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“Law is born from despair of human nature.” 

José Ortega y Gasset 

 

“Ilusão! No desespero, o morrer continuamente se transforma em viver” 

Sören Kierkegaard 



2	  
	  

Agradecimentos 

 

A realização deste trabalho não foi, de todo, uma tarefa solitária. Pude, ao longo 

da investigação, contar com a prestimosa colaboração de várias pessoas e instituições às 

quais expresso os meus sinceros agradecimentos, quer pela colaboração, quer pelas 

informações facultadas. Sem elas, este estudo não existiria. 
 
 

Agradeço à Professora Doutora Maria Fernanda Palma a quem devo o gosto 

pelo estudo das emoções e a autonomia científica no curso da orientação.  
 
 

Quero deixar algumas palavras especiais: os meus agradecimentos aos 

Professores Doutores Carlota Pizarro de Almeida e Augusto Silva Dias, 

pela disponibilidade e colaboração preciosas; à D. Conceição Valente, do 

Gabinete de Pós-Graduados da Faculdade de Direito da Universidade de 

Lisboa, por me recordar que os impossíveis podem ser aparências. 

 À Tertvlia Libertas, a rosa negra que eternamente floresce na liberdade dos seus 

espinhos;  

À minha mãe, por encontrar sempre maneiras novas de me embalar;  

ao meu pai,  pelas constantes chamadas ao ninho; ao meu irmão, pelo seu 

sentido prático e pela cumplicidade indestrutível nos reveses da vida; à 

minha avó, pela dedicação silenciosa e velada; aos amigos (especialmente, à 

Ana, à Andreia, ao Gabriel, à Inês, ao João, o Tomás, à Vanessa e ao Yassir) pelos 

argumentos, pelos abraços e pelas loucuras que me preservaram a sanidade.  

Ao Pedro, por ter a força de, nas horas difíceis,  transformar os 

Cabos das Tormentas em Cabos da Boa Esperança. E à Indie que, nas 

suas quatro patas,  por vezes,  se elevou à humanidade.  



3	  
	  

Resumo 

O pensamento jurídico tem revelado um certo conservadorismo quanto à relevância de 

aspectos subjectivos do comportamento humano, mantendo-se espartilhado pelo binómio 

razão versus emoção. A evolução das Ciências Sociais e Humanas tem desafiado 

permanentemente este antagonismo limitador, permitindo o desenvolvimento de estudos 

jurídicos sobre as emoções e, consequentemente, a revisão das posições tradicionais. A 

recuperação pela filosofia contemporânea do pensamento de Aristóteles sobre as emoções 

tem contribuído para desmistificar uma concepção mecanicista culturalmente enraizada, 

conferindo-lhes um poder adaptativo e discriminatório, fundamental a uma decisão 

racional. O presente estudo visa contribuir para a análise das emoções, debruçando-se 

especificamente sobre o desespero e a sua ressonância no seio da doutrina e da prática 

jurisprudencial portuguesas, reflectindo as suas antinomias. Esta investigação, não 

ignorando as inultrapassáveis barreiras metodológicas, entreteceu-se com os contributos de 

uma interdisciplinaridade ineludível, aportando questões da Filosofia, da Psicologia e da 

Neurociência.  

O objecto da investigação é a cláusula do desespero no âmbito do homicídio privilegiado. 

Por isso, começámos por delimitá-lo das restantes alternativas do preceito, após o que 

surpreendemos as diferenças conceptuais entre a doutrina e a jurisprudência. O significado 

das alternativas do artigo 133.º CP encontra-se, em grande medida, dependente do que se 

entenda ser o fundamento do privilégio. Aí, estudámos os termos da atenuação da culpa, 

tendo sempre em vista uma constante problematização do desespero, nomeadamente se este 

se deve assumir como uma situação psíquica ou como um facto objectivo.  

Este trabalho visa dar um contributo humanista para uma maior permeabilidade do 

pensamento jurídico-penal às emoções, em particular ao seu momento vivencial. A 

vulnerabilidade dos homens, premente no actual contexto de crise financeira, confere uma 

infeliz actualidade ao desespero, que impõe transformações à dogmática penal.  

 

Palavras-chave: 

 emoções, desespero, culpa, direito penal, homicídio privilegiado 
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Abstract 

 

The legal thought has revealed a certain conservatism regarding the relevance of subjective 

aspects of human behavior, keeping corseted by binomial reason versus emotion. The 

evolution of Human and Social Sciences has challenged permanently this reducer 

antagonism, enabling the development of law studies on emotions and consequently the 

review of the traditional positions. The recovery by the contemporary philosophy of 

Aristotle's thought about emotions has helped to demystify a culturally rooted mechanistic 

conception, giving them an adaptive and discriminatory power, fundamental to a rational 

decision. The present study aims to contribute to the analysis of emotions, focusing 

specifically on the despair and its resonance within the Portuguese jurisprudential doctrine 

and practice, reflecting its antinomies. This research, not ignoring the insurmountable 

barriers, was built with methodological contributions of an unavoidable transdisciplinary, 

bringing up essential issues of Philosophy, Psychology and Neuroscience. 

 

The subject of research is the clause of despair within the voluntary manslaughter. So, we 

started by delimit it from other alternatives of the norm, after which we traced the 

conceptual differences between the doctrine and the jurisprudence.  

The meaning of the various alternatives of Article 133 CP is largely dependent on what is 

meant to be the motive of privilege. There, we studied the terms of the attenuation of guilt, 

always aiming at a constant questioning of despair, particularly whether it should be taken 

as a psychic or as an objective fact. 

This work professes a humanistic contribution to a greater permeability of criminal law 

thought on emotions, especially at its experiential moment. The vulnerability of men, 

imperious in the current context of the financial crisis, confers to despair an unfortunate 

timeliness, imposing changes to penal dogmatic. 
 

Key words: 

 Emotions, despair, guilt, criminal law, voluntary manslaughter 
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Abreviaturas 

 

Art. Cit. – Artigo Citado 

Ob. Cit. – Obra Citada 

CP – Código Penal 

CRP – Constituição da República Portuguesa 

STJ – Supremo Tribunal de Justiça 

ss. – seguintes 

pp. - páginas
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Introdução 

 

O presente contexto de crise financeira trouxe à tona as ressonâncias do desespero, 

habitualmente silenciado no íntimo dos comportamentos. Casualmente, somos 

confrontados com seu grito, sem que possamos permanecer eternamente abençoados por 

uma surdez jurídica e humana. O desespero incomoda-nos, enquanto sociedade que se 

manteve indiferente ao isolamento e à exclusão do Outro, mas, sobretudo porque aquela 

fragilidade nos é comum. A infeliz actualidade do desespero merece a atenção do Direito 

penal, que caminha na vereda da premissa maior do estudo das emoções. A investigação de 

Maria Fernanda Palma abriu caminho ao aprofundamento das pesquisas neste âmbito, cujo 

caminho está longe de estar completamente desbravado. O confronto humano e académico 

com o desespero constrangem-nos a uma resposta, em particular quando o agente é 

simultaneamente uma vítima.    

 

A nossa escolha permitiu-nos navegar à bolina do conhecimento humano sobre as 

emoções, extravasando os limites do Direito, em busca de outras respostas, mas, sobretudo, 

de novas perguntas. Nessa demanda, aportaremos nos cais da Psicologia, da Neurociência 

e da Filosofia, cujas soluções desafiam a assertividade e, quantas vezes, a justeza das 

soluções jurídico-penais. 

 

A aprendizagem e a problematização científica que essas paragens distantes nos 

consentirem permitir-nos-ão regressar ao Direito, munidos de novas problematizações. Aí, 

após a exploração de outros fóruns, será hora de empreender uma viagem no tempo, pela 

história da previsão do homicídio privilegiado no Código penal português. Questionar as 

conclusões do passado jurídico permitir-nos-á um reposicionamento na rota da 

investigação, consentido pelas questões interpretativas que o pó das épocas não 

adormeceu.  

 

A indagação do sentido específico do desespero constrange-nos a um estudo aprofundado 

do homicídio privilegiado e das suas várias cláusulas, com o objectivo de circunscrever o 
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âmbito da nossa pesquisa. Procuraremos naquilo que as distingue, o nosso objecto de 

trabalho e, bem assim, as suas questões mais prementes. Intuímos que nos aguarda uma 

tarefa espinhosa, especialmente na hora de discernir o desespero da emoção violenta.  

 

Decantado o desespero, compete-nos analisar as soluções da doutrina e da jurisprudência 

no que lhe concerne. Exporemos as noções sugeridas e as questões que delas brotam, para, 

logo depois, desembocarmos na sala de audiências do desespero. Aí chegados, debruçar-

nos-emos sobre os problemas das soluções da jurisprudência e, nos avessos, sobre a 

solução dos problemas. 

 

Mas, afinal, por que razão pode o desespero atenuar a culpa? Esta interrogação conduzir-

nos-á ao fundamento do privilégio e, logo, aos temas da liberdade e da culpa. Sondados os 

seus alicerces filosóficos, estaremos em condições de discutir as respostas da doutrina ao 

fundamento da mitigação da culpa do homicídio por desespero, após o que tomaremos uma 

posição sobre ele. Terminaremos a nossa viagem pelas sinuosidades do comportamento 

humano (e da ciência do Direito) com uma reflexão sobre a compatibilização dos fins das 

penas com a aplicação de uma pena de prisão aos casos de homicídio privilegiado por 

desespero. 

 

Quanto ao método, oferece-nos referir que parte das obras estudadas provém de ramos 

distintos do conhecimento, o que acarreta algumas dificuldades de transposição 

metodológica. A complexidade do tema levou-nos a seccionar o texto em cinco capítulos, 

em função das questões que lhes presidem. No que respeita aos trabalhos jurídicos, a 

bibliografia não citada no corpo do texto é apreensível na intertextualidade de cada 

capítulo. Cabe, ainda, esclarecer que a redacção não está conforme ao acordo ortográfico, 

uma vez que contestamos (ainda) as suas implicações na destruição da etimologia dos 

vocábulos.  

 

As razões da escolha do tema do desespero, deixamo-las às palavras dos poetas, que 

melhor o conhecem e ajuízam. 
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Universal e aberto, o meu instinto acode 

A todo o coração que se debate aflito. 

E luta como sabe e como pode: 

Dá beleza e sentido a cada grito1. 

 
 

                                                 
1 TORGA, Miguel, Penas do Purgatório, (poemas),Coimbra, 1954, «Canção da Noite», pp. 52-53. 
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I. Contributos de outras ciências para o estudo das emoções 

 

 

1. Generalidades 

   

As conceptualizações do fenómeno emocional centram o seu objecto de estudo na ciência 

de que partem. A diferença entre as teorizações é, antes de tudo, metodológica, que dita 

níveis distintos de descrição do fenómeno emocional, conforme a ciência que as analisa. 

Quer isto significar que existem concepções de emoção cujo enfoque visa o 

comportamento humano, ligado a processos neurais, e outras que destacam a experiência 

emocional, com implicações na consciência subjectiva, relevando o contexto social e 

individual do fenómeno. 

 

Há ainda quem distinga emoções básicas de emoções com componentes padronizados. As 

primeiras reportar-se-iam a um sistema cerebral de resposta a estímulos específicos, 

sugerindo a existência de mecanismos emocionais universais. As segundas respeitariam a 

combinações de componentes padronizadas, ligadas a mecanismos inatos de avaliação, 

motivação e resposta fisiológica. Cada emoção forma um todo coerente, pela sincronização 

dos vários componentes padronizados de resposta, activados pela avaliação concreta da 

situação. 

 

 

2. O contributo da Psicologia 

 

 2.1. Generalidades 

  

O estudo das emoções teve as suas origens na Filosofia, sendo conveniente notar que só 

entre finais do século XIX e princípios do século XX a Psicologia se afirmou como 

ciência. Várias teorias procuraram explicar os processos do sentir, sob um determinado 

topos, dando origem a várias teorias, das quais abordaremos os traços gerais. Ainda que 



 

 

15

fosse interessante um desenvolvimento mais extenso das teorias e o seu confronto com os 

seus críticos, tal transcenderia largamente o objectivo deste excurso. Na verdade, a 

Psicologia não tem uma preocupação valorativa e, adiantamos, não fornece critérios 

seguros para uma concepção eticamente fundada de emoções, essencial para o Direito. No 

entanto, abordaremos algumas teorias que permitem enquadrar o contributo da Psicologia 

para o estudo das emoções. 

 

A Psicologia começou por interessar-se pelos aspectos fisiológicos da emoção, 

concentrando-se na origem das emoções e na importância do seu aspecto evolutivo. 

Referiremos a teoria de James-Lange, por ser apontada como teoria de referência desta 

corrente, e aquela que à época lhe reagiu, a teoria da atribuição, de Cannon, também 

conhecida por teoria de Cannon-Bard. Na verdade, uma e outra expressam duas grandes 

tendências do estudo das emoções, que ora vinca o pendor fisiológico, ora o pendor 

cognitivo.  

 

 

2.2. A teoria de James-Lange
1
 

 

A Psicologia oitocentista procurou catalogar as emoções e elaborar uma taxonomia das 

diferentes sensações a elas associadas. A verdade é que um reportório emocional 

concebido desta forma tornava a tarefa impossível, uma vez que a experiência emocional, 

subjectiva por natureza, adquiria diferentes matizes e cambiantes em indivíduos distintos.  

 

Neste sentido, a Teoria de James-Lange, apesar de explicitamente contrária ao senso 

comum, constituiu uma evolução significativa no estudo das emoções, pois permitiu 

estabelecer uma explicação da sua fenomenologia. A proposta desta concepção reverte a 

                                                 
1
 Carl Lange e William James são contemporâneos e desenvolveram teorias semelhantes, aqui fundidas, 

defendendo a ideia de que a emoção é o resultado sensorial da activação de padrões específicos de resposta 

corporal.  
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intuição que possamos ter sobre o itinerário da emoção, ou seja, entende que a emoção é 

uma mera tomada de consciência das mudanças corporais que ocorrem na presença de um 

estímulo. Se o senso comum nos diz que se estamos tristes, choramos, a teoria de James-

Lange defende o contrário: estamos tristes porque choramos. Assim, a presença de um 

estímulo activa uma reacção corporal, cuja tomada de consciência se denomina emoção. 

As alterações corporais tanto podem ser físicas, constituindo uma acção exterior (por 

exemplo: correr), ou viscerais, operando a nível orgânico (por exemplo: aumento da 

pressão arterial)
2
, tendo estas últimas ganho relevo, a par do sistema nervoso autónomo

3
 

que lhes subjaz, pelos seguidores ulteriores desta tese.  

 

Esta teoria foi posta em causa por Walter Cannon, investigador da fisiologia da 

homeostase, com o argumento de que as reacções simpáticas
4
 a um estímulo não variam 

muito, contrariamente à experiência emocional. Isto significa que reacções simpáticas 

semelhantes podem dizer respeito a emoções distintas, não fornecendo a teoria de James-

Lange ferramentas para distinguir as emoções, com base em alterações viscerais. Ainda 

que a tese de Walter Cannon tenha tido algum eco, sabe-se hoje que o mapeamento do 

sistema nervoso autónomo não é tão difuso como o descrito por Cannon, sendo até clara a 

diferença entre os padrões da activação do medo e da cólera. Porém, esta conclusão não dá 

razão à teoria de James-Lange, visto que a descrição de sensações corporais é geralmente 

feita em função da emoção, o que não varia mesmo em pessoas de culturas distintas. Neste 

sentido, a Psicologia contemporânea entende que a fisiologia dos comportamentos 

humanos não permite abarcar a complexidade do fenómeno emocional.   

 

 

                                                 
2
 GLEITMAN, Henry et al, Psicologia, 8.ª edição, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009, p. 644. 

3
 O sistema nervoso autónomo é uma parte do sistema nervoso periférico responsável pelo envio de fibras 

nervosas para as glândulas, para os órgãos e para os vasos sanguíneos. 
4
 O sistema nervoso autónomo encontra-se dividido em dois ramos, o simpático e o parassimpático, que 

actuam antiteticamente: se a estimulação do primeiro provoca o aumento da frequência cardíaca e da pressão 

sanguínea, a activação do segundo conduz ao oposto. A activação do sistema simpático ocorre em situações 

defensivas, que Cannon descreveu como sendo para fugir ou para lutar. O mapeamento do sistema nervoso 

autónomo não diverge consideravelmente quer se trate de uma situação de fuga ou de luta e a verdade é que 

as emoções subjacentes à fuga ou à luta poderão ser distintas, se não diametralmente opostas. Para mais 

desenvolvimentos sobre a matéria, vide GLEITMAN, Henry et al, Ob. Cit., pp. 126-128.  
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2.3. A teoria da atribuição da activação 

 

Se a teoria de James-Lange enfatiza um manancial informativo de cariz orgânico, a teoria 

em exposição exalta o papel dos elementos cognitivos. Ainda que se possa verificar uma 

activação do sistema nervoso autónomo perante determinados estímulos, tal constitui 

apenas a matéria-prima da emoção. A teoria proposta por Stanley Schachter e Jerome 

Singer vem acrescentar à emoção a avaliação e a interpretação do estímulo, tendo em conta 

a situação total. A introdução de elementos cognitivos modela a experiência emocional, 

atribuindo-lhe um significado, pois que a mera activação do sistema nervoso periférica é 

indiferenciada. Na teoria de James-Lange estava em causa uma tomada de consciência 

(apenas) das reacções corporais; na teoria da atribuição da activação está em causa a 

interpretação dessas reacções, em função de um contexto externo. Trata-se, no fundo, de 

atribuir um sentido situacional aos processos de activação do sistema nervoso autónomo. 

Quer isto dizer que a estímulos exteriores distintos podem até corresponder a padrões de 

activação semelhantes, mas o que permite identificar uma emoção em concreto é a 

interpretação destes padrões.  

 

A avaliação de um contexto específico, que condiciona toda a experiência emocional, 

admite quer uma incorrecta atribuição da activação, quer a contaminação da activação. A 

primeira prende-se com uma interpretação errónea da situação total, criando no indivíduo 

uma emoção descontextualizada. A contaminação da activação prende-se com a 

permanência dos efeitos físicos de uma activação anterior. Uma activação do sistema 

nervoso periférico prolonga-se no tempo, até para além da consciência dos seus efeitos por 

quem a sente. Assim, se imaginarmos uma intensa estimulação do ramo simpático, 

podemos pensar que o indivíduo a sinta ainda num contexto distinto, desconhecendo que a 

origem dessa activação se reporta a um contexto anterior. Nestes casos, a tendência é 

atribuir essa activação ao contexto presente; é aquilo que se chama de “transferência da 

excitação”. Assim, se a situação actual o propiciar, amplificar-se-á a intensidade do estado 

emocional do indivíduo.  
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 2.4. As teorias fenomenológicas 

 

As teorias fenomenológicas da emoção inspiraram-se nos fundamentos filosóficos da 

fenomenologia, pelo que se interessam pela vivência empírica. Nesta linha, as emoções são 

sentidas por um sujeito e visam um determinado objecto, com o qual se estabelece uma 

relação de intencionalidade. A percepção e a consciência, enquanto mediadoras entre 

sujeito e objecto, podem distorcer a realidade, pelo que as teorias que se inserem nesta 

corrente tendem a ver a emoção como experiência única e irrepetível. A pessoa e as 

circunstâncias que a envolvem centram a atenção dos psicólogos fenomenológicos. 

Interessante nesta corrente é que, contrariamente aos mandamentos da Psicologia moderna, 

os psicólogos podem fazer juízos de valor. Das teorias estudadas destacaremos a de Sartre. 

 

 

 2.4.1. A concepção de Sartre 

 

Para Sartre, a emoção é um modo de apreensão da realidade
5
. A consciência da emoção 

não é reflectida, antes reflecte uma ideia sobre o mundo
6
. Do mesmo passo, a emoção 

transforma o mundo, surgindo quando o sujeito é impedido de realizar um objectivo, 

correspondendo o ímpeto emocional à expressão dessa impossibilidade ou, ao invés, ao 

afastamento do obstáculo
7
. A intervenção da emoção no universo subjectivo é mágica, 

porque o altera qualitativamente, transformando a sua consciência do mundo. A 

consciência de uma determinada emoção falseia a sua verificação efectiva, na medida em 

que a absorção de uma determinada crença pela consciência do sujeito é total no momento 

da emoção. Sob o frémito da emoção, o mundo enverga magicamente novas vestes, 

proporcionando ao sujeito uma visão transformada, como num sonho. Neste ponto, apesar 

de reconhecer que a emoção é sempre acompanhada por uma crença, o Autor revela um 

                                                 
5
 SARTRE, Jean-Paul, Esboço de uma teoria das emoções, trad. Fernandes, Augusto Pastor, Lisboa: 

Presença,1972, p. 81. 
6
 IDEM, Ibidem, pp. 79-80. 

7
 IDEM, Ibidem, pp. 86-96. 
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certo mecanicismo quando refere que a emoção se esgota por si, sem que o indivíduo a 

possa contrariar ou deter
8
.  

 

 

 2.5. As teorias cognitivas 

 

 2.5.1. Lazarus 

 

Onde a Psicologia se (re)encontra com a Filosofia, pelo menos no que concerne à teoria 

avaliativa, hoje largamente acolhida, é na teoria cognitiva. Nesta corrente, a ideia de 

avaliação tende a reconhecer que a cognição pode produzir alterações fisiológicas e 

comportamentais. Como representante desta teoria, escolhemos a perspectiva de Lazarus. 

 

Lazarus reconhece o significado fisiológico e cultural da emoção, mas não crê que estes 

aspectos sejam suficientes para a produzir. A emoção pode ser explicada pela avaliação de 

um determinado estímulo, que Lazarus apelida de síndrome de resposta. Neste sentido, a 

emoção tem irradiações fisiológicas, comportamentais e cognitivas, e a sua combinação 

enforma a emoção. A avaliação a que o Autor se refere é sempre auto-referente, isto é, 

trata-se de uma apreciação subjectiva da realidade, funcionalizada ao bem-estar do agente, 

tendo em conta a sua personalidade e o ambiente em que vive. A procura e a resposta a 

estímulos concretos e a sua apreensão cognitiva conduz a uma reacção emocional e, 

durante a avaliação do estímulo, outras decisões ocorrem, que permitem valorar a própria 

emoção. Para Lazarus existem três avaliações primárias, as duas primeiras quanto à 

relevância e harmonização dos objectivos, e a última respeitante ao tipo de envolvimento 

do Ego. Significa que as apreciações primárias se ligam à motivação. As secundárias, por 

sua vez, articulam-se com as consequências teóricas da acção, ligadas à culpa, ao mérito e 

à sua afeição às expectativas futuras.  

 

 

                                                 
8
 IDEM, Ibidem, p. 98. 
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 2.6. Psicologia e culpa penal 

 

A Psicologia abandonou o paradigma fisiológico da doença psíquica, que se apresentava 

como uma regressão no processo evolutivo, para se concentrar na influência de elementos 

patogénicos ambientais
9
. Neste paradigma, as emoções activam mecanismos defensivos 

que visam uma adaptação a um meio adverso. No entanto, a permanência activas destes 

mecanismos pode deformar a personalidade, originando e manifestando a doença psíquica. 

O desespero pode afirmar-se, por isso, como uma forma doentia de sobreviver, entrando o 

sujeito numa espiral adaptativa e defensiva deformante, pela acumulação de frustrações e 

pelo coarctar da expressão pessoal
10

. Tal revigora a pulsão agressiva e pode levar a 

transformações psicossomáticas no corpo ou fora dele, podendo esta última hipótese 

consubstanciar o cometimento de um crime. Na senda das nossas palavras introdutórias, é 

agora visível que a Psicologia não oferece uma teorização das emoções susceptível de 

satisfazer os imperativos do juízo de culpa penal. Deve ressalvar-se, porém, a sua 

permeabilidade ao sujeito, que poderá ser útil na análise do momento vivencial da emoção  

 

 

3. O contributo da Neurociência 

 

A Neurociência tem estudado a mente e as emoções, deitando por terra as ideias dualistas 

de cisão corpo/mente. Poderá a culpa penal assentar nas conclusões da Neurociência? 

 

3.1. António Damásio 

 

António Damásio dedica uma parte substancial da sua obra ao estudo das emoções, numa 

perspectiva fisiológica. No plano neural, um estímulo potencialmente desencadeador de 

uma emoção é percepcionado pelo cérebro, após o que são activadas determinadas zonas 

do cérebro e do corpo. Este é o processo activador da emoção, que Damásio distingue de 

                                                 
9
 MATOS, António Coimbra de, O desespero – aquém da depressão, Lisboa: Climepsi editores, 2012, p. 

299. 
10

 IDEM, Ibidem, p. 300. 
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sentimento, já que este constitui uma percepção da disseminação da emoção pelo cérebro e 

pelo corpo, activando regiões distintas, que se dedicam à linguagem, ao movimento ou ao 

raciocínio. Isto significa que as emoções são destituídas de conteúdo cognitivo, tendo, 

contudo, uma função de preservação dos organismos vivos, orientando-os para um estado 

de bem estar e não meramente para a sobrevivência
11

.  

 

O tipo de processamento mental acompanha o desenvolvimento da emoção: tratando-se de 

uma emoção negativa, o pensamento é mais lento e a situação pode ser repisada; o 

fenómeno é inverso com as emoções positivas. As emoções são programas complexos, em 

grande medida automatizados, de acções modeladas pela evolução (...) e o resultado 

dessas acções é a alteração do estado corporal12
. Certos estímulos activam regiões 

específicas do cérebro, se forem particularmente intensos e o contexto os favoreça; a 

amígdala, por exemplo, é activada em situações de receio, não sendo provável que afecte 

outras regiões, igualmente activáveis. O Autor metaforiza o processo de correspondência 

do estímulo a uma região específica como uma chave para uma fechadura, ainda que a 

metáfora se encontre aquém da flexibilidade do processo
13

. O programa de acções que 

constitui a emoção é activado perante o que Damásio designa por estímulo emocional 

competente. Uma noção destas de emoção compatibiliza-se com a identificação de 

emoções universais: receio, tristeza, felicidade, repulsa, fúria, nojo e surpresa
14

.  

 

As barreiras metodológicas entre a Neurociência e o Direito são evidentes, desde logo, na 

forma como ambas as disciplinas estudam e entendem o processo de formação da vontade. 

As investigações levadas a cabo por Benjamin Libet nos anos 80 revelaram que o início do 

processo volitivo ocorre de forma inconsciente. As acções livres são precedidas de uma 

potencial preparação para agir (readiness potential), que ocorre 350 milissegundos antes 

da tomada de consciência da decisão de agir. A vontade consciente de agir precede a acção 

                                                 
11

 DAMÁSIO, António, Ao encontro de Espinosa. As emoções sociais e a neurologia do sentir, Mem 

Martins: Publicações Europa-América, 2003, pp. 51-71. 
12

 IDEM, O livro da consciência – A construção do cérebro consciente, Lisboa: Temas e debates, 2010, pp. 

143 e 155. 
13

 IDEM, Ibidem, p. 146. 
14

 IDEM, Ibidem, p. 158. 
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em 150 milissegundos, 50 dos quais equivalem à estimulação de células nervosas e, através 

delas, da activação muscular que origina a acção. Nesses últimos 50 milissegundos, a 

acção é irreversível
15

. Tais conclusões avivaram o fantasma do determinismo, mas existe 

uma janela de liberdade que Libet denominou de “veto consciente”
16

. Conforme a acção 

seja planeada previamente, ou repentina, o ser humano dispõe de cerca de 100 a 200 

milissegundos para afectar a fase final do processo de formação da vontade. A própria 

consciência do veto poderia estar comprometida pelo processo descrito, mas Libet entende 

que não será necessariamente assim, uma vez que esta se distingue de uma tomada de 

consciência do desejo de agir, por exercer uma função de controlo. Independentemente de 

um planeamento anterior de agir, o processo de agir permanece inconsciente durante cerca 

de 400 milissegundos após o seu início. Tal não significa que as acções não sejam 

genuínas, uma vez que a intervenção da consciência é que dita, em última instância, a 

própria acção. O veto consciente preserva a liberdade que habita as representações dos 

homens; o próprio Libet considera que as hipóteses do livre arbítrio e do determinismo 

carecem de prova científica
17

. Nas palavras de Gilberto Gomes, acts that are voluntary, but 

non-deliberate would then manifest an intermediate degree of free will18
.  

 

Outra barreira metodológica prende-se a limitação da Neurociência em apreender a 

experiência subjectiva na sua dimensão mais sensorial, se não por recurso a relatos
19

. 

Mesmo o conceito de sentimento, enquanto meramente perceptivo e sensorial, é despojado 

de qualquer indício de subjectividade, afastando-se do conceito que temos vindo a usar de 

emoção. Podemos apenas dizer, no que ao desespero concerne, que o seu repisar tortuoso 

característico é fisiológico. As distorções na experiência subjectiva, estudadas pela 

Psicologia, são explicadas pela Neurociência através de um maior intervalo de tempo após 

o seu surgimento no córtex cerebral, durante o qual o cérebro reage, criando padrões 

                                                 
15

 LIBET, Benjamin, Mind Time – The temporal factor in consciousness, Cambridge: Harvard University 

Press, 2004, p. 138.  
16

 IDEM, Ibidem, p. 137. 
17

 IDEM, Ibidem, pp. 151-156 
18

 GOMES, Gilberto, “Volition and the readiness potential”, em LIBET, Benjamin; FREEMAN, Anthony; et. 

al., The volitional brain – Towards a neuroscience of free will, Exeter: Imprint academic, 2004, p. 75. 
19

 IDEM, Ibidem, pp. 1-2. 
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neuronais que a alteram antes da experiência se tornar consciente
20

. Podemos especular se 

este fenómeno pode originar desvios representacionais, em contextos depressivos, como 

nos casos de desespero. Teremos, no entanto, que aguardar mais notícias da ciência.  

 

 

3.2. Neurociência e culpa penal  

 

A vinculação da vontade a uma produção determinística e inevitável do cérebro parece 

desfazer a esperança da acção livre. Nesse pressuposto, a culpa penal perde o substracto 

ético, tornando-se, ela própria, moralmente reprovável, não anulando, todavia, a punição. 

Um determinismo dessa índole não pode ser valorado, porque natural, sendo fim exclusivo 

da punição a estabilização das emoções, numa lógica preventiva.  

 

A linguagem da Neurociência afasta-se da linguagem jurídica, na medida em que entender 

que a apreciação da vontade seria reportada a um universo da casuística, cuja conclusão 

legitimaria uma censura igualmente naturalística. Esse modo de entender o problema 

implica – como bem assinala Maria Fernanda Palma – tornar o homem no seu próprio 

objecto de análise, ignorando aquilo que o distingue dos demais objectos analisáveis, que é 

a auto-referência, a consciência de si e, portanto, a subjectividade.   

 

 

4. O contributo da Filosofia 

 

É na Filosofia, mormente na ética das emoções, que podemos encontrar uma resposta 

conceptual, que abarque o sujeito na sua inteira subjectividade e que, simultaneamente, 

introduza um patamar valorativo, onde a culpa penal possa ancorar. Cada concepção de 

emoção será criticada em função da sua adaptabilidade ao desespero, o nosso objecto de 

estudo. A última das concepções descrita será particularmente importante, pois analisa o 

tratamento conceptual das emoções pelo Direito penal, pelo que terá um desenvolvimento 
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mais aprofundado, em função da especificidade e utilidade do seu objecto para este 

excurso.  

 

 

4.1. Aristóteles 

 

Nenhum estudo sobre as concepções filosóficas de emoção estaria completo sem nos 

determos sobre o pensamento aristotélico. Em Aristóteles encontramos uma compreensão 

filosófica das emoções, cuja influência subsiste na Filosofia contemporânea. O seu 

pensamento sobre as emoções encontra-se desenvolvido em Retórica, em Ética a 

Nicómaco e em Ética a Eudemo. Nos termos da concepção aristotélica das emoções, toda a 

acção humana tem em vista uma certa noção de bem. Se os fins de cada actividade podem 

divergir nos termos em que diverge a natureza de cada uma delas, existe um bem que a 

maioria dos homens prossegue: a felicidade (eudaimonia)
21

. Trata-se de um bem que é 

prosseguido pelo seu valor intrínseco e não em vista de qualquer outro; é auto-suficiente, 

pois torna a vida uma escolha possível, não precisando de mais nenhum acrescento
22

. 

Qualquer actividade humana só pode considerar-se bem realizada, se o for nos termos 

específicos da sua excelência. A felicidade corresponde, assim, à mais completa actividade 

da alma, de acordo com a excelência.  

 

Em Ética a Nicómaco23
, a alma humana é seccionada em duas dimensões: uma delas 

capacita a razão e outra incapacita-a. Esta, ainda, se subdivide, podendo ser total ou apenas 

parcialmente incapacitante. Para o estudo das emoções, interessa-nos particularmente esta 

ramificação da parte incapacitante da razão. No entender de Aristóteles, a dimensão 

totalmente incapacitante da alma não tem qualquer conexão com a razão, assegurando 

apenas as funções vitais, comum a todos os seres vivos. A outra dimensão da alma 

incapacita a razão, mas relaciona-se com ela, que é a faculdade de desejar, a 
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 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Tradução de António de Castro Caeiro, Lisboa: Livros Quetzal, 2009, 

p. 24 (Livro I, IV, 1095
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a 20), e Ética a Eudemo, Lisboa: Tribuna, 2005, pp. 30-31 (Livro II, 1219 a 40). 
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 Estas as palavras de ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Ob. Cit., p. 31 (Livro I, VII, 1097

 
b 15). 
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 IDEM, Ibidem, pp. 44-45 (Livro I, XII, 1102 a 5 até 1103 a 1) . 
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intencionalidade. Esta concreta parte da alma humana, potencialmente incapacitante, é, do 

mesmo passo, fundamental à decisão enquanto operação da alma, na medida em que lhe 

assiste um poder discriminatório, distinto da orientação puramente racional. Esta ideia 

conecta-se com a noção de uma formação contínua do carácter, que deve ser afeiçoado à 

virtude. Aristóteles reconhece que o ser humano se diferencia das demais criaturas pelo 

facto de a sua faculdade de desejar ser susceptível de comando racional, através da uma 

adequada aprendizagem, distanciando-se da ideia platónica de os desejos corresponderem a 

uma parte grosseira e pouco mais do que um resquício animal do homem. Desse modo, 

uma adequada educação do carácter dirigir-se-á não apenas ao intelecto, mas a uma 

correcta forma de desejar
24

. O ser humano, selectivo por natureza, age em conformidade 

com a sua interpretação do mundo
25

. O processo formativo do carácter dirigido à virtude
26

 

depende, em grande medida, da experiência adquirida
27

 pela vivência, existindo algo mais 

na decisão prática virtuosa do que uma orientação puramente intelectual. Trata-se, na 

verdade, de uma intuição acessível por meio da experiência, daí que não possa equiparar-se 

os princípios da decisão prática com os princípios científicos, demonstráveis por 

natureza
28

.  
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 Nas palavras de Aristóteles, (...) a faculdade de desejar e em geral o elemento intencional que são, de 
algum modo, capazes de razão, mas também podem incapacitá-la. Isto é, têm o poder de a escutar e de 
obedecer ao seu comando. (...) A advertência, toda a espécie de censura, e a exortação indicam que a 
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 NUSSBAUM, Martha, The fragility of goodness: luck and ethics in Greek tragedy and philosophy, 
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As emoções não são vistas como um obstáculo à decisão racional e, pelo contrário, 

potenciam-na. A pessoa eticamente bem formada apreenderá continuamente valores que, 

uma vez internalizados, guiarão as emoções no mesmo sentido. Uma decisão não poderia 

ser virtuosa se dependesse apenas do conhecimento intelectual, visto que a todo o tempo e 

em cada situação nova em que não pudesse aplicar princípios universais e científicos, o 

homem se apresentaria como uma tábua rasa. Neste ponto, as emoções têm um papel 

motivacional, que serve e orienta a boa decisão, num sentido adaptativo. A abertura das 

emoções à interiorização de valores torna-as flexíveis e adaptáveis a situações novas e 

permitem ao indivíduo responder moralmente ao apelo do evento
29

. A decisão é sempre 

orientada pelo resultado combinado das informações do intelecto e das emoções e só nesta 

completude dual (que não envolve a função vegetativa, desconectada da Razão) poderá ser 

qualificada. A qualidade da escolha e a qualidade do carácter encontram-se, assim, no 

momento da escolha. O reconhecimento intelectual dos valores éticos em causa, numa 

determinada decisão despojada de adesão emocional, não pode ser virtuoso, na medida em 

que não empresta à acção valor intrínseco; a decisão não é virtuosa por constituir uma 

aplicação de valores aprendidos, mas sim por exprimir uma adesão pessoal aos mesmos
30

. 

 

Aristóteles não deixou de assinalar a importância do acaso na decisão prática, no sentido 

em que este é susceptível de perturbar a decisão virtuosa. Todos os elementos que 

compõem a eudaimonia estabelecem com a decisão prática uma relação de não-

contradição e a sua vulnerabilidade não é controlável, expondo o homem à fragilidade. A 

eudaimonia transporta uma visão auto-referente, na medida em que o indivíduo é tanto 

mais afectado quanto mais próximo lhe for o elemento em perigo
31

. No fundo, a excelência 

                                                                                                                                                    
conhecimento se forma a partir da experiência, e quem é jovem, simplesmente, não é experiente. É preciso 
muito tempo para ter experiência (Livro VI, VIII, 1142 a 10 até 15). 
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do homem mede-se por aquilo que o faz feliz. No entanto, a excelência, sendo uma 

condição necessária à eudaimonia, não é uma condição suficiente. Na pena de Aristóteles, 

(...) nenhuma actividade está completada se experimentar algum impedimento, e a 

felicidade é uma das actividades completas. É por esta razão que para um homem ser feliz 

precisa ainda de bens para o corpo, bens exteriores e, ainda, de sorte, para que a falta 

deles não se converta em nenhuma forma de impedimento32
. Neste sentido, a felicidade 

não corresponde a um estado, mas antes a uma actividade contínua, que almeja a 

completude e, para tal, necessita de recursos. O acaso pode interferir com a actividade se 

lhe retirar os recursos que lhe permitem a excelência, o que pode acontecer de uma forma 

absoluta, impedindo-a totalmente ou de forma relativa, que, constrangendo-a, só 

imperfeitamente se realiza
33

. Esta diferenciação é de extrema importância, uma vez que 

permite entender a diferença de grau na afectação da felicidade (eudaimonia e a 

excelência). Um indivíduo eticamente orientado não sentirá os pequenos contratempos 

como impedimentos à excelência da sua actividade (eudaimonia), mas apenas aqueles que 

ocorram e que, pela sua intensidade ou frequência, a condicionam ou mesmo impeçam de 

todo. Neste último caso, ainda que não seja fácil demover o homem bom da sua 

excelência, parece que é necessário algum tempo de cura, até que a actividade torne a 

conquistar a excelência, pela reunião de recursos que a permitam. Se a sua ausência fosse 

meramente externa, o factor temporal não seria aventado. Terá de tratar-se de um dano 

mais profundo, que se prende com a corrupção que um prolongado sofrimento inflige ao 

desejo e às expectativas.
34

  

 

 

 4.1.1. Crítica à concepção aristotélica  

 

A teorização do filósofo sobre a ética das emoções capta eximiamente as representações da 

acção, sem ignorar o seu momento vivencial. A felicidade é o fim último das actividades 
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humanas, sendo ela própria também uma actividade, vulnerável às circunstâncias da vida, 

que perturbam ou impedem a excelência de carácter. Neste sentido, a humanidade é tão 

vulnerável quanto a sua noção de felicidade e, tratando-se de um dano de monta, o 

processo de recuperação da excelência prolongar-se-á, se é que poderá completar-se.  

 

O desespero tem justamente estas características. A ausência de saídas, ainda que apenas 

representada é, em si mesma, um sintoma da corrupção do desejo e da manipulação das 

expectativas, que leva o agente a ver no crime a sua libertação. Aqueles, por outro lado, 

que dizem do que está a ser torturado e do que cai em situações de grande infortúnio que 

pode ser feliz, caso seja um homem de bem, dizem disparates, intencionalmente ou não35
. 

A tortura que o desespero prolongado no tempo inflige ao agente impede-o totalmente de 

se realizar, de procurar, ou sequer de representar a procura da eudaimonia. A jugo do 

carácter (ou, modernamente, da personalidade) à privação da felicidade retira ao agente 

todas as hipóteses de auto-realização, corrompendo as suas representações e, desse modo, 

as suas expectativas sobre o mundo. A atribuição de valor intrínseco às emoções potencia a 

valoração do comportamento humano, pela adesão íntima dos desejos ao princípio 

orientador da conduta.  

 

 

4.2. A teoria de Robert Solomon 

 

Para Robert Solomon, as emoções correspondem a processos contínuos que ocorrem entre 

os hemisférios do cérebro e são, por isso, intelectualmente monitorizadas. Têm uma 

duração indeterminada, distanciando-se de uma reacção neurológica, naturalmente 

involuntária
36

. Os contributos da Filosofia têm sublinhado a passividade do agente no 

contexto de vivência emocional. O Autor entende que a ideia de passividade tem 

contribuído para um certo menosprezo da feição activa, e mesmo voluntária, das emoções. 
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O sujeito emocionado não é entendido como mera vítima ou receptor do frémito 

emocional, mas antes como um agente na e da própria emoção. Contudo, adverte, tal não 

significa que as emoções se constituam como autênticas deliberações, mas, entre essa 

acepção e a total passividade existem comportamentos que encaixam numa componente 

activa
37

. O Autor propõe uma distinção entre a emoção em si e as circunstâncias em que 

esta ocorreu. O facto de as emoções escaparem, em geral, ao alcance da escolha, tal não 

significa que surjam espontânea e inesperadamente; no fundo, para o Autor, são as 

circunstâncias que confrontam o agente e não a emoção. Deste ponto de vista, a resposta 

emocional encontra-se na dependência das circunstâncias em que o agente se encontra e da 

sua específica experiência de resposta, o que faz da conduta um produto do agente.  

 

Robert Solomon reforça a ideia de direcção da acção emocionada, fazendo alusão a 

emoções que não dependem do imediatismo das circunstâncias, como o ciúme ou a cólera, 

em que o agente monitoriza e investiga a situação, procurando fundamentá-la e associando 

ideias que enformam a emoção “final”. Afigura-se-nos necessário ressalvar que nem todo o 

ciúme e nem toda a cólera têm uma morfologia activa, pelo que a posição do Autor não 

pode ser tomada como definitiva. São pertinentes os seus esforços em provar que a 

discriminação das respostas emocionais em função do tempo é arbitrária, mas estamos em 

crer que os leva demasiado longe. Assiste, no entanto, uma certa razão a Robert Solomon 

quando denuncia uma certa actividade do agente na morfologia de certas emoções que, 

recorrendo à reflexão e à memória se conduz, ele mesmo, à emoção. Este tópico é 

particularmente relevante na análise do desespero, na medida em que o desespero de longa 

duração tem esta componente. O que o Autor parece olvidar é que a própria motivação na 

procura de um certo sentir pode ser dirigida pela emoção, colocando em causa a actividade 

do agente no processo. Robert Solomon responderia a esta objecção com Aristóteles, no 

sentido em que a emoção não necessita de ser voluntária, se revelar uma voluntária e 

deficiente formação do carácter no sentido da inadequação da resposta emocional
38

. O 

desespero não parece encaixar neste paradigma, por duas razões. Primeiro, está por provar 
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que o desespero revele uma formação de carácter imperfeita potenciada por um conjunto 

de actos voluntários anteriores à emoção; depois, porque nem sempre uma resposta 

desesperada será desadequada.  

 

Assim, o tempo da emoção deve ser medido em função das circunstâncias que a rodeiam: 

se a situação é, ela própria, súbita, também o será a resposta emocional; do mesmo modo, a 

emoção sentida continuamente, com uma fase de descarga específica não pode ser tomada 

como uma resposta momentânea. O que não deve confundir-se é a urgência da emoção 

com a imposição dessa mesma urgência.  

 

 

 4.2.1. Crítica à teoria de Robert Solomon 

 

A influência de Aristóteles no pensamento do Autor é patente na concepção da emoção 

como propulsor para a acção
39

. Neste sentido, a ligação entre a emoção e o seu agente deve 
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ter-se por realizada, nos termos em que este se reconheça na emoção, isto é, na medida em 

que esta seja coerente com a sua narrativa emocional.  

 

Robert Solomon privilegia a intencionalidade da acção em detrimento da sua 

voluntariedade, isto é, da existência de alternativas de conduta. Do ponto de vista da culpa 

penal, tal posição parece-nos desaconselhável, como veremos quando tratarmos o 

fundamento do privilégio do homicídio. O contributo positivo desta concepção reside na 

implicação do agente e das suas representações na formação da emoção, o que não leva a 

concluir por uma direcção activa do agente. 

 

 

4.3. A teoria de Paul Ekman 

 

Paul Ekman parte da premissa que as emoções têm uma função adaptativa, preparando o 

indivíduo para lidar com determinados eventos. Acontece que, muitas vezes, a emoção 

emerge e a competente acção é posta em marcha, sem uma intervenção reflectida da 

consciência, no sentido de revelar as opções do agir
40

. O Autor lança mão do exemplo do 

condutor que se desvia de um obstáculo inesperado sem formular uma consciência do 

modo como essa acção deve ser monitorizada, tomando a decisão mais consentânea à 

sobrevivência e, por isso, mais correcta. Na verdade, se a consciência das acções 

disponíveis tivesse emergido o próprio fim de auto-preservação seria gorado. Este facto 

conduz Paul Ekman à conclusão que existem mecanismos automáticos de avaliação 

contextual, que permitem fazer uma avaliação de um acontecimento que coloque em risco 

um determinado elemento importante na vida do sujeito
41

. Estes mecanismos, que 

traduzimos como auto-avaliadores, são expandidos ao longo da vida, por recurso à 

memorização de eventos mais ou menos similares àquele que, no momento, se realiza. 

