parece-me ser, por tudo isto,
urna das exigí!ncias mais vivamente postas por uma nova
(34) Sobre este ponto ver já, no contexto das discussOes sobre a re~
forma do processo penal porlu~s; o meu artigo referido dupra, nota 30,

pág.216.
(35) Urna refertncia a questio encontra-se nas minhas
Direito Penal .Z em cuts0 de pubiica~io, § 1, n" m. 6.
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forma de considera~áo do problema da inimputabílidade
penal em razáo de anornalia psíquica.
Apresto-me a terminar as mínhas consideragóes. Náo
sei se o meu pressentimento de que na dogmática jurldicopenal emerge urna nova forma de considera~áo do problema
da inimputabílidade em raziío de anomalía psíquica terá logrado merecer a vossa aprovagáo e concordancia. Mas ainda
qnando tal náo tenha sido possível, ha todavía duas considera~óes que eu gostaria pudessem ter ficado gravadas no espirito dos mens ouvintes. A primeira é a de que a dogmática
jurídico-penal é cada vez menos uma ilha que possa ser
contemplada e habitada em esplendido isolamento; bem ao
contrário, ela participa de um conjunto inextricável de disciplinas, de que fazem parte entre outras, com valor constitutivo para as próprias solu~es da dogmática, a criminologia
e as ciencias do homem, o processo penal, a política criminal A segunda considera~o é a de que, apesar de quanto
tem sido alegado a propósito nos 6ltimos tempos, na actualidade e no futuro previsível náo há alternativa para um direito penal da culpa. É nele de resto que convergem, com
extraordinária forga, tanto urna nova concepgáo normativa
da dogmática jurídico-penal como um novo modelo de racionalidade global das ciencias do homem; convergencia
que, il luz de urna antropologia compreensiva, refor9a a possibílidade de construgáo de urna renovada "ciéncia universal
do direito penal". Hoje como ontem, em suma, continua plenamente válida a palavra segundo a qua! é com o aproftm-

damento do pensamento da culpa que se mede o progresso do
direito penal.
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