Trata-se, na expressiva formulação do Autor, de uma espécie de base de dados aberta à 

experiência futura. A memória que refere não se prende unicamente com a experiência de 
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vida daquele concreto agente, mas antes como uma espécie de memória ancestral, numa 

abordagem próxima ao conceito psicanalítico de inconsciente colectivo. É esta fundação 

remota que explica reacções instantâneas, não reflectidas conscientemente, ao perigo
42

. 

 

Paul Ekman ressalva a hipótese de erro de avaliação, que será previsivelmente tanto maior 

quanto maior for a sua variação em relação ao evento pré-memorizado. A intervenção da 

consciência pode conduzir a uma reavaliação da situação, o que nem sempre acontece. O 

mecanismo de auto-avaliação pode, no entanto, distorcer a visão do agente da realidade, 

impedindo a apreensão de nova informação contextual. Nesse sentido, a emoção funciona 

como guia direccional, isto é, organiza o pensamento e foca a atenção do agente, de forma 

impermeável à consciência, excluindo tudo aquilo que não seja coerente com a emoção
43

. 

Mesmo quando uma emoção é sentida por terceiro, e presenciada pelo agente, estes 

mecanismos de avaliação são accionados, provocando uma emoção empática. 

 

Para o Autor existem, ainda, processos cognitivos susceptíveis de despoletar a emoção, 

como sejam o recurso à memória, à imaginação, ou o relato de uma experiência 

emocional
44

. A aprendizagem não é olvidada, apresentando-se igualmente como 

propulsora da emoção, através da interiorização de normas de adequação. De um modo 

paralelo, a violação de normas sociais apresenta-se igualmente como uma forma de 

desencadear uma emoção.  

 

 

 4.3.1. Crítica à teoria de Paul Ekman 

 

A concepção de Paul Ekman mistura elementos cognitivos com mecanismos estranhos à 

consciência reflexa, defendendo a primazia destes últimos. A paralelização entre 

dimensões tão diversas coloca-a no centro do fosso metodológico entre as explicações da 

Neurociência e da Filosofia, absorvendo as eventuais aporias (e vantagens) de uma e de 
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outra. Na enumeração das situações susceptíveis de despoletar uma emoção, o Autor 

anuncia como nova e inesperada uma circunstância já defendida por James Lange: a 

expressão facial. Já havia sido defendido que a modulação facial poderia originar a 

emoção, pelo que não é exacto anunciá-la como uma novidade. Em todo o caso, trata-se de 

uma concepção que não serve à aferição da culpa penal, na medida em que não se 

perscruta sequer o conteúdo ético da vivência subjectiva, ou sequer, a existência de 

possibilidades alternativas de conduta.  

 

 

5. Martha Nussbaum e as concepções de emoção no Direito penal
45

 

 

5.1. A concepção mecanicista 

 

Nos termos da teoria mecanicista, as emoções correspondem a energias causadoras de 

acções humanas, à margem de valorações culturais ou éticas. Nestes termos, trata-se de 

forças desprovidas de conteúdo perceptivo ou valorativo, não tendo o agente qualquer 

controlo sobre elas. Do mesmo modo que a fome ou a sede, as emoções são, de acordo 

com a concepção mecanicista, desprovidas de conteúdo cognitivo e, por maioria de razão, 

de conteúdo valorativo. Assim, as emoções representam ainda um resquício de uma 

natureza humana impermeável a apelos sociais e normativos.  

 

A concepção mecanicista concentra-se na experiência emocional, captando as sensações 

que lhe são comummente associadas e a sua assertividade empírica tem reclamado foros de 

validade. São fundamentalmente três as características sensoriais das emoções, a saber: 

passividade, exterioridade e urgência. A primeira exprime a sensação de que a vontade se 

encontra dominada pela emoção, subjugando o indivíduo à arbitrariedade da sua força. 

Estas energias que impelem o indivíduo a agir, as emoções, são desprovidas de conteúdos 
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cognitivo e valorativo e, por isso mesmo, avessas a uma opção eticamente orientada. Se as 

emoções podem fazer claudicar a vontade ou, pelo menos, arrebatá-la, à sensação de 

passividade terá de acrescentar-se a sensação de exterioridade. Quer isto expressar que 

nem sempre se afigura possível uma mediação entre os comandos éticos e os comandos 

que a emoção transmite, sendo o indivíduo um mero sujeito passivo de uma acção. Neste 

sentido, ainda que a emoção tenha um objecto, ele é entendido na concepção mecanicista 

como um “gatilho” exterior que acciona a emoção e não como algo que lhe seja inerente. A 

linguagem emocional não é permeável a um código valorativo que é, nestes termos, uma 

outra linguagem. Assim, a acção emocionada não é percepcionada como produto de uma 

escolha eticamente fundada, mas antes como produto de uma força exterior. Deste ponto 

de vista, a emoção desgarrada de uma estrutura valorativa, ou seja de um sistema de 

crenças que condicione a mundividência do indivíduo, empiricamente traduz-se numa 

sensação de exterioridade. Finalmente, a teoria mecanicista acrescenta a urgência às 

emoções. Quer isto representar a intensidade da experiência emocional, que impele o 

indivíduo a agir em conformidade, como móbil de uma estranha força. 

 

Estes são os pressupostos basilares da concepção mecanicista. Porém, outras ideias se lhe 

podem associar, como a ideia de que as emoções constituem resquícios da natureza animal 

do homem ou de que as emoções são eminentemente corporais e, por isso, irracionais
46

. 

 

 

5.1.1. Crítica à concepção mecanicista 

 

A concepção mecanicista é eminentemente descritiva e empírica, sendo a sua validação, 

prima facie, tentadora. Em virtude da sua impermeabilidade ética, as emoções parecem 

escapar a qualquer noção de sistema valorativo e justamente por isso foram muitas vezes 

descritas como forças da natureza (sendo, por exemplo, comparadas com a corrente do 

oceano). No entanto, a concepção em crítica retira da equação o objecto da emoção, não 

lhe conferindo qualquer papel na sua “arquitectura”. A desconsideração do objecto da 
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emoção tem sido talvez das críticas mais decisivas à concepção mecanicista. De facto, a 

representação das emoções sem um carácter direccionado ou, pelo menos, sem uma 

conexão relacional, limitar-se-ia a alterações fisiológicas, impossibilitando a distinção 

entre sensações físicas e emocionais. Quer isto significar que as emoções são direccionadas 

a algo ou alguém, o objecto da emoção, sem o qual a própria emoção se descaracteriza.  

 

Não se pense, todavia, que o papel do objecto da emoção é neutral. A percepção deste é, 

aliás, decisiva na arquitectura da emoção. São as convicções que o sujeito tem sobre o 

objecto da emoção que a determinam; ou seja, às emoções subjazem as crenças que o 

sujeito tenha sobre o objecto num dado momento. Se, por exemplo, um indivíduo sente 

medo é porque acredita que se encontra em perigo; ou se sente cólera é porque acredita que 

alguém o afectou negativamente. Neste sentido, as emoções transportam o sistema 

individual de crenças quanto a um determinando objecto, num dado momento temporal 

(Aristóteles). Portanto, mudada a crença, muda também a emoção e, deste modo, a 

percepção do objecto emocional depende das convicções do sujeito concreto, no sentido de 

self. E aqui pode outra crítica ser levantada à teoria mecanicista: a subtracção do papel do 

objecto na emoção acaba por revelar, do mesmo passo, uma noção de sujeito sem “Eu”, na 

medida em que o “homem mecanicista” se abandona às emoções, sem quaisquer freios 

éticos, passivo e vulnerável a uma força que lhe é exterior e que parece seguir as suas 

próprias leis. Neste ponto, a concepção mecanicista não tem elasticidade suficiente para 

explicar as diferentes respostas emocionais a situações semelhantes. Na verdade, 

indivíduos distintos respondem distintamente a situações semelhantes e a concepção 

mecanicista não explica esse facto. Em suma, se as emoções invadem o espírito humano, 

de forma arbitrária, generalizada e dominadora, o retrato apresentado pela concepção 

mecanicista revela um Homem cindido das suas circunstâncias, da sua individualidade 

histórica e irrepetível, desprovido de personalidade, de qualquer estrutura valorativa ou 

sistema de crenças.  

 

Ademais, a definição de uma emoção depende invariavelmente do recurso a elementos 

cognitivos ou até a valorações, e a concepção em crítica não resolve esta questão. Na 
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verdade, as emoções distinguem-se mais pelo recurso ao tipo de juízos associados ao 

objecto emocional do que pelas sensações experimentadas pelo sujeito. Trata-se de um 

aspecto particularmente interessante na crítica à concepção mecanicista, uma vez que lhe 

acusa um calcanhar de Aquiles: a negação do conteúdo cognitivo da emoção. Esta petição 

de princípio deixa por explicar a relação entre a percepção do objecto e a emoção e, neste 

ponto, tem a crítica toda a justeza.  

 

Em suma, a crítica à concepção mecanicista faz entrever uma outra noção de emoção, 

segundo a qual a apreciação dos objectos emocionais é condicionada por uma percepção 

cognitiva e valorativa dos mesmos, pelo que a forma como o sujeito representa o objecto 

determina a emoção e, por isso, orienta eticamente a acção. Nesta senda, as apreciações do 

objecto emocional, isto é, os juízos de valor que sustentam a emoção não são meras 

“entidades” anteriores ou concomitantes à emoção; justamente por a enformarem são 

partes dela
47

.  

 

No entanto, não só de deméritos é feita a concepção mecanicista. Aliás, o enfoque que 

confere à experiência emocional, em particular à sua intensidade e ao domínio do sujeito, 

desaconselha que ignoremos o seu contributo para o estudo das emoções. A concepção ora 

criticada tem a virtualidade de entender a influência perturbadora das emoções na 

liberdade individual. Entenderemos melhor este ponto depois de nos debruçarmos sobre a 

teoria avaliativa, adiantando, desde já, que as duas concepções se não excluem 

mutuamente.  

 

 

5.2. A concepção avaliativa 

 

A concepção avaliativa resolve muitos dos problemas que se colocam à tese mecanicista, 

pois entende as emoções como juízos de valor sustentados na percepção que o sujeito tem 
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 Vide NUSSBAUM, Martha/KAHN, Dan. M., Ob. Cit., p. 284 e NUSSBAUM, Martha, Upheavals of 
thought – The intellingence of emotions, Ob. Cit., pp. 19-88. 
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do objecto emocional. Eis a grande divergência entre as concepções mecanicista e 

avaliativa: a existência de material cognitivo como parte integrante da emoção. A que tipo 

de material cognitivo nos referimos é o que veremos em seguida. Na crítica à concepção 

mecanicista, concluímos já que as emoções integram apreciações do objecto da emoção, de 

acordo com o sistema de crenças individual, num dado momento temporal. Estes juízos 

valorativos não reclamam validade ontológica, pois que as emoções apenas se conformam 

com as percepções individuais e, por isso, a sua correspondência com a realidade não se 

verifica necessariamente. Assim, da emoção emanam as convicções de um determinado 

indivíduo sobre o objecto da emoção; mas que tipo de convicções são essas? A teoria 

avaliativa preconiza que as apreciações contidas na emoção são de carácter valorativo, ou 

seja, concebem um juízo sobre o objecto. É tempo de questionar, então, que critério de 

avaliação dos objectos emocionais propõe a teoria ora em análise. 

 

Como vimos, à emoção inere um conjunto de crenças que enformam uma apreciação 

global sobre um objecto. Essas crenças são a lente através da qual o sujeito olha o mundo 

e, por isso mesmo, são elas que definem o valor do objecto do ponto de vista do sujeito. De 

facto, as emoções parecem estar sintonizadas com a relevância do papel que algo ou 

alguém desempenha na vida do indivíduo e, na verdade, quando pensamos na emoção 

enquanto fenómeno, verificamos que a sua intensidade é, usando linguagem matemática, 

directamente proporcional à importância do objecto na realização pessoal do sujeito. Para 

ilustrar este ponto, pensemos no medo, que corresponde, em geral, à percepção de um 

perigo ameaçador do sujeito ou de algo/alguém que o mesmo valorize. Se o perigo não 

ameaçar verdadeiramente um estado de coisas desejado pelo sujeito (por hipótese, por se 

tratar de uma catástrofe natural num país longínquo), então não será de medo que estamos 

a falar. A cólera, para dar outro exemplo, acontece quando algum dano, eventualmente 

deliberado, foi infligido ao sujeito ou a algo que este repute de significativo para o seu 

bem-estar. Deste modo, o critério que a teoria avaliativa propõe remete-nos para a 

importância de um determinado elemento para a realização pessoal do indivíduo. Não se 

pense, no entanto, que tal redunda numa espécie de “utilitarismo emocional”, em que os 

objectos emocionais são funcionalizados à felicidade individual, pois não é disso que se 
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trata. A teoria avaliativa afecta as emoções e os seus objectos ao bem-estar do sujeito, mas 

tal se não prende com a sua instrumentalização ao serviço da felicidade humana. Como 

vimos, as emoções corporizam uma perspectiva individual sobre uma realidade específica, 

o objecto da emoção num contexto mais amplo e mais profundo, que se prende com a ideia 

de felicidade e completude que o mesmo tenha. Tal não quer, contudo, significar que o 

objecto da emoção não tenha valor por si mesmo.  

 

Para compreendermos melhor este tópico, podemos recorrer a um conceito que a Filosofia 

contemporânea tem recuperado. Trata-se de uma noção cujas raízes se encontram no 

pensamento grego da Antiguidade, corporizada pelo conceito de eudaimonia48
. A 

virtualidade deste conceito em relação ao hedonismo utilitarista é a profundidade do seu 

significado, uma vez que, por ultrapassar a mera instrumentalização dos objectos 

emocionais, atribui-lhes um valor próprio, dando uma outra dimensão ao sentido de 

realização pessoal, de bem-estar. De facto, o sentido de eudaimonia consiste precisamente 

no reconhecimento de um valor próprio e intrínseco a certos elementos da realidade aos 

quais se vincula uma ideia singular de florescimento pessoal. No fundo, trata-se de um 

conceito que inclui tudo aquilo que, por direito próprio, integra a noção de uma vida 

completa, do ponto de vista de um determinado indivíduo, ponto que não é considerado 

pela Neurociência.  

 

A perspectiva pessoal de um determinado objecto não se baseia em ideias exclusivamente 

individuais. Na verdade, uma valorização singular de certas realidades tem uma tripla 

dimensão: geral, particular e referencial
49

. Para melhor ilustrar o que explicamos, 

pensemos no caso do amor fraternal: a perspectiva do objecto “irmão” tanto se prende com 

uma concepção social de valorização dos irmãos (genérica), como com a convicção de que 

“aquele” irmão em concreto tem valor por si mesmo, enquanto indivíduo (particular), 
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 Podemos encontrar o vocábulo em ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Ob. Cit., nomeadamente em 

1102a5, segundo o qual a felicidade (eudaimonia) é uma certa actividade da alma de acordo com a 
excelência completa (itálicos nossos). 
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 Esta classificação tridimensional é da nossa autoria e encontra-se neste excurso por razões de facilidade 

expositiva. No entanto, exprime o pensamento de NUSSBAUM, Martha, Upheavals of thought – The 
intellingence of emotions, Ob. Cit., pp. 52-53. 
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como ainda com uma específica ideia de referência, o meu irmão (referencial). Ora, a 

valorização genérica, ainda que colateralmente relevante na formulação das apreciações 

individuais, tem aqui apenas o relevo de contribuir para o que queremos ilustrar: a 

relevância generalizada de um determinado objecto emocional significa que este é 

avaliável autonomamente e, por isso, terá eventualmente valor em si mesmo
50

. Por outro 

lado, a apreciação específica ultrapassa o papel que lhe é conferido no esquema referencial 

individual. No exemplo do amor fraternal, a valoração do “irmão” pode destacar-se do 

contexto familiar, dando lugar a juízos sobre aquele indivíduo em concreto. Neste sentido, 

mesmo que a relevância genérica de um objecto emocional esteja em causa (pensemos no 

caso de um sentimento amoroso), este é sempre apreciável e apreciado ainda que 

descontextualizado do plano referencial do sujeito. É justamente a importância autónoma 

dos objectos emocionais que conduz à sua inclusão na noção de bem-estar de cada um. E 

neste ponto nasce a emoção: quando se lhe acrescenta a dimensão referencial; é este o 

plano que a vincula ao seu objecto. Voltemos ao exemplo do “irmão”: não é o facto de os 

irmãos serem socialmente valorados de forma positiva ou facto de aquele indivíduo em 

concreto ter qualidades inestimáveis que o liga ao sujeito emocionado, mas sim a dimensão 

referencial de “seu” irmão. Na verdade, será talvez esta última que condiciona a grandeza 

das restantes, uma vez que transporta um significado pessoal inseparável de uma visão 

emocional. Neste caso, presumindo uma relação salutar entre irmãos, o facto de o irmão 

ser “meu” integra-o na “minha” ideia de bem-estar. Tal não significa – insistimos – a sua 

funcionalização ao supremo bem “felicidade”, à semelhança do Utilitarismo. Se para esta 

corrente filosófica, a ideia de bem-estar é quantitativa, o conceito de eudaimonia envolve 

uma teia pessoal de investimentos emocionais, com dignidade própria e que, por isso, 

integram a noção de realização pessoal de um determinado indivíduo. Se o Utilitarismo se 

concentra numa felicidade geral e optimizada, eudaimonia reporta-se a um bem-estar 

individual, condicionado pelo bem-estar de tudo aquilo que seja considerado relevante para 
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 IDEM, Ibidem, p. 53. Cabe esclarecer que a perspectivação individual do objecto da emoção nem sempre 

se conforma com uma valorização social deste. Isto quer dizer que aquilo que é relevante no contexto de vida 

de um indivíduo não o coloca necessariamente em condições de o projectar como modelo social. Muitas 

vezes, o apego emocional em relação a um objecto concreto existe por uma questão vivencial, como é o caso 

do sentimento de amor pátrio: um País em concreto é valorizado por sentimento de pertença, que se refere ao 

sujeito e às suas vivências. 

 



 

 

40

tal. A forma como ambas as ideias se diferenciam relaciona-se com a atribuição de valor 

próprio aos elementos de que depende a felicidade ou, inversamente, à sua 

funcionalização. Em suma, o Utilitarismo releva certos bens, tendo por base uma ideia de 

felicidade que os torna seus acessórios; importam na medida em que servem um fim. No 

caso do conceito de eudaimonia, o raciocínio é o inverso: cada elemento que integra a 

noção individual de florescimento pessoal tem uma dignidade e valor próprios, que o 

qualifica como parte dessa mesma noção. A conexão entre sujeito e objecto da emoção 

encontra-se fundeada numa constelação de elementos conducentes a uma realização 

pessoal completa.  

 

Exposto o conceito de eudaimonia, estamos, agora, em condições de sintetizar os 

conteúdos da concepção avaliativa, bastante menos intuitiva do que a concepção atrás 

exposta. A teoria ora em análise confere um conteúdo cognitivo às emoções suportado pelo 

sistema de crenças de cada indivíduo emocionado. Estoutra explicação do fenómeno 

emocional que já era possível entrever quer na crítica à concepção mecanicista, para a qual 

remetemos, quer no conceito de eudaimonia, do qual esta concepção é, de algum modo, 

tributária.  

 

A teoria avaliativa centra o problema das emoções numa apreensão individual da realidade, 

baseada num sistema de crenças, não reclamando, por isso, qualquer validação ontológica. 

A intervenção da cognição na arquitectura emocional não equivale à controlabilidade do 

seu objecto, ou seja, o papel da função cognitiva não faz da emoção uma mera variante do 

pensamento, como entendiam os filósofos estóicos. Na verdade, o que faz a teoria 

avaliativa é reconhecer que as interpretações individuais da realidade condicionam as 

emoções, estando a formulação de juízos de valor no código genético das emoções. No 

entanto, trata-se de juízos sobre realidades externas ao indivíduo e, por essa razão, fora do 

seu controlo. Ora, juntando essa asserção à noção de eudaimonia, concluímos que o 

fenómeno emocional lida com realidades que, apesar de exteriores ao sujeito, se inserem 

na sua ideia de bem-estar. Esta tensão entre exterioridade e importância dos objectos 

emocionais é a explicação que a concepção avaliativa encontra para a passividade 
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apontada pela concepção mecanicista. A sensação de passividade e de exterioridade 

apontadas pela concepção mecanicista são explicadas pela incontrolabilidade dos objectos 

emocionais. O sentimento de urgência associado ao arrebatamento emocional justifica-se, 

do ponto de vista avaliativo, pela importância conferida a determinado objecto no esquema 

ideal de vida de uma pessoa. 

 

A teoria avaliativa estabelece três elementos constitutivos da emoção, a saber: o carácter 

cognitivo, a natureza direccional e, finalmente, a intencionalidade do objecto
51

. O primeiro 

elemento foi já provado à saciedade, pelo que remetemos para as explicações dadas acima. 

O carácter direccionado explica-se pela referência a um objecto externo, por oposição ao 

conceito mecanicista de uma invasão incontrolável das emoções sem as associar a um 

objecto específico ao qual a emoção se possa reportar. A intencionalidade do objecto 

emocional quer significar que o sujeito representa o objecto sempre em relação a si 

mesmo, percepcionando-o com a lente do seu sistema de crenças. No fundo, da 

representação do objecto nasce o tipo de emoção, não podendo dissociar-se dos 

preconceitos singulares de cada indivíduo. Por este motivo nem sempre (ou muitas vezes 

não) as convicções pessoais têm qualquer correspondência ontológica.  

 

 

5.2.1. Crítica à concepção avaliativa 

 

A concepção avaliativa responde a muitos dos problemas levantados à sua rival 

mecanicista. Globalmente, a interposição no discurso emocional de elementos valorativos 

revela-se de extrema utilidade em sede de culpa penal. Na verdade, ao fenómeno 

emocional são associadas asserções sobre objectos não totalmente domináveis, tornando 

avaliáveis as valorações efectuadas pelo agente. Desta forma, a possibilidade de valorar as 

emoções permite o passo seguinte: valorar as acções que as têm por base. Nessa linha, à 

avaliação da propriedade da emoção, seguir-se-á todo um conjunto de juízos sobre a 
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 Neste sentido, também ELSTER, John, “Emotions and rationalitity”, Feelings and emotions – The 
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propriedade da acção. A propriedade da acção emocionada pode ser questionada quer pela 

sua dissonância com a realidade (se o for de uma forma absurda), quer pela inadequação 

das valorações inerentes à emoção e, por isso, implicadas na acção. A avaliação das 

valorações pessoais depende fortemente da sociedade e cultura jurídica em que o indivíduo 

se insere. Por isso, em geral, os partidários da concepção avaliativa conferem especial 

relevo à educação, no sentido de familiarizar uma comunidade jurídica com os valores por 

que esta se rege.  

 

Porém, ainda que as virtudes da concepção em crítica sejam evidentes, sobretudo do ponto 

de vista jurídico, não a isentam de reparos. A concepção avaliativa presume um indivíduo 

livre de escolher as suas acções e, mais que isso, de escolher as crenças que as sustentam. 

A intensidade do arrebatamento emocional nem sempre permite uma opção fundada e 

consonante com imperativos racionais, de modo a que o próprio indivíduo sinta que 

escolheu agir de determinada maneira. Neste sentido, a concepção mecanicista não pode 

ser liminarmente afastada, uma vez que compreende a emoção como um fenómeno 

perturbador que, tantas vezes, parece avesso a uma acção livre. Em rigor, as suas diferentes 

fontes e constante evolução aumentam a complexidade de cada sistema de crenças, o que, 

por vezes, impede a consciência do seu peso na acção, sobretudo no contexto do efeito 

perturbador da emoção. Por isso, reduzir as emoções ao seu conteúdo proposicional 

parece-nos desajustado da sua natureza, até por que se ligam a outros conteúdos cognitivos 

de forma mais volátil e não necessariamente coerente, como seria de esperar de um juízo 

de valor logicamente fundado. De certo modo, a filtragem da realidade que as emoções 

operam dirige a atenção do indivíduo, granjeando, assim, uma função motivacional
52

. 

 

Outra observação deve ser feita à concepção avaliativa, ainda que uma correcta 

interpretação da doutrina aristotélica das emoções caminhe ao encontro dela. Martha 

Nussbaum entende que os juízos de valor são condições necessárias e suficientes da 
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emoção
53

, destacando a anterioridade daqueles. Não estamos a afirmar um recusa da 

Autora em reconhecer a influência das emoções na organização cognitiva, no plano do 

sistema de crenças individual, até por que o reconhece em relação ao luto
54

. Simplesmente, 

na conceptualização genérica que faz da teoria avaliativa, sobrevaloriza os juízos de valor 

prévios à emoção, menorizando (mas não ignorando) as perturbações representacionais que 

esta causa e que os modela. As relações entre as crenças e as emoções têm um duplo 

sentido, interseccionando-se, e, por isso, influenciando-se mutuamente. Do mesmo modo 

que a emoção espelha uma juízo de valor anterior ou concomitante, também a sua 

ocorrência é susceptível de manipular o sistema de crenças individual. Queremos com isto 

significar que o advento da emoção pode alterar qualitativamente os juízos de valor do 

indivíduo, não na dimensão em que um argumento ou um raciocínio o realizaria, mas no 

aspecto em que a própria crença subjectivamente se modela
55

. Numa perspectiva 

semelhante a Sartre, poderíamos dizer que tal seria um corolário da síntese entre sujeito e 

objecto que a emoção opera, ainda que, diferentemente do Autor, a não consideremos 

indissolúvel. Se A se sente encolerizado por acreditar ter sido injuriado por B, descobrindo 

mais tarde que tal não aconteceu, a emoção pode desvanecer-se, mas a sua crença 

relativamente à honradez e integridade de B pode fragilizar-se. De uma certa forma, a 

consideração das emoções como juízos de valor reforça a sua susceptibilidade de 

manipulação, o que significa que teríamos de partir do princípio de que o agente é livre de 
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 NUSSBAUM, Martha, Upheavals of thought – The intellingence of emotions, Ob. Cit., pp. 37-49. Na 

mesma obra, a Autora refere o papel da linguagem na modulação da emoção, o que significa que o próprio 

processo de conceptualização das emoções as molda. 
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 IDEM, Ibidem, pp. 80-85. Consideramos, no entanto, que Martha Nussbaum menoriza o aspecto vivencial 

das emoções, fazendo delas pouco mais que uma subespécie de crenças. IDEM, Ibidem, pp. 149 e 155-156. 
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 LAGIER, Daniel González, “Emociones y responsabilidad”, s/d. Consultado em 

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_nz7mxHBKr4J:portal.uam.es/portal/page/portal/UAM_ORG
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Eric, “Law and the emotions”, Chicago, John M. Olin Law & Economics, Working Paper No. 103, (2D 

SERIES), University of Chicago Law and Economics, September 2000. p.5. Consultado em www.ssrn.com.  
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o fazer. Tal não se afigura tão linear quando é a própria emoção a gerar perturbações 

representacionais, que podem ir da filtragem perceptiva  de elementos da situação, que 

uma pura cognição apreenderia uniformemente, à aludida alteração qualitativa das 

crenças
56

. O poder discriminatório das emoções e dos desejos, que Aristóteles detectara 

ilumina as possibilidades de acção, o que, no caso do desespero se revela de suma 

importância, quando de analise a representação de condutas alternativas acção. Neste 

sentido, a emoção pode modelar as motivações do agente. Mesmo que o desespero não 

corresponda a uma mera falta de esperança, a verdade é que o seu efeito motivacional 

tende para a imobilização, não beneficiando do efeito dinamizador que a esperança 

imprime à acção
57

. O conceito de esperança supõe um objecto desejado, ao qual o 

indivíduo não dispõe de recursos para aceder, mas que é, em todo o caso, alcançável
58

. O 

desespero, por seu turno, implica a ausência de saídas, mesmo que meramente 

representacional. É curioso notar que, em ambos os casos, o bem desejado não é atingível 

no momento. Em último termo, podemos pensar que o desespero fecha as representações 

do agente à solução do problema e a esperança abre-as ao planeamento de alternativas, o 

que dá conta da efeito da emoção no sistema de crenças individual.  

 

Em conclusão, a concepção avaliativa faculta-nos instrumentos fundamentais à 

compreensão da emoção e do comportamento humano nela fundado. No entanto, tal não 

nos permite, sem mais, excluir a teoria mecanicista. Parece-nos até que ambas se podem 

complementar, na medida em que tenhamos em conta a perturbação da liberdade em 

contextos de grande intensidade emocional, reconhecendo sempre a existência de um 

fundamento cognitivo associado ao fenómeno emocional.   
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II. O desespero no Código penal 

 

 

1. A história turbulenta do homicídio privilegiado 

 

A história do actual artigo 133.º CP constitui um recurso inestimável ao seu estudo. Não 

será exagerado dizer, até, que os problemas interpretativos do inciso têm um fundamento 

histórico que se deve à diversidade de soluções das matrizes inspiradoras das suas 

redacções e à consequente variedade de entendimentos que foram sendo veiculados e 

plasmados nas suas formulações.  

 

Influenciado pelo Código penal francês de 1810, a lei penal de 1852 previa um regime 

atenuado referido ao homicídio voluntário e a ofensas corporais, cujo fundamento residia 

num facto injusto anterior à prática do crime, susceptível de despoletar uma resposta 

colérica por parte do agente. Assim se resumiam os traços gerais da doutrina da 

provocação, que o Código penal de 1886 optou por manter, assumindo uma vocação 

atenuante e, até, justificante, no caso específico do homicídio do cônjuge adúltero, em 

flagrante delito. Sobre o regime específico da atenuação e da justificação, nos termos da 

doutrina da provocação, consagrado no Código penal de 1886, remetemos para o capítulo 

seguinte, de forma a evitar repetições desnecessárias. À luz da lei penal anterior, só perante 

um facto injusto idóneo a produzir a reacção do agente poderia a atenuação da culpa ter 

lugar, o que significa que o fundamento do privilégio não poderia residir na perturbação 

emocional, por si, mas apenas e quando esta constituísse uma resposta da psique a um 

evento exterior, considerado objectivamente injusto, susceptível de provocar semelhante 

emoção. 

 

Inspirado numa matriz diversa, o Projecto do Código penal alemão de 1962, o Código 

penal de 1982 veio consagrar uma solução distinta. Cabe referir que o modelo em que o 

legislador português se baseou foi inspirado no Código penal suíço, que distinguia entre o 

homicídio cometido por compreensível emoção violenta e o perpetrado por compaixão, 
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desespero ou outros motivos. Neste último caso, e em qualquer das cláusulas, a mera 

verificação da emoção não teria um efeito automático, pelo que teria de comprovar-se a 

diminuição significativa da culpa.  

 

O Anteprojecto de Eduardo Correia tratava, em incisos distintos, o homicídio por 

compreensível emoção violenta do homicídio por compaixão, desespero ou outro motivo 

de relevante valor social ou moral, originando os artigos 139.º e 140.º, que abaixo 

transcrevemos
1
: 

 

Artigo 139.º: Homicídio privilegiado por provocação: quem, dominado por compreensível 

emoção violenta e que diminui sensivelmente a culpa, é levado a matar outrem, será 

punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos. 

 

Artigo 140.º: Homicídio privilegiado: quem, por compaixão, desespero outro motivo de 

relevante valor social ou moral, que diminua sensivelmente a sua culpa, é levado a matar 

outrem, será punido com pena de prisão de um a cinco anos. 

 

À semelhança da matriz suíça, o Anteprojecto de Eduardo Correia cindiu o tratamento da 

compreensível emoção violenta das restantes emoções e motivos privilegiadores. No 

entanto, e conforme refere Sousa e Brito
2
, o legislador português foi directamente 

influenciado pelos trabalhos preparatórios do Projecto alemão, no que concerne ao 

conteúdo dos dois incisos. O artigo 139.º do Anteprojecto de Eduardo Correia fazia 

impender sobre a compreensível emoção violenta um crivo de diminuição sensível da 

culpa, em correspondência como uma das propostas apresentadas nos trabalhos 

preparatórios do Código penal alemão, e aplaudida por todos os professores de Direito que 

                                                 
1
 Actas das sessões da Comissão revisora do Código penal – Parte especial, Lisboa: Ministério da Justiça, 

1979. 
2
 BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Colectânea de textos da parte especial do 

Código penal, Lisboa: AAFDL, 2008, p. 14. 
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neles participaram
3
. No que concerne ao artigo 140.º, a inspiração alemã evidenciou-se no 

plano da qualificação dos motivos, como tendo de assumir um relevante valor.
4
  

 

A influência da doutrina da provocação é detectável na epígrafe do artigo 139.º. Na 

Comissão revisora, Eduardo Correia começa por sublinhar que a circunstância que explica 

a redução da moldura penal é a intervenção de uma provocação. Porém, perante as 

propostas de Fernando Lopes, de António Simões e do Conselheiro Bernardes de Miranda, 

no sentido de especificar ou restringir o âmbito da provocação, quer Figueiredo Dias, quer 

Eduardo Correia, esclareceram que a provocação contida no preceito era mais ampla. Quer 

isto significar, segundo o Autor do Anteprojecto, que os seus limites repousam no crivo de 

compreensibilidade da emoção violenta e na diminuição sensível da culpa, admitindo 

expressamente que a emoção violenta é a causa determinante do crime, não havendo 

circunstâncias concorrentes de relevo. Como pode observar-se, a Comissão revisora está 

longe de um entendimento ortodoxo da doutrina da provocação, tendo inclusive a epígrafe 

sido alterada para homicídio privilegiado por emoção e subsequentemente aprovada por 

unanimidade. Em nosso ver, essa alteração da epígrafe é expressiva do tom do debate, uma 

vez que este se iniciou com uma referência categórica quanto ao fundamento do privilégio, 

que justificava a epígrafe precedente, e progressivamente a discussão foi ampliando o seu 

âmbito, terminando com o reconhecimento de que a causa determinante do crime seria a 

emoção, sem que outra circunstância concorrente pudesse relevar. A inclusão da expressão 

“é levado a matar”, pretendia, aliás, evidenciar a conexão entre a emoção e o crime. 

 

Sobre o artigo 140.º, o debate não se alongou para além do facto de abranger a 

punibilidade da eutanásia activa, de forma a que os tribunais não recorressem ao princípio 

                                                 
3
 Disto mesmo dá conta BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado, Ob. Cit., p. 14. Gallas 

e Schafheutle propuseram a seguinte redação: “Quem, em compreensível emoção violenta, que diminui 

substancialmente a culpa, é levado a matar outrem, será punido com pena de prisão de não menos de um 

ano”. As semelhanças com o artigo 139.º, que transcrevemos, são evidentes. 
4
 IDEM, Ibidem, p. 14. Tal proposta não vingou no país de origem, por se ter entendido que a relevância dos 

motivos limitava-se a repetir aquilo que se pretendia com o crivo da diminuição substancial da culpa, o que 

bastaria para assegurar a sua não censurabilidade. A crítica à inclusão do requisito de relevância foi feita por 

Lange.  
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da não exigibilidade para deixar impune tal crime. Foi ainda sugerida a subsunção do 

duelo, enquanto modo de defender a honra. 

 

Ambos os preceitos foram aprovados por unanimidade, com alterações meramente verbais, 

e fundidos no artigo 136.º da proposta de lei de 11 de Julho de 1979. A junção parece ter 

sido meramente formal, dada a proximidade das respectivas molduras penais, preservando 

cada segmento uma teleologia própria. No entanto, a aglutinação de dois preceitos 

autónomos num único potenciou os problemas interpretativos. Impunha-se saber em que 

medida a exigência de diminuição sensível da culpa se aplicava a todas as alternativas do 

artigo ou se era exclusiva da última cláusula. Na verdade, a conjugação verbal encontra-se 

no singular – ou outro motivo de relevante valor social ou moral que diminua 

sensivelmente a culpa –, sugerindo, desse modo, uma aplicação exclusiva ao último termo 

do preceito. Esta interpretação alicerçava-se na ideia de que, contrariamente às demais 

alternativas do preceito, o motivo de relevante valor social ou moral indiciava uma menor 

culpa por via de uma menor ilicitude, tornando necessária uma comprovação de culpa 

diminuída para legitimar o fundamento e o efeito privilegiador.  

 

Mas, mesmo o segundo segmento do inciso gerava problemas interpretativos. A construção 

frásica da redacção originária – “por compaixão, desespero ou outro motivo, de relevante 

valor social ou moral” – gerava controvérsia quanto ao seu sentido. Não resultava claro se 

a compaixão e o desespero estariam sujeitos ao crivo de relevância moral ou social, à 

semelhança de outro motivo que o satisfizesse. Esta interpretação implicava entendê-los 

como motivos, isto é, como razões objectivas para um facto, cuja ilicitude se apresenta 

diminuída, em função da relevância positiva do motivo. A atenução sensível da culpa 

constituiria um crivo adicional, uma vez que a ilicitude diminuída não seria suficiente para 

privilegiar o homicídio.  
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A redacção que a Reforma de 1995 emprestou ao preceito
5
, e que corresponde à sua actual 

formulação, não removeu inteiramente os óbices interpretativos
6
 do artigo 133.º CP. É 

unânime que todas as cláusulas estão sujeitas ao crivo da diminuição da culpa, mas o 

conteúdo desse juízo é controvertido. Quanto ao problema de saber se o desespero e a 

compaixão relevam como motivos ou como emoções, a doutrina diverge, e um 

entendimento mais objectivista, quer da figura privilegiadora, quer da atenuação da culpa, 

poderá ir no sentido de defender a sua necessária relevância ético-social.  

 

A história turbulenta do artigo 133.º CP evidencia as raízes do actual debate doutrinário em 

torno da interpretação do conteúdo das cláusulas e do juízo de diminuição da culpa. Esses 

problemas serão discutidos ao longo destas páginas e, por isso, é hora de iniciarmos a 

nossa viagem pelas palavras da lei e pelas sinuosidades do comportamento humano.  

 

 

2. A natureza jurídica do homicídio privilegiado 

 

O desespero, enquanto estado emocional, tem lugar na atenuação da culpa, no âmbito dos 

crimes privilegiados de homicídio e de ofensas à integridade física. A sua estruturação, 

tendencialmente prolongada no tempo, e o seu desembocar violento expressam a 

desrazoabilidade que atribuímos à diminuição da culpa, por oposição à desculpa. A 

vivência continuada de uma emoção eminentemente solitária, associada a contextos 

depressivos consubstancia um mal, simultaneamente vivenciado e silenciado, que dita o 

excesso, ou seja, o crime.  

 

                                                 
5
 Na sessão de 9 de Janeiro de 1990, a Comissão Revisora do Código penal decidiu eliminar o pronome 

“outro”, pelos óbices interpretativos que originava, e entendeu substituir a expressão “diminua”, pelo seu 

plural “diminuam”. Código penal – Actas e Projecto da Comissão Revisora, Lisboa: Ministério da Justiça, 

1993, pp. 195-197. 
6
 Contra, SERRA, Teresa, “Homicídios em série”, Jornadas de Direito criminal – Revisão do Código penal, 

1998, pp. 136-137. 
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O Código penal português propalou a incriminação da violação do bem jurídico vida por 

três incisos, a saber, o 131.º, o 132.º e o 133.º
7
: no primeiro, o homicídio não transporta no 

tipo circunstâncias que agravem ou atenuem a ilicitude ou a culpa, contrariamente aos 

outros preceitos. Os artigos 132.º e 133.º constituem-se como variantes do 131.º, na 

medida em que, contendo todos os elementos nele previstos, lhe acrescentam 

circunstâncias agravantes ou atenuantes
8
. Deve qualificar-se o artigo 133.º CP como uma 

simples regra de medida da pena ou este estrutura-se como um tipo autónomo? Se o 

homicídio privilegiado aglutina o tipo simples do artigo 131.º CP, aditando-lhe 

circunstâncias atenuantes da culpa, então tratar-se-á de uma atenuação especial típica
9
. No 

entanto, exibe-se como um tipo autónomo, tendo eficácia exclusiva, quer em relação ao 

artigo 131.º, quer ao 132.º CP. O homicídio privilegiado como que surge contaminado por 

uma necessária diminuição da culpa, que se evidencia nos casos em que alguma das suas 

alternativas concorra com algum dos exemplos-padrão do artigo 132.º CP, como o caso 

frequente da premeditação ou da execução cruel. Nessas hipóteses, a verificação de tais 

circunstâncias não só não revela especial censurabilidade ou perversidade, como é 

absorvida pela diminuição de culpa que o privilégio transporta. As circunstâncias previstas, 

quer no artigo 132.º, quer no 133.º, são elementos autónomos da culpa, não quanto à sua 

existência, mas quanto a uma certa graduação dela. Por essa razão, a valoração de qualquer 

das circunstâncias dos incisos citados é subjectiva, na medida em que apela ao ponto de 

vista do agente
10

.  

 

 

                                                 
7
 Fora do tipo simples de homicídio, verifica-se uma solução dualista, corroborada por diversas legislações, a 

que correspondem nomen iuris distintos, de que são exemplo a meurtre e o assassinat, em francês, ou a Mord 

e o Totschlag, em alemão, e que em português corresponderiam ao homicídio e ao assassinato. A 

manutenção destas diferenciações, personalizando tipos normativos de agente, é inadequada, visto que, do 

ponto de vista do conteúdo do ilícito, nenhum dos tipos se apresenta qualitativamente diferente do tipo-base. 

A qualificação e o privilégio do homicídio operam pela presença de elementos de vária índole que, em todo o 

caso, mantém o núcleo do tipo objetivo de ilícito do homicídio simples. Entende assim, DIAS, Jorge de 

Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Coimbra: Coimbra editora, 2012, pp. 4-5.   
8
 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Crimes contra as pessoas, Lisboa: AAFDL, 1983, 

p. 84; BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit.,p. 11. 
9
 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 84. 

10
 BRITO, José de Sousa e, "Sentido e valor da análise do crime", Direito e Justiça – Revista da Faculdade 

de Direito da Universidade Católica Portuguesa, IV, 1989/1990, pp. 125-126. 
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3. Tipicidade objectiva e subjectiva 

 

No que concerne ao tipo objectivo, pouco haverá a dizer de diferente do homicídio 

privilegiado em relação ao homicídio simples. Deve, aliás, assinalar-se que, à semelhança 

do tipo simples, pode ser cometido por omissão. Nos casos de desespero, o estado 

emocional do agente e a inerente perturbação das suas representações autorizam a 

conceber hipóteses extremas, em que o agente nada faz para evitar um crime de homicídio 

na pessoa do seu filho
11

. Quanto ao tipo subjectivo, a distinção é mais notória pela natureza 

do estado psíquico e da consequente perturbação da motivação na sua relação com a 

norma. A congruência entre os momentos intelectual e volitivo do dolo e o estado 

emocional do agente nem sempre se tem por verificada, devido ao transtorno da vontade
12

. 

Mesmo que o agente seja capaz de apreender a ilicitude do facto e o queira praticar, esses 

elementos, o conhecimento e a vontade, encontram-se perturbados pela emoção, 

diminuindo a sua capacidade de se determinar de acordo com a avaliação da ilicitude.  

 

 

4. O concurso de circunstâncias qualificativas e privilegiadoras: aparência ou 

incompatibilidade absoluta?  

 

A problemática da diminuição da culpa, enquanto fundamento do privilégio, conduz-nos à 

questão de saber se a verificação de circunstâncias qualificantes obsta à aplicabilidade do 

homicídio privilegiado. Porém, antes de nos debruçarmos sobre a questão, necessário é que 

resolvamos aquela que logicamente a precede, que consiste em saber se, no caso do 

homicídio qualificado, tratamos de um tipo de culpa, de um tipo de ilícito ou se ambos 

congrega.  

 

                                                 
11

 No exemplo dado por FERREIRA, Amadeu, Homicídio privilegiado: reflexões sobre a 
compreensibilidade da emoção violenta à luz da jurisprudência posterior à entrada em vigor do Código 
penal de 1982, Coimbra: Almedina, 1991, p. 81. 
12

 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 84. A Autora ressalva, contudo, que 

a quarta alternativa exige a consciência do motivo. No sentido do texto, e seguindo a doutrina da Autora, 

FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 82.  
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É unânime na doutrina e na jurisprudência que o homicídio qualificado assenta num 

especial tipo de culpa, na medida em que nenhum dos seus exemplos padrão funciona de 

forma automática
13

. Somente quando se comprove a especial perversidade ou 

censurabilidade da conduta-padrão se poderá afirmar a qualificação do homicídio. No 

entanto, o significado das alíneas do 132.º CP é heterogéneo. A questão está em saber a 

natureza dessa heterogeneidade. Figueiredo Dias propõe uma solução unitária. Não 

obstante reconhecer que em alguns dos exemplos-padrão o que se salienta é o desvalor da 

conduta, afirma que mesmo nesses casos não é esse desvalor que determina a agravação, 

mas sim um desvalor da atitude do agente. Desse modo, só podem tratar-se de elementos 

constitutivos da culpa
14

. Augusto Silva Dias entende que o preceito tem uma natureza 

mista, contendo tipos de ilícito e tipos de culpa. Os primeiros estruturam-se de duas 

formas: uma, diz respeito a um mais acentuado desvalor da acção, pelo seu modo de 

realização, outra concerne à violação de determinados deveres ético-sociais, 

funcionalizados à qualidade do agente. Os tipos de culpa reportam-se ao conteúdo interno 

da atitude do agente, exprimindo uma motivação especialmente censurável. Aqui, o 

substracto da censura seria aparentemente um especial tipo de culpa e, assentando o 

homicídio qualificado também num especial tipo de culpa, a distância entre a sua 

realização e comprovação da especial censurabilidade ou perversidade do agente é mais 

curta do que nos outros exemplos padrão15
. Maria Fernanda Palma tem um entendimento 

que pode dizer-se misto, num plano distinto. As alíneas estruturam-se como tipos de ilícito 

agravado que terá de reflectir-se numa especial perversidade ou censurabilidade e, só neste 

sentido, pode dizer-se que todas as alíneas do 132.º CP se referem à gravidade da culpa do 

agente, que é o fundamento da agravação
16

. Assiste razão à Autora quando alerta que o 

desvalor pessoal do agente, da sua motivação, não pode fundamentar, por si, a intervenção 

penal. Na verdade, aquilo que especialmente se censura é sempre o facto, não obstante a 

                                                 
13

 DIAS, Augusto Silva, Crimes contra a vida e a integridade física, Lisboa: AAFDL, 2007, p. 29. 
14

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Coimbra: Coimbra 

editora, 2012, p. 49; MONTEIRO, Cristina Líbano, “Qualificação e privilegiamento do tipo legal de 

homicídio”, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 5 de Fevereiro de 1992, Revista Portuguesa de 
Ciência Criminal, Ano 6, Fascículo 1, Janeiro-Março de 1996, Coimbra: Coimbra editora, p. 124. 
15

 Estas as palavras de DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., pp. 30-31. Defendendo a mesma tese diferenciadora de 

tipos de ilícito e de tipos de culpa, PEREIRA, Maria Margarida Silva, Direito Penal II: os Homicídios, 

Lisboa: AAFDL, 2008, pp. 42-43. 
16

 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 44-45. 
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configuração motivacional deste. Por essa razão, mesmo que a alínea qualificadora 

destaque a censurabilidade do motivo ou da emoção, este é sempre referido à acção, na 

medida em que lhe dá um significado apreensível por recurso à história pessoal do 

agente
17

, e não como a algo que lhe preexista. Assim, ainda aqui se fala em desvalor da 

acção. Com o que a Autora conclui que a única diferença estrutural entre os dois grandes 

grupos de exemplos-padrão é a de que um deles se reporta a um critério objectivo ou de 

danosidade social e o outro tem por objecto critérios éticos
18

. Adiante veremos a 

importância prática dessa distinção quando tratarmos as questões relativas à 

comparticipação. A unidade sistemática que resulta desta doutrina – que acompanhamos – 

define que às alíneas do artigo 132.º/2 CP inere uma ilicitude mais gravosa que, em todo o 

caso, não qualifica o homicídio se não pesarem na especial censurabilidade ou na 

perversidade
19

 do agente.   

 

Não nos debruçaremos sobre as críticas ao modelo do artigo 132.º CP por transcender o 

objecto da nossa dissertação. A análise que fizemos até aqui visou mostrar que, apesar de 

os grupos de hipóteses ínsitos nas alíneas do homicídio qualificado contextualizarem a 

acção, o enfoque é distinto. Com base nessa distinção, tendo presente que ambas as 

espécies de homicídio são tipos de culpa
20

, é tempo de recolocar a questão do concurso de 

circunstâncias. Muitos dos exemplos-padrão do homicídio qualificado são compatíveis 

com o desespero, enquanto emoção. Aliás, os homicídios por desespero surgem amiúde 

relacionados com a premeditação do crime, que surge como exemplo-padrão da 

qualificação do crime. Mas não apenas com ela se pode abstractamente compatibilizar, o 

que nos leva à questão maior do concurso de circunstâncias entre homicídios. Adiantamos 

                                                 
17

 IDEM, Ibidem, pp. 43-44. 
18

 IDEM, Ibidem, p. 44. 
19

 IDEM, Ibidem. A Autora distingue censurabilidade de perversidade. A primeira reflecte um grande 

distanciamento entre uma normal determinação pelos valores e a do agente; a segunda refere-se a uma atitude 

reveladora de motivos ou sentimentos rejeitados pela sociedade. A Autora acrescenta que a censurabilidade e 

a perversidade apelam a ideias distintas de culpa. A censurabilidade tem uma natureza normativa, por apelo a 

uma não determinação pela ordem jurídica, quer pela via do poder agir de outra maneira, quer pela via da 

exigibilidade. A perversidade invoca uma concepção emocional de culpa, orientada pelas concepções 

comuns, a que o intérprete tem acesso. 
20

 No entender de BRITO, José de Sousa e, “Sentido e valor da análise do crime”, Ob. Cit., p. 125, trata-se da 

graduação de uma culpa, que se tem por existente, ligada à motivação do agente ou à exigibilidade do 

comportamento devido, e não de uma ponderação dos bens jurídicos em concreto.  
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que é de rejeitar que possa existir concurso efectivo entre homicídios qualificado e 

privilegiado, pela simples razão de que afirmar um grau de culpa agravada é incompatível 

com a asseveração de uma culpa diminuída. Por isso, ainda que ambas as normas possam 

enquadrar a mesma acção, não pode dizer-se que preenchem ambos os tipos
21

, o que neste 

caso acontece por razões de incompatibilidade.  

 

O problema de concurso só poderá ser resolvido em sede de concurso aparente ou, em 

alternativa, pela conclusão de que não existe qualquer relação de concurso entre 

homicídios. Defendendo que se trata de uma relação de concurso aparente, Raul Soares da 

Veiga tem uma posição interessante que, em certo sentido, recoloca a questão, cindindo os 

casos pela natureza dos motivos. Existirão casos em que, independentemente do 

preenchimento de circunstâncias qualificantes, a emoção ou o motivo que lhe preside é 

privilegiante. Estes casos são, em certo sentido, um não-problema, na medida em que a 

culpa agravada se não verifica, salientando-se a circunstância privilegiante, sendo aplicável 

o artigo 133.º CP. Porém, noutras constelações de casos, as emoções ou motivos do 

homicídio privilegiado podem concorrer com motivos do homicídio qualificado
22

. No 

entanto, parece-nos que será incompatível uma relação de concurso, real ou aparente, pelo 

facto de se tratar de tipos de culpa com sinais opostos, afirmando-se como tipos 

exclusivos
23

. Nenhuma das circunstâncias, qualificantes ou privilegiantes, actua per se, 

sendo necessária verificação de uma especial perversidade ou censurabilidade ou que 

diminua a culpa, respectivamente. Neste sentido, a intervenção de qualquer uma delas num 

caso de concurso é contaminada pela agravação ou pela diminuição da culpa, cujo 

significado transporta. Quer as alternativas do homicídio privilegiado, quer as 

                                                 
21

 VEIGA, Raul Soares da, “Sobre o homicídio no novo código penal – Do concurso aparente entre 

homicídio qualificado e homicídio privilegiado”, Revista Jurídica da Associação Académica da Faculdade de 

Direito de Lisboa, Nova Série, nº 4, Outubro-Dezembro, 1985, p. 42.  
22

 Conforme adverte Raul Soares da Veiga, não se trata de casos em que essas motivações sejam 

incompatíveis, como alguém matar outrem por um motivo fútil, que tenha simultaneamente relevo social ou 

moral em VEIGA, Raul Soares da, Ob. Cit., p. 44.   
23

 PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., pp. 44-45. Em sentido concordante, PINTO, Frederico da 

Costa, “Crime de homicídio privilegiado – Acórdão da Relação de Évora de 4 de Fevereiro de 1997”, Revista 
Portuguesa de Ciência Criminal, ano 8, Fasc. 2, Abril-Junho 1998, p. 289 e CASAL, Cláudia Neves, 

Homicídio privilegiado por compaixão, Coimbra: Coimbra editora, 2004, pp. 157-163. 
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circunstâncias do homicídio qualificado só operam em função do seu peso na culpa do 

agente e, nesse âmbito, são incompatíveis
24

. 

 

Acresce, apenas referir, que, tratando-se o homicídio privilegiado de um tipo de culpa, não 

se verifica qualquer especialidade no que respeita aos casos de comparticipação, devendo 

cada comparticipante ser punido de acordo com a sua culpa, nos termos do artigo 29.º 

CP
25

. 

 

4.1. Os casos da premeditação, da frieza de ânimo e da execução cruel  

 

O facto de se constituírem como tipos exclusivos permite a compatibilidade da 

premeditação, de frieza de ânimo ou da execução cruel com o homicídio privilegiado. Não 

são, é certo, as únicas circunstâncias susceptíveis de se conciliarem com uma culpa 

diminuída. Referimo-nos especificamente a estas três pela sua cumplicidade com os casos 

de homicídio privilegiado por desespero e, de qualquer modo, todas as conclusões que 

sobre elas tirarmos serão extrapoláveis para os restantes exemplos-padrão previstos no 

artigo 132.º CP.  

 

O protraimento do desespero e a sua componente reflexiva são terreno fecundo à 

premeditação do crime. A disfunção das expectativas do agente em relação ao mundo que 

o rodeia e o desgaste psíquico contínuo pela sua frustração tornam a premeditação um 

facto em si mesmo perturbado, que não pode ser valorado como especialmente perverso ou 

censurável. Considerar a mera circunstância do acto de premeditar como mecanicamente 

qualificadora do crime corresponderia a sobrevalorizar a forma da decisão ao invés de nos 

debruçarmos sobre seu conteúdo
26

. Os contextos emocionais em que pode ocorrer são 

                                                 
24

 Defende que se trata de relações de especialidade, PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte 
Especial, Ob. Cit., p. 96. 
25

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 91; 

GONÇALVES, Manuel Maia, Código penal português anotado e comentado e legislação complementar, 

Coimbra: Almedina, p. 490, e DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 66. 
26

 Nestes termos já se pronunciava PITTA, Pedro, “A premeditação: mesmo no crime de homicídio 

voluntário, pode não agravar a responsabilidade do agente”, Comunicação feita à classe de letras da 
Academia das Ciências, em 23 de Janeiro de 1930, pp. 22-37.  
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demasiado heterogéneos para que a circunstância da premeditação possa depor 

definitivamente no sentido da qualificação ou do privilegiamento do crime e, por isso, há 

quem a repute de ficcional27
. Mesmo que o homicídio seja friamente premeditado, caso em 

que nos encontramos fora da premeditação típica do desespero, isso não significa que no 

momento em que o agente o perpetra não esteja dominado por uma emoção ou que o acto 

seja necessariamente contaminado pela frieza do plano. Se o Direito penal do facto se 

abstém de punir intenções, a mera existência de premeditação não pode assumir um relevo 

abstraído do facto e da sua unidade valorativa. Do mesmo modo, a ausência de 

premeditação não implica que, no momento do crime, o agente não seja tomado por um 

estado emocional relevante para a aferição da sua culpa, num sentido atenuante ou 

agravante. No caso particular do desespero, a ausência de alternativas de conduta é 

emocionalmente vivenciada, o que pode levar o agente a planear meticulosamente o crime. 

A verdade é que, por mais minucioso que o plano se apresente, o momento de descarga 

emocional é imprevisível, podendo até resultar de um motivo aparentemente trivial, 

sobretudo se comparado com os repetidos agravos e ofensas de que o agente foi sendo 

vítima
28

. O crime identifica-se com o resultado de um processo insidioso e imperceptível 

ao próprio agente, do qual a premeditação é um mero sintoma.  

 

O mesmo vale para a execução cruel. É frequente, aliás, os homicidas por desespero 

apresentarem um itinerário comportamental quase mecânico, e que a inflição da violência 

sobre a vítima seja compulsiva e descontrolada. A extrema violência ou crueldade com que 

o crime é executado não revela necessariamente sentimentos reprováveis pelo Direito ou 

uma cólera pessoalizada na vítima
29

. A relação perturbada que o agente mantem com o 

mundo empurra-o para um isolamento, que nem sempre é exclusivamente psíquico. Este 

aspecto talvez explique que a sua descarga exprima mais a relação do agente consigo 

                                                 
27

 NUSSBAUM, Martha; KAHN, Dan. M., Ob. Cit., p. 326. Defendem os Autores que a heterogeneidade das 

emoções e dos contextos específicos que as causam equivale a uma paralela variação da forma como serão 

valorados e que, por essa razão, o recurso a formas abstractas de as avaliar, como a premeditação, corre o 

risco de traduzir um juízo imperfeito sobre elas. 
28

 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, (no prelo - artigo gentilmente cedido pela 

Autora), p. 7. 
29

 IDEM, Ibidem, p. 8. 
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próprio do que a sua relação com a vítima. É o que passa no caso de Ansião
30

. Porém, e 

sobretudo nos casos de desespero defensivo, a ligação do agente com a vítima pode 

assumir uma importância fulcral, sob o ponto de vista da descarga emocional. Tal é a 

situação relatada nos acórdãos do STJ de 16 de Outubro de 2003 e de 4 de Fevereiro de 

2004.  

 

 

5. O concurso de circunstâncias privilegiadoras: consumpção ou concurso efectivo? 

 

O Código penal prevê várias formas privilegiadas de homicídio entre as quais não se 

verificam relações de especialidade. É o que se passa entre os artigos 133.º e 134.º 
31

, 136.º 

32
 e 137.º CP. O problema que se coloca é saber se num caso que preencha uma das 

circunstâncias previstas no artigo 133.º CP e outra das supracitadas, o agente poderá 

beneficiar de uma dupla atenuação ou se só poderá beneficiar de uma delas
33

. No primeiro 

caso, diz-se que as normas se encontram numa relação de concurso efectivo; no segundo, a 

relação entre as normas é de consumpção.  

 

A solução mais equilibrada é sugerida por Maria Fernanda Palma: a opção entre o 

concurso efectivo e a consumpção dependerá da (im)possibilidade de estabelecer relações 

de coincidência no âmbito de ambas as normas. Se as normas não coincidem no seu 

âmbito, isto é, se valoram aspectos diferentes da conduta, haverá concurso efectivo e o 

agente beneficiará de uma dupla atenuação da pena. A Autora propõe que tal inversão seja 

feita nos seguintes termos: uma das circunstâncias será aplicada ao caso, e a moldura penal 

que a norma respectiva indicar será reduzida, através do funcionamento da circunstância 

                                                 
30

 O nome pelo qual ficou conhecido o caso do acórdão do STJ, de 5 de Fevereiro de 1992.  
31

 Só no confronto entre o homicídio privilegiado por compaixão e o homicídio a pedido da vítima se pode 

dizer que existe uma relação de especialidade. O âmbito do problema exposto no texto excepciona esta 

questão.  
32

 Convém referir que certas hipóteses de infanticídio que não caibam na previsão do artigo 136.º CP podem 

ser abrangidas por alguma das cláusulas do artigo 133.º CP.    
33

 Problema colocado por PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 96. 
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concorrente, em sede de atenuação especial da pena, prevista no artigo 72.º CP
34

. Se o 

âmbito das normas coincidir, prevalecerá aquele que mais esgotantemente abarque a 

diminuição do desvalor da acção do agente ou a sua menor culpa35
. 

 

  

 

 

                                                 
34

 Diferentemente do Código penal português, o Código penal de Cabo Verde não previu a figura do 

homicídio privilegiado, sendo a pena atenuada nos termos gerais. FONSECA, Jorge Carlos, “O Anteprojecto 

do novo Código penal de Cabo Verde”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 6, Fascículo 3, Julho-

Setembro, Coimbra: Coimbra editora, 1996, pp. 399-400. 
35

 Na pena de PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 97. 
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III. Delimitação do desespero em relação às demais alternativas do 

homicídio privilegiado 

 

 

1. A compreensível emoção violenta 

 

1.1. Generalidades 

 

A compreensível emoção violenta é a figura privilegiadora que mais interesse tem 

despertado na doutrina e na jurisprudência. Tal parece dever-se não apenas aos 

paralelismos, que frequentemente se estabelecem, entre ela e a já datada doutrina da 

provocação injusta
1
, como também aos problemas interpretativos exaltados pelo duplo 

controlo a que a emoção violenta se encontra sujeita, através do conceito de 

compreensibilidade, ao qual se soma um ulterior juízo de sensível diminuição da culpa. 

 

 

1.1.1. A doutrina da provocação e o seu regime no Código penal de 1886 

 

A doutrina da provocação injusta encontrava-se consagrada no Direito penal anterior ao 

Código de 1982 e correspondia a um estado colérico causado por um facto injusto alheio 

ao agente, que motivava uma reacção violenta por parte deste
2
. A bitola da provocação 

residia na gravidade da ofensa, uma vez que, sob a sua influência perturbadora, o agente 

tomava para si os poderes punitivos do Estado, exercendo a sua vindicta sobre o 

provocador
3
.  

 

                                                 
1
 Sobre a doutrina da provocação injusta, com um pormenor que o tema do nosso trabalho não pode abarcar, 

vide VALE, Maria de Lurdes Órfão de Matos Correia e, A circunstância atenuante da provocação, Coimbra: 

[s.n.], 1959. 
2
 GONÇALVES, Manuel Maia, Código Penal Português anotado e comentado - Legislação Complementar, 

Coimbra: Almedina, 2007, p. 465. 
3
 DIAS, Jorge de Figueiredo, “Homicídio Qualificado – Parecer”, Colectânea de Jurisprudência, XII, 4, 

1987, p. 54. 
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Deste modo, a provocação deveria ser de tal modo grave que justificasse um espaço no 

sistema jurídico menos hostil à ideia de vindicta. O juízo de gravidade da provocação era 

feito por recurso a uma ideia de proporcionalidade entre o facto injusto e a resposta do 

provocado, daí que a adjectivação “suficiente” surja amiúde na doutrina como epíteto da 

provocação. A reacção do provocado, se bem que reconhecidamente emocionada, 

consubstanciava-se numa resposta à ofensa anterior; no fundo, presumia-se a perturbação 

emocional no agente, tendo em atenção a violência do facto. A provocação tratava-se de 

um acto voluntário
4
 ofensivo, que poderia assumir a forma de acção ou de omissão.  

 

A provocação assumia diversas valências no Código penal de 1886
5
, a saber: 

 

• Atenuante geral (artigo 39.º, n.º 4 CP) 

Operava perante uma provocação suficiente, cuja gravidade o agente não fosse obrigado a 

suportar. Nestas situações, o agente veria a sua responsabilidade atenuada dentro dos 

limites da moldura penal, em função de uma menor culpa em razão da provocação. 

  

• Atenuante modificativa do crime de homicídio (artigo 370.º) 

O campo da atenuante modificativa é, pela natureza das coisas, mais restrito do que o da 

atenuante geral. A provocação aqui em causa era mais específica e de maior monta, tendo 

de consistir em pancadas ou outras violências graves. Perante uma provocação dessa 

magnitude, a reacção homicida do agente preenchia a previsão da atenuante modificativa, 

reduzindo a medida da pena, desde que não preordenada.  

 

• Causa de justificação (artigo 372.º, §1) 

A provocação funcionava como causa de justificação, caso consistisse num caso de 

adultério em flagrante delito, em que se entendia justificado o facto pela inexigibilidade de 

conduta diferente.  

 

                                                 
4
 A intensão de provocar não é indispensável, segundo GONÇALVES, Manuel Maia, Ob. Cit., p. 464. 

5
 DIAS, Jorge de Figueiredo, “Homicídio Qualificado – Parecer”, Ob. Cit., p. 54, e GONÇALVES, Manuel 

Maia, Ob. Cit., p. 464. 
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 1.1.2. A mudança de paradigma: da provocação à emoção 

 

O paradigma do direito penal anterior não poderia subsistir na cultura jurídico-penal 

portuguesa. Para além de uma notória e distinta perspectivação dos bens jurídicos a tutelar, 

o legislador transferiu assumidamente o fundamento da diminuição da culpa para o estado 

emocional do agente ou para os seus motivos
6
. Assim, é dado assente na doutrina que já 

não é uma provocação anterior que legitima a atenuação da culpa.  

 

Porém, não é unânime o sentido da alteração legislativa. O entendimento maioritário 

considera que o fundamento da diminuição da culpa foi deslocado de uma provocação 

suficiente (facto injusto) para uma menor exigibilidade ao agente de responder no sentido 

da norma de Direito
7
, em função do seu estado emocional. Tal não significa que uma 

situação de provocação não tenha cabimento no âmbito da compreensível emoção 

violenta
8
; o que acontece é que uma provocação injusta é apenas um dos seus casos 

possíveis
9
. Um outro pensamento discorda dessa concepção; não obstante reconhecer a 

transferência do fundamento da diminuição da culpa, julga que a desconsideração da 

existência de provocação anterior não depõe necessariamente a favor da sua 

subjectivização. Cuida, por isso, que deve ser preservado um lastro objectivo, por apelo ao 

                                                 
6
 A primeira referência doutrinária portuguesa sobre esta mudança de paradigma encontra-se em PALMA, 

Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 81, sendo hoje maioritariamente seguida. Nas 

palavras de CORREIA, Eduardo, “As grandes linhas da Reforma penal”, Jornadas de Direito Criminal – O 
novo Código penal português e legislação complementar, Lisboa: Centro de Estudos Judiciários, 1983, p. 33, 

a propósito da parte especial, a privação ou limitação das vivências de um só dia são seguramente maiores 
hoje do que eram ontem. O homem dilata-se como nunca em cada momento, pelo que a sua carga 
psicológica e concreta de cada hora será mais larga e múltipla. Daí também a perda de um só dia 
corresponda à de muitos no passado. 
7
 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 81. O pendor humanista do código 

penal conduziu à ponderação, em sede de atenuação de culpa, da concreta liberdade de acção e de 

determinação do agente no momento do crime, ou seja, as concretas condições de que dispunha para agir em 

conformidade com as exigências do Direito, dentro dos limites da sua própria personalidade. Assumindo a 

concepção humanista e personalista da previsão dos crimes contra as pessoas, CORREIA, Eduardo, “As 

grandes linhas da Reforma penal”, Ob. Cit., p. 32. 
8
 Nos termos de uma teoria avaliativa das emoções não é tanto um facto objetivo, como a provocação ou 

outras circunstâncias exógenas, mas antes uma crença sobre esses factos externos. LAGIER, Daniel 

González, Emociones, responsabilidad y derecho, Ob. Cit..   
9
 BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., p. 20. 
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conteúdo da motivação, repudiando o critério da capacidade de autodeterminação do 

agente
 10

.  

 

Adiantamos, desde já, a nossa concordância com o pensamento da doutrina maioritária 

quanto ao fundamento da atenuação da culpa. A defesa desta perspectiva não será feita 

neste capítulo, mas quando analisarmos especificamente o fundamento do privilégio, em 

capítulo autónomo. Assim, tenha-se por pressuposto o entendimento sufragado. 

 

A divergência doutrinária tem consequências óbvias no que respeita ao conteúdo da 

diminuição da culpa, mas terá outras, talvez igualmente decisivas, quanto ao entendimento 

das figuras privilegiadoras. Neste sentido, o artigo 133.º CP tem despertado o interesse 

doutrinário pelas questões interpretativas levantadas pelo conceito de compreensível 

emoção violenta.  

 

 

1.2. O requisito da compreensibilidade 

 

1.2.1. Preliminares 

 

A emoção violenta encontra-se sujeita a um duplo crivo: primeiro, o da compreensibilidade 

e, depois, à semelhança das restantes privilegiantes do artigo 133.º CP, o da diminuição 

sensível da culpa. Se ambos os critérios operam em sede de culpa
11

, como autonomizá-los? 

Não conduzirá a afirmação da compreensibilidade da emoção a uma automática e sensível 

diminuição da culpa? O que será, então, uma emoção violenta compreensível? O que leva 

o intérprete-aplicador a considerar compreensível um tal estado? Estes são principais 

óbices à interpretação da primeira cláusula privilegiadora do homicídio privilegiado.  

 

                                                 
10

 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça”, Separata da Revista Portuguesa de Ciência Criminal, Ano 11, n.º 2 (Abril/Junho), Coimbra: 

Coimbra editora, 2001, pp. 184-185. 
11

 SERRA, Teresa, “Homicídios em série”, Jornadas de Direito criminal – Revisão do Código penal, 1998, 

p. 140. 
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1.2.2. O critério da proporcionalidade 

 

O crivo da compreensibilidade é talvez aquele que maior dissenso revela entre a doutrina e 

a jurisprudência. Se a doutrina hodierna repudia a doutrina da provocação do Código penal 

de 1886, considerando-a genericamente inaplicável, a verdade é que a jurisprudência 

denota ainda uma forte influência do direito anterior nas suas decisões pós-Código de 

1982. No que concerne a esta última, a compreensibilidade da emoção violenta consiste na 

exigência de uma adequada relação de proporcionalidade entre a provocação e o facto 

ilícito “provocado”
12

. A este propósito, não raras vezes são invocadas doutrina e 

jurisprudência anteriores como forma de legitimação histórica do critério da 

proporcionalidade
13

. A tentativa de encontrar um critério normativo de compreensibilidade 

parece ter redundado numa objectivização do próprio conceito, por forma a assegurar uma 

maior certeza e segurança na aplicação do Direito.  

 

De facto, não pode o artigo 133.º CP ser interpretado nos termos do facto injusto 

provocado, mas antes e só no estado emocional ou na motivação do agente
14

. Afirmar a 

proporcionalidade entre a emoção e o homicídio é incompatível com qualquer dos sentidos 

                                                 
12

 Veja-se a propósito, os acórdãos do STJ de 07/03/1983; 26/11/1986; 16/01/1985; 13/03/1985; 05/02/1986; 

18/06/1986; 06/01/1988; 28/09/1994; 27/11/1996; 18/12/1985; 23/04/1987; 08/03/1989; 04/10/1989; 

10/11/1989; 16/01/1990; 07/02/1990; 14/02/1990; 17/10/1990; 31/10/1990; 06/02/1991; 20/06/1991; 

01/04/1993; 23/06/1993; 13/01/1992; 02/06/2004; 11/06/1997; 20/10/2004; 17/04/2008; 03/11/2005; 

18/09/1996; 08/05/1997; 07/07/2010. No acórdão de 16/01/2007, do Tribunal da Relação de Lisboa, também 

encontramos a exigência de uma adequada relação de proporcionalidade entre a ofensa e o facto ilícito. 
13

 Exemplo dessa tendência é o Acórdão do STJ de 20/10/2004, que citamos: Não basta a mera emoção 
violenta, é preciso que esta à luz das circunstâncias do caso concreto, se mostre aceitável, naturalmente 
justificada, pela subsistência de uma adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto do 
provocador e o facto ilícito do provocado, exigência que se, no art. 370º, do CP de 1886, se justificava já na 
configuração da provocação dos crimes de homicídio e de ofensas corporais, e era defendida pela 
jurisprudência, ainda actualmente dessa adequação se não deve abstrair”. E mais adiante: Acentua-se ao 
nível da jurisprudência, com afirmação uniforme, que aquela emoção, aquele abalo psíquico, para serem 
compreensíveis, hão-de diminuir sensivelmente a culpa, numa avaliação conjunta e global da situação, em 
que é relevante, não podendo afastar-se, o factor - índice da proporcionalidade entre o facto que provoca tal 
emoção e o facto provocado. 
14

 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 82; BRITO, José de Sousa e, 

“Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., pp. 12-13; DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário 
conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 82 e 86; PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., pp. 

294-299, e SERRA, Teresa, Ob. Cit., pp. 137-138 e 141. 
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juridicamente relevantes que o vocábulo “proporcionalidade” possa assumir. Primeiro, por 

uma razão lógica, uma vez que as grandezas que se colocam na relação de proporção que a 

jurisprudência pretende são distintas: uma emoção e um crime são variáveis tão díspares, 

que se não compadecem de estar em “razão” entre si. Pode argumentar-se que não é a 

emoção, em si mesma, que está em causa, mas o facto provocador que a antecede, podendo 

deste modo duas grandezas semelhantes (dois factos: o facto provocador e a acção 

homicida do agente provocado) serem concebidas numa relação de proporção. Porém, se 

assim fosse, o enfoque deixaria de estar na emoção em si mesma, para se colocar na 

provocação. Ora, segundo a doutrina maioritária, que sufragamos, o legislador de 1982 

estabeleceu justamente o raciocínio inverso, transferindo para o estado psíquico do agente 

o fundamento da atenuação da culpa, de maneira a possibilitar o escrutínio das efectivas 

condições de que o agente dispunha para corresponder às exigências da ordem jurídica. A 

procura de uma concretização objectiva do conceito de compreensibilidade redunda numa 

secundarização do fenómeno emocional que não é há muito sustentada pelo ordenamento 

jurídico-penal.  

 

O binómio razão/emoção, ainda muito presente na cultura ocidental, transporta consigo o 

preconceito de que a emoção constitui um impeditivo a uma correcta avaliação da 

realidade. Essa é a explicação cultural para o recurso jurisprudencial ao critério da 

proporcionalidade quando se trata de avaliar a compreensibilidade da emoção. Desse 

modo, o expediente jurisprudencial centra-se não na própria emoção e no seu impacto na 

psique, mas sim na razão que lhe deu causa
15

.  

 

Outra explicação
16

 para a tendência jurisprudencial de repescar a ideia de 

proporcionalidade entre emoção e facto ilícito, atribui-a a uma simplificação 

terminológica, não se tratando, em rigor, de uma exigência, mas antes de uma forma de 

expressão que quer apenas significar que a emoção tem de revestir uma intensidade 

susceptível de atenuar a culpa do agente. É um facto que a análise cuidada de alguns dos 

                                                 
15

 Em SERRA, Teresa, Ob. Cit., pp. 141 e 143. Reflectindo este binómio na cultura ocidental, ainda que em 

diferente contexto, BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., pp. 19.  
16

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 51-52. 
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acórdãos confirma esta última explicação, mas é também verdade que não serve a todos os 

arestos
17

.  

 

Por fim, para além de todas as falhas da exigência de proporcionalidade entre a emoção e o 

facto ilícito, o critério conduz a uma clara violação do princípio da legalidade, uma vez que 

                                                 
17

 Há claros exemplos na jurisprudência em que o conceito de proporcionalidade espelha assumidamente a 

antiga doutrina da provocação, estando longe de ser um mero recurso expressivo e muito perto de ser uma 

exigência. Se não vejamos o acórdão do STJ de 18 de Setembro de 1996, que citamos: Com efeito, aqui se 
tem observado, em vários acórdãos, que a verificação do estado de compreensível emoção violenta implica a 
existência de uma adequada relação de proporcionalidade entre o facto injusto do provocador e o facto 
ilícito do provocado; que o estado de grande exaltação nada tem a ver, em princípio, com a emoção violenta 
que a ordem jurídica corrente se qualifique de compreensível... que é necessário ocorra nexo de causalidade 
entre as causas e a prática do crime e uma proporcionalidade entre umas e outro; que verificada a 
desproporção entre o facto injusto e a reacção de agressão, nunca a emoção pode ser compreensível. No 

ano seguinte, o aresto de 8 de Maio de 1997 assumiu uma posição compromissória: não tendo abandonado a 

ideia de proporcionalidade, encara-a como apenas uma das vias de aferição da compreensibilidade. Assim, 

para que ocorra a emoção violenta a que se refere o artigo 133.º CP, tem o agente de actuar sob choque 

emocional, sendo esse estado indiciariamente compreensível, por existir proporcionalidade entre o facto 

injusto que o desencadeou e o facto ilícito do agente, ou, citando o Parecer de Figueiredo Dias (“Homicídio 

Qualificado – Parecer”, Colectânea de Jurisprudência, XII, 4, 1987, p. 53), uma relação não desvaliosa 
entre os factos que provocaram a emoção e essa mesma emoção. Um acórdão mais recente, de 20 de 

Outubro de 2004, demonstra o apego da jurisprudência do STJ à doutrina da provocação. Conclui o aresto 

que não basta a mera emoção violenta, é preciso que esta à luz das circunstâncias do caso concreto, se 
mostre aceitável, naturalmente justificada, pela subsistência de uma adequada relação de proporcionalidade 
entre o facto injusto do provocador e o facto ilícito do provocado, exigência que no art. 370º, do CP de 
1886, se justificava já na configuração da provocação dos crimes de homicídio e de ofensas corporais, e era 
defendida pela jurisprudência, ainda actualmente dessa adequação se não deve abstrair. E mais adiante: 

Acentua-se ao nível da jurisprudência, com afirmação uniforme, que aquela emoção, aquele abalo psíquico, 
para serem compreensíveis, hão-de diminuir sensivelmente a culpa, numa avaliação conjunta e global da 
situação, em que é relevante, não podendo afastar-se, o factor - índice da proporcionalidade entre o facto 
que provoca tal emoção e o facto provocado. Um caso em que o conceito de proporcionalidade pode ser 

visto como um recurso expressivo, como pretende Figueiredo Dias, pode ser encontrado num aresto do STJ, 

de 3 de Novembro de 2005, segundo o qual A compreensível emoção violenta corresponde a um estado 
psicológico não normal do arguido, em que a sua vontade e a sua inteligência se mostram afectadas e, 
assim, diminuído o seu posicionamento ético, a sua capacidade para agir em conformidade com a norma, 
estado que deve ser compreensível no quadro de facto em que o mesmo agiu, o que conduz a uma reacção 
proporcional à ofensa sofrida e que torne compreensível a alteração das suas condições de determinação 
para o acto. Rejeitando expressamente um critério de proporcionalidade, o recente acórdão do STJ de 12 de 

Fevereiro de 2012, cujos termos concluem que o requisito da compreensibilidade constitui uma exigência 
adicional relativamente ao puro critério de menor exigibilidade, não no sentido de existir proporcionalidade 
entre qualquer emoção e a acção homicida dolosa, que não é aceitável, mas sim da exigência de um mínimo 
de “gravidade” ou de “peso” da emoção que estorva o cumprimento das intenções normais do agente e é 
determinada por facto que lhe não é imputável. No mesmo sentido, o aresto do Tribunal da Relação de Évora 

de 18/03/2010, que veio entender que emoção compreensível é aquela que, não sendo determinada por facto 
imputável ao agente e não sendo proporcional com o facto que a desencadeia (porque aí estaríamos em face 
de causas de exclusão da culpa), é perspectivável pelo homem médio, como apta a produzir um tal estado de 
ânimo que possibilite uma reacção idêntica à do agente, porque se reveste de gravidade ou peso adequados 
à perturbação daquilo que é a atitude normal do agente. Os acórdãos citados foram pesquisados em 

www.dgsi.pt.  
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restringe a atenuação da culpa aos casos em que essa relação de proporcionalidade se 

entenda verificada, ainda que o artigo 133.º CP nem a mencione. A verdade é que a relação 

entre compreensível emoção violenta, provocação e proporcionalidade não encontra eco no 

teor literal do preceito. Ora, se a tónica da compreensível emoção violenta é colocada no 

estado emocional do agente e no efeito que tem na orientação da vontade deste, a 

existência de uma provocação anterior, ou de uma causa externa que a despoleta, torna-se 

dispensável
18

. 

 

Não obstante todas as críticas que possam ser feitas à jurisprudência, será justo pensar que, 

em virtude da sua vinculação à Constituição e à lei, nos termos do artigo 203.º CRP, os 

Tribunais empreendam uma procura inglória de um critério normativo de 

compreensibilidade e esperam encontrar no conceito jurídico de proporcionalidade alguma 

validação normativa.  

 

 

1.2.3. Em busca da compreensibilidade 

 

1.2.3.1. O pano de fundo 

 

A autonomização do critério da compreensibilidade requer que este tenha um sentido 

próprio, distinto da ideia de diminuição de culpa, sob pena de inutilidade do segundo 

controlo. Não pode, por isso, corresponder a uma atitude compreensiva do julgador no 

sentido desculpante, encerrando em si, encapotado, o crivo da culpa diminuída
19

. Terá de 

ser uma outra coisa que, escapando ao destino da redundância, preserve o duplo controlo a 

que a emoção violenta se encontra sujeita, nos termos do artigo 133.º CP.  

 

A doutrina tem divergido quanto ao modelo de compreensibilidade da emoção. As suas 

diferentes conceptualizações encontram-se na dependência daquilo que cada Autor 

                                                 
18

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 51-52. 
19

 Neste sentido, SERRA, Teresa, Ob. Cit., p. 142-143, e NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado 

na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., p. 180. 
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conceba sobre o fundamento do privilégio, ínsito na diminuição da culpa. Nesses termos, 

denota-se desacordo quanto ao substracto da compreensibilidade: para uns, essa noção tem 

um conteúdo objectivo ou abstracto, para outros, tem uma natureza subjectiva. Por isso, 

também não é unânime o eixo de referência sob o qual deva a emoção ser compreendida, 

existindo duas correntes de opinião. Uma defende que a compreender a emoção assenta na 

probabilidade de esta se verificar numa pessoa idealizada, o homem médio. Outras vozes 

discordam deste pensamento, defendendo um juízo individualizado, que entendem 

implícito ao acto de compreender a emoção. Em geral, quem cuida que a 

compreensibilidade tem uma natureza objectiva, recorre ao critério idealizado e abstracto 

do homem médio, e quem julgue que ao conceito inere uma índole subjectiva apela ao 

concreto agente do crime. Contudo, a nossa asserção tem uma vocação meramente 

tendencial.  

 

 

 1.2.3.2. A concepção objectiva 

 

Os autores partidários de uma concepção objectiva da compreensibilidade não falam em 

uníssono. Sousa e Brito, ressalvando que se trata de graus distintos, aproxima os efeitos 

psíquicos da emoção violenta a uma situação de inimputabilidade acidental
20

. Desse modo, 

considera que entre a compreensibilidade e a desculpa existe uma relação gradativa, 

repudiando, contudo, uma valoração ética de qualquer um dos conceitos. A relação de 

graduação proposta pelo Autor tem como referência o paradigma do homem médio, sendo 

compreensível a emoção que possa ser por ele representada como provável numa situação 

análoga
21

. Sousa e Brito terá querido relacionar a compreensibilidade com uma 

imputabilidade enfraquecida. Porém, esse entendimento é criticável, na medida em que a 

invocação de uma relação de grau entre compreensibilidade e desculpa não fornece um 

critério seguro de distinção entre uma e outra. Se o Autor julga ser a diminuição da culpa o 

fundamento do privilégio, e se este e a compreensibilidade da emoção se encontram numa 

                                                 
20

 BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., pp. 19 e FERREIRA, Amadeu, 

Ob. Cit., p. 63. 
21

 BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., pp. 21-24. 
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relação de grau, resulta que, verificada a compreensibilidade, aferir-se-á, na diminuição da 

culpa, se ela é ainda mais compreensível, inutilizando o primeiro critério. Tem, por isso, 

toda a pertinência a crítica de Curado Neves ao pensamento do Autor. No entanto, e 

independentemente de tal recensão, o pensamento de Curado Neves vai ao encontro, como 

veremos, dos termos gerais do entendimento de Sousa e Brito.  

 

Em consonância com a sua tese sobre o fundamento do privilégio do homicídio, Curado 

Neves defende que à compreensibilidade inere um juízo que se não prende com o estado de 

perturbação do agente, mas antes com a sua motivação
22

. Argumenta o Autor que, 

tratando-se de um conceito relativo, compreender um fenómeno implica que se conheçam 

as razões da sua existência. Se se entender por provável a verificação daquela concreta 

emoção num homem médio, a emoção é compreensível.  

 

Para Figueiredo Dias, a compreensível emoção violenta trata-se de um forte estado de 

afecto provocado por uma situação pela qual o agente não pode ser censurado e à qual o 

homem normalmente fiel ao direito não deixaria de ser sensível. Compreender uma 

emoção supõe que o julgador possa racionalmente reconstruir o processo mental do agente, 

apreendendo o sentido e contexto da emoção
23

, tendo por paradigma uma abstracção de 

fidelidade à ordem jurídica.  

 

Augusto Silva Dias
24

 propõe um critério distinto, entendendo que uma emoção só pode ser 

compreensível se for socialmente tolerável ou respeitável. Este critério presume que a 

emoção não tem uma origem patológica e, por essa razão, enforma a noção de 

compreensibilidade nos termos de uma menor exigibilidade. A emoção violenta será 

                                                 
22

 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça”, Ob. Cit., p. 181.  
23

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 85-86. O 

Autor inflectiu um entendimento anterior, segundo o qual a compreensibilidade da emoção residia na 

possibilidade de estabelecer uma relação não desvaliosa entre a emoção e os factos que a provocaram. Se tal 

relação se verificasse, a emoção seria compreensível e diminuiria da culpa do agente. Esse automatismo 

afigurava-se estranho, na medida em que implicava inutilizar a segunda parte do artigo, escapando ao duplo 

controlo que a lei penal impõe à primeira privilegiante e que o próprio Autor defendia, em “Homicídio 

Qualificado – Parecer”, Colectânea de Jurisprudência, XII, 4, 1987, p. 55. 
24

 DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., pp. 38-43. 



 

 

69

compreensível, conforme se validem dois critérios objectivos. O primeiro consiste na 

razoabilidade da emoção, que parece prender-se com a sua aceitabilidade ou 

suportabilidade, tendo em conta os princípios vigentes na sociedade. O outro crivo pelo 

qual se deve aferir da compreensibilidade da emoção trata de estabelecer uma 

correspondência entre a emoção e o tipo social do agente, isto é, uma relação de adequação 

entre ambas as variáveis. O tipo social do agente não se confunde com o do homem médio, 

ainda que ambos se assumam como padronizações. Sublinha o Autor que a ideia de 

homem médio corresponde a uma abstracção que não fornece critérios seguros para um 

juízo individualizado, como a compreensibilidade parece exigir. Já o tipo social constitui 

um expediente mais claro, na medida em que na reconstrói as características sociais do 

agente, tais como a idade, a participação social, o meio em que vive, entre outros. O 

alcance compreensivo do paradigma do homem médio é limitado quando se trate de 

estabelecer uma relação entre a emoção e o agente, visto que se trata de uma verdadeira 

idealização, que desconsidera idiossincrasias que se revelam de extrema importância.  

 

 

 1.2.2.3. A concepção subjectiva 

 

Uma teoria subjectiva da compreensibilidade revela menos dissonâncias entre os seus 

partidários. 

 

Maria Fernanda Palma
25

 critica a interpretação da noção de compreensibilidade com base 

no princípio da exigibilidade, devido ao risco de a circunscrever às situações em que uma 

determinada causa é adequada a produzir a reacção do agente. A interposição da 

exigibilidade restringiria a ideia de compreensibilidade à relevância social dos motivos do 

agente, num raciocínio paralelo ao da antiga doutrina da provocação. Ora, no entender da 

Autora, se na emoção violenta o que está em causa é a capacidade de autodeterminação do 

agente, a sujeição do conceito de compreensibilidade a um crivo de exigibilidade, teria 

como corolário o tratamento diferenciado de casos em que capacidade do agente de 

                                                 
25

 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 82. 
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dominar os seus impulsos é idêntica. Por outras palavras, uma emoção só seria 

compreensível em função do seu valor ético. Assim, para Maria Fernanda Palma o sentido 

da compreensibilidade prende-se com as efectivas condições de liberdade de agir, de que o 

agente dispunha no momento do crime. Compreensível será, por isso, toda a emoção de 

que a psique e a vontade do agente se não puderam libertar, nos limites da sua 

personalidade26
. O reconhecimento de que a intensidade da emoção, per se, não pode 

deixar de ser acompanhada por uma justa oportunidade de representar e adoptar uma 

conduta alternativa, ou de transportar um sentido ético-existencial, não prejudica a rejeição 

de que emoção violenta seja apreciada à luz de um puro critério de exigibilidade
27

. 

 

Teresa Serra problematiza o óbice da existência da compreensibilidade
28

, enquanto 

elemento autónomo de apreciação da emoção violenta, sublinhando as dificuldades, ou 

impossibilidades, de estabelecer um critério normativo de compreensibilidade que 

considere as circunstâncias da emoção e do agente. O pensamento da Autora parte da 

mesma premissa que o de Curado Neves, sendo divergentes as suas conclusões. Se a 

compreensão é um conceito relativo, que significa alcançar a razão de alguma coisa, 

impõe-se uma relação entre a emoção e as suas causas, tendo em conta o próprio agente do 

crime. Nessa linha, entende a Autora que o juízo de compreensibilidade se fará num 

“diálogo” entre julgador e agente, de forma a que o primeiro possa procurar a razão da 

emoção.  

 

 

 

 

 

                                                 
26

 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 82. 
27

 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Coimbra: Almedina, 2005, pp. 236-

237 (nota de rodapé n.º 164). Em sentido diferente, o aresto do STJ, de 5 de Maio de 2005, nos seguintes 

termos: A emoção é compreensível, afirmam alguns autores, quando o acto de resposta do agente é 
dominado por sentido de justiça, outros autores sublinham que não basta que a emoção seja justificada, 
psicologicamente, de um ponto de vista subjectivo, antes devendo sê-lo também subjectivamente, de acordo 
com circunstâncias exteriores, apresentando-se ao autor o facto da vítima como algo de injusto e não ter 
como causa motivos egoístas ou moralmente baixos. 
28

 Neste sentido, SERRA, Teresa, Ob. Cit., pp. 140-143. 
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1.2.2.4. A posição adoptada 

 

Em nossa perspectiva, o grande óbice interpretativo do crivo da compreensibilidade da 

emoção violenta reside na existência de um duplo controlo. É pacífico que a segunda 

instância de controlo corresponde ao fundamento do privilégio do homicídio, até porque é 

aplicável a todas as alternativas do artigo 133.º CP. Como vimos, o entendimento que 

adoptemos sobre o seu conteúdo condicionará a perspectiva da compreensibilidade, sempre 

que se procure preservar o duplo controlo que o legislador previu especificamente para a 

emoção violenta. Nessa linha, compreensibilidade e diminuição da culpa terão de ser e 

permanecer instâncias distintas, de modo a assegurar uma correcta interpretação e 

aplicação da lei. O que significa, então, compreender uma emoção? 

 

Antes de tudo, é necessário que se verifique um nexo causal entre a emoção e a sua causa. 

A exigência de uma relação causal advém da expressão é levado a matar (...) dominado 

por. Seria redundante que esse fosse o conteúdo da compreensibilidade, uma vez que a 

aferição da relação de causalidade antecede tal juízo.  

 

Compreender um qualquer fenómeno exige um encontro de linguagens, que implica uma 

aceitação dos termos da parte compreendida pela parte que compreende. No fundo, 

compreender as razões não significa validá-las, mas antes concebê-las como possível ou 

previsivelmente verificáveis.  

 

Se os termos daquilo que é compreensível devem ser, pelo menos, reconhecíveis quer pelo 

julgador. Parece-nos importante (para não dizer justo) que ambas as partes reconheçam a 

validade dos critérios do juízo de compreensibilidade, sob pena de se transfigurar numa 

avaliação unilateral do julgador, na qual o agente se não pode reconhecer. Assim, a noção 

de compreensibilidade deve revestir uma certa plasticidade, que ressalve a individualização 

(possível) de semelhante juízo. Poder-se-ia pensar que só seria possível corresponder a 

essa exigência com um juízo distinto para cada caso, concretizado no próprio agente e o 

risco de defender um tal critério é esvaziar o âmbito da diminuição da culpa. Se não, 
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vejamos: a apreciação da diminuição da culpa deverá basear-se no sentido que o agente 

deu à emoção, no contexto daquela narrativa, tão trágica quanto concreta, que é o crime. Se 

compreender uma emoção violenta significa fixar-lhe o sentido do ponto de vista do 

agente, pouco haverá a ponderar em sede de diminuição de culpa, inutilizando-a. De todo o 

modo, os riscos de um critério puramente objectivo vêem os mesmos óbices invertidos, 

como um eixo de simetria. Um critério puramente objectivo de compreensibilidade, que 

corresponda à probabilidade da verificação da emoção num homem médio, peca por perder 

a ligação à pessoa do agente. Como compreender as razões da emoção se o eixo de 

referência do juízo de compreensibilidade não é o agente, mas sim uma idealização?  

 

Sopesando os riscos de ambas as posições, parece-nos que a melhor solução preservará a 

existência de um duplo critério sem, contudo, deixar de considerar a pessoa do agente. 

Nesse sentido, o critério do tipo social do agente
29

 assegura com mais contundência este 

difícil equilíbrio. Por um lado, porque a ideia que temos vindo a expor de 

compreensibilidade, implica um reconhecimento comunicacional e de sentido, 

suficientemente objectivo, de modo não inutilizar a segunda instância de controlo. Esse 

reconhecimento é possibilitado pela delimitação de um espaço dentro do qual a emoção é 

compreensível, que corresponde a uma objectivização do contexto do agente, apreensível 

pelo próprio e pelo juiz. Estamos em crer que só nesse patamar se torna possível uma 

linguagem comum, no sentido em que o agente se reconhece naquele específico padrão e, 

com isso, o juiz dispõe de um critério extra-jurídico, a um tempo plástico e assaz objectivo. 

A sua plasticidade permite ao julgador entender a emoção e o seu sentido próprio sem que 

                                                 
29

 O critério do tipo social do agente é adoptado na doutrina por Augusto Silva Dias, que lhe adiciona um 

outro requisito, mais abstracto, de respeitabilidade ou de tolerabilidade da emoção. Salvo o devido respeito, 

entendemos que o juízo de compreensibilidade não deverá ir ao ponto de proceder a uma apreciação social da 

emoção. Por um lado, porque se o fundamento do privilégio assenta na diminuição da culpa por via da menor 

capacidade de autodeterminação do agente, de duas uma: ou a emoção não é socialmente “respeitável”, mas, 

ainda assim, se apresenta como “comum”, tendo em conta o tipo social do agente, e caberá indagar, em sede 

de diminuição da culpa, as concretas condições de oportunidade de este se autodeterminar pela norma; ou 

emoção se afigura estranha ao tipo social do agente e a compreensibilidade ter-se-á por não aferida, não 

suscitando a aplicação do privilégio por compreensível emoção violenta. Por outro lado, o requisito da 

tolerabilidade social da emoção dificilmente dará uma resposta distinta do critério do tipo social do agente. 

Se as respostas forem díspares, então a sociedade que um e outro critério referem não é a mesma, 

significando isso que a respeitabilidade social tem o risco de se confundir com a ilicitude. Se as respostas 

forem semelhantes, estamos em crer que presta um melhor serviço à compreensibilidade da emoção, o 

critério único do tipo social do agente.   
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tal implique a susceptibilidade de tal emoção diminuir a culpa, ainda que compreensível. 

Na verdade, do que se trata na aferição da compreensibilidade da emoção violenta é da 

verificação da existência de um sentido objectivo, coerente e lógico, entre a emoção e a sua 

causa. Uma vez verificada tal coerência
30

, pode o julgador considerar compreensível a 

emoção, sem validar automaticamente a diminuição da culpa.  

 

 

1.2.2.5. Considerações finais sobre a compreensibilidade 

 

O requisito da compreensibilidade é exclusivamente aplicável à emoção violenta, que pode 

abarcar quer estados esténicas, quer asténicos
31

. Na nossa perspectiva, esse juízo adicional 

explica-se pelo facto de se tratar da única circunstância privilegiadora na qual os primeiros 

são enquadráveis
32

, nos termos do artigo 133.º CP.  

 

O tratamento das emoções esténicas pelo Código penal português demonstra um certo 

receio no que concerne à sua valia em sede de atenuação da culpa, sendo liminarmente 

rejeitada a sua eficácia desculpante. Um dos exemplos mais ilustrativos encontra-se no 

artigo 33.º, n.º 2 CP, que limita a desculpa aos estados asténicos. O artigo 133.º CP não 

deixa de revelar essa preocupação do legislador, que blindou a emoção violenta com o 

duplo controlo da compreensibilidade
33

 e da diminuição de culpa. Aos restantes estados 

emotivos não é exigido semelhante exame, conquanto diminuam sensivelmente a culpa do 

agente. Tal não deixa de ter um significado impressivo, visto que o legislador penal não 

parece ter colocado a hipótese, que o seu congénere suíço ponderou
34

, da existência de 
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 Optámos pelo vocábulo “coerente” pela sua neutralidade, uma vez que estamos em crer que a lógica da 

primeira parte do artigo não comporta apreciações de carácter ético ou valorativo.  
31

 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 100; DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código 
penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 51-52. 
32

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 51-52 e, 

CORREIA, Eduardo, Direito Criminal, Coimbra: Almedina, 1968, p. 68.  
33

 Numa opinião que nos parece semelhante, PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito 
Penal, Ob. Cit., p. 168. 
34

 Artigo 113.º do Código penal suíço, sob a epígrafe “Meurtre passionnel”: Si le déliquant a tué alors qu’il 
était en proie à une émotion violente qui les circonstances rendaient excusable, ou qu’il était au moment de 
l’acte dans un état de profond désarroie, il sera puni d’une peine privative de la liberté d’un à dix ans. 
Consultado em http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a113.html.  
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estados esténicos susceptíveis de diminuírem a culpa, à semelhança do que se verifica para 

o caso dos estados asténicos.  

 

Esse aspecto é, da nossa perspectiva, criticável, na medida em que semelhante distinção se 

nos afigura precipitada. A exigência de que o agente se encontre dominado por uma 

compreensível emoção violenta relembra a ideia mecanicista de que as emoções 

constituem forças externas e arbitrárias que impelem o indivíduo à acção, sem que este 

possa ter um papel mediador entre o momento primeiro, da emoção, e o segundo, da acção. 

Se as coisas se passassem desta forma, o requisito da compreensibilidade seria 

indispensável, na medida em que se tornaria necessário discernir um sentido para algo que 

a priori estaria sujeito às regras da causalidade. Na verdade, a teoria avaliativa parece 

explicar com mais (mas não com total) contundência o fenómeno emocional, relacionando-

o com a perturbação de elementos indispensáveis à completude da vida do indivíduo 

emocionado. Desse modo, a uma emoção intensa subjaz um sentido próprio, o que quer 

dizer que na própria concepção de emoção se pode encontrar aquilo que o legislador vem 

exigir que se procure, tornando um crivo adicional de compreensibilidade despiciendo.  

 

Em qualquer caso, a impossibilidade de atingir o sentido que o agente deu à emoção 

excluirá a aplicação do homicídio privilegiado, chamando provavelmente à colação a 

inimputabilidade ou o próprio homicídio qualificado
35

. Mas tal opera não pela exigência de 

compreensibilidade, pois o mesmo aconteceria se tal crivo não houvera, mas antes por a 

própria noção de emoção não poder sustentar tal ideia. E mesmo que se pensasse que o 

conceito de emoção inclui emoções cuja causa ou sentido se desconheça ou inexista, o 

requisito da diminuição da culpa inquinaria a subsunção de tal evento ao artigo 133.º CP. 

Se tudo aquilo que diminui a culpa é necessariamente compreensível, nem tudo o que é 

compreensível diminui necessariamente a culpa.  

 

                                                 
35

 No sentido do texto, ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art. Cit., p. 6. Na pena da 

Autora, se a reação do agente se afasta dos quadros de racionalidade comum, uma de duas: ou o agente 
sofre de uma patologia psíquica, de maior ou menor gravidade, que afeta a sua reação às circunstâncias da 
vida, ou a reação resulta de um antagonismo, ou pelo menos indiferença, perante os ditames do direito e não 
merece o privilegiamento. 
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Porém, e apesar do que temos vindo a afirmar sobre a dispensabilidade do requisito da 

compreensibilidade, entendemos que a sua função no preceito em estudo é relacionar a 

emoção com o seu contexto, com vista a encontrar um sentido reconhecível, coerente ou, 

até, previsível. Na prática, não parece tratar-se de um raciocínio distinto daquele que é 

feito para as demais privilegiantes do artigo 133.º CP.O conceito de emoção a que a lei se 

refere não é claro, o que explica, de certo modo, os cuidados de que o legislador se rodeou 

para “legitimar” uma emoção violenta.  

 

 

1.3. A emoção violenta e o desespero 

  

O cotejo entre emoção violenta e desespero na órbita do homicídio privilegiado não é de 

fácil resolução, mormente para o intérprete-aplicador. O que diferencia o desespero de uma 

emoção violenta? Terá o desespero um âmbito autónomo da emoção violenta ou esta 

consome-o, dada violência inerente a um estado desesperado?  

 

 

1.3.1. O critério temporal 

 

São distinguíveis três fases numa emoção: o seu surgimento, o seu desenvolvimento e 

finalmente, a sua descarga
36

, estando a duração da fase intermédia dependente da 

imediatez ou do prolongamento da reacção. É um dado empírico que o tempo é um factor 

que tanto pode funcionar como apaziguador, ou como avivador emocional. Há inclusive 

quem entenda
37

 que a emoção tem uma fase dominável, que ainda permite um espaço de 

intervenção à consciência ética do indivíduo e que, se ultrapassada, confere à emoção 

ganha um carácter verdadeiramente coactivo.  

 

                                                 
36

 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., pp. 96 e 98.  
37

 HUNGRIA, Nelson; FRAGOSO, Heleno, Comentários ao Código penal, Volume V, 6.ª edição, Rio de 

Janeiro: Forense, 1981, pp. 135-137.  
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Se as emoções têm por base um juízo valorativo, terão, em princípio, uma razão 

reconhecível ou verificável e, como tivemos oportunidade de demonstrar, o juízo que a 

sustenta é sempre relativo a uma ideia de projecto de vida feliz, de bem-estar individual 

(eudaimonia). Quanto maior for a importância do objecto da emoção no contexto de uma 

vida completa, do ponto de vista do indivíduo senciente, maior a intensidade desta. Neste 

sentido, a perturbação de um elemento essencial ao projecto afectivo-existencial do agente 

gerará uma emoção intensa, muito provavelmente, colérica.  

 

Como podem, então, distinguir-se os casos de emoção violenta e desespero?  

 

A emoção violenta corresponde a um sentimento reactivo em relação a algo exterior, que é 

amiúde relacionado com sentimentos de vingança. Recordemos que a ideia de reacção 

emocionada estava na base da provocação no direito anterior, parecendo, ainda, procurar-

se na emoção violenta os traços genéticos daquela. De facto, contrariamente à angústia, 

que se centra num pessimismo quanto a um evento incerto ou à tristeza, que se foca num 

acontecimento desfavorável, o pensamento típico da cólera concentra-se no suposto 

responsável pelo acontecimento que despoleta a emoção, o que indicia a aludida feição 

reactiva das emoções violentas
38

. Porém, o legislador de 1982 eliminou – e bem – qualquer 

menção à ideia de provocação, operando a já referida transferência do fundamento da 

diminuição da culpa para o estado emocional do agente ou para os seus motivos. A 

“emoção violenta” deixou, assim, de estar associada a provocação anterior que a 

despoletasse (elemento objectivo), concebendo uma acção reactiva, de cariz emocional 

(elemento subjectivo).  

 

A ideia subjacente ao epíteto “violenta” reporta-se aos efeitos dos estados de afecto que a 

privilegiante comporta. A análise da jurisprudência prova à saciedade que a emoção 

violenta se consubstancia numa reacção momentânea a um evento anterior, sendo-lhe em 

                                                 
38

 LELORD, François; ANDRÉ, Christophe, A força das emoções: amor, cólera, alegria..., 1.ª edição, 

Lisboa: Pergaminho, 2002, p. 149. 
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geral subsumidos os casos de furor brevis39
. Na verdade, cremos que pode considerar-se 

empiricamente comprovado o seguinte: no quadro típico da emoção violenta, quanto mais 

próxima for a descarga emocional do seu surgimento, menor é a probabilidade de a 

consciência ética intervir como mediadora entre a emoção e a sua descarga
40

. Os estados 

de afecto, mormente os esténicos, são, por natureza, momentâneos, dada a sua intensidade 

e violência. Trata-se da perturbação de uma vontade a quem faltou o refreamento 

emocional que lhe permitiria corresponder aos valores da ordem jurídica, e por essa razão, 

justamente, é incompatível com um largo espectro temporal. Mas mesmo que 

admitíssemos que a cólera, ou outra emoção com um fundamento reactivo, perdura na 

inteligência do agente, não seria já colérica a emoção, mas, sim, o próprio agente. É-nos 

difícil imaginar que uma emoção violenta prolongada no tempo possa caber na previsão 

normativa do preceito em estudo, mas não são aconselháveis respostas definitivas quanto a 

este ponto.  

 

                                                 
39

 Veja-se o acórdão do STJ, de 18 de Setembro de 1996, nos termos do qual a compreensível emoção 
violenta tem de configurar-se como uma situação que, além do mais se apresenta ao agente como repentina 
e inesperada, de tal modo que não seja possível ao agente racionalizar a sua conduta, agindo por impulso 
em grande parte incontestável, de modo a diminuir de modo sensível a sua culpa concreta (...) enfim, que 
para que se verifique a diminuição da culpa é necessário exista uma estrita contemporaneidade entre as 
circunstâncias e o acto praticado, pelo que o decurso de um grande lapso de tempo destrói o efeito 
atenuativo. No mesmo sentido e do mesmo Tribunal, os arestos de 16 de Outubro de 2003 e, para referências 

mais antigas os acórdãos de 8 de Maio de 1997 e o de 16 de Janeiro de 1990. Também os Tribunais da 

Relação têm sublinhado esta relação entre emoção violenta e furor brevis. Veja-se o acórdão da Relação de 

Guimarães de 19 de Novembro de 2007 em cujos termos A compreensível emoção violenta é um estado de 

afecto provocado por uma situação pela qual o agente não é responsável. Também o Tribunal da Relação de 

Évora, em aresto de 18 de Março de 2010, se pronunciou no mesmo sentido: Emoção violenta é a que faz 

desencadear uma reacção agressiva no agente; é uma emoção forte, do ponto de vista quantitativo, no que se 

reporta aos efeitos que produz no agente: tem que dominar a sua actuação e arrastá-lo para o crime. É a 

emoção que empurra para a acção, que excita e arrasta, actuando como uma força que domina o autor. No 

mesmo sentido, vai o acórdão da Relação de Lisboa de 16 de Janeiro de 2007.  
40

 Esta ideia é confirmada por jurisprudência recente do STJ. Veja-se o acórdão de 12 de Fevereiro de 2012: 

Entre o “episódio de trânsito” e o disparo decorreram cerca de 30 m. Por isso entendemos que o 
afastamento físico e o tempo entretanto decorrido são circunstâncias que, «na perspectiva de um observador 
objectivo, correspondente ao tipo social do agente» tornam não compreensível, naquele tempo e naquele 
lugar, a retaliação do arguido. Aliás, aquele modo de agir indicia mesmo alguma frieza em relação ao 
propósito homicida. Esta argumentação é, no entanto, discutível. No mesmo sentido, e do mesmo Tribunal, o 

aresto de 18 de Setembro de 1996, inequívoco nas suas conclusões: para que se verifique a diminuição da 
culpa é necessário exista uma estrita contemporaneidade entre as circunstâncias e o acto praticado, pelo 
que o decurso de um grande lapso de tempo destrói o efeito atenuativo. 
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A nossa indagação sobre o que seja desespero, e em que medida este é ou não uma figura 

autónoma da emoção violenta, começará na etimologia do vocábulo. Desespero provem do 

latim desperare que, por sua vez, corresponde à junção do prefixo de, que sugere negação, 

podendo traduzir-se por “sem”, com a palavra sperare, que significa esperar. Por sua vez, 

sperare deriva de spes, que quer dizer esperança. É premente na etimologia da palavra a 

ideia da passagem do tempo; se a esperança corresponde a uma expectativa positiva quanto 

ao futuro, o desespero presume a perda dessa esperança precedente. Neste sentido, a 

palavra encerra em si um horizonte temporal significativo, uma narrativa contraditória com 

a brevidade de um furor emotivo.  

 

 

1.3.2. Uma correcção ao critério temporal: emoções de fundo e situacionais 

 

No entanto, o critério temporal, per se, não se revela inteiramente satisfatório, na medida 

em que podemos admitir – sem conceder – a hipótese de um desespero momentâneo ou, 

ainda que nos pareça estranho, uma prolongada emoção violenta. Será útil, por isso, dar 

conta da distinção entre emoções de fundo e emoções situacionais
41

. As primeiras têm uma 

essência duradoura, na medida em que lhes inerem juízos relativamente estáveis sobre a 

realidade, numa multiplicidade de contextos; as emoções situacionais são, como o próprio 

nome indica, contextualizadas num evento pontual. Não se trata de associar uma emoção 

de fundo a um fenómeno inconsciente e a uma emoção situacional uma consciência 

reflectida, visto que as primeiras são, muitas vezes, conscientes, e nem sempre as emoções 

situacionais o são; tal associação só pode ser meramente tendencial. Uma emoção 

situacional constitui uma resposta do indivíduo à forma como o mundo corresponde às 

suas expectativas
42

; a emoção de fundo afirma, por sua vez, uma mundividência menos 

volátil.  

 

                                                 
41

 Esta distinção, da autoria de Martha Nussbaum, pretende expor a complexidade de juízos de valor 

inerentes à experiência emocional, debruçando-se em particular sobre o luto. NUSSBAUM, Martha, 

Upheavals of thought – The intelligence of emotions, Ob. Cit., pp. 67-85.  
42

 IDEM, Ibidem, pp. 74-75. 



 

 

79

Numa resposta tendencial diríamos que se a emoção violenta for despoletada por um 

evento exterior, tal corresponderá a uma emoção situacional. Nestes casos, as expectativas 

do indivíduo em relação à realidade circundante foram frustradas, conduzindo essa 

divergência ao estado de afecto. Os casos de desespero apresentam, via de regra, uma 

morfologia distinta: o seu prolongamento no tempo molda as próprias expectativas do 

agente sobre o mundo, o que conduz a uma estabilização das suas convicções em função 

delas. O esforço a que a psique do agente se encontra sujeita torna-se o cenário sobre o 

qual se desenha o seu quotidiano. 

 

Convém não olvidar que a complexidade do fenómeno emocional nem sempre autoriza 

respostas categóricas; foi essa, aliás, a razão que nos levou a recorrer à distinção entre 

emoções de fundo e emoções situacionais para ilustrar os casos paradigmáticos de 

desespero e de emoção violenta. Na verdade, podemos imaginar casos de desespero que 

sejam claramente emoções situacionais e descobrir emoções esténicas que possam pintar o 

pano de fundo da psique do agente. Ainda que o desespero esteja, em geral, relacionado 

com contextos prolongados no tempo, são representáveis situações desesperadas, 

originadas por um determinado evento. Serão tais eventos qualificáveis como desespero? 

A nossa resposta não poderá deixar de ser positiva, caso contrário estaríamos a restringir 

aquilo que o legislador entendeu não restringir o que, tratando-se de uma norma 

atenuadora da culpa, corresponderia a um alargamento da punibilidade, ilegítimo ao 

intérprete
43

.  

 

A distinção entre emoções de fundo e emoções situacionais oferece a flexibilidade que 

uma teoria sobre as emoções deve ter e permite dar mais um passo na delimitação do 

desespero face ao âmbito da emoção violenta. Esta diferenciação traz à tona aquilo que o 

critério do tempo não se encontra em condições de explicar, porque as presume: referimo-

                                                 
43

 Neste sentido, também NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do 

Supremo Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., pp. 186-187. Numa abordagem mais genérica, NEVES, António 

Castanheira, “O princípio da legalidade criminal – O seu problema jurídico e o seu critério dogmático”, 

Digesta – Escritos acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da sua Metodologia e outros, Vol. 1º, 

Coimbra: Coimbra Editora, 1995, pp. 386-389. 
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nos às expectativas e à mundividência de um agente em concreto. É justamente este 

aspecto que permitirá discernir desespero de emoção violenta.  

 

O desespero tem sido associado pela doutrina e pela jurisprudência a uma situação em que 

o agente se encontra num beco sem saída, constituindo o crime a única solução de 

libertação. Isto significa que o agente percepciona o mundo através da lente do desespero, 

construindo a sua mundividência com base na forma como apreende a realidade. Por seu 

turno, a compreensível emoção violenta aplica-se a estados esténicos ou asténicos 

despoletados por um determinado evento (se o não for, estaremos provavelmente numa 

situação de inimputabilidade) reconhecível como sua causa. A verificação de semelhante 

estado implica que as expectativas do agente sobre o mundo tenham, de algum modo, sido 

frustradas e são situações deste tipo que os originam. Mas, afinal, o que as diferencia de 

situações de desespero?  

 

Para compreendermos melhor este ponto, citemos um caso decidido pelo Tribunal da 

Relação de Lisboa, de cujos factos daremos uma breve descrição. Trata-se de um 

homicídio, por parte do filho, na pessoa do pai. O arguido vivia com a mãe e a vítima, 

tendo, por diversas vezes, presenciado e chegado ao seu conhecimento os maus tratos que 

este infligia àquela. Um mês antes do homicídio, encontrando-se o arguido em casa de um 

tio, em Espanha, recebera um telefonema da mãe, que o levou a suspeitar de mais uma 

agressão por parte do pai. As suas desconfianças foram confirmadas quando regressou a 

casa e a encontrou com um aparelho imobilizador do maxilar, que havia fracturado em 

consequência da referida agressão. A lesão teve por sequela uma paralisia facial, no lado 

esquerdo da face. Dias depois, o arguido torna a ausentar-se, para casa de um amigo, altura 

em que recebe uma chamada telefónica da mãe, segundo a qual lhe é comunicado o acordo 

do pai em sair de casa. Regressado no dia seguinte, o arguido indagou se o pai havia 

cumprido o acordo. Constatando que as malas do mesmo se encontravam preparadas, mas 

que este, não obstante, se encontrava no quarto, adormecido, terá recordado outras 

situações em que a mesma promessa fora incumprida.  
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Deve acrescentar-se que a relação entre pai e filho se encontrava extremamente 

deteriorada, sendo duvidoso que tenha algum dia tido contornos salutares. Durante a 

infância do arguido (que nascera em 1982), o pai estivera preso por homicídio entre 1984 e 

1991, após o que regressou a casa, restabelecendo a sua relação conjugal com a mulher, 

que dele se havia separado de facto. Os contactos que tivera com o pai durante esse 

período realizavam-se aquando das suas visitas à prisão, acompanhado de uma tia. Três 

anos antes do homicídio, a vítima começara a consumir estupefacientes e o ambiente 

familiar alternava períodos de relativa normalidade, em que a mulher incentivava a sua 

desintoxicação, com agressões verbais e físicas na pessoa da mulher e humilhações 

públicas ao filho. Nos últimos tempos, a frequência e intensidade de comportamentos 

agressivos aumentou, sendo quase constantes. Os incentivos de recuperação, por parte da 

mulher, não surtiam efeito, bem como não foram cumpridas as suas reiteradas promessas 

de abandonar o lar. Acresce referir que era do conhecimento do arguido e da mãe que a 

vítima possuía armas em casa. Diz o douto acórdão: ao aperceber-se que o pai não saíra 

de casa como combinara, o arguido sentiu ansiedade ao perceber que tudo iria continuar 

como até ali, ou seja que o pai continuaria a consumir estupefacientes e que se manteriam 

as agressões físicas e verbais. Este, apercebendo-se da conversa44, levantou-se, e 

dirigindo-se ao filho, ora arguido, chamou-lhe “ chibo” e “queixinhas”, e disse-lhe que 

“devia ter vergonha” e que “qualquer dia rebentava com aquilo tudo”. Proferidas estas 

palavras, a vítima tornou a deitar-se. O arguido foi buscar a uma gaveta de casa uma arma, 

que sabia ser do pai, dirigiu-se ao quarto, onde este se encontrava deitado, e disparou sobre 

ele, causando-lhe a morte. 

 

A decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, em acórdão de 1 de Julho de 2003, entendeu 

que este caso não configurava uma situação de desespero penalmente relevante, nem a 

qualquer título privilegiadora do crime, nos termos do artigo 133.º CP
45

. O Tribunal baseou 

a sua decisão em duas linhas argumentativas: por um lado, refere-se à relação de pai e 

filho, partindo daí para uma série de considerações sobre aquele específico ambiente 

                                                 
44

 O aresto refere-se ao facto de o filho ter interpelado a mãe sobre a permanência do pai em casa. 
45

 Em sede de recurso, o STJ confirmou a decisão do Tribunal recorrido, no aresto de 4 de Fevereiro de 2004. 
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familiar e, por outro, à apreciação do estado emotivo do arguido. No tocante à vivência 

familiar, concentra-se o douto acórdão no facto de o agente ter assumido responsabilidades 

familiares que lhe não cabiam, explicando o crime com a falta de laços de solidariedade 

que deveria manter para com a pessoa do pai, o que se impunha como contra-motivação 

ética, impediente do crime. Não obstante o aresto reconhecer, e citamos, que o pai se 

tornara um elemento relativamente estranho na sua vivência, tendo assumido especial 

papel a relação mãe-filho numa dupla afectiva que o pai, com os problemas de 

toxicodependência e com a falta de estrutura daí decorrente, perturbava intensamente.  

 

Na nossa óptica, os laços familiares invocados parecem não poder constituir a suposta 

contra-motivação ética a que a alude o Tribunal. Quanto à avaliação do estado psíquico do 

agente, considera o aresto que não se pode dizer que, embora se encontrasse sem 

esperança numa alteração da vivência familiar, tal falta de esperança fosse de molde a 

fazê-lo pensar que estava numa situação sem outra solução por forma a que esse 

sentimento o impelisse inevitavelmente, como impeliria qualquer outra pessoa na mesma 

situação, a matar o pai. Aliás, o Tribunal reputa de ocasional o contexto em que os factos 

se passaram, entendendo que nada de especialmente determinante o levou a sentir essa 

realidade com especial peso, no momento em que agiu.  

 

Neste caso, estaremos a falar de emoção violenta ou de desespero? Como resolver estes 

casos, em que um contexto prolongado no tempo encontra o seu desfecho numa situação 

em que a expectativas do agente em relação mundo são frustradas? Estamos em crer que a 

violência implicada num homicídio emocional é frequentemente confundida com a 

comprovação da existência de uma emoção violenta. Dos factos provados, contrariamente 

à interpretação que deles é feita pelo relator do acórdão e pela Procuradora do Ministério 

Público, resulta uma situação psíquica de ausência de alternativas de vida. Isto, porque 

estamos em crer que a situação de beco sem saída não pode avaliar-se em termos 

objectivos, mas apenas naquilo que o agente representou
46

; se assim não for, dificilmente o 
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 Contra, NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo 

Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., p. 200. 
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desespero pode aplicar-se, até porque objectivamente existem sempre alternativas. Se o 

próprio aresto reconhece uma inversão dos papéis familiares, no contexto da qual o agente 

assume responsabilidades que não deveria assumir numa situação normal, está bom de ver 

que a fuga não era uma saída. É a protecção da mãe contra as agressões de um pai violento 

e ausente, com o qual o agente não estabeleceu um vínculo familiar, e que, tendo já sido 

preso por homicídio, mantinha armas em casa, que leva o filho a ver no crime a sua 

libertação. A este respeito, menciona o Tribunal a resignação da mãe, por contraposição à 

reacção do filho, apoiando na sua (aparente) passividade a exigibilidade de outro 

comportamento por parte deste. Não foi ignorado pelo preito que o comportamento 

agressivo do pai gerava sentimentos de revolta que foram nascendo, potenciados pela 

grande proximidade física dos elementos do agregado familiar e dramatizados pela 

consciência por parte do arguido de que tal ambiente tenderia a manter-se, senão a 

piorar, perante a falta de esperança na cura do pai. Nesta citação, é possível verificar que 

foi apreendido um dos aspectos característicos do desespero: a sua dimensão imagética. 

Parece claro que o desespero molda os motivos do agente, manipulando de forma insidiosa 

as suas expectativas sobre a realidade
47

. Aquilo que é distintivo no desespero é justamente 

a modulação que opera na percepção do mundo pelo agente, daí que o tenhamos associado 

a uma emoção de fundo. A violência da emoção do filho em face das agressões à mãe, sem 

fim à vista, é não mais que um espelho do seu próprio desespero. Como resulta claro, o 

crime não se consubstancia numa reacção emocionada às palavras do pai momentos antes, 

pelo que não pode dizer-se que constitui um mero furor brevis. Por isso, discordamos 

inteiramente com a qualificação da emoção feita pelo aresto, que a reduz a uma esperança 

gorada, nas palavras do acórdão, vazia de conteúdo, arredando qualquer margem para 

considerar o desespero. Os factos provados não autorizam a visão redutora do Tribunal, 

sendo perfeitamente alcançável que o sentido da emoção não expressa uma mera frustração 

das expectativas do agente, segundo as quais a vítima abandonaria o lar. Trata-se de uma 
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 KIERKEGAARD, Sören, O desespero humano (Doença até à morte), Porto: Livraria Tavares Martins, 

1957, pp. 85-86 e 98. Habitualmente, o estado do desesperado, ainda que irisado por muitas tonalidades 
esconde-se sob a sua própria penumbra. No seu íntimo ele bem duvida do seu estado até, como quando se 
pressente a doença latente, mas sem grande vontade de descobrir qual seja. Em certo instante quase 
apercebe do seu desespero, outro dia já o seu mal-estar parece ter outra origem, como se fosse qualquer 
coisa exterior, fora dele, e cuja substituição aboliria o desespero. (...) Quanto mais o desespero se impregna 
de reflexão menos é visível, ou menos fácil é de encontrar.  
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emoção sentida no íntimo, radicada em memórias e esperanças várias e num medo 

profundo pela mãe, mas sobretudo por um intenso e perturbador sofrimento. A projecção 

deste sentir e a revolta que lhe assiste revela um estado de tal modo intrincado, que 

podemos encontrar nele sentimentos vários, indiscerníveis em si mesmos. Particularmente 

impressiva é a frase que o agente repetiu durante o ano subsequente ao crime: É tão 

diferente agora, esta calma, vermos televisão descansados, sem stress!, que é, em nosso 

ver, o epitáfio do desespero. Nela não se invoca os seus motivos, as suas razões, ou uma 

desconsideração do bem jurídico lesado, mas tão simplesmente a sua libertação revelada. 

Trata-se de um jovem a quem um normal quotidiano familiar foi sucessivamente negado, 

traduzível na apreciação que faz do simples acto de ver televisão. A privação de um dia-a-

dia não disfuncional descreve tão-só a inexistência de uma vida digna, e, tendo em conta os 

sentimentos que veio a desenvolver em relação às personagens do seu contexto familiar, 

dificilmente poderia a norma de Direito funcionar como contra-motivação ética. Aliás, 

nisso se revela a fragilidade humana que, uma vez privada da sua dignidade, vê 

perturbados os seus freios éticos. Escusado será dizer que discordamos rotundamente da 

interpretação dos factos provados pelo Tribunal da Relação de Lisboa, bem como da forma 

como este aplicou o Direito. 

 

Relatado o caso e exposto o nosso entendimento sobre a configuração do desespero em 

face da emoção violenta, impõe-se uma questão: poderá verificar-se uma frustração das 

expectativas do agente sobre o mundo que simultaneamente redunde numa situação de 

beco sem saída? Caberão estas situações caber no conceito de desespero? Será legítimo 

excluir o desespero da equação pelo facto de uma situação pontual o despoletar? 

Encontrar-se-á na emoção violenta o melhor recurso para subsumir esta situação?  

 

Infelizmente não encontrámos na jurisprudência portuguesa um caso que pudesse ilustrar 

as situações a que nos referimos. No entanto, pensamos tratar-se de situações em que 

estejam envolvidos bens jurídicos de extrema importância para o agente, na medida em 

que possa considerar-se que um determinado evento lhe imprime a representação de uma 

total ausência de alternativas de vida. É intuível que se trate de casos raros, mas, ainda 
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assim, imagináveis. Na verdade, estamos em crer que o contexto de esforço psíquico em 

que ocorrem aproximam-nos das hipóteses de estado de necessidade desculpante
48

. 

Contudo, na atenuação da culpa, para além de uma certa desrazoabilidade associada ao 

estado emotivo, é possível ao agente restabelecer o seu projecto existencial e dar-lhe um 

sentido próprio. Já os casos de estado de necessidade desculpante, ou de outras causas de 

desculpa, envolvem elementos cuja preservação enforma a estrutura identitária do agente; 

simbolicamente, são as letras com que o próprio escreve o seu “Eu”. Conseguimos 

vislumbrar essa estrutura identitária na representação de um desespero situacional quando 

se verifica uma situação de perigo, ameaça ou ofensa ao tipo de bens jurídicos elencados 

no artigo 35.º CP, quando falham algum dos pressupostos da figura. Mencionamos o tipo 

de bens jurídicos de ambos os números do artigo 35.º CP, uma vez que admitimos que 

possa também existir desespero situacional em face de bens jurídicos distintos dos 

previstos no n.º1. Mas, mas aí, de duas uma: ou é possível encontrar-lhe um sentido 

relevante na vida do agente, com uma dimensão ético-afectiva, que se não resuma a uma 

afirmação do próprio
49

, ou, trata-se de uma errónea apreciação da realidade, atribuível a 

um descontrolo emocional, ou uma necessidade de compensação psíquica.  

 

Nesse sentido, se uma emoção intensa se revela num circunstancialismo específico, cabe 

indagar a sua origem e confrontá-la com a ideia de bem-estar do agente. Concluímos no 

sentido da essencialidade do bem jurídico ameaçado na vida deste, estamos em crer que se 

poderá invocar o desespero, enquanto potencial privilegiante. Esta conclusão não é, nem 

pode ser, por natureza, lapidar; é evidente que nem todos os casos em que esteja em causa 

um elemento fundamental na vida do agente correspondem a situações de desespero. Tudo 

dependerá do efeito que, em concreto, esse mal concretize na psique e na mundividência 

do agente. Um desespero situacional terá, por natureza, uma índole de experiência-limite, 

uma vez que, em tal caso, o sujeito se encontra subitamente num contexto em que o crime 

parece ser a única saída.  
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 Neste sentido, PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., pp. 234-

244. 
49

 IDEM, Ibidem, p. 239. 
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Não deixa de parecer paradoxal conceber um desespero situacional, tendo em conta a 

etimologia do vocábulo, que supõe a passagem do tempo. Trata-se de uma emoção que 

encerra uma narrativa lúgubre, portadora um passado de esperança, sucessivamente 

desacreditada e sucessivamente recuperada, que se desenlaça na sua perda irreversível. 

Porém, a noção de continuidade é verificável nos casos de desespero situacional, ainda que 

de forma mais subtil. Para que uma situação concreta despolete desespero é necessário que 

estejam em causa aspectos nucleares da existência do indivíduo em concreto. E é essa 

importância que exprime a ideia de tempo, de investimento emocional e, por isso, de 

expectativa. Enquanto emoção de fundo, o desespero molda a psique do agente, de uma 

forma insidiosa e progressiva, sendo o auge da emoção uma libertação deste estado; 

tratando-se de uma emoção situacional, um evento exterior introduz um hiato naquilo que 

constitui o cerne existencial do agente
50

. A dignidade dos valores que estão em causa num 

desespero situacional susceptível de diminuir a culpa ilustra passagem do tempo e 

manifesta-se na estabilidade desse núcleo. Um desespero deste tipo tem um efeito coactivo 

sobre a vontade, que não é despiciendo em sede de culpa.  

 

A emoção violenta não tem vocação para apreender o fenómeno emocional em apreço, 

apesar de reconhecermos que uma reacção colérica pode envolver objectos importantes à 

existência do agente
51

. Na verdade, o desespero situacional não se trata de uma resposta 

violenta a um evento exterior que, apesar de se constituir como gatilho da emoção, não é o 

                                                 
50

 KIERKEGAARD, Sören, O desespero humano (Doença até à morte), Porto: Livraria Tavares Martins, 

1957, p. 95, contrapôs o desespero prolongado no tempo ao desespero que apelidamos de situacional. (...) o 

desespero já não provém sempre dum choque, dum acontecimento, mas pode ser devido a essa reflexão sobre 

si próprio, e não é então uma simples submissão passiva a coisas exteriores, mas, em parte, um esforço 

pessoal, um acto. Manifesta-se aqui, efetivamente, um certo grau de reflexão interna, e portanto um regresso 

ao eu; e esse começo de reflexão inicia a acção de escolha pela qual o eu se apercebe da íntima diferença com 

o mundo exterior, começo que também inicia a influência dessa escola sobre o eu. (...) Ou então, mais do que 

a reflexão, um qualquer acontecimento vem mostrar-lhe uma mais profunda ruptura entre o seu eu e o 

imediato; ou é a sua imaginação descobrindo um possível que, ao dar-se, igualmente o separaria de imediato. 
51

 A dificuldade com que o intérprete-aplicador se pode defrontar na distinção entre desespero e emoção 

violenta não autoriza a concluir pela sua impossibilidade. Aliás, essa asserção de impossibilidade, cujos 

assentos são demasiado frágeis para serem conclusivos, legitima a aglutinação de casos de desespero pela 

emoção violenta, antes de se procurar um critério útil que os possa distinguir. A violência que um crime 

desesperado reveste não se confunde com a sua subsunção à emoção violenta, abandonando o desespero a 

uma cláusula residual, de autêntica descompressão daquilo que a emoção violenta não pode explicar. Assim 

procede FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 71. 
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seu projéctil. Porém, reconhecemos que nem sempre é fácil distinguir emoção violenta de 

desespero neste âmbito.  

 

De qualquer modo, a cláusula do desespero não deve ser restringida aos casos clássicos de 

desespero apontados pela doutrina e pela jurisprudência, que se resumem a situações 

prolongadas no tempo, associadas a humilhações constantes ou os casos de suicídios 

alargados. Não cabe ao intérprete restringir aquilo que o legislador não restringiu, sob pena 

de violação princípio da separação de poderes, do princípio da legalidade e de deixar de 

fora do âmbito do artigo estruturas comportamentais idênticas às invocadas nos casos 

clássicos de desespero, tratando situações idênticas de forma diferenciada.  

 

 

 1.3.3. A ponta solta: estados esténicos e asténicos  

 

Há, no entanto, uma questão relativa ao nosso raciocínio que, tendo sido sugerida ao longo 

do texto, ficou sem resposta. Demos a entender acima que a distinção entre estados 

esténicos e estados asténicos não fornece per se quaisquer ferramentas interpretativas em 

sede de juízo de culpa. Defendemos nós que um estado emotivo intenso, 

independentemente da sua natureza esténica ou asténica, deveria ter como crivo único a 

diminuição da culpa, à semelhança da solução suíça. Qual é, então, a relevância da 

distinção entre compreensível emoção violenta e desespero? Na verdade, muito embora 

uma solução indiferenciada nos pareça adequada de iure condendo, o legislador penal 

português adoptou uma postura de reserva quanto à relevância atenuativa dos estados 

esténicos.  

 

O Código penal de 1852/1886 já diferenciava as emoções esténicas e asténicas a propósito 

do excesso de legítima defesa, sendo que as primeiras não têm relevância desculpante, ao 

contrário das segundas. Tal distinção permanece ainda na cultura jurídico-penal 

portuguesa, podendo o intérprete retirar da sua longevidade a recusa da neutralidade pela 
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ordem jurídica. É, aliás, essa recusa que permite a imposição de deveres jurídicos
52

, o que 

é particularmente evidente no ordenamento jurídico-penal. Apesar de subscrevermos esta 

perspectiva em termos genéricos e de reconhecermos que reflecte o posicionamento do 

legislador no contexto das emoções, entendemos que a irrelevância da distinção entre 

emoções esténicas e asténicas não belisca os comandos éticos que o Direito penal 

estabelece. Uma determinada emoção pode ocorrer em circunstâncias tão díspares, que 

uma selecção apriorística das emoções susceptíveis de atenuar a culpa, ou mesmo de 

desculpar, corre o risco de estabelecer o mesmo juízo para realidades psico-emocionais 

diferenciadas. É certo que uma emoção colérica pode ilustrar um processo de decisão 

avesso à paz jurídica que, se legitimado pelo Direito através da desculpa, abriria a porta à 

chancela da justiça popular e a sentimentos de vingança. Porém, assumir tal asserção como 

válida para os estados de ira apenas pode reclamar uma validade tendencial, pois que 

somente nas causas da emoção poderá descobrir-se a sua censurabilidade. Assim, 

entendemos que a taxonomia emocional em que o legislador penal se baseia pode ser, em 

muitos casos, simplista, pois que a generalidade e abstracção da lei são alheias àquilo de 

que a emoção depende profundamente: o seu circunstancialismo próprio, somente 

apreensível no caso concreto.  

 

Por esta razão, entendemos que é ao juiz que deve caber a avaliação da emoção e das suas 

causas em sede de culpa penal, uma vez que se encontra em melhores condições de ajuizá-

las em face de cada caso. A nossa simpatia pela solução suíça não corresponde a uma 

moção favorável à neutralidade ética do Direito penal. Por um lado, porque o facto de 

defendermos uma abertura do leque das emoções susceptíveis de atenuar a culpa está longe 

de depor favoravelmente ao seu automatismo, no que concerne aos estados esténicos. Por 

outro lado, não poderá fazer-se um juízo categórico sobre emoções asténicas, no sentido 

em que estas sejam objecto de um beneplácito automático em sede apreciação da culpa. A 

própria distinção entre estados asténicos e esténicos assume um binómio incompaginável 

com a realidade, que nem sempre permite discernir de forma clara uma pura estenia ou 
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 PALMA, Maria Fernanda, “O medo e a cólera”, Correio da Manhã, 13 de Fevereiro de 2011. Consultado 

em http://www.cmjornal.xl.pt/noticias/opiniao/fernanda-palma?nPagina=10#noticia, em 3 de Dezembro de 

2012.  
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astenia. Enquanto fenómeno dinâmico, um estado esténico pode transmutar-se em asténico, 

por efeito do esgotamento da energia reactiva ou por uma outra superveniência causal; o 

fenómeno inverso pode também acontecer, por efeito de fenómenos endógenos ou 

exógenos
53

. Cremos que esta segunda hipótese explica que o desespero seja amiúde 

confundido com a emoção violenta. A emoção, e maxime um estado de afecto, corresponde 

a um “sentir” de tal modo intrincado e complexo que pode conter emoções 

simultaneamente esténicas e asténicas, sem que se consiga concluir pela predominância de 

uma ou de outra
54

.  

 

O que defendemos não afronta a ética penal das emoções, antes, reflecte-a. Se o dever de 

controlar um sentimento de cólera for exigível em face do circunstancialismo do caso, não 

hesitaremos em asseverar a culpa e a competente afirmação do posicionamento ético do 

Direito relativamente a estes casos. Do mesmo modo, nem sempre os estados asténicos 

terão uma vocação desculpante ou atenuante se, em concreto se provar que o agente 

deveria tê-los controlado. O que propomos não é uma legitimação penal do descontrolo 

emocional, mas antes que a apreciação da emoção não seja apriorística. Se se concluir que 

uma determinada emoção é susceptível de diminuir a culpa, não vemos razão para esse 

efeito seja revertido em função da visão que tenhamos da emoção em si.  

 

Da irrelevância da distinção entre estados esténicos e asténicos não decorre a indistinção 

entre emoção violenta e desespero. Uma coisa é a defesa de que qualquer estado emotivo 

de relevo susceptível de diminuir a culpa, deveria ter, de iure condendo, eficácia 

atenuativa; coisa diferente é reconhecer na emoção violenta um substracto psicológico 

diverso do desespero. A discriminação dos estados emotivos no artigo 133.º CP cumpre 

uma função de padronização de estados emotivos susceptíveis de diminuir a culpa, 

facultando ao intérprete as ferramentas necessárias ao seu juízo; de outro modo, a 

concretização do conceito de emoção estaria unicamente no poder do intérprete, 
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 MANZINI, Vicenzo, Trattato di Diritto penale italiano – Dirimenti, aggravanti e attenuanti – Tentativo – 
Partecipazione – Concorso di reati – Recidiva, Volome secondo, Torino: UTET, 1985, p. 255. 
54

 Como faz DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I – Questões fundamentais – A 
doutrina geral do crime, Coimbra: Coimbra editora, 2007, p. 625. 
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fornecendo-lhe um perigoso “cheque em branco”. O elenco taxativo das emoções passíveis 

de configurar um homicídio privilegiado ilustra a sua absoluta excepcionalidade e 

extremismo, fornecendo ao julgador as ferramentas interpretativas necessárias à subsunção 

do caso à norma.  

 

As cláusulas do homicídio privilegiado têm, apesar disso ou, atrever-nos-íamos a dizer, 

sobretudo por isso, expressão própria, sendo autónomas entre si. Nesta linha, o potencial 

explicativo de cada uma delas é distinto, sendo a subsunção a uma ou a outra o início da 

compreensão de um fenómeno que, provada a sua vocação diminuidora da culpa, 

desencadeia a aplicação do artigo 133.º CP.  

 

 

2. A Compaixão  

 

2.1. A inserção da compaixão no homicídio privilegiado 

 

A compaixão figura no elenco do artigo 133.º CP e tem como caso paradigmático o crime 

eutanásico. A sua inserção no inciso deve-se a uma preocupação do Autor do Anteprojecto 

do Código penal, expressa nas actas Comissão revisora, que consistia em incluir no âmbito 

da norma a eutanásia activa. Tal solução, à época com assento no artigo 140.º, espelhava o 

problema do legislador penal a respeito de tal crime; os casos de eutanásia activa 

reclamavam uma necessidade punitiva, tendo em conta o valor supremo do bem jurídico 

vida e, por essa razão, procurou evitar-se o recurso do julgador ao princípio da 

inexigibilidade para legitimar a sua impunidade. Assim, foi encontrada uma solução 

compromissória entre a punição e o seu oposto, nos limites do inciso; nas palavras do 

Autor do Anteprojecto: não se pune, nem se deixa de punir55
.  
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 Actas da Comissão revisora do Código penal, Parte Especial, Lisboa: Ministério da Justiça, 1979. 
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2.1.1.  Os conceitos de eutanásia 

 

 

2.1.1.1 Generalidades 

 

Cabe indagar o conceito de eutanásia a que o artigo 133.º CP se refere, de modo a que 

seguidamente possamos confrontá-lo com o desespero. O que é, então, a eutanásia? 

Limitar-se-á o inciso ora em estudo a abarcar somente os casos de eutanásia activa? Em 

que se concretiza a compaixão? Por uma questão de clareza expositiva, procuraremos 

concretizar primeiramente o conceito de eutanásia, explorando a sua taxonomia, após o 

que o enquadraremos na ideia de compaixão. 

 

A eutanásia, ou ajuda à morte, pode entender-se como o auxílio prestado, de acordo com a 

sua vontade, real ou presumida, a uma pessoa severa e irrecuperavelmente enferma, 

frequentemente em insuportável sofrimento, no sentido de lhe permitir uma morte em 

condições que o enfermo reputa, ou há razões para presumir que repute, humanamente 

dignas56
. No centro da noção de eutanásia encontra-se o princípio da autonomia pessoal, 

constitucionalmente consagrado, no artigo 26.º CRP
57

. Existem diversas classificações do 

conceito, consoante o topos de análise que elejamos, por exemplo, conforme se verifique 

uma vontade manifesta e clara do doente no sentido do alívio da sua dor ou, por contrário, 

da sua vivência, ou ainda se a sua prática se consubstancia ou não num encurtamento do 

seu período de vida. 
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 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 19. 
57

 A inviolabilidade da vida humana, prevista na Constituição, não se reduz à tutela biológica de um corpo ao 

qual já não preside um espírito. Neste sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao 
Código penal, Ob. Cit., p. 26. A Constituição prevê, aliás, a integridade moral (artigo 25.º CRP), a liberdade 

de consciência, também ela inviolável (artigo 41.º CRP), e, em primeira instância, a dignidade da pessoa 

humana, um prius do Estado de Direito (artigo 1.º CRP).  
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Exporemos uma classificação doutrinária
58

, ilustrativa da complexidade da questão da 

eutanásia do ponto de vista do Direito
59

, que distingue entre auxílio médico à morte ou 

eutanásia pura, da eutanásia indirecta, passiva e activa.  

 

 

2.1.1.2. A eutanásia pura ou o auxílio médico à morte 

 

A eutanásia pura consiste na administração de paliativos que não encurtam o período de 

vida do doente, tendo como único objectivo o alívio da dor e do sofrimento. Este tipo de 

eutanásia não é, em geral, punível, sendo tal hipótese apenas alvitrável em caso seja 

desconforme com a vontade do doente, que deve sempre ser respeitada
60

. Não será também 
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 ROXIN, Claus, “Tratamiento jurídico-penal de la eutanásia” (tradução de Miguel Olmedo Cardenete), 

Revista electrónica de ciência penal y criminología, n.º1, 1999. Consultado em 4 de Dezembro, em 

http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_01-10.html#B 
59

 Roxin aponta três razões que justificam o tratamento fragmentário (que, aliás, caracteriza o Direito penal) 

da eutanásia. Em primeiro lugar, não existe uma regulação expressa que forneça uma noção de eutanásia, o 

que se demonstra pela duas normas aplicáveis ao homicídio eutanásico: o homicídio privilegiado e o 

homicídio a pedido. Quanto ao primeiro tipo, a eutanásia surge a propósito da compaixão do agente do crime, 

ou seja, emerge do seu sentir, o que significa que, nestas hipóteses, a eutanásia é prevista na medida em que 

se trata do meio adequado a uma morte motivada por um sentimento de misericórdia do agente. O homicídio 

a pedido, fornecendo uma regulamentação mais completa, deixa fora do seu âmbito questões importantes, 

uma das quais a natureza da própria noção de eutanásia. De facto, nenhuma destas disposições é 

esclarecedora quanto a este ponto, sendo o homicídio privilegiado aplicável quando os requisitos relativos ao 

pedido da vítima não estejam preenchidos. A segunda razão que o Autor aduz respeita à natureza da lei: o seu 

carácter geral e abstracto só pode regular de forma incompleta questões tão idiossincráticas como a decisão 

sobre a vida e a morte, num caso concreto. O último óbice a uma disciplina legal completa sobre a eutanásia 

prende-se com a transversalidade do seu debate, que se alastra à filosofia, à teologia, à medicina, o que 

compromete um acordo conceptual sobre o problema. Neste sentido, e dada a vocação de delimitação do 

Direito penal sobre aquilo que é proibido ou permitido, a ausência de consensos torna a tarefa reguladora 

hercúlea. A própria argumentação do legislador penal no tocante à punição da eutanásia e a solução de média 

via entre a punição e a impunidade indicia esta dificuldade. Para mais desenvolvimentos, ROXIN, Claus, 

“Tratamiento jurídico-penal de la eutanásia” (tradução Miguel Olmedo Cardenete), Art. Cit.. 
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 Se o doente se mostrar contrário à administração de paliativos, deve a sua vontade ser respeitada; se o não 

for, porque o médico não vê razões para que o sofrimento persista, e forem aplicados ao doente cuidados 

paliativos, entende Roxin que tal configura um crime contra a integridade física do doente. No caso inverso, 

se a sua vontade for no sentido de se entregar a tais cuidados, e estes lhe forem recusados, defende o mesmo 

Autor que aí se trata de um crime omissivo contra a integridade física, que poderá ser impuro ou puro. Será 

impuro quanto ao médico e quanto à família próxima do paciente, pois que quanto a estes, existe, segundo o 

Autor, uma posição de garante relativamente à integridade física do doente. Isto quer dizer que quer sobre o 

médico, quer sobre as pessoas mais próximas do paciente, existe um dever de evitar o sofrimento do mesmo, 

cuja violação se verifica no momento em que, podendo, o não evitaram. Quando não se verifique qualquer 

posição de garante, responderá qualquer pessoa que presencie o sofrimento da vítima pelo crime de omissão 

de auxílio. Convém referir que se trata de uma posição defendida à luz do ordenamento jurídico alemão, visto 

que o legislador português concebeu um crime específico para os casos de exposição e abandono.   
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punível quando o doente não possa emitir uma declaração de vontade, sendo 

genericamente aceitável presumir que a sua vontade iria no sentido do alívio do seu 

sofrimento.  

 

 

2.1.1.3. A eutanásia indirecta 

 

A eutanásia indirecta ocorre no contexto da administração de paliativos, cujo efeito reflexo 

se consubstancia no encurtamento da vida do paciente. Este tipo de eutanásia é, em geral, 

reconhecido como admissível entre juristas, médicos e bioéticos, contando com o aval do 

Conselho da Europa e da Igreja Católica, cujas posições sobre a vida humana têm um 

carácter eminentemente conservador. O Supremo Tribunal Federal alemão (em aresto de 

Novembro de 1991) considerou-a admissível se tal corresponder à vontade expressa ou 

presumida do doente
61

. Esta posição coloca problemas vários, relativos ao tipo de dolo, ao 

conceito de dor e ao estado de saúde do doente. Infelizmente, não é altura de nos 

debruçarmos sobre eles, pois transcendem largamente o objecto deste excurso. 

 

 

2.1.1.4. A eutanásia passiva 

 

A eutanásia passiva refere-se à decisão sobre a cessação de terapêuticas que visam 

prolongar a vida, podendo abarcar três situações distintas quanto a uma declaração de 

vontade do doente: ou este se manifestou desfavorável ao prolongamento artificial da sua 

vida, ou exprime a sua vontade em sentido contrário, ou, finalmente, o seu estado de saúde 

não lhe permite emitir uma declaração de vontade num sentido ou noutro. O princípio 

fundamental da eutanásia passiva assenta no respeito pela vontade do paciente, o que 

                                                 
61

 Desta decisão dá conta ROXIN, Claus, “Tratamiento jurídico-penal de la eutanásia” (tradução Miguel 

Olmedo Cardenete), Art. Cit.. 
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significa que só ele tem a legitimidade de emitir uma declaração válida neste contexto
62

. A 

privação de procedimentos de prolongamento artificial da vida contra a vontade do doente 

constitui crime, com sede no artigo 138.º do CP. O regime do inciso é claro quanto ao 

dever de garante de quem esteja encarregado de prestar assistência ao doente (artigo 138.º, 

n.º1, alínea b)), sendo a moldura penal agravada, caso se trate de ascendente, descendente, 

adoptante ou adoptado da vítima. A punibilidade de tal conduta poderia, de qualquer 

modo, ser assegurada nos termos do homicídio por omissão, à semelhança do que se passa 

no Direito alemão, na medida em que recai sobre o omitente uma posição de garante, caso 

se trate do médico ou de algum familiar. Não existindo posição de garante, responderia o 

omitente pelo crime omissivo puro.  

 

A questão mais difícil neste ponto coloca-se quando o paciente é incapaz de se expressar, 

sobretudo nos casos de coma profundo prolongados no tempo. Em tais situações, nem 

sempre a morte é encarada como um horizonte próximo, sob o ponto de vista médico. O 

Supremo Tribunal Federal alemão já vinha a atender, mesmos nestes casos, ao direito de 

autodeterminação do doente, relevando as declarações que pudesse ter feito em vida, orais 

ou escritas, ou mesmo as suas crenças, com o objectivo de aferir uma vontade presumível. 

Nos casos em que não fosse possível determinar uma vontade susceptível de se presumir, a 

vida humana prevaleceria sobre a opinião do médico ou da família. Não deixa de ser 

curiosa a gradual atenção que a jurisprudência alemã foi dedicando às declarações de 

vontade do doente ao longo da vida
63

, uma vez que o culminar desta tendência se verificou 

recentemente, com a admissibilidade do testamento vital.  

 

 

2.1.1.5. A eutanásia activa 

 

                                                 
62

 Roxin é categórico quanto a este ponto, defendendo que a vontade do doente deve prevalecer mesmo que 

sua decisão seja objectivamente irresponsável ou incompreensível. Veja-se IDEM, Ibidem, e DIAS, Jorge de 

Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 23. 
63

 No sentido de atender a este tipo de declarações DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao 
Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 27. 
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É o conceito de morte cerebral
64

 que define as fronteiras do homicídio e que, uma vez 

confirmada, permite o desligar das máquinas, quando as funções vitais do doente são 

exclusivamente mantidas por elas. Só após um rigoroso diagnóstico, é permitido desligá-

las. Se a conduta for praticada à margem de semelhantes requisitos, é homicida
65

. A 

eutanásia activa consiste em provocar a morte a alguém que se encontre gravemente doente 

ou próximo da morte e distingue-se do homicídio a pedido (artigo 134.º CP), bem como do 

suicídio assistido (artigo 135.º CP)
66

. No primeiro caso, o agente é confrontado com um 

pedido sério
67

, instante
68

 e expresso
69

 da vítima para que este lhe ponha termo à vida, 

sendo ele o autor do facto ilícito. Os requisitos relativos ao pedido asseguram que a 

conduta, ainda que homicida, resulta da autodeterminação da vítima. A exigência de um 

pedido tem como corolário a rejeição de que se trate de um mero consentimento. Melhor 

dito, corresponde a um consentimento qualificado
70

, o que significa que à vítima assiste 

                                                 
64

 Tal solução encontra-se consagrada no artigo 2.º da Lei n.º 141/99, de 28 de Agosto. 
65

 PALMA, Fernanda, “Morte cerebral”, Correio da Manhã online, 3 de Julho de 2011. Consultado em 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernanda-palma/morte-cerebral. Partilhamos as 

preocupações que a Autora revela num outro artigo, publicado no mesmo periódico, no qual aludindo ao 

conto “O Alma-Grande”, de Miguel Torga, sublinha a necessidade e assegurar a preservação da liberdade de 

escolher o momento da morte, acima das convicções sociais dominantes, em PALMA, Fernanda, “O Alma-

Grande”, Correio da Manhã online, 14 de Agosto de 2007. Consultado em 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernanda-palma/o-alma-grande. 
66

 O suicídio assistido é encarado de forma distinta pelo legislador alemão, que revela neste ponto uma 

coerência dogmática irrepreensível: o suicídio, porque não configura um crime, não dispõe dos elementos 

inerentes ao tipo, entre os quais uma definição própria de comparticipação. Esta definição só é, aliás, 

configurável na existência de um facto ilícito praticado por um autor. Ora, não existindo cumplicidade sem 

autor, o suicídio assistido, encarado nos termos da comparticipação num crime inexistente, não tem 

cabimento. 
67

 A seriedade do pedido prende-se com a vontade da vítima que deverá ser verdadeira e amadurecida, 

depurada de quaisquer vícios ou incapacidades, e conscientemente orientada para o fim morte. A capacidade 

da vítima para emitir tal pedido deve obedecer aos requisitos previstos para o consentimento, isto é, não será 

admissível se feito por menor de 16 anos ou por pessoa que não possua o discernimento necessário para 

avaliar o sentido e as consequências do seu acto. Este requisito tem um efeito de travão, de inibição, 

justamente por exigir uma maturação da decisão, avessa a decisões precipitadas ou momentâneas. A revisão 

de 1995 aglutinou os anteriores requisitos da vontade, que deveria ser livre e consciente, no adjectivo sério. 

Com mais pormenor, ANDRADE, Costa, Ob. Cit., p. 94 e ss.. 
68

 Este requisito separa o pedido típico do artigo 136.º CP do normal consentimento, assegurando a 

qualificação do primeiro. Isto quer dizer que o pedido terá de ser intenso e, se necessário, insistente, de tal 

sorte que se possa dizer que o agente orientou a sua vontade por ele.  
69

 O pedido tem de ser expresso, mas não tem de ser feito por palavras, podendo ser feito por gestos, posto 

que coerentes, sendo até admissível que seja feito em forma de pergunta. Para assegurar o preenchimento do 

requisito, o pedido terá de ser inequívoco e não meramente presumido. 
70

 DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 49. 
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um papel activo na própria formação da vontade de um agente específico
71

. Cabe referir 

que é o pedido que define o autor, o tempo e o modo da acção, podendo ser revogado a 

todo o tempo, significando que é a vítima que cria no agente a decisão do crime, o que 

exige um nexo de causalidade paralelo ao da doutrina instigação. No caso do suicídio 

assistido, o autor do facto é o próprio suicida, na medida em que a intervenção do cúmplice 

se reflecte num auxílio material e/ou moral ao facto. A falta de algum dos requisitos 

relativos ao pedido pode desencadear a aplicação do homicídio privilegiado por 

compaixão.  

 

 

2.2. Compaixão e Desespero: motivos
72

 ou emoções? 

 

2.2.1. A origem histórica do problema 

                                                 
71

 Contrariando uma tendência comparatística, o legislador português associa o pedido a uma escolha intuitu 

personae, ou seja, o agente sob o qual recai o pedido é o único que poderá beneficiar do privilégio que o 

artigo 136.º CP concede, não sendo inclusive admissível que lhe seja feito através de um intermediário. No 

entanto, o pedido pode dirigir-se a um conjunto de pessoas, posto que o autor ou os autores façam parte dele. 

Neste sentido, DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 51. Contra, ANDRADE, Costa, Ob. Cit., p. 110. 
72

 Na curiosa definição de Welzel, os impulsos têm uma feição dúplice: a intensidade e uma conexão de 

sentido, sendo que ambos podem não coincidir. Os impulsos concorrem enquanto causas do agir, em função 

da sua intensidade. Porém, quando obedecem a um querer, formam uma unidade de sentido, de carácter 

valorativo e quando a decisão se fundamente numa tal objectividade lógico-valorativa, os impulsos 

transformam-se em motivos. No caso de uma conduta guiada pela intensidade dos impulsos, existe uma força 

causal que define a prevalência de um impulso a outro; já numa conduta guiada por motivos, estamos no 

âmbito do sentido, e não da causalidade. Não obstante ser esta regulação dos impulsos uma via insubstituível 

da orientação da vontade, a verdade é que, para existir um motivo, tem de existir um impulso, uma aspiração, 

um interesse, susceptível de se converter numa motivação. WELZEL, Hans, Derecho pénal aléman – Parte 
general, Santiago: Editorial jurídica de Chile, 1987, pp. 205-206. Curiosa é também a divisão que faz 

Pufendorf a propósito da causa final das acções morais. Se as coisas e os eventos têm uma teleologia própria, 

também os agentes propendem para um certo fim e, desse modo, também as suas acções, desde que 

voluntárias. Nos homens distingue-se o entendimento e a consciência, e esta última dividida em três 

subespécies possíveis. O entendimento prende-se com a possibilidade de discernir os valores e os princípios 

rectores de uma vida conforme à sua natureza e à ética. A consciência poderia ser recta, provável ou incerta. 

A primeira diz respeito a uma noção plena sobre os princípios (e sobre os fins) da acção; a segunda implica 

uma certa intuição, relacionada com a experiência, mas sem um fio racional que torne aquela acção 

necessária; simplesmente inexistem razões para a prática de acto contrário. Segundo Pufendorf, os homens 

agem maioritariamente nestes termos. Mas existe ainda a consciência incerta, quando existe uma tensão, ou 

uma aflição, no sentido da prática de acções opostas, faltado ao homem a capacidade de reconhecer quais as 

razões mais salientes, pelas quais se deve orientar. Perante a incerteza de agir bem ou mal, Pufendorf 

recomendava a abstenção da acção. Parece decorrer desta concepção uma suspeição relativamente às 

situações de tensão emocional que, de algum modo, produzem a incerteza no coração dos homens, tornando-

os vulneráveis ao pecado. Sobre o pensamento de Pufendorf, MENDES, Paulo de Sousa, O torto 
intrinsecamente culposo como condição necessária de aplicação da pena, Coimbra: Coimbra editora, 2007, 

pp. 54-58. 
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A história da redacção actual do inciso do homicídio privilegiado colocou uma questão 

que, ainda que já esclarecida pelo legislador, continua a gerar discussão na doutrina: 

falamos da natureza da compaixão e do desespero. A Comissão revisora do Código penal 

colocou a emoção violenta como privilegiante num inciso distinto da compaixão e do 

desespero, tendo sido unificados no artigo 136.º do Projecto de Proposta de lei de 11 de 

Julho de 1979. O tratamento separado da emoção violenta em relação às restantes figuras 

privilegiantes mimetiza a solução constante do §134, 3 do Projecto de Código penal 

alemão, com a seguinte redacção: Se a compaixão, o desespero ou outros motivos, que 

determinam o agente a agir, diminuem substancialmente a culpa, a pena é de prisão não 

menos de um ano. Só dois aspectos distinguiam o inciso aprovado na Comissão revisora do 

seu arquétipo: a moldura penal e a qualificação do motivo. Se não, vejamos, o artigo 140.º 

(Homicídio privilegiado), aprovado pela Comissão Revisora do Código penal: Quem, por 

compaixão, desespero ou outro motivo de relevante valor social ou moral, que diminua 

sensivelmente a sua culpa, é levado a matar outrem, será punido com prisão de um a 

cinco anos.  

 

A unificação dos artigos 139.º e 140.º num único inciso, o 136.º, foi interpretada pela 

doutrina maioritária como meramente formal, que continuava a interpretar o preceito como 

contendo duas normas. Assim, a emoção violenta, já limitada pelo requisito da 

compreensibilidade, ficava isenta do critério de relevância social ou moral, ao contrário do 

desespero e da compaixão, que assumiam uma feição objectiva. Contra a corrente, e a 

propósito do desespero, Fernanda Palma concebe-o à imagem da sua estrutura 

comportamental, e não à luz de um puro critério de inexigibilidade, com o qual se 

intelectualizaria excessivamente as emoções, reduzindo-as a simples juízos de valor. O que 

cumpre apreciar em sede de diminuição de culpa é a existência de justa oportunidade de 

alternativas de acção e se é reconhecível à luz de uma ética com relevância afectivo-
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existencial
73

. De facto, o que permite identificar o desespero no agente é a sua estrutura 

comportamental, e não a sua expressão ética
74

.  

 

O problema da qualificação do desespero e da compaixão como emoções ou motivos 

ganhou outros contornos aquando da revisão do Código penal de 1995. Na sessão da 

Comissão revisora do Código penal foi proposta a eliminação do vocábulo “outro”, com o 

objectivo confesso de evitar a vinculação das privilegiantes anteriores a uma relevância 

social ou ética. No entanto, se esta alteração foi substancial e esclarecedora para 

determinada doutrina, a verdade é que dentro do sector que defendia a objectivação do 

desespero e da compaixão, vozes houve que a reputaram de desnecessária. De facto, se a 

compaixão for entendida como um motivo valorado positivamente pela sociedade, ou por 

esta desejado, e for essa valoração o fundamento do privilégio, a sua subsunção a uma 

cláusula que de relevância social é, passe-se a antítese, irrelevante. Para quem sufrague 

este entendimento, a compaixão, deve a sua inclusão no inciso ao seu sentido social, pelo 

que eventuais pretensões quanto à sua autonomia são, tão-só, aparentes
75

. Neste sentido, a 

discussão não se encerrou com as alterações do legislador, sendo de todo o interesse o 

debatê-los à luz das concepções de emoção. 

 

 

 2.2.2. A discussão hodierna na doutrina portuguesa 

 

As questões que o Direito coloca às diversas ciências em ordem a obter um conceito de 

emoção, parecem encontrar na filosofia, e mormente na ética, uma resposta mais 

consonante com o propósito de ajuizar comportamentos humanos. Expusemos já as duas  

concepções de emoção que subjazem às soluções de Direito penal, procurando responder 

fundamentalmente a dois problemas: O desespero e a compaixão são emoções ou motivos? 

                                                 
73

 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 236-237, nota 164. 
74

 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 82-83. 
75

 Neste sentido, NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo 

Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., p. 185. 



 

 

99

Como se distinguem entre si? Iniciaremos o nosso percurso por aquilo que as figuras 

possam ter de semelhante para, logo depois, se for caso disso, as distinguir.  

 

É no fundamento do privilégio do homicídio, com base na compaixão ou no desespero, que 

encontramos a chave para a qualificação de um ou de outro como motivos ou emoções. 

Conforme o entendimento que se tenha sobre o substracto da diminuição da culpa e o 

efeito que a compaixão ou o desespero têm nessa diminuição, se qualifica como motivo ou 

emoção cada um deles. Dois entendimentos se perfilam sobre esta questão. Uma parte da 

doutrina
76

 considera existir um fundamento diferenciado entre a primeira parte do artigo 

(que inclui a compreensível emoção violenta, a compaixão e o desespero), que reside na 

menor capacidade psicológica do agente para se determinar segundo as exigências da 

ordem jurídica, e a segunda (motivo de relevante valor social ou moral), que assenta numa 

relativa inexigibilidade, em função da relevância do motivo. No entendimento perfilhado 

por esta doutrina, coexistem no inciso cláusulas de menor culpa, na primeira parte, com 

uma outra de natureza mista, que corresponde a uma de menor culpa do agente e 

simultaneamente, a uma ilicitude diminuída do facto, por apelo à valoração positiva do 

motivo. 

 

Outro sector da doutrina defende um fundamento uniforme do privilégio, válido para todas 

as privilegiantes do artigo 133.º CP: a exigibilidade diminuída. O substracto desta 

exigibilidade não é consensual dentro desta linha de pensamento. Por um lado, Figueiredo 

Dias atribui-o ao estado de perturbação do agente. Existe, por outra banda, a posição de 

Curado Neves, a mais objectivista na doutrina portuguesa quanto a este ponto, que julga 

que a exigibilidade diminuída não pode residir na capacidade autodeterminação do agente, 

uma vez que os casos de inexigibilidade previstos no Código têm uma feição 

predominantemente objectiva
77

. Recorrendo a um argumento sistemático, Curado Neves 
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 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 82. No mesmo sentido, PINTO, 

Frederico da Costa, Ob. Cit., pp. 288-289; Taipa de, A Legítima defesa, Coimbra: Coimbra editora, 1995, p. 

358, nota 619, e FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 76. 
77

 Enumera o artigo 33.º, 35.º e 37.º do CP, como exemplos do pendor objectivo da inexigibilidade. O artigo 

33.º CP, para além de ter como pressuposto uma prévia situação de legítima defesa, as emoções susceptíveis 

de desculpar a conduta, têm de passar por um crivo de censurabilidade. O inciso 35.º CP revela a sua feição 
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conclui que o juízo de (in)exigibilidade não pode diferir daquele que é feito no âmbito das 

normas da parte geral do Código penal, que o consagram. Nestes termos, se tais normas 

submetem a atenuação da culpa à verificação de um motivo atendível, isto é, não 

censurável
78

, o mesmo se aplicará a qualquer uma das alternativas do artigo 133.º CP .  

 

 

2.2.3. A compaixão e o desespero como motivos: crítica à posição objectivista de 

Curado Neves 

 

2.2.3.1. Preliminares 

 

A doutrina que advoga o fundamento uniforme do privilégio entende que este assenta 

numa exigibilidade diminuída. Mesmo que, em concreto, se verifique uma imputabilidade 

diminuída ou uma menor consciência do ilícito, tais circunstâncias operam ao nível da 

exigibilidade
79

. Dito de outro modo, o domínio que qualquer das emoções ou motivos 

previstos no artigo 133.º CP tem de exercer sobre o agente, reflecte-se na menor 

exigibilidade de um comportamento conforme ao Direito. No entanto, no seio deste sector 

doutrinário, a qualificação de cada uma das circunstâncias privilegiadoras como motivos 

ou emoções não é consensual. É curioso verificar que o entendimento sobre a natureza das 

circunstâncias previstas no artigo 133.º CP é mais pacífico entre os autores que concluem 

por um fundamento diferenciado, pois não se existe desacordo quanto àquilo que se 

consideram emoções (a compreensível emoção violenta, a compaixão e o desespero) ou 

motivos (o motivo de relevante valor social ou moral).  

 

                                                                                                                                                    
objectiva no elenco taxativo de bens jurídicos susceptíveis de configurar uma situação de estado de 

necessidade desculpante. O artigo 37.º CP é chamado à colação pelo critério objectivo da reconhecibilidade 

da ilicitude. NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo 

Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., pp. 192-194. 
78

 IDEM, Ibidem, p. 194. Mais desenvolvidamente, e com interesse, do mesmo Autor, A Problemática da 
Culpa nos Crimes Passionais, [Dissertação de Doutoramento em Direito, Ciências Jurídico-Criminais, 

Lisboa: Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 2006, pp. 649-770. 
79

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 81-82. 
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O acordo quanto à índole dos casos susceptíveis de atenuar a culpa já se não verifica com 

tanta acuidade entre os autores que sustentam o fundamento da menor exigibilidade. Há 

uma posição que defende que a compaixão e o desespero são estados de afecto, a par da 

emoção violenta e uma outra, que os qualifica como motivos
80

, à semelhança da quarta 

alternativa do artigo 133.º CP. Cuidaremos, por agora, da crítica a este último 

entendimento.  

 

A argumentação de Curado Neves, no sentido de concluir que é na dignidade do motivo 

que reside o fundamento da atenuação da culpa, é interessante e coerente com a premissa 

de que inere à matriz do Código uma apreciação objectiva (e positiva) da motivação do 

agente, que precede e fundamenta a avaliação da (in)exigibilidade. Reconhecemos o poder 

persuasivo da argumentação do Autor, quando recorre a disposições da parte geral como 

demonstrações sistemáticas da relevância objectiva do motivo em sede de inexigibilidade. 

Não é pela construção lógica desta tese, a nosso ver meritória, que a criticamos, mas antes 

porque discordamos da sua premissa e dos argumentos que a sustentam. 

 

Iniciaremos a crítica a esta posição discutindo o argumento sistemático com que o Autor 

legitima as suas conclusões. Assim, abordaremos seu pensamento sobre o artigos 33.º CP e 

35.º CP, uma vez que considera que estes incisos demonstram as suas conclusões em 

matéria de inexigibilidade. Uma vez que a nossa crítica vai além das supracitadas 

disposições, compararemos, ainda, o fundamento do homicídio privilegiado com o do 

infanticídio, com o horizonte de finalizarmos a nossa argumentação e crítica sistemáticas. 

Finalmente, procuraremos responder à nossa questão inicial: como se delimita o desespero 

da compaixão?  

 

 

2.2.3.2. O artigo 35.º CP: motivo ou condições identitárias? 

 

                                                 
80

 NEVES, João Curado, A problemática da culpa nos crimes passionais, Ob. Cit., p. 750. O Autor considera 

que o desespero e a compaixão não partilham necessariamente da brevidade e da intensidade das emoções. 
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É reconhecível nas causas de desculpa uma razoabilidade objectiva. No artigo 35.º CP só 

uma situação de perigo para determinados bens jurídicos pode desculpar e o artigo 33.º CP 

confina a desculpa às emoções asténicas, onerando-as com o crivo de não censurabilidade. 

A inexigibilidade não permite, pela sua natureza, a delimitação dos direitos do agente e da 

vítima, sob pena de as normas que a consagram serem inconstitucionais. Na verdade, só a 

lógica da ilicitude permite estabelecer, entre os bens jurídicos em confronto, uma relação 

de prevalência, que tem por base o elenco constitucional
81

. Esta ponderação dos bens 

jurídicos do agente e da vítima é eminentemente abstracta, na medida em que reflecte as 

normas que os delimitam, definindo o proibido e o permitido. A lógica da inexigibilidade 

não permite esta circunscrição, uma vez que se trata de um juízo concreto sobre a 

censurabilidade de uma determinada conduta. É justamente a definição daquilo em que a 

inexigibilidade se concretiza que nos separa do pensamento de Curado Neves. 

 

O elenco dos bens jurídicos que restringem a noção de perigo do artigo 35.º CP, leva o 

Autor a concluir que a desculpa só é aplicável a motivações positivamente valoradas pelo 

legislador. A inexigibilidade é, do seu ponto de vista, um juízo abstracto, associado a uma 

motivação reconhecida pelo Direito como atendível
82

.  

 

Discordamos desta conclusão, uma vez que desconsidera o estado emocional do agente que 

actua nos termos de uma causa de desculpa.  

 

Quer o estado de necessidade desculpante, quer o excesso de legítima defesa provêm de 

enquadramentos situacionais, se não derivados, inspirados em causas de exclusão de 

ilicitude
83

. Só podem evidentemente ser desculpadas condutas ilícitas, mas, para que tal se 
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 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 150. 
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 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça”, Ob. Cit., pp. 193-194. 
83

 ROXIN, Claus, Derecho penal-Parte General, Fundamentos. La estrutura de la teoria del delito, Tomo I, 

 Madrid: Civitas, 1997, §22, 7 e 11, discorda que o fundamento da isenção da responsabilidade resida numa 

menor capacidade de actuar em conformidade com o Direito. Defende o Autor que a resposta reside na 
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dever-se-á a razões de prevenção geral, uma vez que o impende sobre o Estado o dever de tutela dos bens 

jurídicos, o que não permite a impunidade de quem viola o dever de suportar o perigo.  
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verifique, é necessário que seja reconhecível um substracto ético válido nas motivações do 

agente. 

 

A tipificação do estado de necessidade desculpante consiste na enumeração taxativa de 

bens jurídicos pessoalíssimos, não sendo exagero julgá-los como fundamentais à própria 

identidade do agente ou de terceiro
84

. A absoluta essencialidade desse elenco, e a própria 

situação defensiva em que o agente se encontra, pode ter repercussões decisivas na sua 

orientação ética e, neste aspecto, a perturbação da vontade não pode ser despicienda 

quando se avalia a censurabilidade. Dirá o Autor ora em crítica que a inexigibilidade se 

não compadece de uma apreciação individualizada (subjectiva) dos bens jurídicos, pois 

que o próprio legislador os circunscreveu, conferindo-lhes uma feição objectiva, 

incompatível com essa individualização. Ora, a objectividade do estado de necessidade 

desculpante parece exprimir-se não tanto nas presumíveis razões do agente, mas antes na 

enumeração dos bens jurídicos susceptíveis de desculpar. Esses não se confundem com os 

motivos do agente, uma vez que exprimem os “motivos” do legislador
85

, devendo o 

julgador ponderar a desculpa, em função da apreciação que o agente faz deles no contexto 

do seu projecto existencial. Como referimos, o valor identitário dos bens jurídicos em 

causa no artigo 35.º CP e a sua colocação em perigo não deve, num juízo de culpa pessoal, 

apartar-se do modo como o agente representou tal situação. É claro que, para que haja 

desculpa, não basta apenas a representação do agente de uma conjuntura de perigo com 

uma intensidade perturbadora da sua vontade; é necessário indagar a própria razoabilidade 

da emoção, no contexto existencial do agente e, desse modo, o seu substracto ético.  

 

No fundo, o pensamento de Curado Neves é paralelo ao da concepção avaliativa das 

emoções que, não se lhes contestando o poder explicativo, parecem reduzir o fenómeno 

emocional a um juízo de valor
86

, mais permeável a uma apreciação jurídica e, até, moral. O 

(único) problema de uma concepção deste tipo é presumir uma vontade livre, como se a 
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uma emoção intensa não assistisse um efeito coactivo. Como fazer um juízo de culpa 

pessoal sem o considerar?  

 

Se o carácter objectivo do artigo 35.º, n.º 1 CP se revela num elenco específico de bens 

jurídicos fundamentais, não resulta claro que, ao balizar a desculpa segundo as 

circunstâncias do caso, se esteja a referir a circunstâncias objectivas, como presume o 

Autor. A relevância ética da emoção do agente será ajuizada em sede de culpa, numa 

apreciação individualizada, própria de uma censura pessoal. 

 

Mais: o n.º 2 do artigo 35.º CP abre à atenuação da culpa interesses jurídicos distintos dos 

previstos no n.º 1. Tal parece significar que, para bens jurídicos pessoalíssimos, a desculpa 

é considerável; para bens distintos desses, resta apenas a atenuação da culpa. Esta cláusula 

aberta, além de delimitar um espaço próprio da atenuação da culpa, amplia a noção de 

perigo do n.º 1, o que leva a crer que é a relevância identitária de certos bens jurídicos a 

chave para a resolução do problema. Só o próprio agente poderá expressar o verdadeiro 

sentido dos seus actos, do mesmo modo que só ele estará habilitado a expor de que modo 

terá a sua vontade sido afectada pela ameaça a interesses jurídicos que enformem a sua 

identidade ou a de terceiro. Importa, por agora, reter a ideia de que a relevância jurídica 

das emoções não eclipsa a avaliação da orientação ética do agente num circunstancialismo 

específico; pelo contrário, potencia uma compreensão mais completa (e complexa) do 

comportamento humano, que reconhece e abrange um espaço à vertigem humana.  

 

 

2.2.3.3. O artigo 33.º CP e o crivo da não censurabilidade 

 

Na sua argumentação sobre a configuração objectiva da inexigibilidade, Curado Neves 

inclui o excesso de legítima defesa como exemplo dessa mesma natureza. As razões 

aduzidas para provar tal ponto de vista assentam no facto de condicionar emoções 

asténicas a uma situação anterior de legítima defesa e, depois, a um crivo de 

censurabilidade.  
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Já expusemos a nossa opinião sobre as razões que levaram o legislador a considerar 

desculpáveis apenas as emoções asténicas, pelo que não repetiremos tais apreciações. De 

todo o modo, a observação de que a necessária preexistência de uma situação de legítima 

defesa confere objectividade ao excesso de legítima defesa merece a nossa concordância, 

na medida em que o agente está objectivamente a defender um determinado bem jurídico, 

ainda que em excesso. Mas aí situamo-nos nos quadros da ilicitude e não, ainda, da culpa. 

No excesso de defesa, tudo se passa como se existisse um quadro pintado em duas fases, 

sendo que na primeira, se distinguem nitidamente os seus precisos contornos apolíneos e, 

numa segunda parte, os limites do desenho foram extravasados. Os pressupostos da 

legítima defesa (a actualidade e a ilicitude da agressão) e o requisito do meio adequado e 

suficiente para afastar a agressão não podem ser ultrapassados, sob pena da ilicitude do 

facto.  

 

O Autor refere-se ao excesso intensivo, que será uma causa de desculpa, posto que as 

emoções asténicas que o causam não sejam censuráveis. Quanto a este último aspecto, a 

nossa concordância soçobra, a partir do ponto em que Curado Neves associa a 

inexigibilidade a uma motivação positivamente valorada pela ordem jurídica. No seu 

entender, o legislador imprimiu às normas uma motivação com relevo desculpante, não 

individualizado, que deve constituir um comando interpretativo para o julgador.  

 

No entanto, o que o artigo parece exigir é algo distinto, na medida em que uma não 

censurabilidade pode ser encarada pela positiva, ou seja, como a exigência de uma 

saliência ética relevante para o Direito (como defende o Autor), como pela negativa, no 

sentido em que a atitude do agente não pode ser desvaliosa ou censurável. Num contexto 

de excesso de defesa desculpante, mais facilmente se apreenderá uma motivação subjectiva 

não censurável, fruto da existência de duas agressões ilícitas (a primeira, que suscita a 

legítima defesa, e a segunda, que corresponde ao excesso de defesa), pelo que se nos 

afigura mais rigoroso concluir por uma simples não censurabilidade, sem que se exija, para 

além dela, uma motivação objectiva, baseada na hierarquia formal dos bens jurídicos.  
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O medo não censurável corresponde, antes, ao reconhecimento da fragilidade humana num 

circunstancialismo violento, sem que tenha de traduzir-se numa motivação objectiva
87

. O 

agente em excesso de defesa parte de uma posição de licitude, em que se pode dizer que a 

sua acção é conforme ao Direito, na medida em que está a defender interesses protegidos 

pela ordem jurídica. Porém, a defesa passa a ser ilícita, porque excessiva, não porque o 

motivo é relevante, porque de todo o modo já o seria, mas sim porque uma emoção 

asténica que se tenha por não censurável o causa. O artigo estabelece, aliás, esse nexo de 

causalidade. O entendimento que professamos possibilita uma abertura do Direito a outras 

vias de explicação do comportamento humano, na medida em que estruturas éticas, menos 

estáveis que a ordem jurídica, podem emergir, configurando uma emoção não censurável. 

A relevância de semelhante enquadramento emocional, se objectivada, poderá ter efeitos 

nefastos, quer por correr o sério risco de tratar os mesmos efeitos na vontade de forma 

diferenciada, quer por perder a ligação com a pessoa do agente. 

 

A lógica das causas de desculpa sobre as quais nos debruçámos acima, embora nos forneça 

algumas conclusões interpretativas, não é, em todo o caso, satisfatória quando se trata de 

entender o funcionamento da diminuição da culpa no homicídio privilegiado.  

 

A parte geral do Código, com a sua vocação balizadora das restantes disposições penais, 

tem uma feição distinta da parte especial. Para além disso, o pensamento subjacente à 

inexigibilidade (por via das causas de desculpa) terá de ser distinto daquele que subjaz à 

diminuição da culpa, sendo que o primeiro terá de ser mais estrito do que o segundo. De 

facto, uma acção é desculpada, mau grado a sua ilicitude, por ser insuspeita do ponto de 

vista da censurabilidade. Assim, mesmo que se não concorde com as observações que 

fizemos relativamente aos artigos 33.º e 35.º CP, a nossa crítica ultrapassa-as, visto que 
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 FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, Direito penal – Lições de Manuel Cavaleiro de Ferreira, 2.ª edição, 

Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 1979/1980, pp. 774-776. O medo insuperável não destrói a 
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parece subjazer aos homicídios privilegiados que incluem expressamente no seu tipo legal 

um estado de afecto (artigo 133.º e 136.º CP) uma lógica distinta quanto à diminuição da 

culpa. 

 

 

2.2.3.4. O infanticídio e a relevância da perturbação psíquica 

 

A averiguação do fundamento do privilégio consagrado no artigo 136.º CP pode descobrir 

um útil paralelismo entre este e o inciso do 133.º CP. A doutrina maioritária
88

 tem dado 

conta da afinidade axiológica dos fundamentos de ambas as disposições. A influência 

perturbadora do parto atinge a culpa da agente, ao nível da exigibilidade, do mesmo modo 

que os estados de afecto contemplados no artigo 133.º CP, encontrando-se os agentes deste 

tipo de crimes em condições de oportunidade precárias para responder em conformidade 

ao apelo normativo. 

 

O Código penal anterior à Reforma de 1995 enumerava dois fundamentos distintos 

susceptíveis de privilegiar o infanticídio: o estado de perturbação psicológica da mãe 

conectado com a circunstância do parto, ou o motivo de ocultação da desonra. Este último 
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 PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., pp. 117-118 e 174-182;  DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 47, 

e COSTA, Nuno Gonçalves da, “O infanticídio”, Lisboa: Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
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ilegitimamente a punibilidade. Não vemos com os mesmos olhos do Autor que uma diminuição da culpa 

fundada na influência perturbadora do parto possa padecer da invalidade dogmática a que a vota, até porque 

inexiste uma presunção inilidível de que semelhante perturbação ocorra em todos os casos de infanticídio. 

Apurada a sua verificação e do seu nexo causal com a conduta homicida, não nos choca que se tenha por 

diminuída a culpa da agente. Quanto ao problema da autonomia sistemática do preceito do 136.º CP em face 

do 133.º CP, parece-nos que a especificidade do fenómeno psíquico, sobre o qual se debruça o artigo 136.º 

CP, permite a autonomia das duas disposições, apesar de reconhecermos que não a obriga.  
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foi eliminado pela aludida Reforma, por se considerar que não subsistiam na sociedade 

portuguesa concepções que pudessem legitimar a ocultação da desonra, per se, como 

fundamento do privilegiamento do infanticídio.  

 

Sobeja no Direito actual um fundamento único para o homicídio da criança: a influência 

perturbadora do parto, que pode ser endógena ou exogenamente condicionada. No primeiro 

caso, quando se trate de uma propensão ou mesmo de um estado depressivo ligado à 

maternidade; no segundo, factores externos (sejam sociais, morais ou económicas) 

assumem uma relevância particular naquele circunstancialismo específico
89

.  

 

A ideia de que um estado psíquico pode condicionar a capacidade (e a oportunidade) de 

determinação do agente pela norma e que, por essa razão, a exigibilidade de uma resposta 

conforme ao apelo normativo se encontra diminuída, parece ser comum ao homicídio 

privilegiado e ao infanticídio. No capítulo dos crimes contra a vida, em cuja culpa se 

entenda diminuída, são as únicas disposições que referem expressamente estados 

psíquicos, pelo que, no seguimento da doutrina maioritária, nos parece subjazer-lhes uma 

axiologia paralela, pelo menos no plano dos fundamentos. Esta conclusão é incompatível 

com a ideia de que impenderá obrigatoriamente sobre a exigibilidade diminuída uma 

                                                 
89

 Crítica sobre a fragilidade que o preceito associa à mulher, Margarida Silva Pereira detecta na previsão do 
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desmentir o preconceito da vulnerabilidade feminina por parte do legislador. A inexistência da aludida 

presunção inilidível é sublinhada por DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 47. 
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motivação que, uma vez aprovada, diminui a culpa
90

. Da influência perturbadora do parto 

não é retirável uma motivação susceptível de ser aprovada pelo Direito. Aliás, a Reforma 

de 1995 introduziu em ambos os preceitos alterações significativas, que depõem no sentido 

valoração de estados emocionais ou psíquicos quando estes afectem a capacidade de 

autodeterminação do autor. No caso do homicídio privilegiado, a Reforma veio esclarecer 

que o desespero e a compaixão não poderiam ser considerados como motivos de relevante 

valor social ou moral, não estando, por isso, adstritos à saliência ética ou social exigida 

para a quarta alternativa do artigo 133.º CP. Quanto ao crime de infanticídio, veio a mesma 

revisão de 1995 retirar a desonra como motivo susceptível de diminuir a culpa da agente, 

sobrando como fundamento único da menor exigibilidade a influência perturbadora do 

parto. Estamos em crer que, nos termos do artigo 136.º CP, não pode ser retirada a 

motivação que Curado Neves pretende para que opere a aludida diminuição da culpa. 

 

Resulta claro o paralelismo que temos vindo a expor nas últimas linhas, que o legislador 

terá associado à exigibilidade diminuída determinados estados psíquicos ou emocionais 

que, demonstrado o seu labor na diminuição da capacidade de autodeterminação do agente 

pelo Direito, diminuem a culpa.  

 

 

2.2.4. O espaço da compaixão: a posição adoptada  

 

Como temos verificado ao correr do texto, a Reforma de 1995 veio esclarecer algumas das 

questões doutrinárias colocadas a propósito dos elementos privilegiadores do artigo 133.º 

CP. No entanto, e não obstante a nossa frontal oposição em considerar que o legislador 

optou por tratar a emoção violenta, o desespero e a compaixão como motivos, e não como 

emoções, reconhecemos que quanto a esta última podem gerar-se dúvidas.  
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A compaixão tem sido qualificada pela doutrina, quer como uma emoção, quer como 

motivo. Os Autores que a classificam como emoção entendem que diminui a culpa, por 

condicionar a autodeterminação do agente. O pensamento oposto encara-a como uma razão 

para o crime, como seu fundamento último e que, por ser positivamente valorada pela 

ordem jurídica, diminui a culpa. Nesta senda, a compaixão subsume-se ao motivo de 

relevante valor social ou moral e, de facto, mesmo que não tivesse uma consagração 

autónoma no artigo, a atenuação da culpa estaria assegurada por via da quarta alternativa 

do 133.º CP
91

. 

 

Do nosso ponto de vista, a compaixão é, por natureza, uma emoção que, contrariamente à 

emoção violenta ou ao desespero, se projecta numa outra pessoa. Isto mesmo presume a 

etimologia do vocábulo compaixão. Trata-se de uma palavra, de origem latina, compassio, 

composta por aglutinação do prefixo com, que sugere partilha, com a palavra pati, que 

significa sofrer ou suportar. A compassio expressa literalmente uma capacidade de sentir o 

que o outro sente. Esse pendor altruísta é social e moralmente valorado, mas não será essa 

razão que a transfigura num motivo
92

. O sofrimento alheio, e mormente o daqueles com 

quem o agente tenha uma ligação afectiva
93

, gera uma emoção
94

 que pode atingir uma 
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 Neste sentido, e coerentemente com a sua posição, NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na 
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 ABRAMS, Kathryn, e KEREN, Hila, “Law in the cultivation of Hope”, California Law Review, Ob. Cit., 
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intensidade susceptível de levar o agente a matar misericordiosamente. O sofrimento 

alheio pode tornar-se insuportável para o agente, tocando, mas nem sempre se confundido, 

estes casos o desespero. Não se trata de um beco sem saída para o autor compassivo, mas 

antes de uma situação em que o facto de presenciar o padecimento de outro indivíduo lhe 

perturba a autodeterminação. Estamos em crer que foi este o tipo de compaixão visado 

pelo legislador de 1995
95

.  

 

No entanto, é incontestável a valoração social, e até moral, da compaixão e a tal não pode 

o Direito ser alheio. Estamos em crer que a projecção ético-social da compaixão provém da 

sua natureza altruísta, bem como da sua índole ponderativa e solidária, entre o prolongar 

do sofrimento alheio e a morte, que o alivia. De facto, o artigo 133.º CP, mesmo com o 

esclarecimento de 1995 de não sujeição da compaixão à cláusula de relevância social ou 

moral, não é claro quanto ao tipo de compaixão a que se alude. Por um lado, porque essa 

relevância é reconhecida e, ainda que fique por provar o êxtase emocional do agente, choca 

a sua punição; por outro, o arrebatamento emocional que o sofrimento alheio pode causar 

no agente do crime não é de somenos importância, quando influa na sua autodeterminação. 

 

Em síntese, ainda que se gerem dúvidas quanto à sua relevância ética ou social, cremos que 

a compaixão, que cause um arrebatamento emocional susceptível de ser causa do crime e 

de diminuir sensivelmente a culpa, é o objecto da compaixão. No caso de se tratar não 

tanto de uma partilha do sofrimento, mas antes de uma ponderação, relativamente 

                                                                                                                                                    
punibilidade quando essa relação se não verifique em concreto, só podendo assumir-se como autor do crime 

alguém que tenha uma relação íntima com a vítima. As consequências deste entendimento levam-nos a 

discordar do Autor, que parece pretere a pressão emocional que desponta da compaixão em favor de uma 

ligação afectiva objectivamente provável. Porém, como reconhecemos no corpo do texto, nos eventos mais 

claramente subsumíveis à cláusula da compaixão existe a aludida ligação afectiva. Embora compreendamos 

os receios de Amadeu Ferreira quanto ao perigo de, ao abrigo da compaixão, se cobrir o egoísmo ou a 

indiferença pela vida alheia, julgamos que se trata de uma questão probatória, que terá outras vias de 

resolução. Restringir o âmbito da compaixão a essas situações é não só ilegítimo, pelas consequências a que 

já aludimos, como corre o sério risco de confundir compaixão e desespero, retirando à primeira o seu útil. 

Não deixa, contudo, de ser curioso o facto de Amadeu Ferreira tratar a compaixão como motivo e não como 

emoção. 
94

 Contra NEVES, João Curado, A problemática da culpa nos crimes passionais, Ob. Cit., p. 750, para quem 

a exigência da verificação de uma emoção no desespero e na compaixão restringiria o âmbito de aplicação da 

norma, que a intenção do legislador e o sentido do inciso, na perspectiva do Autor, não consentem.  
95

 No sentido de que a compaixão deve exercer sobre o agente uma necessária pressão emocional, CASAL, 

Cláudia Neves, Ob. Cit., pp. 136-138. 
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racionalizada, entre o sofrimento intenso e a morte misericordiosa, não nos choca integrar 

tais casos no motivo de relevante valor social ou moral, desde que diminua sensivelmente 

a culpa.  

 

Uma vez que o legislador não quis sujeitar a compaixão a um crivo de relevância social ou 

moral, mas simultaneamente previu a hipótese de tal relevância diminuir a culpa, um acto 

que se subsuma a esta cláusula deve ainda caber no âmbito do artigo 133.º CP, por efeito 

da quarta alternativa. Não se pense que nos contradizemos quando afirmámos a índole 

natural da compaixão como emoção; simplesmente, estamos em crer que a relevância, a 

nosso ver adquirida pela sua projecção comunitária o justifica, e não deve deixar de ser 

valorada no sentido da atenuação da culpa.   

 

Não obstante a forma como se qualifique a compaixão, seja como emoção, seja como 

motivo, o propósito confesso da Comissão revisora foi não deixar impune a eutanásia 

activa, por recurso à inexigibilidade, por parte dos juízes. Ainda que a nossa inclinação 

seja para definir a compaixão como emoção, respeitando a etimologia do vocábulo, parece-

nos que o escopo da sua inclusão no âmbito do artigo 133.º CP tem menos que ver com a 

forma como o legislador a possa ter qualificado, do que com razões de política criminal.  

 

O desespero aproxima-se ou distancia-se da compaixão, conforme esta seja associada a um 

transtorno na autodeterminação do agente ou lhe seja atribuída uma relevância social ou 

moral. Por um lado, assemelha-se à compaixão, na medida em que a empatia pelo 

sofrimento alheio pode ser insuportável ao agente. Nestes casos, é teoricamente 

reconhecível uma separação entre compaixão e desespero; ou seja, a capacidade de 

transportar para si a dor de outrem, e a inerente perturbação que representa, é distinta da 

insuportabilidade dessa dor na relação do agente consigo mesmo. O desespero, se 

originado numa situação primeira de empatia com o sofrimento de outrem, terá uma feição 

altruísta que merecerá a chancela da compaixão. No entanto, a complexidade psíquica de 

um crime com estes contornos revela um estado tão meândrico que dificilmente se lhe 

descobrirá um estado emocional definitivo. Por outro lado, o desespero distingue-se da 
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compaixão pela sua índole solitária, não requerendo uma projecção do outro em si ou uma 

partilha do seu sofrimento. Aliás, o que aí está em causa é o sofrimento do próprio agente, 

não lhe sendo associada qualquer relevância social ou moral, uma vez que o egocentrismo 

(aqui sem qualquer sentido pejorativo) que o enforma não tem uma necessária refracção 

comunitária ou ética. Inclusivamente na linguagem corrente, ao acto desesperado é 

entendido como um excesso perturbado abstraído de semelhante relevância.  

 

Quem defenda uma índole motivacional da compaixão e do desespero, vê na primeira uma 

espécie de auto-evidência, segundo a qual a compaixão corresponde à razão da conduta 

compassiva, ou seja, a compaixão é a razão do homicídio por... compaixão. Esta 

circularidade é criticável, uma vez que parece aceitar acriticamente a bondade dos 

fundamentos da compaixão, através de uma presumida relevância social e moral que se lhe 

atribui, e que pode não se ter por verificada em todos os casos. Esta indulgência acrítica da 

compaixão advém de um entendimento marcadamente objectivista do artigo 133.º CP, 

segundo o qual a compaixão é objectivamente positiva. Tal posição só parcialmente se nos 

afigura correcta, pois ignora a forma como o agente a sentiu no seu íntimo, obviando a 

uma censura pessoal da culpa. Já quanto ao desespero, desprovido da relevância social e 

ética da compaixão, obriga a uma interrogação mais premente das suas razões, visto que 

apenas elas poderão objectivá-lo, e, só por essa via, se poderá considerar a diminuição da 

culpa. Este pensamento merece-nos a mesma crítica, pela desconsideração da forma como 

o agente sentiu o seu próprio acto e nele se manifesta. A objectivação do desespero 

desenraíza-o, apartando-o da sua substância singular, porque íntima e subjectiva. Nestes 

termos, a qualificação da compaixão e do desespero como motivos denota uma diferente 

postura, conforme de trate de um ou de outro caso; se quanto à primeira se aceita a sua 

bondade, quanto ao desespero, indagar-se-ão as suas razões, de forma a objectivar aquilo 

que é, por natureza, subjectivo. Julgamos que tal entendimento encerra uma compreensão 

incompleta do fenómeno emocional.  
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3. Motivo de relevante valor social ou moral e desespero 

 

 3.1. Generalidades  

 

Nas últimas linhas demos a entender que não se nos afigura correcta a qualificação do 

desespero como motivo e que nos distanciamos de lhe atribuir um significado ético-social. 

Ainda assim, entendemos ser altura de nos determos sobre essa questão, confrontando o 

nosso pensamento com o da doutrina mais objectivista. 

 

Um motivo de relevante valor social ou moral corresponde a um juízo social ou 

moralmente respeitável, cuja valia reúne um consenso, com correspondência factual, em 

face das representações de valor de uma comunidade
96

 ou, no dizer de Figueiredo Dias, 

tem de avaliar-se à luz da ordem axiológica suposta pela ordem jurídica97
. Para que um 

homicídio seja privilegiado com base nesta cláusula, é necessário que o motivo tenha 

exercido uma pressão tal sobre o agente, que o tenha determinado a cometer o crime. Não 

esqueçamos que o agente tem de estar dominado pelo motivo, ao ponto de se poder dizer 

que o nexo de causalidade entre este e o crime o afastou da norma de Direito. Esta relação 

só poderá evidentemente ser estabelecida quando se prove que a consciência do agente se 

orientou pelo próprio motivo, devendo este, por isso, conhecê-lo e participar do seu 

sentido. Discordamos que a relevância social ou moral do motivo possa ter consequências 

ao nível do ilícito, na medida em que a violação do bem jurídico vida não permite minorar 

o desvalor da acção. Em todo o caso, a valoração do motivo só pode operar ao nível do 

tipo de culpa do agente
98

, sendo exigível a consciência do motivo, de forma a que a 

conduta faça sentido para o próprio agente, e possa dizer-se que este o interiorizou. Esta 

consciência não tem obviamente de ser reflectida, em função da perturbação emocional 

que o motivo exerce sobre a pessoa
99

. 

 

                                                 
96

 Neste sentido, DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., pp. 44-45. 
97

 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 90. 
98

 Seguimos aqui DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., 
pp. 81-82. 
99

 No mesmo sentido, PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 84-85.  
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 3.2. O problema da relevância social ou moral do desespero 

 

Uma vez mais, impõe-se a questão que temos procurado resolver ao correr do texto: é o 

desespero uma situação psíquica ou deve assumir-se como um facto objectivo?  

 

Como temos vindo a sublinhar, o conteúdo do desespero depende do pensamento que se 

consagre quanto ao fundamento da diminuição da culpa. Quem entenda que a relativa 

inexigibilidade do artigo 133.º CP se baseia num estado de afecto, limitador da capacidade 

de autodeterminação do agente, tende a ver o desespero como tal
100

. Já para quem associe a 

diminuição da culpa a uma saliência ética que o torna atendível, qualifica-o como 

motivo
101

.  

 

O que nos leva a considerar o desespero uma emoção prende-se fundamentalmente com 

cinco ordens de razão.  

 

Em primeira linha, a vontade manifestada pelo legislador, aquando da Reforma de 1995, 

no sentido de não vincular o desespero a uma relevância ético-social. Neste ponto, o 

legislador foi inequívoco
102

. 

 

A segunda razão reside nos fundamentos que qualificam o desespero como motivo. 

Invocam os defensores desta doutrina que um fundamento da diminuição da culpa 

alicerçado numa menor capacidade de autodeterminação do agente tem fundações tão 

frágeis quanto as do indiferenciado “poder agir de outra maneira”
103

. No entanto, e apesar 

                                                 
100

 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 82; BRITO, José de Sousa e, 

“Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., pp. 12-13; DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário 
conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 82; PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., pp. 288-289; 

SERRA, Teresa, Ob. Cit., p. 137, e DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 44 
101

 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça”, Ob. Cit., p. 187, e FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 71. 
102

 AAVV, Actas e Projecto da Comissão Revisora, Lisboa: Ministério da Justiça, 1993, Contra, NEVES, 

João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça”, Ob. 
Cit., p. 176, para quem as alterações operadas em 1995 foram apenas de pormenor. 
103

 IDEM, Ibidem, p. 190. 
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de perfilharem uma censura ética, dispensam-se de fazer prova do poder que subjaz ao 

dever que impõem, o que nos parece criticável. Por outro lado, é pressentível o receio de 

que uma emoção intensa, independentemente da qualidade da motivação que lhe inere, 

possa diminuir a culpa.  

 

A suspeição com que a doutrina mais objectivista encara o fenómeno emocional e a sua 

ligação ao crime, quando não mediada por uma relevância ética de cariz motivacional, 

reflecte-se nas hipóteses práticas que coloca. Em geral, trata-se de casos em que uma 

emoção intensa coexiste com uma conduta particularmente censurável ou perversa. 

Exporemos uma delas, para que melhor possamos explicitar a discordância que assumimos 

acima. Curado Neves cita o caso decidido pelo STJ, no acórdão de 13 de Dezembro de 

1995. O agente, dedicado ao narcotráfico, é confrontado por um polícia, em flagrante 

delito. Receando ser preso, pôs-se em fuga, sendo perseguido por um agente da P.S.P., que 

o conseguiu agarrar. Nesse momento, terá gritado “ai, que estou desgraçado”, disparando 

sobre ele, com comprovada intenção de matar.  

 

Abstraindo-nos da questão da aplicação do homicídio qualificado (artigo 132.º, n.º 2, 

alínea f) CP), cabe discutir a questão fora do plano da subsunção normativa. Salvo o 

devido respeito, a hipótese descrita não belisca a concepção que temos vindo a defender. 

Primeiro, porque o homicida se auto-colocou numa situação em que previsivelmente factos 

desta natureza poderiam sobrevir. Trata-se de um argumento semelhante ao da actio libera 

in causa104
. Um risco previsível inerente à actividade criminosa é o confronto com as 

autoridades do Estado e tal circunstância não é despicienda. Intuímos que um desespero 

resultante de um evento pontual – o que chamámos acima de desespero situacional – deve 

revestir-se de uma certa surpresa, de tal sorte que se possa dizer que as expectativas do 

agente em relação ao mundo foram efectivamente frustradas, sendo esse o substracto que 

insere um hiato na sua capacidade de se autodeterminar pelo Direito.  

 

                                                 
104

 Neste sentido, DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 38. 
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Cabe fazer uma distinção pertinente, sobretudo nestes casos: o domínio pela emoção e o 

domínio pelo motivo. No contexto do caso citado, quando nos perguntamos o que terá 

servido de base à decisão criminosa do agente, temos duas respostas possíveis: ou este se 

encontrava dominado pelo desespero (emoção condicionadora da sua determinação pela 

norma) ou pelo motivo de querer simplesmente escapar-se à justiça. Neste quadro, a 

resposta parece evidente. Um agente que se dedica ao tráfico de estupefacientes tem um 

projecto existencial criminoso, sendo de supor que actuaria do mesmo modo, estando ou 

não em desespero. Quando pretendam demonstrar as insuficiências do fundamento da 

capacidade de autodeterminação do agente, este tipo de hipótese enfrenta o seguinte óbice: 

quando o surgimento da emoção é colateral a um motivo profundamente enraizado na 

psique do agente, não podem buscar na emoção o fundamento primeiro do acto, o que 

equivale a dizer que em tais situações o nexo causal há-de estabelecer-se entre o motivo e 

o crime. Não é o mero surgimento de uma emoção que despoleta a aplicação do homicídio 

privilegiado, em qualquer das suas alternativas; o que parece acontecer é que um motivo 

momentâneo coexiste com uma emoção, e que ambos concorrem abstractamente enquanto 

causas do crime
105

. No caso concreto, o homicídio serve os propósitos do agente em 

escapar à justiça, mas não serve (tanto) o fim de obviar ao desespero, isto é, actua, não para 

se libertar, mas para manter a libertinagem. A pressão “coactiva” que o motivo exerce 

sobre o agente é mais forte do que a da emoção e, tratando-se de um motivo, não pode ser 

subsumido à quarta alternativa, em face da sua reprovabilidade ético-social. Aí justamente 

se revela o sentido do controlo social ou moral, que se aplica ao motivo e não às restantes 

alternativas. E mesmo que considerássemos ser a emoção a verdadeira causa do crime, 

continuaria a ser negada a diminuição da culpa. E essa negação teria que ver com o sentido 

que o agente deu à emoção, que consiste em legitimar um projecto de vida de crime, do 

qual não parece interessado em sair.  

 

Este caso revela o problema maior da valoração diferenciada do desespero por “maus 

motivos” e do desespero defensivo. Será distinta, no exemplo de Maria Fernanda Palma, a 
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 BRITO, José de Sousa e, “Um caso de homicídio privilegiado”, Ob. Cit., p. 23-24. Julgamos que se trata 

de uma determinação causal do agir, em que o motivo dominou o agente e não outra causa mais decisiva. 
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valoração do desespero da mulher maltratada pelo marido do desespero do cônjuge 

ciumento, que comete o homicídio na pessoa da mulher
106

. Poder-se-ia dizer que a 

apreciação distinta do desespero reside numa directa e diferenciada valoração dos motivos, 

constituindo estes, afinal, o elemento decisivo na análise da atenuação da culpa. Não será 

assim. É, por isso, altura de expormos o terceiro argumento. Os motivos relevam 

indirectamente enquanto juízos implicados na emoção, e até podem ser neutros, porque é, 

na verdade, a emoção que os inflama
107

. Por essa razão, o objecto primordial de valoração 

em sede de diminuição da culpa é a emoção, enquanto resposta a um determinado evento. 

Aí será apreciada a sua relevância ética, à luz do projecto existencial do agente e da justa 

oportunidade de representar condutas alternativas. No exemplo dado, seria necessário 

destrinçar se o caso do marido ciumento se trata de um caso de desespero ou de emoção 

violenta, sendo em nosso ver enquadrável nesta última. Mas se por acaso o não fosse, 

teríamos de concluir que a sua reacção emocional revela uma desconsideração pela vida e 

pela liberdade de alguém que lhe é afectivamente querido, pelo que não poderia ser 

atribuído qualquer relevo atenuante à emoção. No desespero agressivo, esse substracto 

dificilmente pode ser encontrado.   

 

Um quarto argumento deve ser aduzido. A relevância social ou moral que se pretende que 

o desespero envergue pode ser de dificilmente compatibilizável com a estrutura psíquica 

de quem o experiencia. Sobretudo quando prolongado no tempo, o desespero tem uma 

feição profundamente imagética, no sentido em que as expectativas do agente são 

enformadas pela sua estrutura psíquica. Por essa razão, a confrontação do crime cometido 

em desespero com uma relevância ético-social tem aporias insolúveis, uma vez que o 

diálogo do agente com a sociedade que o julga corre o risco de ser falado em línguas 

distintas. A subsistência de uma posição normativista tem transparecido um distanciamento 

do agente que impede um verdadeiro diálogo de culpa, nos termos do qual este possa 

expressar o sentido que deu ao seu próprio acto. Esta vertente de autoavaliação poderá 
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 PALMA, Maria Fernanda, “O desespero”, Correio da Manhã, publicado em 29 de Abril de 2007. 

Consultado em 11 de Março de 2013, em http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/opiniao/fernanda-

palma/o-desespero. 
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 ALMEIDA, Carlota Pizarro de, “Acumulação e catástrofe”, Art. Cit., p. 6.  
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fornecer ao julgador indícios úteis à apreciação da culpa, nomeadamente o esclarecimento 

sobre a efectiva oportunidade de o agente dispôs para se determinar pela norma. E, note-se, 

não estamos a referir-nos ao poder agir de outra maneira no momento do crime, mas antes 

a apelar à consideração da justa oportunidade, e à correspondência da emoção com um 

contexto afectivo-existencial
108

, que implica o conhecimento da narrativa pessoal do 

agente e do sentido com que se projectou no seu trágico culminar. O reconhecimento de si 

mesmo na acção é fundamental para que o agente possa representar a sua própria culpa, o 

que não é um passo despiciendo, tendo em vista a sua ressocialização, nos termos do artigo 

40.º CP. Como poderá o agente rever-se no acto se o motivo que lhe é atribuído diverge do 

sentido que o agente lhe deu? Poder-se-á, com propriedade, circunscrever o desespero aos 

casos em que tenha um significado moral ou social sem perguntar primeiro em que medida 

pôde o agente, em condições de justa oportunidade, motivar-se por semelhantes padrões?  

 

A nossa quinta, e última, observação consiste num receio, desta feita, nosso. A vinculação 

de todo o clausulado do homicídio privilegiado a uma relevância ético-social corre o risco 

de inutilizar a emoção violenta, a compaixão e o desespero. Se as figuras privilegiadoras 

forem consideradas motivos, cuja relevância social ou moral deve ser necessariamente 

preenchida, resta apenas espaço útil à quarta alternativa.  

 

Pelas razões aduzidas, entendemos que o desespero não se encontra obrigatoriamente 

vinculado à chancela da relevância social ou melhor. Se, em concreto, expressar tal 

relevância, deverá aplicar-se o homicídio privilegiado (invocando o desespero) e a 

atenuante geral (pela relevância dos motivos), sem prejudicar o princípio da proibição da 

dupla valoração.  
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 Neste sentido, em nota de rodapé, PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, 
Ob. Cit., pp. 188-189, nota 81. 
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4. Em síntese, o desespero 

 

Temos vindo a confrontar o desespero com as restantes alternativas, na procura 

circunscrever o seu âmbito próprio. Neste ponto, apresentaremos um breviário das nossas 

conclusões. 

 

O desespero é um estado psíquico complexo, que encerra em si uma narrativa íntima e 

lúgubre, de uma esperança e da sua irremediável perda, do ponto de vista do agente. É, em 

geral, associado a contextos prolongados no tempo, mas tal não desmente o seu surgimento 

em situações pontuais, em que a dimensão temporal seja mais subtil. A restrição do 

desespero a uma duração temporal significativa não se nos afigura admissível, visto que o 

legislador não distinguiu entre uma e outra hipótese, e porque tal implicaria uma fixação 

apriorística do sentido da acção
109

. Estamos em crer que a dificuldade do observador 

externo em captar as sinuosidades do desespero sucede pela sua profunda dimensão 

imagética, que se concretiza na criação de expectativas ou de crenças frustradas, que 

separam o agente do mundo
110

, levando-o numa viagem pelo mundo de dentro
111

.  

 

O conceito de frustração é conhecido das ciências psicológicas, tendo sido inicialmente 

associado à agressividade, numa relação de necessária implicância, pela teoria da 

frustração-agressão
112

. Actualmente, esta noção foi ultrapassada, uma vez que agressão é 

vista como uma via possível de resposta à frustração e, inversamente, também a frustração 

não deriva apenas da agressão. São concebíveis três formas de reacção à frustração, a 

saber: as extra-punitivas, as intra-punitivas e as im-punitivas, sendo que só as primeiras 

duas se consubstanciam em respostas agressivas. As primeiras têm um objecto exterior, as 
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 Associa o desespero apenas a contextos de longa duração em FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 69 e, de 

forma não tão clara, FERREIRA, Amadeu, em PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., p. 117.  
110

 Referindo o isolamento, como exclusão de si mesmo, PALMA, Maria Fernanda, “O desespero”, Correio 
da Manhã, Art .Cit.. 
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 Em sentido semelhante SERRA, Teresa, Ob. Cit., p. 137 e PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., p. 

117.  
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 DIAS, Jorge de, e ANDRADE, Manuel da Costa, Criminologia – O homem delinquente e a sociedade 
criminógena, Coimbra: Coimbra editora, 2.ª reimpressão, 1997, pp. 228-233. A teoria da frustração-agressão 
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segundas dirigem-se ao próprio indivíduo
113

 e as últimas consubstanciam respostas 

evasivas, subvalorizadoras do evento perturbador. A resposta do agente dependerá da sua 

capacidade de lidar com a frustração, que se concretiza na forma como a interpreta e como 

conduz os seus impulsos. Numa abordagem psiquiátrica, o chamado delinquente neurótico 

apresenta um comportamento inibido, em constante repressão dos desejos
114

. Em 

linguagem freudiana, o agente interioriza os comandos de um superego severo, 

constantemente impositivo, e, por essa razão, gerador de frustrações. O estado de tensão 

em que vive ocasiona descargas agressivas periódicas, explicadas por uma insatisfação, 

simultaneamente concentrada e reprimida. A acumulação de frustrações e privações quebra 

o equilíbrio psíquico, levando ao crime e as inibições éticas são ultrapassadas por essa 

pressão intolerável, operada por desejos reprimidos. 

 

A auto-segregação da pessoa e, por essa via, das suas representações, apartam-no da 

realidade, da sociedade e dos seus valores e é essa razão, inscrita nos efeitos que o estado 

psíquico tem no agente, que nos leva a depor no sentido da imprevisibilidade do momento 

da descarga emocional. O desespero prolongado no tempo corresponde a um complexo de 

esperanças desemparelhadas da realidade e, por isso, sucessivamente goradas. A 

capacidade do agente de comunicar com o mundo encontra-se perturbada pela sua 

desconexão e as tentativas empreendidas pelo próprio para obviar ao desespero nem 

sempre são evidentes para o observador externo. Este ponto é particularmente importante, 

uma vez que exprime o isolamento comunicacional e espiritual de que o agente se encontra 

refém. Quer isto dizer que as suas representações se encontram viciadas e, por essa via, a 

sua capacidade de vislumbrar uma saída alternativa ao crime encontra-se seriamente 

comprometida. Por esta razão, a situação de beco sem saída a que o desespero corresponde 

                                                 
113

 MATOS, António Coimbra de, O desespero – aquém da depressão, Lisboa: Climepsi editores, 2012, p. 

302, entende que a pulsão agressiva tem como alvo primordial o exterior, mas que, por medo ou por culpa, é 

redireccionada para o próprio sujeito.  
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 Numa perspectiva distinta, mas no mesmo sentido, KIERKEGAARD, Sören, O desespero humano 
(Doença até à morte), Porto: Livraria Tavares Martins, 1957, pp. 68-69. Diz o Autor: Do que ele carece 
agora é de real, como também o exprime a linguagem vulgar, quando de alguém se diz que saiu da 
realidade. Mas a olhar as coisas mais de perto, vemos que é de necessidade que carece. (...) O que lhe falta, 
no fundo, é a força de obedecer, de se submeter à necessidade inclusa no nosso eu, do que podemos chamar 
as nossas fronteiras interiores. 



 

 

122

não deve ser entendida em termos objectivos, mas antes no sentido da validade da 

alternativa de vida representada pelo agente. A perturbação das representações é 

confirmada pela terapia psiquiátrica, cuja principal função é desconstruir e eliminar os 

fragmentos assimilados da realidade que assumem um papel inibitório no interior do Eu. 

Tais objectos, absorvidos pelo Eu, são confundidos com os objectos externos de que 

partiram os comandos repressivos
115

. A pressão culpabilizante exercida pela realidade é 

interiorizada por este, correspondendo o crime a uma necessidade absurda de punição, 

gerada pela culpa inconscientemente absorvida
116

. 

 

Os vícios representacionais da pessoa têm também implicações no entendimento da 

premeditação. A sua compatibilidade com o desespero é possível sem que se despolete um 

problema de qualificação do homicídio, justamente por se entender que a reflexão do 

agente se encontra perturbada, retirando à premeditação a frieza de ânimo ou a relevância 

do tempo em que persistiu na ideia.  

 

O caso paradigmático do desespero prolongado no tempo aproxima-se mais de um estado 

depressivo do que de um estado de tristeza, por natureza transitório
117

. Os pensamentos 

que povoam a mente do indivíduo desesperado traduzem visões negativas, acerca de si 

próprio, do futuro e do mundo, sem no entanto se lhes descobrir contornos nítidos. Estas 

modulações do raciocínio traduzem erros no tratamento da informação, que alimentam o 

desenho da emoção
118

, o que sugere uma espiral que redunda naquilo que a doutrina 

designa por beco sem saída
119

. A experiência subjectiva do desespero foge silenciosamente 

à razão, vedando-se à apreensão externa e ao sentido lógico das formas apolíneas, 

corrompendo-as (Anexo I).  
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 MATOS, António Coimbra de, O desespero – aquém da depressão, Lisboa: Climepsi editores, 2012, p. 
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 IDEM, Ibidem, p. 301. 
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Qualificámos o desespero como emoção precisamente por considerarmos que o seu lastro 

essencial se perde quando se apele exclusivamente ao motivo. Como dissemos, as emoções 

relevantes para efeitos da aplicação do homicídio privilegiado têm uma razão
120

. Significa 

que a emoção contém um motivo que, em todo o caso, não esgota o conteúdo da emoção. 

Uma intelectualização das emoções, pelo contrário, considera-o como causa exclusiva do 

crime, decantando-o do seu ímpeto e jogando-o no plano da sua atendibilidade ou 

tolerabilidade. O momento vivencial da emoção é o que verdadeiramente pode perturbar, 

até do ponto de vista motivacional, a permeabilidade ao apelo normativo. Deste modo, 

deve valorar-se não apenas a estrutura afectiva do agente, mas também a justa 

oportunidade para responder positivamente às exigências do Direito.  

 

O motivo, enquanto expressão de um determinado querer, liga-se, de algum modo, aos 

afectos do agente, mas a doutrina mais objectivista insiste em desconsiderar as condições 

em que surgiu aquele querer. Uma tal perspectiva afasta-se daquilo que entendemos ser 

uma verdadeira e própria censura pessoal, sobre a qual nos debruçaremos mais tarde. De 

qualquer modo, a redução do estado emocional do agente ao motivo revela insuficiências 

que, no plano prático, são visíveis. Os casos de humilhação prolongada são exemplo da 

dificuldade que é isolar um motivo na emoção, pelo que a ligação entre as várias razões 

para o crime só pode fazer sentido através da emoção do agente. Como vimos no caso de 

parricídio, decidido pelo acórdão da Relação de Lisboa de 1 de Julho de 2003, os contextos 

de violência familiar, em que as desavenças conjugais resultam em agressões, que se 

estendem aos filhos, são situações em que não é vislumbrável apenas um motivo para o 

crime, pois a razão de zelar pela integridade física da família, interpenetra-se na razão de 

querer terminar com o seu sofrimento e esta no desejo de ter uma vida normal. Enfim, as 

razões podem ser múltiplas. A factualidade envolvente neste tipo de casos demonstra que o 

estado emocional do agente no momento do crime tem uma natureza complexa, não 
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reconduzível directamente a um motivo
121

. Na pena de Sören Kierkegaard o homem que 

desespera tem um motivo de desespero, é o que se pensa durante um momento, e só um 

momento; porque logo surge o verdadeiro desespero, o verdadeiro rosto do desespero. 

Desesperando duma coisa, o homem desesperava de si, e logo de seguida quer libertar-se 

do seu eu. (...) Desesperar duma coisa não é ainda, por consequência, verdadeiro 

desespero, é o seu início: está latente, como os médicos dizem, de uma enfermidade. 

Depois declara-se o desespero: desespera-se de si próprio122
. 

 

Poderíamos abordar o desespero sob o ponto de vista aristotélico. Se a eudaimonia é o fim 

da natureza humana
123

 e se assume como uma actividade a ser exercida de acordo com a 

excelência
124

, à semelhança das outras actividades, necessita de recursos
125

. A fronteira 

entre agir nos termos da excelência e ser excelente abre espaço à sorte e aos seus 

reveses
126

. Em situações de infortúnio, o carácter do homem pode mostrar o seu esplendor, 

mas perante adversidades frequentes e de magnitude significativa, não disporá de 

expedientes que lhe permitam agir em conformidade com a excelência, por mais bem 

formado que seja
127

. Claro que a emoção pode ser valorada, mas a vulnerabilidade do 
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homem à sorte pode ser obstruir essa possibilidade essencialmente de duas formas. Uma 

prende-se com a disposição de agir; a outra afecta a própria motivação da acção
128

. Neste 

sentido, o sofrimento intenso e frequente é susceptível de corromper os desejos e, por isso, 

de afectar a orientação ética do indivíduo. Ao homem que desespera faltam-lhe recursos 

que lhe permitiriam agir de acordo com os comandos éticos, o que significa que a bondade 

do seu carácter é, ela própria, frágil. A lição aristotélica evidencia a importância dos 

elementos circunstanciais na avaliação da acção, uma vez que a própria formação ética do 

indivíduo, tendencialmente mais estável, pode sucumbir às adversidades. Também por essa 

razão não se nos afigura apropriado impor ao desespero uma relevância ética, na medida 

em que deve ser reconhecida a susceptibilidade de, também ela, poder vergar perante 

infortúnios maiores não atribuíveis ao homem ou à sua formação moral. Aristóteles admite 

mesmo a possibilidade de a recuperação da excelência demorar o tempo de uma vida, o 

que demonstra a energia corrosiva das adversidades de grande magnitude.  

                                                                                                                                                    
de carácter parece permitir a recuperação da excelência. NUSSBAUM, Marta, “Tragedy and Self-

sufficiency: Plato and Aristotle on fear and pity”, Ob. Cit., p. 272. 
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IV. O tratamento doutrinário e jurisprudencial do desespero 

 

 

1. Generalidades 

 

O desespero não tem sido objecto específico de estudo pela doutrina portuguesa, que 

maioritariamente volta a sua atenção para o estudo da compreensível emoção violenta. 

Claro que nessa preferência doutrinária não pode ser encontrada a explicação para a parca 

aplicação da cláusula do desespero pela jurisprudência, até porque, pelo menos no que 

concerne à figura da provocação, ambas as fontes de direito têm revelado um divórcio tão 

frequente, que pode quase dizer-se estrutural. Na verdade, a doutrina tem proposto 

conceitos diversos de desespero e de emoção violenta, reconhecendo-lhes um âmbito 

próprio. Tal não acontece com a jurisprudência, que não logrou autonomizar as duas 

cláusulas do artigo, sobrepondo-as.  

 

 

2. O tratamento do desespero na doutrina portuguesa 

 

Delimitámos o desespero das demais cláusulas privilegiadoras do homicídio. Neste ponto, 

procuraremos entender criticamente os vários conceitos de desespero avançados pela 

doutrina, após o que tomaremos posição.  

 

O desespero, no pensamento de Maria Fernanda Palma, trata-se de um motivo que gera 

uma menor exigibilidade de responder positivamente ao comando jurídico-penal. O 

desespero é a emoção de quem não vê lugar ou futuro para si1. Esta consagração prova, no 

entender da Autora, que o fundamento do privilégio só pode residir em limitações da 

capacidade psicológica do agente e não numa saliência ética desse estado, pois o que 

                                                 
1 PALMA, Maria Fernanda, “O desespero”, Correio da Manhã, Art.Cit.. 
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identifica socialmente um homem desesperado não é o valor social ou ético dos seus 

motivos, mas a sua estrutura comportamental, independentemente das suas causas2. 

 

Para Teresa Serra, o desespero corresponde a uma acumulação de tensão que impele o 

autor a um beco sem saída ou a considerar-se num beco sem saída, actuando em 

conformidade com esse impulso, natureza passiva, interiorizada, reflexiva, com uma 

componente intelectual3. 

 

Para Amadeu Ferreira, o desespero deriva de situações que se arrastam no tempo, fruto de 

pequenos ou grandes conflitos que acabam por levar o agente a considerar-se numa 

situação sem saída, deixando de acreditar, de ter esperança4. O Autor concebe-o como 

uma situação terminal, essencialmente solitária e intimista. Em muitos casos, o agente 

procura pôr termo ao conflito, ainda que de forma nem sempre exteriormente verificável 

ou compreensível. Noutros casos, o agente pode progressivamente fechar-se à resolução do 

conflito, evitando-o e interiorizando o sofrimento5. Amadeu Ferreira considera tratar-se de 

um estado asténico e atribui-lhe, por isso, uma natureza violenta. Nada impede que o acto 

do desesperado seja longamente reflectido, mas trata-se de uma reflexão viciada, 

transtornada, devido à pressão intolerável que a situação exerce sobre ele e ao estado em 

que se encontra6. Porém, o crivo de diminuição sensível da culpa leva o Autor a concluir 

por uma necessária conexão aos motivos do agente que, não estando sujeitos à cláusula de 

relevância ético-social, o objectifica7.   

 

No entender de Figueiredo Dias, o desespero não corresponderá tanto a uma situação 

objectiva de falta de esperança na obtenção de um resultado ou de uma finalidade, mas 

sobretudo a estados de afecto ligados à angústia, à depressão ou à revolta.8 A cláusula do 

                                                 
2 IDEM, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 83. 
3 SERRA, Teresa, Ob. Cit., p. 137. 
4 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 69. 
5 FERREIRA, Amadeu, em PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., p. 117. 
6 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 69. 
7 IDEM, Ibidem, pp. 70-71. Em sentido concordante, CASAL, Cláudia Neves, Ob. Cit., pp. 142-143. 
8 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., p. 89. MATOS, 
António Coimbra de, O desespero – aquém da depressão, Lisboa: Climepsi editores, 2012, pp. 304-305, 
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desespero abarcará ainda aqueles casos em que uma situação externa insuportável ao 

agente, causadora de um sentimento de impotência, e da qual pretende libertar-se, não 

sendo sempre identificáveis comportamentos reveladores do estado psíquico do agente. 

Figueiredo Dias nota que se trata frequentemente de contextos prolongados no tempo, 

destacando a intensa pressão psicológica e o sentimento de aprisionamento que se apodera 

do agente. 

 

Augusto Silva Dias interpreta o desespero como uma vivência emocional caracterizável 

como total falta de esperança, como sensação de estar num “beco sem saída” existencial9. 

 

Na perspectiva de Curado Neves, a cláusula do desespero abarca quer os casos de 

desespero ocasional, quer os casos em que este se prolonga no tempo, nos quais se salienta 

uma componente reflexiva. No entanto, julga necessário distinguir as situações em que o 

crime é cometido numa conjuntura psíquica de desespero, dos casos em que o fim deste é 

obviar a tal estado, sendo que só as últimas deverão privilegiar. Nesses casos, o desespero 

evidencia-se como a razão para a prática do homicídio, assumindo-se como um motivo, 

cuja relevância social ou moral terá de ser aferida. Na óptica do Autor, a aplicação do 

artigo 133.º CP encontra-se na dependência da identidade da vítima. Quando o agente, 

estando em erro sobre a sua identidade, mata pessoa diversa, a motivação de matar é a 

mesma, e, por isso, o erro é irrelevante. Porém, se o autor do homicídio souber que se trata 

de pessoa terceira à relação emocional, a motivação, sendo distinta, deve ser 

diferentemente valorada, o que equivale a excluí-la do âmbito do inciso. Esta perspectiva 

será criticada, mais adiante, quando tomarmos posição sobre a questão da emoção não 

provocada pela vítima. Adiantamos, no entanto, o nosso liminar desacordo com o 

entendimento exposto. 

 

                                                                                                                                                    
corrobora este ponto quanto ao delinquente borderline, cujo sentimento se não identifica com uma falta de 
esperança (hoplessness), mas antes com uma sentimento de vazio, de angústia e de desamparo (helplessness). 
Na génese da personalidade borderline encontra-se carências afectivas, por isso se diz que se trata de doentes 
de carência mais do que propriamente de conflito. 
9 DIAS, Augusto Silva, Ob. Cit., p. 44. 
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Leal Henriques e Simas Santos identificam o desespero como o estado de alma em que se 

acha aquele que perdeu a esperança de alcançar um bem desejado, de quem enfrenta um 

estado de grande contrariedade ou uma situação insuportável, própria de quem está 

próximo de grande aflição, desânimo ou desalento, angústia ou ânsia10.  

 

A diversidade de entendimentos sobre o que seja o desespero para efeitos do artigo 133.º 

CP coloca questões que não nos dispensaremos de enfrentar. Será imperativo, em face do 

homicídio privilegiado, que seja a vítima a provocar o desespero, ou poderá ser alguém 

desconectado daquele contexto emotivo-existencial? O desespero tem de se assumir como 

a razão do crime ou pode corresponder à situação psíquica em que o agente se encontrava 

ao tempo do facto?     

 

 

2.1. O problema da doutrina da provocação 

 

A necessária conexão entre emoção e crime conduz-nos ao dilema de saber se a vítima do 

crime terá imperativamente de corresponder ao causador da emoção ou se pode ser uma 

outra pessoa, fora da relação emocional que origina o desespero. Daí o interesse prático da 

questão, abordada em capítulo anterior, de perceber em que medida terá o legislador 

português afastado definitivamente o modelo da provocação injusta. Como vimos, e não 

obstante reconhecer que a Reforma de 1995 veio consagrar um critério mais subjectivo do 

que o da provocação, Curado Neves defende que tal não autoriza a uma total 

subjectivização do privilégio11. Nessa linha de raciocínio, não pode o fundamento do 

privilégio residir numa menor capacidade de motivação pela norma, o que corresponderia à 

aludida subjectivização que o conteúdo da Reforma, no entender do Autor, não autoriza. O 

que se pretendeu com a alteração do preceito terá sido dar menos atenção à gravidade 

objectiva da actuação antecedente da vítima para considerar também o modo como o 

                                                 
10 SANTOS, Manuel Simas; HENRIQUES, Manuel Leal, Código penal anotado, II Volume, Lisboa: Rei dos 
Livros, 2000, p. 132.  
11 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 
Justiça”, Ob. Cit., pp. 184-185. 
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agente sentiu. É no conteúdo da motivação que se encontrará o compromisso entre uma 

subjectivização aceitável e uma objectividade necessária. Tal corresponde ao pensamento 

de Curado Neves. 

 

Frederico da Costa Pinto sufraga uma perspectiva distinta12. Seguindo Maria Fernanda 

Palma, entende que a Reforma de 1995 operou uma transferência do fundamento da 

diminuição da culpa, da provocação suficiente para o estado emocional do agente. Tal 

mudança de paradigma deveu-se ao pendor humanista que imbuiu o espírito da Reforma 

penal, no sentido de averiguar as concretas condições de que o agente dispunha para 

responder ao comando jurídico-penal13.  

 

A expressão do artigo 133.º CP é levado a matar outrem reporta-se aos efeitos da emoção 

na pessoa do agente e não a qualquer relação de causalidade entre a provocação e o crime. 

Por que se faz depender a menor culpa da circunstância de a vítima ser pessoa diferente 

daquela que causou a emoção? 

 

O problema da identidade da vítima no contexto do homicídio privilegiado foi discutido 

pela doutrina, a propósito de um acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 4 de 

Fevereiro de 1997. No aresto foi entendido que a identidade da vítima teria de coincidir 

com a identidade do provocador da emoção para que a diminuição da culpa pudesse 

operar. Estava em causa uma mulher que, uma vez informada que um determinado sujeito 

se gabava de haver tido relações sexuais com ela, terá ido até sua casa buscar uma 

espingarda, dirigindo-se a casa do ofensor. No trajecto cruzara-se com uma pessoa alheia 

àquele conflito, que procurou demovê-la dos seus propósitos homicidas. Nesse momento, a 

autora apontou e disparou a arma, provocando-lhe a morte. O Tribunal da Relação de 

Évora sustentou a sua argumentação no teor literal do Anteprojecto de Eduardo Correia, de 

que já demos conta, no qual existiam duas disposições, o artigo 139.º (referido à emoção 

violenta) e o 140.º (que abarcava os casos de compaixão, desespero ou outro motivo de 

                                                 
12 PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., pp. 297-298. 
13 PALMA, Maria Fernanda, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 81. 
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relevante valor social ou moral), constando em ambos a expressão é levado a matar 

outrem 14 . No entender do aresto, esta circunstância deporia favoravelmente ao 

entendimento segundo o qual à relação de causalidade entre emoção e crime terá de 

corresponder uma coincidência entre provocador e vítima.  

 

Frederico da Costa Pinto critica as conclusões do aresto, com base em três linhas de força. 

A primeira sustenta que não subjaz ao teor literal do preceito é levado ou for levado a 

matar outrem um imperativo de coincidência entre a identidade do provocador e da vítima, 

mas tão só uma relação de causalidade entre a emoção e o crime. O segundo argumento 

sustenta que a exigência que impenderia sobre o discernimento do agente no momento do 

crime seria incompatível com a diminuição da culpa, nos termos em que esta seja 

entendida como uma menor capacidade de autodeterminação pela norma. A terceira linha 

argumentativa prende-se com a ideia de que, uma vez abandonada a figura da provocação, 

está em causa a valoração não do facto, mas da emoção. Se esta conclusão for confirmada, 

quer pela letra da lei, nos termos da qual nada leva a concluir que a aplicação do homicídio 

privilegiado se encontra dependente de uma conformidade entre a identidade da vítima e a 

do provocador, quer pelas conclusões das sucessivas revisões do Código, soçobram as 

razões invocadas pelo Tribunal15. O Autor equipara estes casos aos casos de erro sobre a 

identidade da vítima, concluindo que a causalidade que se exige no modelo da provocação 

se não verifica quando o homicídio se baseie em factos putativos, matando uma pessoa 

convicto que se trata de uma outra. O paralelismo prende-se aqui com a manifesta 

impossibilidade de estabelecer uma relação de causalidade que, no entanto, se exige nos 

casos em que o agente mata pessoa terceira, não-provocadora da emoção.  

 

                                                 
14 Na sessão de dia 17 de Março de 1966, a Comissão Revisora substituiu a expressão é levado por for 
levado. A redacção actual data de 1995 e substituiu novamente a expressão, ainda que sem grandes 
consequências a retirar no plano interpretativo, quem matar outrem dominado por (...). Actas das sessões da 
Comissão Revisora do Código penal – Parte especial, Ob. Cit., 1979. 
15 Frederico da Costa Pinto entende que o aresto do Tribunal da Relação de Évora viola o princípio da 
legalidade, uma vez que os seus efeitos implicam um efeito incriminador indirecto, alargando ilegitimamente 
a punibilidade, por se encontrar à margem do teor literal e dogmático que o legislador entendeu dar ao 
preceito. PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., p. 298. Em sentido igualmente discordante com a 
argumentação do Tribunal da Relação de Évora, GONÇALVES, Manuel Maia, Ob. Cit., p. 491. 
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Para quem entenda, como Curado Neves, que a atenuação da culpa se encontra na 

dependência do conteúdo da motivação do agente, não basta a verificação de uma emoção 

intensa, importando ainda averiguar a sua legitimidade. Na perspectiva do Autor, a 

alteração do paradigma propendeu não para uma subjectivização total do fundamento de 

atenuação da culpa, mas antes para o conteúdo da motivação, preservando desse modo um 

certo pendor objectivo. No curso deste raciocínio, não é possível vislumbrar o paralelismo 

que Frederico da Costa Pinto estabelece entre o regime do erro e os casos de homicídio de 

pessoa não-provocadora da emoção. Curado Neves não admite o paralelismo notado por 

Frederico da Costa Pinto, por entender que, em face de uma motivação diferenciada, 

semelhante paralelismo não pode conceber-se. 

 

É altura de enfrentar a questão: é possível estabelecer-se um paralelismo entre os casos de 

homicídio de pessoa distinta do provocador da emoção e as situações do error in persona? 

Em rigor, não cremos que possa dizer-se, com propriedade, que os Autores divergem, na 

medida em que discutem a questão em planos distintos. Para Curado Neves, que parece 

entender a emoção como meramente contemporânea à exteriorização do motivo, centra 

nele a valoração a realizar em sede de atenuação da culpa. Do prisma da motivação, o 

paralelismo nunca poderá realizar-se, na medida em que a motivação do agente que mata 

pessoa diferente do provocador da emoção é claramente distinta da motivação daquele que 

mata, convicto de que atingirá determinada pessoa, quando na verdade se trata de outrem. 

Mas não é este o plano em que Frederico da Costa Pinto coloca a questão. Da perspectiva 

da causalidade, ínsita na doutrina da provocação, exigir-se-á que os casos de homicídio 

privilegiado por emoção violenta ou desespero se restrinjam ao provocador do estado 

emocional. Ficam de fora as situações em que o agente mata pessoa alheia à verificação 

causal da emoção, justamente pela impossibilidade de estabelecer uma tal relação. Esta 

circunstância conduz ao paralelismo de Frederico da Costa Pinto, que, perante a hipótese 

de erro sobre a pessoa, a mesma causalidade se não pode ter por verificada e, no entanto, o 

homicídio privilegiado é aplicável, juntamente com artigo 16.º, n.º 2 CP. Significa que os 

casos de erro dispensariam a causalidade exigida pela doutrina da provocação, abrindo a 

porta para os casos em que tal relação se não poderia igualmente apurar. Pelas razões 
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aduzidas, a resposta à questão que nos propusemos dependerá do topos sobre o qual se 

analise o problema. Somos, por isso, obrigados a conceder razão a ambos os Autores. Por 

um lado, porque entendemos que o modelo da provocação foi afastado pelo legislador, que 

dele nem deixou sinais no teor do preceito, não condicionando a aplicação do artigo 133.º 

CP à coincidência de identidades provocador/vítima. Por outro lado, tem razão Curado 

Neves quando distingue a motivação do agente em erro sobre a identidade da pessoa 

daquela que se verifica quando este, sabendo-o, mata pessoa distinta do causador da 

emoção.  

 

Ficámos com dois problemas por responder. O primeiro surge no âmbito da provocação, 

importando saber por que entendemos ter sido afastada, e se, e em que medida, o desespero 

pode relacionar-se com ela. O segundo surge na órbita da motivação, em que perguntamos 

se a materialização do homicídio em pessoa diferente do provocador da emoção, fora dos 

casos de erro, corresponde a uma motivação necessariamente negativa, excluindo a 

aplicação do homicídio privilegiado. 

 

Como já tivemos oportunidade de referir, a doutrina da provocação é já um modelo datado 

no âmbito do homicídio privilegiado. E mesmo que se entenda que um certo espírito 

objectivizante paira sobre o subjectivismo das cláusulas, este não corresponderá, em 

princípio, ao modelo da provocação, restringindo o espectro das vítimas e, com elas, os 

casos concebíveis à luz do artigo 133.º CP. De todo o modo, a letra da lei não autoriza 

semelhante restrição, visto que não vinculou a execução do crime a uma específica 

identidade da vítima. Um entendimento destes alargaria ilegitimamente a punibilidade, por 

via da restrição do âmbito de uma norma atenuadora da culpa.  

 

A vivência do desespero, enquanto situação de intensa pressão psicológica, parece implicar 

uma certa imprevisibilidade da explosão emocional. O agente, privado de uma vida 

moralmente digna, pode experimentar a descarga emocional numa situação arbitrária, isto 

é, não tem de ser evidente ou compreensível para o observador externo a relação entre o 

contexto e a emoção. Esta observação aplica-se mais ao desespero prolongado no tempo 
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(emoção de fundo) do que ao desespero situacional, no qual a conexão entre a situação e a 

emoção é mais apreensível ao observador externo.  

 

É um facto que nos casos clássicos de desespero identificados pela doutrina, a saber as 

situações de humilhação prolongada16 e os casos de suicídio alargado, é normalmente 

identificável um provocador da emoção que, na maioria dos casos, é a vítima do crime. A 

própria configuração do desespero de longa duração pauta-se pelo isolacionismo do agente 

e o próprio enquadramento da relação entre provocador e vítima se aparta das relações 

sociais de ambos. Nesse contexto, o mais natural será que a descarga emocional ocorra no 

seio daquela relação, em que a reiteração de comportamentos abusivos propicia o momento 

de descarga emocional. No entanto, a análise da jurisprudência mostra-nos que muitos dos 

casos de desespero ocorrem em situações relativamente imprevisíveis, se for tido em conta 

o tipo de abusos costumeiros. Muitas vezes, apresentam até alguma frieza, a nosso ver 

aparente, na execução, como no caso decidido pelo Tribunal da Relação, em aresto de 1 de 

Julho de 2003, que criticámos no capítulo anterior. De facto, em regra, o homicídio ocorre 

na pessoa do provocador, ainda quem nem sempre pela vítima mais directa dos seus 

abusos17. No entanto, dada a multiplicidade e imprevisibilidade de circunstâncias em que 

pode sobrevir o desespero, não parece que deva ser condicionado à morte do provocador. 

Imagine-se uma situação dramática de desespero financeiro que, a nosso ver, deverá 

começar a ser ponderada no contorno desta cláusula privilegiadora, mormente no contexto 

actual de crise económico-financeira em que se encontra o mundo ocidental. Uma situação 

desse género terá diversos provocadores, isto é, pode dever-se a um somatório de dívidas 

                                                 
16 Nestes casos, o desespero homicida é, em regra, defensivo. Tendo em conta as expectativas perturbadas do 
agente sobre o futuro, há nessas situações um retrato psicológico sobre o desenrolar do futuro, que acrescenta 
ao desespero a dúvida e a incerteza. O comprometimento da segurança do bem jurídico poderia levar o 
agente desesperado a antecipar a defesa. No entanto, não seria uma defesa legítima. Primeiro, falta-lhe o 
requisito da actualidade da agressão; depois, porque a defesa preventiva não pode ultrapassar a igualdade dos 
bens jurídicos conflituantes (embora este argumento pudesse ser, em certos casos, discutível) e, finalmente, 
porque, apesar da situação vulnerável em que o agente se encontra, a ordem jurídica exige-lhe, pelo menos, 
que aguarde a iminência da agressão, pois aí, o bem jurídico reclama tutela. Para mais desenvolvimentos, 
PALMA, Maria Fernanda, A Justificação por Legítima Defesa como Problema de Delimitação de Direitos, 
volume I, Lisboa: AAFDL, 1990, pp. 325-333. 
17 Como acontece no caso do acórdão do STJ, de 15 de Julho de 2003. Consultado em 3 de Outubro de 2012, 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc4a60d36559029d80256de800359c67?Op
enDocument. 
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de crédito pessoal, com aumento de impostos e taxas, cortes salariais e inflação. A 

resolução destes casos à luz da doutrina da provocação revela a sua inflexibilidade quando 

os casos ultrapassem a sua configuração típica. 

 

À heterogeneidade das emoções, e à sua dependência contextual, deverá equivaler uma 

paralela variação da forma como são julgadas. O recurso a fórmulas abstractas para as 

avaliar revela-se imprudente, na medida em que aumenta a margem de erro da apreciação 

valorativa que sobre elas se fizer, aumento esse, que será directamente proporcional ao 

afastamento da emoção do seu circunstancialismo próprio. É o que se passará sempre que 

façamos uso do modelo da provocação injusta. Nos casos de desespero mais frequentes, 

várias provocações e ofensas ocorrem sem despertar no agente qualquer reacção e, mais 

tarde, perante um episódio neutro, sucede a descarga emocional. Queremos com isto dizer 

que um episódio neutro, em si irrelevante enquanto causa do agir, pode anteceder uma 

reação excessiva. Tal acontece em certos casos de desespero, quando a descarga é 

despoletada por uma razão aparentemente trivial. Nos termos de uma doutrina ortodoxa da 

provocação injusta, estas situações não mereceriam privilegiamento, uma vez que não se 

descortinaria uma provocação que tornasse a reacção compreensível. Em suma, quer por 

razões atinentes à sua natureza, quer pelas suas consequências ao nível do alargamento da 

punibilidade, não nos parece que possa admitir-se a penetração da figura da provocação no 

âmbito do homicídio por desespero.  

 

Dentro do tema da provocação um problema ficou ainda por tratar e que concerne à 

distinção entre os casos em que o agente mata pessoa distinta do provocador, sabendo que 

o faz, daqueles em que tal acontece, porque o agente se encontra em erro sobre a sua 

identidade. A motivação num caso e noutro será claramente diferenciada, mas o desvio 

motivacional de quem não se encontra em erro será relevante em sede de homicídio 

privilegiado? Parece-nos que se trata de uma questão pertinente, mas, em certo sentido, 

mal-colocada. Primeiro, porque não pode atribuir-se a mesma censura a todos os desvios 

motivacionais deste tipo, sem conhecer as circunstâncias específicas do caso. Deste modo, 

colocar a questão em termos gerais não permitirá uma resposta que não se fique pela 
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incompletude. Vimos já que a letra da lei não restringe a sua aplicação aos casos em que o 

agente mata o provocador, pelo que o legislador terá seguido o caminho que julgamos 

correcto, não dando uma resposta generalizada. Se o preceito evoluiu da provocação, ou 

seja, do plano da valoração do facto, para a emoção, será a estrutura comportamental do 

agente que se valora em primeiro lugar, secundarizando (mas não dispensando) o plano 

factual.  

 

Uma resposta a esta questão dependerá sempre do que se entenda ser o fundamento da 

diminuição da culpa, que será analisado em capítulo autónomo. Em linhas gerais, para 

quem entenda que a diminuição da culpa se sustenta numa menor exigibilidade, por 

estarem comprometidas as condições de justa oportunidade de responder em conformidade 

com a norma, não será relevante a identidade da vítima, sempre que se verifique que o 

agente não pôde sequer representar condutas alternativas. Já para quem entenda que a 

atenuação da culpa dependerá da possibilidade de extrair da motivação uma saliência ética, 

o espaço do privilégio é reduzido. O que esta doutrina parece implicar é uma 

intelectualização, em nosso ver excessiva, das emoções. Numa emoção que 

frequentemente assume um largo espectro temporal, é possível pensar que esta é 

susceptível de perturbar a própria motivação do agente. Claro que se se pensar nos estritos 

moldes de uma emoção intelectualizada, o motivo adquire um peso idêntico ao que teria 

fora de um contexto emocional. Por essa razão, o homicídio de pessoa diferente do 

provocador, fora dos casos de erro, como no caso julgado pelo Tribunal da Relação de 

Évora, é entendido por quem defende tal doutrina como um modo de remover um 

empecilho à realização da vingança, dar vazão à raiva18. 

 

O que está verdadeiramente em causa é a culpa do agente, independentemente da sua 

identidade ou do posicionamento da vítima na narrativa do crime. Se se puder concluir 

que, em face da emoção, era exigível ao agente que representasse alternativas de conduta e 

se conformasse com elas, não haverá lugar sequer à aplicação do homicídio privilegiado. E 

                                                 
18 A expressão é de NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do 
Supremo Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., p. 202. 
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nem se diga que esta conclusão menoriza o papel das emoções da culpa, uma vez que 

simplesmente se reconhece que não é o mero advento de uma emoção que despoleta a 

aplicação do artigo 133.º CP. Agora, se de facto, não puder dizer-se que, tendo em conta a 

história pessoal do agente reflectida no crime, era exigível ao agente tal representação, o 

homicídio privilegiado deve ser ponderado. E isto independentemente da identidade da 

vítima coincidir ou não com a do provocador.  

 

 

2.2. O desespero – situação psíquica e o desespero – razão  

 

Esta é uma questão imperativa e dúplice. Por um lado, discute-se na doutrina se uma 

situação desesperada, que propicia o crime, é equiparável aos casos em que o agente 

comete o crime em ordem a obviar ao desespero. Por outro lado, e na mesma linha 

problemática, impõe-se perguntar se a cláusula do desespero se restringe aos casos em que 

este assuma uma configuração objectiva ou se eventos psíquicos, por natureza subjectivos, 

com uma estrutura comportamental e motivacionalmente idêntica, poderão caber no 

âmbito do artigo 133.º CP. 

 

A diferenciação prática entre uma situação desesperada e o já explicitado desespero 

situacional não se afigura fácil. Em termos teóricos, é possível identificar um objecto no 

desespero situacional, que não é discernível numa situação desesperada19. Na verdade, ela 

só faz sentido na medida em que se considere que o desespero é um motivo, valorado 

enquanto razão para o facto. Quem, como nós, defenda que o desespero é uma emoção, a 

cuja motivação se subordina, não distinguirá uma situação desesperada de um desespero 

situacional, sempre que seja menos exigível ao agente uma conduta alternativa, em função 

de estarem comprometidas as condições de justa oportunidade para representar uma saída. 

Curado Neves restringe o desespero àquelas condutas que objectivamente obviem ao 

                                                 
19 NUSSBAUM, Martha, Upheavals of thought – The intellingence of emotions, Ob. Cit., pp. 133-134. 
Parece-nos que a situação psíquica de que falam os Autores é equiparável àquilo que a Autora denomina de 
“mood”. Embora os significados em inglês e em português difiram, a verdade é que, do mesmo modo que o 
“mood”, a situação psíquica de desespero é desprovida de um objecto identificável.   
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desespero20, uma vez que só assim poderá dizer-se que se configura como motivo. Se os 

efeitos de uma situação desesperada forem os mesmos, no que respeita às condições de 

oportunidade de uma resposta conforme à norma, não vemos por que distingui-las. Aliás, 

uma limitação do âmbito do desespero exclusivamente às condutas que objectivamente o 

procurem obviar, equivale a uma consagração implícita da doutrina da provocação. Dito de 

outro modo, nos casos em que é identificável um provocador, a única forma de 

manifestação do desespero no artigo 133.º CP só pode ser o homicídio do provocador.  

 

O desespero parece-nos configurável como uma perturbação existencial, em que um súbito 

ou prolongado conflito interior emana à consciência do agente, perturbando-lhe as 

motivações. Estão em causa elementos de extrema importância para o seu projecto de vida 

e, em função disso, é-lhe menos exigível um comportamento conforme à norma. Contudo, 

a distinção não terá interesse prático nos casos em que a capacidade motivacional seja 

idêntica, senão para quem considere o desespero um motivo.  

 

É tempo de perguntar se a cláusula do desespero deve assumir-se como uma situação 

objectiva ou se é válida como evento psico-emocional. O caso paradigmático de desespero 

assume a forma de emoção de fundo, o que significa que se trata de situações em que o 

conflito é interiorizado, e o agente se isola do mundo que o rodeia, criando 

simultaneamente expectativas sobre ele. Como vimos 21 , nem sempre as tentativas de 

resolução do problema são evidentes para o observador externo, o que significa que a 

objectividade comportamental do agente é, no mínimo, discutível. Em contextos de longa 

duração, em que é maior a contundência da componente intelectual, a reflexão é 

progressivamente viciada e sê-lo-á tanto mais quanto maior for o distanciamento das 

representações do agente em relação à realidade. O motivo, apresentado como a razão do 
                                                 
20 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 
Justiça”, Ob. Cit., pp. 186-187. Diz o Autor que o desespero tanto pode consistir num estado de espírito 
ocasional como resultar da avaliação ponderada da situação em que o agente se encontra; afirmamos de 
alguém que se encontra desesperado, mas também afirmamos, em sentido diferente que alguém se encontra 
numa situação desesperada. Não me parece que o artigo 133.º permita restringir a sua aplicação a uma 
daquelas acepções. O que importa com certeza é que o agente actue devido ao desespero e não que tenha 
agido quando se encontrava numa situação desesperada. O desespero é a razão para a prática do facto, não 
uma descrição da situação emocional do agente, pelo que também pode resultar de uma decisão ponderada. 
21 FERREIRA, Amadeu, em PEREIRA, Maria Margarida Silva, Ob. Cit., p. 117. 
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facto, é, por isso, aparentemente mais permeável à censura, só podendo constituir-se como 

tal quando seja objectivável. Num entendimento como o perfilhado por Curado Neves, a 

actuação do agente tem de constituir-se como uma forma objectiva de o obviar, o que, nos 

casos clássicos invocados pela doutrina, significa matar o provocador da emoção. Na 

mesma linha da figura da provocação, a dimensão subjectiva da ofensa apenas carece de 

apreciação quando esta se assuma como objectivamente injusta. Discordamos desta forma 

de pensar, uma vez que inverte a evolução histórica e teleológica do preceito. Ainda que 

pensemos de outra maneira, entendemos o alcance das preocupações de Curado Neves 

quanto a uma plena subjectivização do inciso 133.º CP, operada pela Reforma de 1995, 

pois não obstante reconhecer uma maior subjectivização do critério, não a entende como 

plena, apelando à motivação, como factor objectivizável em sede de diminuição da culpa. 

Com o devido respeito, parece-nos que outro elemento, mais objectivo do que o motivo, 

assume um papel importante na análise que o Autor faz da emoção violenta e do 

desespero, no âmbito homicídio privilegiado, não se tratando de um mero lastro de 

objectividade. Esse elemento é a provocação. Se não, vejamos. Primeiro, porque restringe 

o desespero aos casos em que o crime constitua uma forma de objectar ao desespero, o 

que, como vimos, só pode ser interpretado como a morte do autor do facto injusto, o 

provocador. Depois, porque o desespero tem de assumir-se como a razão para o crime, o 

que parece implicar uma consciência do motivo que, por sua vez, propicia uma resposta 

racional(izada), à qual o agente não tem necessariamente de aderir, em termos emocionais. 

Finalmente, o Autor exige ainda que o facto ilícito transpareça uma relevância ético-social, 

que se estrutura como uma reacção à injustiça de um facto prévio, ou seja, uma 

provocação. Deste modo, os requisitos que o Autor faz impender sobre o desespero logram 

os mesmos resultados que a aplicação da doutrina da provocação, apartando-se de uma 

subjectivização parcial, ao mesmo tempo que se aproxima de uma plena intelectualização 

das emoções.  

 

Estamos em liminar desacordo com este modo de pensar. As emoções encerram juízos de 

valor, mas com eles não se confundem. Concordamos com Sartre, ainda que não com o 
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total alcance da sua teoria22, quando este concebe as emoções como modos de apreender o 

mundo. A alteração qualitativa que a emoção magicamente opera na realidade envolve as 

crenças do sujeito, de tal forma que a consciência delas falseia a emoção. Por outras 

palavras, a lente emocional altera o mundo nas suas qualidades, perturbando a informação 

absorvida pelo sujeito enquanto a emoção se manifesta. A consciência de que a emoção se 

baseia num particular sistema de crenças não costuma ocorrer enquanto dura o ímpeto 

emocional, tal é o modo como o sujeito adere à realidade que a emoção lhe cria. Isto 

acontece justamente por que tais crenças não são, nem pretendem ser, proposições de cariz 

científico, necessariamente sujeitas a uma prova de verdade ou, pelo menos, de validade. A 

mesma prova não pode ser lograda no caso de um agente que tenha agido dominado por 

desespero, simplesmente porque a verdade opera de um modo subjectivo; é a verdade 

daquele agente em concreto, com as possibilidades de representação que a sua narrativa 

pessoal lhe possibilitou. Daí que a valoração dos motivos não se nos afigure uma 

alternativa mais objetiva ou mais segura ao juízo de censura, pelo menos, não mais do que 

a valoração das emoções.  

 

A fisionomia típica do desespero revela isso mesmo. As mais íntimas expectativas do 

agente em relação ao mundo, constantemente (ou momentaneamente, no caso de desespero 

situacional) defraudadas, intoxicam os motivos, a partir de uma apreensão distorcida da 

realidade. Por esta razão, o beco sem saída do desespero não pode, também ele, ser 

objectivo, sob pena de só poder aplicar-se nos casos em que o agente não tinha de facto 

outra saída. As representações do agente, parametrizadas pelo sistema de crenças inerente 

à emoção, ditarão a percepção de saídas. Aliás, a única forma de avaliar o conteúdo da 

emoção reside na existência factual de alternativas, pois só assim se poderá avaliar as 

condições de oportunidade do agente para responder à norma jurídico-penal.  

  
                                                 
22 Discordamos que a emoção, podendo assumir-se como uma certa forma de apreender o mundo, opere uma 
síntese indissolúvel entre sujeito e objecto. O projecto existencial do agente inclui outras relações afectivas, 
susceptíveis de interferir na relação sujeito-objecto. Por isso, a tristeza não pode assumir-se como uma mera 
recusa na procura de vias de solução, como pretende SARTRE, Jean-Paul, Esboço de uma teoria das 
emoções, Lisboa: Editorial Presença, pp. 91-93. Tem razão, por isso, Maria Fernanda Palma quando diz que a 
finalidade que Sartre identifica nas emoções exprime as limitações humanas. PALMA, Maria Fernanda, 
Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., p. 83. 
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Na verdade, considerar que os elementos subjectivos da emoção não devem perturbar a 

análise dos motivos equivale a abdicar de um contributo importante para a qualificação do 

acto. Se considerarmos o homicídio por desespero e nos distanciarmos do seu conteúdo 

emocional, poderemos ainda falar de desespero? Se a apreciação da culpa do agente se 

centrar numa objectivação dos seus motivos, desconsiderando o papel das emoções, a 

linguagem da censura distancia-se da humanidade e da sua frágil condição. 

 

 

3. O tratamento jurisprudencial do desespero  

 

3.1. O tratamento do homicídio privilegiado: uma primeira abordagem 

 

A cláusula do desespero não constitui um expediente frequente dos Tribunais, sendo que, 

em alguns casos, se vislumbra uma certa dificuldade em autonomizá-la da compreensível 

emoção violenta. Cremos que um conjunto vário de razões parecem ter contribuído para 

esse fenómeno, ainda que o não possa justificar. É facto que a compreensível emoção 

violenta tem conhecido um desenvolvimento muito mais pujante do que qualquer uma das 

outras figuras privilegiadoras, uma vez que os problemas interpretativos que coloca se 

apresentam como especialmente desafiantes para a doutrina. No que ao desespero respeita, 

e não obstante ter a doutrina desenvolvido sobre ele noções gerais, apenas lhe são 

apontados como típicos dois casos, a saber, as denominadas situações de humilhação 

prolongada e os casos de suicídio alargado. A tipificação de hipóteses concretizadoras da 

cláusula do desespero, podendo ser útil, conduz em alguns casos a uma modulação dos 

casos à imagem das hipóteses teorizadas, restringindo um potencial alargamento do âmbito 

do desespero. Dito de outra maneira, quando os casos de desespero assumam uma 

configuração que não encaixe em panoramas de humilhação prolongada, por vezes, os 

tribunais excluem amiúde a sua aplicação. O desespero não se reduz aos casos avançados 

pela doutrina, nem é esse o propósito da enumeração de casos típicos. Estamos em crer que 

a cláusula deverá ser ponderada noutras constelações factuais, até porque o desespero não 

é identificável pelos seus contornos fácticos, como é pela intensidade extrema do conflito 
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interior ao qual se soma, nos casos de desespero prolongado no tempo, um progressivo e 

insidioso desgaste psíquico. Nesse sentido, trata-se de uma emoção cuja descarga é 

imprevisível e, muitas vezes, bárbara, especialmente quando associada a contextos que se 

arrastam no tempo. Esse aspecto brutal é sublinhado pelo aresto do caso de Ansião, que é 

particularmente rico em considerações sobre o desespero, que refere expressamente já não 

ser mais possível (ao agente) suportar a frustração resultante de continuar a aceitar 

situações que se traduzem em agressões à sua individualidade, e de não reagir contra 

elas.  

 

No que concerne ao tratamento estritamente conceptual do desespero, não há muito mais a 

referir, visto que a esmagadora maioria da jurisprudência tem optado por aderir às 

concepções doutrinárias expostas. Já quanto à sua aplicação, há ainda considerações a 

tecer, uma vez que, em face de uma compreensão deficitária desta emoção, a sua aplicação 

é limitada ou desconsiderada. 

 

 

3.2. O desespero e a névoa da provocação 

 

O desenvolvimento jurisprudencial do homicídio privilegiado não se deixou ritmar pelo 

passo da doutrina, que ou avançava à bolina das alterações legislativas ou as concebia, ela 

mesma. De uma forma persistente, a jurisprudência invocou e aplicou a doutrina do código 

penal de 1886 às problemáticas interpretativas mais prementes do artigo 133.º CP, 

designadamente ao conceito de compreensibilidade da emoção violenta. Pode dizer-se que 

era pacífico na doutrina que o centro da problemática deixara de ser a provocação, com a 

nuance, que os sectores mais objectivistas sublinhavam, de que a provocação seria apenas 

um dos casos susceptíveis de gerar uma emoção violenta; já a doutrina mais subjectivista 

preferia destacar a transferência do fundamento do privilégio dos factos para o estado 

emocional do agente. No entanto, a doutrina da provocação é, ainda hoje, invocada para 

excluir (mais do que para suscitar) a aplicação do homicídio privilegiado. A 

permeabilidade da jurisprudência à doutrina da provocação não se limita a uma ilegítima 
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restrição da atenuação da culpa, ainda que o consequente alargamento da punibilidade 

devesse falar por si. No tocante à emoção violenta, é frequente o apelo à proporcionalidade 

entre o facto injusto provocador e o crime, o facto injusto provocado, como via de 

densificação do conceito de compreensibilidade 23 . O recurso ao critério da 

proporcionalidade abrandou, sendo apontado pela própria jurisprudência o Acórdão do STJ 

de 8 de Maio de 1997, como exemplo da transição para o entendimento segundo o qual a 

proporcionalidade é um mero critério de análise do conceito de compreensibilidade. Cabe 

referir que ao tempo do aresto, já a doutrina deixara de recorrer ao expediente da 

proporcionalidade como critério de avaliação da compreensibilidade, uma vez que 

interiorizara o abandono do paradigma da provocação do direito penal anterior, centrando a 

sua atenção no estado emocional do agente. Significa que a provocação se assumiu não 

apenas como fundamento legitimador das emoções constantes do artigo 133.º CP, 

enquanto respostas a uma provocação anterior, mas definia, também, a medida dessa 

mesma resposta.  

 

Abalada num dos seus pilares, e sob a mira das críticas da doutrina24, a provocação foi 

votada progressivamente ao abandono. Não deixa, por isso, de surpreender que tenha 

logrado uma forte ascendência na noção de desespero acolhida no Acórdão do STJ de 4 de 

Fevereiro de 2004, como noutros. Não é frequente observar nos arestos dos Tribunais 

superiores desenvolvimentos conceptuais puramente jurisprudenciais dos elementos 

privilegiadores, que optam por recorrer a noções doutrinárias. Este acórdão do STJ repesca 

uma noção contida num outro aresto do mesmo Tribunal, de 5 de Fevereiro de 1992, que 

                                                 
23 Este foi o tímido início do abandono jurisprudencial do critério da proporcionalidade. Não obstante, 
emerge pontualmente, designadamente nos arestos do STJ de 20 de Outubro de 2004, de 3 de Novembro de 
2005 e de 7 de Julho de 2010. Contra a uso do critério pronunciaram-se expressamente os arestos do STJ de 
24 de Novembro 1998, de 20 de Maio e de 11 de Novembro, ambos de 1999, de 23 de Fevereiro, de 29 de 
Março, ambos de 2000, e de 22 de Novembro de 2001 e, no mesmo sentido, o acórdão da Relação de Lisboa 
de 16 de Janeiro de 2007.  
24  Nomeadamente, a crítica de DIAS, Jorge de, “Homicídio Qualificado – Parecer”, Colectânea de 
Jurisprudência, XII, 4, 1987, p. 54. A título de curiosidade, e não obstante estar a referir-se a atenuantes 
gerais, também na doutrina espanhola houve uma crítica paralela à jurisprudência do País. Veja-se PUIG, 
Santiago Mir, Derecho penal – Parte general, Barcelona: Editorial Reppertor, 2002, p. 603. Entende o Autor 
que nas atenuantes gerais, o estado passional corresponde a uma imputabilidade diminuída, não se 
fundamentando a atenuação na valoração dos motivos. Por isso, o Autor critica a jurisprudência do seu País 
quando esta nega a atenuação nos casos em que a emoção não tenha sido provocada pela vítima. 
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ficou conhecido como o caso de Ansião, segundo o qual comporta origem ao nível 

psicológico na constatação de situações em que o psiquismo do agente se acha sujeito a 

um esforço constante e exagerado, no sentido da contenção das suas frustrações 

contínuas, por isso mesmo, em alturas imprevisíveis, entra em descompensação, 

conducente à prática compulsiva e repetitiva de actos de violência contra a pessoa que é 

olhada como causa de tais tensões.  

 

É notória a influência da doutrina da provocação nesta noção de desespero, na medida em 

que supõe que o homicídio seja cometido na pessoa do provocador. Não deixa de 

surpreender que, anos decorridos sobre as alterações da Reforma de 1995, a jurisprudência 

insista numa interpretação marcadamente objectivista, da qual o legislador se demarcou. 

Defender que os elementos factuais ou objectivos do crime não devem ser ignorados em 

favor de uma interpretação subjectivista, não equivale a uma objectivização do preceito, 

por recurso à doutrina da provocação. Quem entenda que a relevância dos elementos 

privilegiadores deve ter uma expressão factual apreensível, e mesmo compreensível, não 

poderá coerentemente restringi-la a esse plano, passando de uma subjectivização mitigada 

a uma objectivização plena. Tivemos já oportunidade expor a razões pelas quais 

consideramos que a provocação não constitui um recurso suficientemente flexível no 

âmbito do homicídio privilegiado, em geral, e no que concerne ao desespero, em particular, 

pelo que remetemos o leitor para as considerações feitas atrás.  

 

Acrescenta, ainda, o acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 2004 que o estádio a que chegou 

o sofrimento físico seja pela agressão corporal, seja pela violência psíquica, seja pela 

humilhação, atingiram um escalão de tal modo elevado que só resta ao agente para se 

libertar cometer a ofensa ou o homicídio25. 

 

 

                                                 
25 Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano XII, tomo I, n.º 173, 2004, Associação de solidariedade 
social “Casa do juiz”, Coimbra: Palácio da Justiça, p. 191. 
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3.2.1. Desconsideração da cláusula do desespero sem privilegiamento do crime: o 

exemplo do acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 2004 

 

Ao parco recurso ao expediente do desespero vem somar-se aquilo que consideramos ser 

uma desconsideração do momento de vivência emocional, parecendo pairar sobre ele uma 

certa suspeição. Mesmo quando, dos factos provados, resulta evidente uma componente 

vivencial intensa, esta é, não raras vezes, questionada no plano de uma causalidade 

adequada e previsível. Não queremos com isto dizer que esse raciocínio não possa ou não 

deva ser feito de todo, mas, se a análise dos factos provados repousar exclusivamente nele, 

a vivência subjectiva que caracteriza o desespero será necessariamente limitada por uma 

idoneidade exógena, que lhe é estranha. Esta desconsideração é patente em dois acórdãos 

do STJ, que versaram especificamente sobre o desespero. Faremos uma breve referência à 

factualidade provada, exporemos o juízo do Tribunal, ao que se seguirá a competente 

crítica. 

 

Um dos casos foi já referido, no capítulo em que delimitámos o âmbito do desespero, pelo 

que nos dispensaremos de uma repetição detalhada os factos descritos. Quando o 

expusemos baseámo-nos na deliberação do Tribunal da Relação de Lisboa que, de resto, 

foi objecto de recurso e acolhida nos seus fundamentos e conclusões pelo STJ, em aresto 

de 4 de Fevereiro de 200426. Trata-se, como vimos, de um parricídio, no qual a relação pai-

filho é comprovadamente inexistente nos seus moldes afectivos normais, dada a ausência 

do pai na vida do filho durante o seu crescimento. O pai estivera preso entre 1984 e 1991, 

por homicídio, sendo que após a sua libertação reatara a relação com a mãe. Após o seu 

regresso a casa, exerceu profissões que implicavam a sua ausência por longos períodos de 

tempo. Não obstante este encadeamento factual, vem o Tribunal sublinhar a gravidade do 

parricídio, independentemente da configuração afectiva específica de cada relação pai-

filho, que deve constituir uma contra-motivação ética ao cometimento do homicídio. Tal 

asserção parece encerrar uma contradição insanável com os factos apurados, tendo o 

Tribunal ignorado a materialidade subjacente àquela particular relação. A linha 

                                                 
26 Ibidem, pp. 189-194. 
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argumentativa do aresto, levada às suas últimas consequências, implicaria a aplicação do 

homicídio qualificado, visto que os factos privilegiadores são preteridos em face de 

concepção formalista de contra-motivação ética, completamente arredada da valoração 

concreta daquela relação familiar. Esta autêntica petição de princípio, integralmente 

desmentida pela factualidade provada, leva o Tribunal a menorizar as evidências 

emocionais favoráveis ao agente. Se não, vejamos.  

 

A matéria de facto provada dá conta de um clima de intensa perturbação familiar, agravada 

pela toxicodependência do pai, cuja personalidade agressiva se foi agudizando nos três 

anos anteriores ao crime, tornando insuportável a vivência familiar. Neste ponto, o aresto 

argumenta que um tal quadro familiar não difere das desestruturações comuns a várias 

famílias assoladas pela violência, alcoolismo e toxicodependência, sem que se verifique o 

homicídio do elemento perturbador. Acrescenta, ainda, que o agente terá provocado a 

morte do pai de forma traiçoeira, uma vez que este se encontrava deitado, de costas, e o 

tiro terá sido disparado a menos de 1,50 metros do seu corpo. Ora, parece-nos ser esta uma 

argumentação extremamente vulnerável, uma vez que, apesar de os contextos familiares 

assolados pela violência e pela toxicodependência, assumirem quadros de vivência muito 

difícil, a verdade é que não são idênticos. Neste caso, inexistia qualquer laço afectivo que 

permitisse ao agente resignar-se à situação. Noutros contextos, os laços entre o elemento 

perturbador e a família podem basear-se num passado feliz e afectivamente consistente e 

que, esse sim, funcionaria como um verdadeira contra-motivo. Não é, de todo, o caso.  

 

A indagação sobre a existência de saídas alternativas ao crime é fundamental para a 

identificação dos casos de desespero. O Tribunal recorrido considerou que o agente havia 

assumido responsabilidades no seio da família que lhe não cabiam e que deveria ter 

permitido que os pais resolvessem os seus problemas entre si. A mãe não apresentara 

qualquer queixa às autoridades, excepto aquando da fractura do maxilar, dias antes do 

homicídio. O STJ subscreve a análise do acórdão recorrido, acrescentando que o agente, 

com 19 anos à data dos factos, poderia ter procurado alternativas de vida que lhe 

permitissem sair de casa dos pais. A auscultação daquele quadro familiar permite perceber 
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que a ligação afectiva entre o agente e a mãe impedia que aquele abandonasse a casa em 

que vivia, deixando a mãe sob o jugo da agressividade do pai. A narrativa do agente 

estruturou a sua noção de família, cujas circunstâncias arrastaram para a 

monoparentalidade, criando um elo de ligação muito forte entre ele e a mãe. O projecto 

existencial do agente envolvia (também) o bem-estar da mãe, de tal forma que cremos estar 

em condições de concluir que a representação de um perigo, em todo o caso real, para a 

vida ou integridade física da mãe, o perturbasse intensamente. A perspectiva da ausência 

daquela figura desmoronaria o sentido identitário do próprio agente, sendo, aliás, discutível 

a própria oportunidade do agente de representar condutas alternativas. Se o acórdão 

recorrido dá como provado que o agente assumira responsabilidades familiares que lhe não 

cabiam, resulta claro que dificilmente vislumbraria alternativas de vida. Na sociedade dos 

nossos dias, em que os filhos habitam em casa dos pais até idades mais avançadas, parece-

nos até excessivo que o Tribunal venha considerar exigível que um jovem de 19 anos saia 

de sua casa para construir sozinho uma alternativa existencial. Nos casos de desespero, a 

justa oportunidade de representar outras opções comportamentais encontra-se, ela própria, 

perturbada. Por esta razão, e contrariamente ao que conclui o STJ, o beco sem saída não 

pode ter uma configuração objectiva, sob pena de negação da própria essência do 

desespero. Não obstante a perturbação das representações pela emoção, a conduta não 

poderia ser desculpada, em virtude da sua desrazoabilidade. Acresce, ainda, referir que, 

mau grado esta constelação fáctica, o agente manteve um comportamento social e escolar 

irrepreensíveis. Pelas razões expendidas, justificar-se-ia a atenuação da culpa. De todo o 

modo, concluiu o Tribunal pela subsunção do caso ao homicídio simples. Esta solução é 

semelhante à adoptada pelo aresto do STJ de 5 de Fevereiro de 1992 que, não obstante tal 

solução, reconheceu que o agente, embora mantenha o seu sentido crítico e a noção de 

proibição legal, moral e/ou religiosa dos seus actos, se encontre fortemente diminuído na 

sua capacidade de se determinar por aquelas proibições, e às vezes, mesmo, se encontre 

na situação de não conseguir conceber como viável qualquer atitude diferente daquela 

que acaba por tomar27.  

 

                                                 
27 O texto integral do acórdão pode ser encontrado em MONTEIRO, Cristina Líbano, Ob. Cit., p. 118 e ss.. 
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Uma nota final: não parece ter o aresto considerado que o pai estivera preso por homicídio, 

dispondo de armas em casa e que, momentos antes do disparo, terá dito que qualquer dia 

rebentava com aquilo tudo. Qualificar a forma do acto como traiçoeira, sugerindo até uma 

eventual qualificação do crime, só pode afigurar-se adequado se ignorarmos por completo 

o desespero que o agente sentia, e atendermos apenas e só ao modo de execução do 

homicídio. Esta asserção do Tribunal revela um certo distanciamento de uma adequada 

valoração das emoções, fixando a sua análise nos contornos mais objectivos e factuais do 

acto. Um homicídio cometido de forma traiçoeira parece exigir uma adesão emocional e 

intencional ao acto de trair, e não uma mera estruturação formal da execução. Terá de 

existir um querer próprio, uma adesão interior da qual o acto é uma expressão fáctica, 

como se fosse um eco exterior de algo já produzido no íntimo do agente, e não o inverso, 

como se a emoção constituísse um eco do comportamento. Uma análise como aquela que 

faz o Tribunal é sintomática da impermeabilidade generalizada da jurisprudência aos 

aspectos mais subjectivos do comportamento humano. 

 

 

3.2.2. Desconsideração da cláusula em face da compreensível emoção violenta: o 

exemplo do acórdão do STJ de 16 de Outubro de 2003 

 

Este aresto trata do caso de um agente que mata o genro. A vítima casara com a filha do 

agente, tendo ambos emigrado para o Luxemburgo. Do casamento nasceram três filhos, 

que sempre viveram com os pais. O agente manteve sempre uma relação próxima com a 

filha. Em virtude do estilo de vida boémia e familiarmente negligente do marido, que mal 

provia ao seu sustento, o agente deslocou-se por duas vezes ao Luxemburgo, com o 

objectivo de proporcionar géneros alimentares e aliviar as dificuldades financeiras. Aparte 

os aspectos patrimoniais, a relação familiar entre a vítima, a mulher e os filhos conheceu 

uma degradação significativa com o passar do tempo, somando-se episódios de violência. 

Da matéria de facto apurada constam humilhações e insultos aos filhos, agressões e 

ameaças de morte à mulher, de tal modo que chegaram a estar alojados numa instituição 

luxemburguesa de apoio a vítimas de violência doméstica. Regressaram a casa, em virtude 
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da perseguição e das ameaças de morte que fazia à mulher, manietando-a a voltar. Nos 

últimos seis anos da sua vida, embriagava-se com uma regularidade quase diária e os 

episódios de violência somaram-se, quer na pessoa da mulher, quer na da filha mais velha, 

revestindo, por vezes, contornos sádicos. A vítima manteve várias relações extraconjugais, 

especialmente nos seis anos que antecederam o crime. A família passava férias em 

Portugal, em casa do agente, o que propiciou que este conhecesse o ambiente de tensão 

familiar e de medo em que viviam a sua filha e netos. O conhecimento da realidade 

exposta gerou no agente sentimentos de angústia e de receio pela integridade física da filha 

e dos netos, lamentando-se desta situação a pessoas do seu círculo pessoal, chegando 

mesmo a chorar. O Tribunal considerou provado que, até Maio de 2002, o agente acalentou 

a esperança de que o genro alterasse o seu comportamento, chegando até a conversar com 

ele nesse sentido. Nessas conversas, a vítima reconhecia o seu comportamento nocivo, 

prometendo consecutivamente alterá-lo. Como tal não acontecesse, os sentimentos de 

temor do agente em relação à sua família agudizaram-se. Em Maio de 2002, a vítima 

deslocou-se a Portugal com o propósito de tratar de assuntos relativos a uma casa que ele e 

a esposa tinham em construção, manifestando vontade de ficar alojado em casa dos sogros. 

A 4 de Maio depositara aí os seus pertences, mas não lá pernoitaria até à noite de 13 de 

Maio, visitando a casa apenas para tomar banho e mudar de roupa. Esta circunstância 

causou irritação e incómodo ao agente, estado que se agravou quando soube que a vítima 

não pernoitara em casa dos pais. Em chamada anónima, o agente foi informado que o 

genro passava as noites num hotel, na companhia de uma cidadã brasileira, gastando 

avultadas quantias de dinheiro. No dia 11 de Maio, o sogro teve uma discussão com o 

genro, na qual reprovou o seu comportamento em Portugal e alertou-o para grave situação 

patrimonial que o seu comportamento havia provocado ao longo dos anos. Na noite de 13 

de Maio de 2002, a vítima chegou a casa dos sogros por volta das 2h30. Sentindo a sua 

presença, o agente levantou-se para ir ao seu encontro, com o propósito de o alertar, uma 

vez mais, para a gravidade do seu comportamento. O genro deixou claro que não queria 

que o sogro se intrometesse na sua vida, dirigindo-se ao quarto que lhe estava destinado na 

casa, munido do telemóvel, e efectuou uma chamada para a mulher. No decurso da 

chamada, entre outras coisas, o agente ouviu o arguido dizer Já falta pouco para ir para 
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cima! Quando aí chegar faço-te a folha, dou-te três tiros nos cornos e acaba-se esta 

porcaria toda. Entendendo que o interlocutor se tratava da filha, o agente ficou gravemente 

perturbado. No dia seguinte, o sogro deslocou-se com a sua mulher a casa de uma filha, 

que havia combinado ir às compras com a mãe. Como não costumava acompanhá-las, 

conduziu o automóvel até sua casa, depois do que a filha seguiu nele com a sua esposa. 

Determinado a tornar a conversar com a vítima sobre o seu comportamento, o agente 

dirigiu-se ao seu quarto e, como este estivesse a dormir, procurou acordá-lo. A vítima, 

reagindo violentamente, disse-lhe que desaparecesse, ameaçando-o de morte. Nesse 

momento, o agente muniu-se de uma arma de caça, que estava habilitado a possuir, dirigiu-

se ao quarto do genro e disparou, provocando-lhe a morte. Deixou um bilhete a comunicar 

que havia matado o genro e, de seguida, deslocou-se à GNR local, com o fim de se 

entregar. 

 

Um caso deste tipo é particularmente interessante do ponto de vista da aplicação das 

cláusulas de diminuição da culpa, na medida em que se trata de uma situação prolongada 

no tempo cujo culminar é propiciado por uma atitude violenta por parte da vítima. Quando 

assim é, duas figuras privilegiadoras podem ser invocadas, a saber, a compreensível 

emoção violenta e o desespero. Neste ponto, a jurisprudência tem denotado algumas 

dificuldades em distingui-las e, até, em autonomizá-las, ainda que o cotejo entre a 

aplicação de uma ou de outra é decidido, via de regra, em favor da compreensível emoção 

violenta. É o caso do acórdão em apreço. 

 

Entendeu o STJ que não resulta dos factos provados que o agente tenha perdido a 

esperança, que o próprio alimentava, de que a vítima alterasse o seu comportamento 

familiar e que esse facto tenha nele gerado sentimentos de angústia, desalento ou de aflição 

de tal forma que se sentisse na situação incontornável de matar o genro. Nas palavras do 

STJ, o que rigorosamente resulta dos factos provados é, ao contrário, que o arguido 

actuou dominado por um estado de exaltação, de revolta e de descontrolo emocional 
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decorrente, em termos de causa próxima, do facto de ter sido agredido, injuriado e 

ameaçado pela vítima dentro da sua própria residência28. 

 

O Tribunal reconhece que os maus-tratos físicos e psicológicos que a vítima infligia aos 

filhos e à mulher e as sucessivas conversas entre esta e o agente criaram neste último uma 

tensão psicológica, que se foi consecutivamente agravado. Neste período, as intervenções 

do agente primavam pelo diálogo. Na noite antecedente ao crime, a troca de palavras entre 

o agente e a vítima e as ameaças de morte desta à filha daquele agravaram os sentimentos 

do agente. Na manhã seguinte, quando procurou conversar sobre o sucedido, foi insultado 

e agredido gratuitamente pela vítima, facto que o STJ cuidou tratar-se de uma provocação 

que gerou o descontrolo emocional do agente.  

 

A apreciação que o Tribunal faz da factualidade antecedente ao crime parece basear-se no 

seguinte pressuposto: se, durante anos consecutivos, o comportamento do agente para com 

a vítima sempre fora pacífico, tendo até um intuito pedagógico, a emoção homicida só 

pode ter sido gerada pelo comportamento provocatório da vítima. Tal juízo não se afigura 

exacto e é, em nosso ver, sintomático daquilo que entendemos ser uma válvula de escape 

algo equívoca da jurisprudência. Nos casos de agressões proteladas no tempo em que o 

agente do crime não é o objecto mais directo dos abusos da vítima, a tendência dos 

tribunais é procurar o fundamento do privilégio num facto exterior provocatório, 

direccionado especificamente ao agente. Por outras palavras, a aplicação do desespero 

parece encontrar-se refém de uma relação entre o indivíduo desesperado e o objecto do 

desespero, na qual a intervenção de um terceiro só é admitida se titulada por uma 

competente provocação da vítima, que lhe seja especificamente dirigida. Prova dessa 

concepção jurisprudencial é a noção de desespero a que atrás já nos referimos, nos termos 

da qual o homicídio deve ser executado na pessoa do autor da tensão criada. O mesmo se 

passa no caso do aresto do STJ de 4 de Fevereiro de 2004, analisado supra, que entendeu 
                                                 
28  O texto do acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, encontra-se em linha, na página 
http://www.dgsi.pt/jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/dc4a60d36559029d80256de800359c67?Op
enDocument 
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que o facto de a vítima não ter agido de molde a provocar semelhante emoção no agente 

afastaria a aplicação do homicídio privilegiado no seu conjunto.   

 

O problema da jurisprudência na aplicação do homicídio privilegiado, sobretudo no cotejo 

entre emoção violenta e desespero, é a sua impermeabilidade à intervenção das emoções na 

culpa penal. Uma adequada intervenção das emoções no próprio juízo de culpa, longe de 

perturbar uma decisão racional e justa, favorece uma aproximação humana (e humanista) 

entre julgador e julgado. O reconhecimento de uma condição universal de fragilidade 

perante a vida, enquanto conjunto de eventos e de elementos sobre os quais inexiste 

qualquer possibilidade de controlo, aproxima juiz e arguido não no plano jurídico, de 

responsabilidade, mas do ponto de vista humano e transjurídico, em que os conceitos de 

humanidade, solidariedade e responsabilidade se identificam29. Esta asserção não é, como 

pareceria prima facie, meramente teórica. A sua virtualidade prática consistiria numa 

diferente perspectivação das emoções, designadamente do desespero, libertando-o do jugo 

redutor da provocação. Na verdade, a análise da figura nos quadros da provocação injusta, 

quando o agente do crime não é a vítima mais directa dos abusos do provocador, equivale 

a desconsiderar que o desespero alheio pode gerar sentimentos de empatia, similares aos 

implicados na compaixão, que desembocam no desespero do agente. Do mesmo modo que 

a compaixão corresponde a um sofrimento reconhecidamente partilhado, é também 

possível desesperar pelo outro, temer pela sua situação. Note-se que as emoções se 

distinguem. No caso da compaixão trata-se de um sofrimento projectado no outro e na sua 

dor, envolvendo um certo reconhecimento da vulnerabilidade da existência. Já os casos de 

desespero não correspondem necessariamente a uma projecção altruísta do outro no Eu do 

agente. A perspectiva de quem desespera por uma situação da qual não é a vítima mais 

directa é auto-referente, isto é, exprime claramente a importância da vítima no seu projecto 

existencial. Não queremos com isto dizer que não se trata de uma emoção com reflexos 

altruístas, até porque é frequente observar uma angústia pelo sofrimento do outro que não 

pode conceber-se como puro desespero. Estamos, aliás, convencidos, de que a um 

                                                 
29  NEVES, António Castanheira, “Pessoa, Direito e Responsabilidade”, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 6, Fascículo 1, Janeiro-Março de 1996, Coimbra: Coimbra editora, p. 43. 
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homicídio cometido nestas circunstâncias inere um estado psíquico intrincado, no qual se 

torna difícil identificar apenas uma emoção. A ser assim, nesses casos haverá sempre um 

elemento típico da compaixão, que, no entanto, a não esgota: a empatia.  

 

É justamente esse sentimento empático que parece rarear nos acórdãos dos Tribunais 

superiores que, manifestamente contra as regras de experiência, empreendem uma procura 

incessante por elementos objectivos em que possam fundamentar as suas conclusões. 

Resulta claro da narrativa exposta no aresto em apreço que a descarga emocional se não 

deveu apenas a uma provocação violenta e gratuita por parte da vítima. Considerá-lo 

implicaria fazer tábua rasa de todos os factos que não os mais imediatamente anteriores ao 

crime, como sejam os laços afectivos entre pai, filha e netos e a violência perturbadora das 

agressões, as conversas que o agente entabulava com a vítima com um intuito pacificador 

ou a angústia e aflição sentidas por aquele ao longo dos anos. A violência da emoção não 

advém de um facto injusto singular da vítima, como se de uma emoção situacional se 

tratasse. Aliás, sintomático de que se trata de uma efectiva situação de desespero são as 

tentativas, sucessivamente goradas, do agente em pacificar a vivência familiar da filha. 

Para aplicar a emoção violenta teria de entender-se que o agente não teria tido o 

refreamento de espírito necessário para não cometer o crime. Se nos perguntar-mos 

porquê?, parece-nos evidente que não pode retroagir-se meramente ao momento do facto 

ou ao lapso de tempo que imediatamente o antecedeu, até porque o único facto favorável a 

uma tal interpretação reside na circunstância de ter sido a primeira vez, perante uma atitude 

agressiva e injuriosa por parte da vítima contra si, que o agente agiu de forma violenta. 

Uma vez mais, a jurisprudência parece ter confundido a violência do crime com a emoção 

violenta, onde costuma estar em causa uma falta situacional de refreamento emocional, em 

face de um determinado evento. Não foi o que se passou no caso em análise. Do que se 

trata, de facto, é de uma emoção de fundo, complexa, na qual se misturam sentimentos de 

revolta pelos maus-tratos do genro à sua filha e netos, mas com uma vontade interessada e 

manifesta na pacificação do conflito. Pode dizer-se que ao agente faltou, ao longo dos 

anos, refreamento emocional? Por tudo o que foi dito, a resposta é necessariamente 
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negativa, pelo que deveria o Tribunal ter aplicado a cláusula do desespero, uma vez que 

dispunha de elementos par tal. 

 

No entanto, convém assinalar que nem todos os casos em que a história da emoção é 

anterior ao momento do crime podem ser subsumidos ao desespero ou a outra qualquer 

cláusula do homicídio privilegiado. O requisito do domínio da emoção não pode, nem 

deve, ser olvidado. A mera verificação de uma emoção não despoleta a aplicação do 

homicídio privilegiado, em qualquer uma das suas cláusulas. Importa que ela domine o 

agente, mas deve sublinhar-se um certo mecanicismo inerente ao entendimento 

jurisprudencial do domínio da emoção. Nas palavras do acórdão do STJ de 7 de Julho de 

2006, não é então o agente que conduz o seu comportamento, mas o deixar arrastar-se 

pela violência da emoção, que o domina, prejudicando-lhe a inteligência e a vontade, 

apresentando-se a emoção como um mosaico integrado por vários elementos, uma 

unidade de conjunto em que relevam a personalidade do agente, factores psicológicos, 

influências endógenas, o estado psíquico nas semanas e meses antes da acção, o 

comportamento imediatamente antes, durante e depois da acção30.  

 

Em todo o caso, torna-se necessário provar o domínio exercido pela emoção no momento 

do facto. Foi o que fez o acórdão do STJ de 10 de Dezembro de 2009. Trata-se do caso de 

uma vítima com uma personalidade agressiva e anti-social, que perseguia dois irmãos, pela 

noite, durante meses, conseguindo que lhe fornecessem dinheiro, comida, tabaco, vinho e 

abrigo, em virtude do temor que estes por ele nutriam. Os irmãos participaram o caso às 

autoridades policiais, sem qualquer resultado. Na noite dos factos, um dos irmãos foi 

encontrar a vítima envolvida em confrontos físicos com seu irmão. O agente apelou à 

vítima que parasse, tendo a vítima retorquido que os deixasse, se não a seguir seria ele o 

agredido. Muniu-se, então, de um ferro e disferiu-lhe, com o propósito de matar, duas 

pancadas na cabeça, que resultaram na morte da vítima. Neste caso, entendeu o Tribunal 

que o agente não se encontrava dominado pelo desespero, ainda que os actos da vítima 

                                                 
30 Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça, ano XIV, tomo II, n.º 192, 2006, Associação de solidariedade 
social “Casa do juiz”, Coimbra: Palácio da Justiça, p. 209. 
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fossem adequados a gerar tal emoção. É discutível que, ao presenciar o confronto físico 

entre o irmão e a vítima, o agente não possa ter vivenciado situacionalmente o desespero 

de fundo que já sentia, fruto das humilhações e do temor de que, durante vários meses, 

havia sido vítima. Ainda assim, a matéria de facto provada não parece permitir uma 

conclusão definitiva. No entanto, é importante distinguir as situações em que o agente se 

encontra dominado por desespero. De duas, uma: ou a situação é um mero pretexto de 

vingança, caso em que a aplicação do 133.º CP deve ser arredada, ou o momento do crime 

corresponde ao momento da descarga emocional. Os casos difíceis serão aqueles em que 

não é possível perceber se a emoção que o agente sentia foi despoletada pela situação que 

leva ao crime ou se, pelo contrário, teria agido do mesmo modo na ausência de emoção. 

Estamos em crer que o Tribunal considerou esta última hipótese, pelo que afastou a 

aplicação do homicídio privilegiado, remetendo o problema para o homicídio simples, com 

uma atenuação especial da pena. As questões mais complexas devem procurar resolução 

em sede de peritagem. Não deixa, no entanto, de nos surpreender que as instâncias não 

tenham considerado a figura do excesso de legítima defesa, sendo que dão como provado 

que o temor que os irmãos sentiam pela vítima era comum à população da localidade onde 

viviam.  

 

 

4. Considerações finais 

 

O entendimento jurisprudencial da cláusula do desespero em muito se afasta das 

concepções desenvolvidas pela doutrina. A análise da factualidade de cada caso tende 

indelevelmente para um entendimento objectivista das cláusulas, que desconsidera os 

aspectos subjectivos da conduta. O próprio pensamento expendido sobre o homicídio 

privilegiado parece ainda refém da velha doutrina da provocação, como se o fundamento 

do privilégio residisse numa resposta a um facto injusto da vítima31. Esta perspectiva é 

desmentida não apenas pela história, mas também pelos fundamentos e pela teleologia do 

                                                 
31 Neste sentido, também NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do 
Supremo Tribunal de Justiça”, Ob. Cit., p. 216. 
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preceito, cujo entendimento se subjectivizou a partir da Reforma de 1995. A incessante 

procura de fundamentos objectivos e seguros para a aplicação do Direito tem redundado 

em soluções deficientes, sucessivamente chanceladas e apoiadas pelo STJ, por via de 

recurso. Ainda nesta linha objectivizante, e tendo em conta que os casos de desespero 

ocorrem amiúde no seio familiar, a compreensão do parricídio revela um conservadorismo 

sem eco na sociedade hodierna. A valorização hiperbólica do elemento biológico, mesmo 

quando os factos desmentem um substracto afectivo entre pais e filhos, prossegue à bolina. 

Amiúde os Tribunais qualificam o homicídio, mesmo quando a factualidade provada 

arreda qualquer fundamento afectivo na relação familiar a qual, em todo o caso, só pode 

constituir uma contra-motivação ética formal.  

 

As deficiências na aplicação do Direito devem-se indiscutivelmente a uma compreensão 

lacunosa do fundamento do privilégio. Mas não só. A própria abordagem das emoções 

enquanto formas de pensar o mundo é ainda escassa, até porque a subjectividade que lhes 

inere requereria uma mudança radical na obsessão objectivista da jurisprudência. Mesmo a 

compreensão das soluções doutrinárias é, ela própria, objectivizada, como acontece com a 

identificação dos casos típicos de desespero. A doutrina propôs como casos de desespero 

as situações de humilhação prolongada e os suicídios alargados. Fora destes casos, quando 

não mesmo perante factualidades semelhantes, a jurisprudência empreende uma procura 

incessante por elementos objectivos que baseiem as suas conclusões, abrigando-se 

frequentemente na datada doutrina da provocação.  

 

A intervenção das emoções no juízo de culpa é ainda encarada com suspeição pela 

jurisprudência e por alguns sectores da doutrina, por serem culturalmente concebidas como 

elementos perturbadores de uma decisão racional.  
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V. O fundamento do privilégio 

 

 

1. As teorias da culpa da vontade e da culpa pelo carácter  

 

 1.1. Generalidades 

 

A culpa tem como pressuposto a acção livre, o que significa que só é possível considerar 

culposo o acto concretizado, em que ao agente assistia a liberdade de agir de outra 

maneira. Adiantamos se trata de um pressuposto sobejamente criticado, principalmente em 

virtude da sua indemonstrabilidade prática e teorética, uma vez que a capacidade de 

decisão e de autodeterminação livre, numa situação concreta, é inapreensível por terceiros 

ao agente1.  

 

Do poder agir de outra maneira, nasceram duas formas de conceber o alcance e conteúdo 

do conceito de culpa. Para uma delas, a culpa diz respeito à vontade actualizada no facto; 

para outra, culpa pelo facto refere-se ao carácter. Tratá-las-emos brevemente, fazendo a 

sua crítica no plano do homicídio privilegiado, a fim de testar a sua validade. 

 

 

2. As teorias da culpa da vontade 

 

2.1. A culpa como decisão de vontade pelo ilícito 

 

Esta doutrina encontrou a sua maturidade em Arthur Kaufmann2. Para o Autor, o poder 

agir de outra maneira constitui o pressuposto da culpa, mas o seu substracto só pode ser 

                                                 
1 DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Coimbra: Coimbra editora, 1995, pp. 23-37. 
Segundo o Autor, a única forma de resolver a questão consistiria numa abstracção ou generalização do agente 
concreto para uma capacidade média de motivação pela norma, erigida pelo homem médio ou pelo homem 
do tipo social do agente. Tal solução redundaria num incoerente divórcio da concreta liberdade do agente, 
que subjaz ao pensamento do poder agir de outra maneira. Adiante, abordaremos esta questão. 
2 IDEM, Ibidem, pp. 59-64. 
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encontrado numa decisão consciente e favorável ao ilícito, que tenha representado o 

resultado proibido. O sentido e o conteúdo da decisão definem o alcance e extensão do 

juízo de censura, medida pelo grau de afastamento do agente em relação à norma, ou seja 

da licitude.  

 

 

2.1.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero     

 

Subscrevemos as críticas feitas por Figueiredo Dias 3  a esta doutrina. Uma decisão 

consciente pelo ilícito enfrenta dificuldades insuperáveis, no que respeita à dogmática da 

culpa, e sobretudo no plano particular da negligência inconsciente. De facto, na 

negligência inconsciente não é apreensível uma decisão de vontade consciente, o que leva 

Arthur Kaufmann a concluir que, nesses casos, inexistindo na culpa qualquer conteúdo 

material, não efetuar-se a punição. Parece-nos que o Autor quer mais da sua tese do que 

aquilo que ela pode provar. Se o pressuposto da culpa continua a ser o poder de agir de 

outra maneira, não obstante o agente ter actuado de forma inconscientemente negligente, 

significa que poderia ter adoptado outro comportamento. Se o critério consistisse na 

consciência da decisão, estreitar-se-ia o seu conteúdo, o ilícito da decisão. Em todo o caso, 

o substracto material da ilicitude não é claro, uma vez que não veicula uma ideia de mal 

para além do afastamento da norma de Direito, formalizando a censura. 

 

Um pensamento como o que acabámos de referir não pode fundamentar a diminuição da 

culpa no homicídio privilegiado por desespero. No que respeita ao seu pressuposto, 

algumas objecções podem fazer-se. Para além do óbice genérico da sua 

indemonstrabilidade, nos casos de desespero, é o próprio poder agir de outra maneira que 

está em que causa. Mesmo que esse poder fosse verificável a sua concreta ausência seria 

explicada pela presença contextual de constrangimentos a uma decisão livre abstraída de 

um sentido próprio. Ignora, por isso, a funcionalização da intensidade da emoção à 

importância do seu objecto no quadro de um projecto de vida feliz. Nestes termos, a 

                                                 
3 IDEM, Ibidem, pp. 61-64. 
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decisão é isolada do próprio agente, correspondendo a uma decisão pelo ilícito 

finalisticamente vazia. Também o seu conteúdo material não parece adequar-se à ontologia 

própria dos fenómenos de desespero. A compatibilidade do desespero com a premeditação 

reporta a decisão pelo ilícito a um momento anterior, sendo o momento do crime a 

concretização de um mal previamente decidido. Esta objecção não será decisiva se 

entendermos que a vontade apenas se manifesta no facto. De todo o modo, o homicídio por 

desespero, prolongado ou situacional, descreve um contexto de ausência de alternativas de 

vida e uma necessidade de preservação da própria dignidade do agente, pelo que o móbil 

da decisão não é reduzível ao ilícito, per se. Queremos com isto significar que a vontade 

do agente não se encontra funcionalizada ao resultado ilícito, na medida em que este é 

apenas um meio (muitas vezes, o único) para a concretização seu verdadeiro querer.  

 

Em suma, a teoria da culpa como decisão consciente pelo ilícito pretende circunscrever à 

vontade culposa essa decisão, limitando o âmbito do pressuposto em que assenta. Pelas 

razões aduzidas, entendemos que o conteúdo do privilégio do homicídio por desespero não 

pode residir numa decisão consciente pelo ilícito. 

 

 

2.2. A culpa como capacidade de motivação pela norma 

 

O poder agir de outra maneira é fundamento pacífico da culpa entre aqueles que defendem 

uma culpa da vontade, actualizada no facto. Onde existe discórdia é quanto ao conteúdo do 

conceito de culpa, isto é, em que limites se move a sua apreciação, quando o agente tenha 

podido agir de outra maneira. A corrente de pensamento em que se insere a culpa como 

capacidade de motivação pela norma abstrai o juízo de censura de uma valoração ética da 

vontade, para se concentrar nas condições de liberdade em que se essa vontade se formou. 

Se a culpa é aferida pela ausência de constrangimentos à liberdade do agir, o seu conteúdo 

só pode focar-se na concreta capacidade de que o agente dispunha para se autodeterminar 

pela norma. É o que defende a tese ora em análise. Deste modo, o poder agir de outra 
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maneira ergue-se como pressuposto e conteúdo da culpa4, sendo culpado quem, dispondo 

de capacidade de se motivar pelos comandos penais, não o fez.  

 

 

2.2.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero 

 

Para além do poder agir de outra maneira, que temos vindo a criticar, as aporias levantadas 

à teoria da culpa como capacidade de motivação pela norma reportam-se às suas 

consequências dogmáticas, designadamente à fronteira entre inimputabilidade, 

imputabilidade diminuída e imputabilidade. 

 

O primeiro óbice que enfrenta uma teoria da culpa como a que explicámos assenta na 

fronteira entre a imputabilidade e a inimputabilidade. Os critérios aos quais subjaz o juízo 

de (in)imputabilidade consistem, por um lado, na capacidade de conhecer e avaliar a 

ilicitude do facto e, por outro, na capacidade de se autodeterminar de acordo com essa 

avaliação; são estes, aliás, os termos da redacção do artigo 20.º CP. Tais requisitos 

coincidem com o substracto da capacidade de motivação pela norma, que é, afinal, o 

verdadeiro pressuposto da culpa, uma vez que o poder de agir de outra maneira só pode 

ter-se por verificado quando tal capacidade esteja aferida5.  

 

A consequência dogmática de um tal entendimento seria a indistinção entre os requisitos 

da diminuição da culpa e os da inimputabilidade. Melhor dito, se uma menor capacidade 

de motivação pela norma origina uma culpa diminuída e se à ausência total dessa 

capacidade corresponde a inimputabilidade, então, o que as separa é uma questão de grau. 

Ou seja, o juízo de imputabilidade é uma parte integrante da verificação da existência 

global de uma uniforme capacidade de motivação pela norma6.  

 

                                                 
4 IDEM, Ibidem, p. 65. 
5 Neste sentido, a crítica de DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., pp. 59-64. 
6 Nestes termos se expressa o mesmo Autor, Ibidem, pp. 68-69.  
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No âmbito do homicídio privilegiado, a concepção em crítica enfrenta aporias decisivas 

para a sua liminar rejeição. A configuração dos estados de afecto ínsitos na norma 

privilegiadora, podendo ligar-se a uma imputabilidade diminuída, opera, como teremos 

oportunidade de confirmar, ao nível da exigibilidade 7 . Ainda sem expormos toda a 

problemática desta concepção de culpa, adiantamos que o artigo 133.º CP não abarca 

situações de inimputabilidade, quer por uma razão dogmática, quer por uma questão 

sistemática. Do ponto de vista dogmático, a inimputabilidade constitui um verdadeiro 

pressuposto da comprovação da culpa8, sendo inconciliável com a atenuação de uma culpa 

que se tem por existente. O óbice sistemático expõe essa incompatibilidade dogmática, 

uma vez que o ordenamento jurídico-penal a enquadra no artigo 20.º CP. Não poderia um 

estado de afecto diminuir uma culpa que se não formou, o que significa que o fundamento 

do privilégio não pode abranger situações de inimputabilidade. Se as incluir, não será 

enquanto tais que atenuarão a culpa9.  

 

Deixámos para trás a questão da inimputabilidade, sem termos resolvido a questão da 

imputabilidade diminuída. Como resolve a teoria da capacidade de motivação pela norma 

esse problema? Se se privilegia uma culpa diminuída, não estaremos a falar de casos em 

que se verifica uma correspondente imputabilidade diminuída? O paralelismo é, prima 

facie, convincente. Porém, uma lógica deste tipo redundaria num problemático 

automatismo, segundo o qual, perante uma imputabilidade diminuída, a atenuação seria 

obrigatória 10 . Aplicado ao homicídio privilegiado, este raciocínio conduziria a uma 

                                                 
7 Assim, já DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 
81-82; NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal 
de Justiça”, Ob. Cit., pp. 192-195, e PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, 
Ob. Cit., p. 235.  
8 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Ob. Cit., p. 570. 
9 O acórdão do STJ de 5 de Fevereiro de 1992 qualificou as situações de perturbação emocional como 
situações reais de semi-imputabilidade, uma vez que o agente mantem o sentido crítico e a capacidade de 
avaliar a ilicitude do facto, não sendo, contudo, capaz de se determinar de acordo com essa avaliação. Não 
obstante tal qualificação, o Tribunal não aplicou o artigo 20.º CP, optando pelo homicídio simples, 
especialmente atenuado, ao invés do tipo privilegiado, que se afiguraria mais consentâneo com os factos 
provados. No sentido desta objecção, MONTEIRO, Cristina Líbano, Ob. Cit., pp. 122 e 125, e ALMEIDA, 
Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art.Cit., p. 4. 
10 Neste sentido STRATENWERTH, Günter, Derecho penal – Parte general I – El hecho punible, tradução 
da 2.ª edição alemã, Gladys Romero; Madrid: Editorial Edersa, 1982, pp. 71 e 174. No entender do Autor, a 
culpa refere-se a um poder conhecer a exigência do Direito e determinar-se de acordo com ela. Assim, 
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automática diminuição da culpa do agente, sempre que um estado de afecto ou um motivo 

de relevante valor ético-social diminuísse a sua capacidade de se motivar pela norma. Se a 

avaliação da culpa residir na concreta capacidade de autodeterminação do agente, o juízo 

de culpa volve-se em puramente subjectivo, sem que dele se retire qualquer noção de dever 

concretamente dirigido ao agente.  

 

Uma solução assim enfrenta obstáculos de monta. Nos termos da teoria em crítica, o juízo 

de censura da ordem jurídica fundar-se-ia numa perturbação da capacidade do agente, sem 

discutir a oneração dessa capacidade com um crivo objectivo. Quer dizer que a 

imputabilidade diminuída satisfaz a atenuação da culpa, o que resulta em afastar da 

imputabilidade (ainda que diminuída) aquilo que a caracteriza: a susceptibilidade de 

censura, isto é, uma noção de dever. Como censurar a menor capacidade de motivação pela 

norma sem que a essa mesma capacidade subjaza um dever?  

 

Se apenas inerir à culpa privilegiada uma diminuída capacidade de autodeterminação do 

agente, sem que sobre esta impenda um dever objectivo que a onere, o julgador não terá 

um critério reconhecível para efectuar o juízo de culpa. Do ponto de vista do agente, o 

subjectivismo da teoria em análise, em que cai um entendimento destes, conduz-nos aos 

óbices do poder agir de outra maneira. A menor capacidade de motivação pela norma 

significa que, num contexto desprovido de constrangimentos à liberdade do agir, o agente 

poderia ter adoptado um comportamento alternativo. Acontece que uma asserção deste tipo 

é absolutamente inverificável, não sendo possível, ao juiz ou aos peritos, afirmar que um 

determinado homem, numa específica situação, poderia ter agido de forma diferente. Uma 

teoria da culpa que se fundamente num pressuposto indemonstrável sempre terá contra si a 

suspeição de não captar a essência da liberdade, optando, ao invés, por uma sua hipótese 

(inverificável, repetimos). Num caso concreto, a censura apoiar-se-á não no mau uso que o 

agente efectivamente deu ao seu livre arbítrio, mas ao bom uso que este hipoteticamente 

                                                                                                                                                    
perante uma culpa diminuída, a pena tem de ser obrigatoriamente atenuada, sob pena de violação do 
princípio da culpa. A pena só poderia ser agravada por comparação com situações análogas, e quando a 
sensibilidade daquele agente concreto à sanção seja diminuta. Em todo o caso, não deve a pena ser aplicada 
em função dessa sensibilidade nos mesmos moldes em que o seria se o agente dispusesse integralmente da 
capacidade de responder positivamente ao apelo normativo.  
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lhe daria. Com o que fica prejudicado o princípio da culpa, refém de uma concepção de 

liberdade desfocada do facto e clarificada num contexto presumido. A medida da 

capacidade de motivação pelos comandos jurídico-penais correrá paralela à medida da 

culpa. Sempre que essa capacidade seja quantificada em função de dados incomprováveis, 

a culpa será aferida com o mesmo grau de incerteza. 

 

As aporias apontadas à doutrina da capacidade de motivação pela norma propagam-se, 

devido à ausência de um critério objectivo à qual esta esteja funcionalizada. Dizer que se 

verifica uma menor capacidade do agente supõe um raciocínio relativo: a capacidade será 

menor, por referência a alguma coisa. Se o juízo de censura só se torna possível perante a 

violação de um dever e, se o objecto da censura é a menor capacidade do agente, significa 

que impende um dever sobre aquela capacidade. Neste sentido, era exigível àquela 

capacidade outro comportamento. Com este passo, torna-se objectivo aquilo que o poder 

agir de outra maneira subjectivara, isto é, ao invés de se perguntar apenas aquilo que o 

agente poderia, cabe agora acrescentar se, podendo, deveria.  

 

 

3. As teorias da culpa pelo carácter 

 

 3.1. Generalidades 

 

À semelhança das teorias da culpa da vontade, a culpa pelo carácter assume como 

pressuposto da culpa o poder agir de outra maneira. Todavia, contrariamente à teoria da 

capacidade de motivação pela norma, não coloca o assento tónico num bloqueio 

circunstancial do livre arbítrio, mas antes como uma revelação do carácter do agente, 

actualizada no facto. Trata-se de uma outra tópica de apreciar a culpa do agente, 

formalmente ainda referida ao facto, mas materialmente censurando o carácter 11 . 

Esclareçamos que, quando nos referimos ao carácter, cuidamos da formação deste e não de 

                                                 
11 Neste sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., p. 90. 
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um conceito disposicional estanque. Trata-se de uma noção antiga, que podemos encontrar 

já em Aristóteles12. 

 

Nesta linha, temos um substracto ético da culpa, fundado na liberdade de decisão do 

agente, cujas acções vão enformando o seu carácter. Há uma conexão ao livre arbítrio, no 

sentido em que o agente poderia ter tomado o controlo do seu carácter, praticando acções 

dirigidas ao Bem. Daí que os partidários desta teoria da culpa aclamem que uma vontade 

livre, referida à formação do carácter, actualizada no crime, torna-a mais apta à censura.  

 

A doutrina da culpa pela formação do carácter conhece várias nuances, conforme o foco de 

análise das suas diferentes formulações. São elas: a culpa na condução da vida, a culpa na 

decisão da vida, a culpa do agente e a culpa na formação da personalidade. O objecto deste 

excurso seria largamente extrapolado com a exposição pormenorizada de cada uma das 

teorias da culpa referidas ao carácter. Por esta razão, exporemos os traços mais genéricos 

                                                 
12 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Ob. Cit., pp. 47-49 e 76. Sendo a excelência dupla, como disposição 
teórica e como disposição ética, a primeira encontra no ensino a maior parte da sua formação e 
desenvolvimento, por isso que requer experiência e tempo; a disposição permanente do carácter resulta de 
uma processo de habituação (Livro II, I, 1103a14). Daqui resulta evidente que nenhuma das excelências 
éticas nasce por natureza (Livro II, I, 1103a20). É da mesma maneira, então, que adquirimos as excelências. 
Isto é, primeiramente pomo-las em prática. É assim também que fazemos com as restantes perícias, porque, 
ao praticar, adquirimos o que procuramos aprender. Na verdade, fazer é aprender. Por exemplo, os 
construtores de casas, fazem-se construtores de casas construindo-as e os tocadores de cítara tornam-se 
tocadores de cítara, tocando-a (Livro II, I, 1103a30). Do mesmo modo, também nos tornamos justos 
praticando acções justas, temperados, agindo com temperança e, finalmente, tornamo-nos corajosos 
realizando actos de coragem. Demais, é a partir do exercício das mesmas actividades e em vista das mesmas 
qualidades-limite que toda a excelência tanto é gerada quanto é destruída. O mesmo se passa como toda a 
perícia. Assim, é ao tocar cítara que os executantes desse instrumento se tornam virtuosos ou maus (Livro II, 
I, 1103b). O mesmo acontece com as excelências. Ao agir-se em transacção com outrem, tornamo-nos justos 
ou injustos. É também ao agir em face de situações terríveis que sentimos sempre medo ou conseguimos 
ganhar confiança, isto é, podemos ficar cobardes ou tornamo-nos corajosos. De modo idêntico a respeito 
das coisas que fazem nascer em nós desejo e ira. Uns conseguem tornar-se temperados e ser gentis, outros, 
porém, tornam-se devassos e são irascíveis. Resulta, então, destas considerações que é a respeito das 
mesmas situações que se definem comportamentos contrários, ou seja, que é possível portarmo-nos de 
modos diferentes. Assim, numa palavra, as disposições permanentes do carácter constituem-se através de 
acções levadas à prática em situações que podem ter resultados opostos. É por isso que as acções praticadas 
têm de restituir disposições constitutivas de uma mesma qualidade, quer dizer, as disposições do carácter 
fazem depender de si as diferenças existentes nas acções levadas à prática. Com efeito não é uma diferença 
de somenos o habituarmo-nos logo desde novos a praticar acções deste ou daquele modo. Isso faz uma 
grande diferença. Melhor, toda a diferença. (Livro II, I, 1103b15). Pois bem, mas aqueles que vivem 
desleixadamente são responsáveis por se terem tornado negligentes, tal como são responsáveis por se terem 
tornado injustos e devassos. Uns são malfeitores, outros passam a vida entregues à bebida ou a coisas deste 
género. Na verdade, as atividades a que nos dedicamos fazem de nós o que somos (Livro III, V, 1114a5). 
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de cada uma delas, confrontando-as com o problema do homicídio privilegiado por 

desespero, de forma a testar a sua aptidão. 

 

 

3.2. A culpa na condução da vida 

 

Esta variante da culpa pela formação do carácter é atribuída a Mezger13 e parte da premissa 

de que o Direito penal tem em vista a censura do facto, reconhecendo que 

excepcionalmente a desloca para o carácter. É clara a inspiração aristotélica desta 

concepção, que responsabiliza o agente é responsável por ter adquirido hábitos nocivos ao 

longo da vida, sempre as que suas disposições caraterológicas pudessem ter contrariado 

essa aquisição. 

 

A lição de Mezger não elimina as aporias apontadas ao poder agir de outra maneira. A 

consideração de que uma disposição de carácter poderia ter tomado as rédeas da acção 

nociva, impedindo o contágio daquele por esta, transporta-nos para os óbices do livre 

arbítrio indiferenciado. Quer dizer que existe uma dimensão do carácter contra a qual o 

agente pode direccionar a sua vida, e sobre a qual deve responder pelos vícios ou virtudes 

que escolheu (tu deves, porque podes14), e uma dimensão imutável contra a qual nada 

pode. E assim caímos novamente na inverificabilidade do poder agir de outra maneira, não 

sendo discernível em que momento e qual das aludidas dimensões do carácter se realiza, 

impossibilitando toda a censura que não seja arbitrária. Figueiredo Dias leva a ideia de 

culpa na condução da vida ao limite da praticabilidade15, expondo uma visão atomista de 

todos os factos singulares que formaram o carácter dirigindo-o ao facto. Se todos estes 

factos, uns culposos, outros não, contribuíram para a formação de um carácter censurável, 
                                                 
13  Um breve excurso do pensamento do Autor encontra-se exposto em DIAS, Jorge de Figueiredo, 
Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., pp. 92-101; veja-se também FERREIRA, Manuel Cavaleiro de, A 
personalidade do delinquente na repressão e na prevenção, Lisboa: Portugália Editora, 1942, pp. 170-172, e 
SERRA, Teresa, Problemática do erro sobre a ilicitude, Coimbra: Almedina, 1991, pp. 46-48. 
14 Para PALMA, Maria Fernanda, “Crimes de terrorismo e culpa penal”, Separata Liber Discipulorum para 
Jorge de Figueiredo Dias, Coimbra: Coimbra editora, 2009, p. 237, trata-se de uma premissa de qualquer 
Direito que preserve a autonomia ética dos seus destinatários, na medida em que só quem pode é responsável. 
De qualquer modo, convém referir que a Autora não defende uma culpa pelo carácter. 
15 DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., pp. 95-96. 
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o relevante para essa a aferição só pode ser a soma de todos eles. Afirma, com razão, 

Figueiredo Dias que um semelhante conteúdo da culpa perde a ligação ao facto.  

 

O Autor move outra crítica16 move Figueiredo Dias à teoria: só formalmente se pode 

valorar o facto, uma vez que o conteúdo material da culpa assenta na condução da vida. A 

sobreposição da ilicitude – da condução da vida – e da culpa – do agente –, tornando 

indistintas estas categorias dogmáticas. Entende Figueiredo Dias que a ilicitude material 

deixa de referir-se ao facto, sendo atribuída à condução da vida. Discordamos desta 

objecção, ainda que lhe reconheçamos pertinência. Encontrando-se os factos atómicos da 

formação do carácter sujeitos a um poder intrínseco de ser de outra maneira, só pode 

atribui-se-lhes relevância em sede de culpa. Pelo que concluímos não ser esta uma 

objecção decisiva, na medida em que a ilicitude, como juízo delimitativo dos direitos, se 

não confundiria com um juízo de censura que, sendo possível para os factos imputáveis ao 

poder de ser de outra maneira, seria impossível quanto aos demais. É este um dos pontos 

relevantes de objecção. Onde parece residir o óbice apontado por Figueiredo Dias17 é no 

ponto problemático da imputação subjectiva, visto que a sobreposição entre facto e 

condução da vida produz sérias aporias quando se trate de decidir a qual dos dois se 

imputa. O facto ilícito poderá ser doloso, mas a condução da vida será, não raras vezes, 

negligente.  

 

A condução da vida, mesmo como complemento da culpa da vontade, torna-se inepta 

sempre que o facto se deva a circunstâncias externas que se não lhe possam imputar. De 

todo o modo, mesmo uma falta voluntária na orientação existencial do agente, susceptível 

de gerar culpa, pode tornar-se, ao correr do tempo, mais dificilmente combatível. A 

condução da vida é um elemento de avaliação relevante, mas apenas quando 

funcionalizada do facto. Uma doutrina deste calibre não resolve os problemas com maior 

acuidade do que o poder agir de outra maneira que, em todo o caso, é o seu pressuposto. 

 

                                                 
16 IDEM, Ibidem, pp. 96-97. 
17 IDEM, Ibidem, pp- 97-98. 
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 3.2.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero 

 

Uma culpa enformada pela condução da vida dificilmente poderia constituir um conteúdo 

material adequado nos casos de homicídio por desespero. Abstraindo o facto de cada 

decisão sobre a condução da vida poder estar vedada ao poder agir de outra maneira ou, 

pelo contrário, ser expressão desse poder, centrar-nos-emos nessas decisões, do ponto de 

vista do seu substracto. Primeiro, as decisões atómicas que conduziram o agente ao 

desespero ser-lhe-iam imputadas num raciocínio semelhante ao da actio libera in causa, 

como se o agente pudesse, nos limites do seu carácter, tê-las afastado. Na verdade, assim 

tomadas, essas decisões acabam por assumir uma relação causal com o desespero, como se 

este se esgotasse na sua soma. Esta asserção, para além de abrir a porta a um certo grau de 

determinismo, retiraria da equação da culpa o valor do objecto do desespero na vida do 

agente, concentrando-se, ao invés, em unidades atómicas de decisão cuja expressão 

valorativa é discutível. As hipóteses de desespero envolve um núcleo de objectos 

emocionais fundamentais, cujo significado para a vida do agente não é despiciendo, que 

torna mais dificilmente combatível uma falha de orientação da vontade no sentido do 

Direito, perante uma ameaça a esses elementos. Depois, é incerto que a intensidade do 

desespero, análoga à de uma experiência-limite, seja um substracto seguro para imputar 

uma decisão fundamentada num carácter gradual e livremente formado. Dificilmente 

poderá atribuir-se uma manifestação de carácter a uma acção sem antes indagar as 

efectivas condições de justa oportunidade para representar uma alternativa de agir18. E não 

se diga que semelhante objecção nos transporta novamente para o indiferenciado poder 

agir de outra maneira. Trata-se, antes, de perscrutar os próprios limites da representação do 

agente, não de forma indiferenciada, mas na óptica da sua realização pessoal. 

 

 

 

 

                                                 
18 Neste sentido, PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 198. 
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3.3. A culpa na decisão da vida 

 

A concepção da culpa sobre uma decisão pelo crime procura vencer as aporias da culpa na 

condução da vida, pela premissa de que nem sempre, ou quase nunca, a decisão do agente 

do crime se encontra condicionada pela condução da vida19. Continua a referir-se a algo 

intrínseco ao agente, às noções de Bem e de Mal que o habitam, que será culpado sempre 

que se tiver permitido acolher este último. Existirá culpa onde uma vontade livre tenha 

decidido pelo Mal o que, em certo sentido, a da culpa da decisão pelo ilícito. Porém, não 

tem as mesmas fundações: a decisão, como manifestação do Eu do agente, exibe uma 

determinada disposição caracterológica, que competirá censurar. Se na doutrina da culpa 

pela condução da vida, o momento do facto, sendo formal, retroagia a todas as decisões 

que enformaram o carácter; na culpa na decisão da vida, é à decisão que se imputa uma 

cedência de carácter, no sentido do mal. O poder agir de outra maneira, sendo 

reconhecidamente inverificável, é ficcionado, para não dizer presumido, e daí se retira o 

substracto da culpa. 

 

 

 3.3.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero 

 

A doutrina da culpa na decisão da vida tem a virtualidade centrar a sua análise no facto, 

atribuindo-a a um produto do carácter. No entanto, a ficção do seu próprio pressuposto é 

problemática, uma vez que revela respostas mais cabais do que o recurso ao mesmo poder 

não ficcionado. A liberdade, reduzida, agora, a uma ficção, não fornece um critério 

susceptível de fundar uma culpa ética. Uma culpa pelo carácter, correspondendo a uma 

culpa na decisão da vida, refere-se ao facto como culpa da vontade, até porque a decisão 

                                                 
19  Bockelmann preferia adoptar a denominação de “culpa na decisão da vida”, preterindo a “culpa na 
condução da vida, sob o pressuposto de que poderá haver casos em que um único acto voluntário é 
susceptível de formar a personalidade, qualidade que se não restringe a um complexo de actos. Crítico da 
posição de Bockelmann, sobretudo pela sua noção de culpabilidade, que ficciona a liberdade, FERREIRA, 
Manuel Cavaleiro de, Direito penal português, Lisboa: Editorial Verbo, 1981, pp. 172-179. Para mais 
desenvolvimentos, do mesmo Autor, A personalidade do delinquente na repressão e na prevenção, Lisboa: 
Portugália Editora, 1942, p. 176. Pode encontrar-se uma súmula do entendimento de Bockelmann em DIAS, 
Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., pp. 101-103. 
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não deixa de ser um facto. Por isso, não nos encontramos longe dos domínios do poder agir 

de outra maneira, cujas incertezas temos vindo a apontar. Tem toda a pertinência a crítica 

de Figueiredo Dias neste ponto20.  

 

A censura de uma decisão com relevância afectivo-existencial, pode equivaler à censura de 

um determinado projecto de vida. Porém, a ficção do poder agir de outra maneira assume 

justamente aquilo que está em causa: a existência, pelo menos no plano representacional, 

de alternativas coerentes com o projecto de vida do agente. Note-se que não advogamos 

uma liberdade indiferenciada, mas, antes, uma funcionalização desta ao fim que o agente 

estabelecera para si. No caso dos homicídios cometidos por desespero é questionável que o 

substracto material desta teoria da culpa esteja preenchido. A imputação do crime ao 

carácter do agente, enquanto decisão, afigura-se-nos um suporte frágil para a afirmação da 

culpa, correndo o risco de cair naquilo a que Peter Goldie chama de erro fundamental de 

atribuição 21 . Este erro provém da incidência do foco do juízo de culpa no carácter, 

desconsiderando os elementos circunstanciais da decisão, que podem ser mais decisivos do 

que aparentam. A relevância caracterológica de certas resoluções pode ser erroneamente 

presumida, sobretudo num caso de homicídio por desespero, que apresenta um contexto se 

não único, pelo menos raro. Se certas regularidades são verificáveis em situações análogas, 

podemos dizer que, ou se trata efectivamente de uma disposição caracterológica, ou essas 

regularidades serão, ao invés, atribuídas à semelhança contextual dessas decisões, não 

permitindo extrapolações conclusivas para outros circunstancialismos.  

 

Neste sentido, a imputação de uma decisão homicida, por desespero, ao carácter do agente, 

além incerta, pode encerrar um preconceito inadequado a um substracto ético da culpa.  

 

 

 

 

                                                 
20 IDEM, Ibidem, p. 104. 
21 GOLDIE, Peter, Ob. Cit., pp. 160-166. 
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3.4. A culpa da pessoa 

 

Outra proposta de conformação da culpa pelo carácter encontra-se na teorização de 

Lange22 da culpa da pessoa. O conteúdo da culpa expressa uma omissão do agente que se 

absteve livremente de orientar o seu carácter num correcto sentido. Este poder de nortear a 

sua estrutura caracterológica não é ficcionado, mas presumido em relação a uma 

capacidade média do agente e da sua personalidade. Trata-se de uma presunção vertical, 

uma vez que parte daquilo a que a personalidade do agente estaria vinculada, ao invés de 

uma presunção horizontal, que definiria o comportamento exigido ao agente em função de 

um poder médio maioritário. Assim, a tese da culpa da pessoa considera os limites da 

personalidade do agente concreto, valorando a omissão de carácter que o arrastou até uma 

situação conflitual que reflicta essa mesma omissão. 

 

 

 3.4.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero 

 

A teoria expendida tem a virtualidade de se centrar na censura na pessoa, admitindo que a 

personalidade do agente penetre o juízo de culpa. Porém, e não obstante acertar o alvo da 

culpa, a pessoa, dela logo se desliga, fantasiando-lhe uma potencial liberdade e, sob essa 

máscara, a medida desse poder, o que nos constrange a retomar a questão da efectiva 

possibilidade de escolha.  

 

A culpa da pessoa, quando referida a uma omissão formadora do carácter, não pode 

constituir um conteúdo para a atenuação da culpa no homicídio privilegiado por desespero. 

A natureza do conflito afectivo que o agente vive e a acção que dele promana dificilmente 

poderão corresponder a uma manifestação normal do carácter do agente 23 . Torna-se 

evidente aqui, também, o risco de erro fundamental de atribuição, que expusemos na 

crítica à teoria da culpa pela decisão da vida. De qualquer forma, para que possa sequer 

                                                 
22 A teoria de Lange encontra-se sintetizada em DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, 
Ob. Cit., pp. 105-107. 
23 Neste sentido, PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 129. 



 
 

171

dizer-se que o acto é atribuível àquela personalidade, por uma clara omissão de carácter, é 

necessário saber se haveria condições para o agente representar uma conduta alternativa24. 

 

 

3.5. A culpa na formação da personalidade25 

 

Esta teoria parte do mesmo princípio da tese anterior, segundo o qual o conteúdo da culpa 

se exterioriza numa omissão do dever de conformar a sua personalidade com os 

mandamentos ultima ratio próprios do direito penal.  

 

O fundamento da culpa abandona o vínculo ao poder agir de outra maneira, repousando 

agora na violação do dever de instruir a personalidade no sentido dos comandos jurídico-

penais. Haverá maior culpa onde tal dever se considere mais intensamente violado, 

independentemente da maior dificuldade de correcção, ou da existência de uma justa 

oportunidade de responder positivamente ao apelo normativo, no momento do crime. Uma 

situação de imputabilidade diminuída, por hipótese, é susceptível de maior culpa, quando 

esteja associada a uma permanente omissão do aludido dever. Cuida-se de exigir ao 

Homem um dever ser para o Direito, padronizando a personalidade suposta pela ordem 

jurídica, no paradigma do homem médio. O dever de formação da personalidade em 

respeito ao valor dos bens jurídico-penais é, assim, violado quando o homem médio, na 

mesma situação, respondesse positivamente ao apelo normativo. Inversamente, será 

inexigível a conformação da conduta com a ordem jurídico-penal nos casos de efectiva 

impossibilidade de o agente se determinar de outra maneira, se ao mesmo tempo for de 

crer que se não determinaria diferentemente um homem de tipo médio26.  

 
                                                 
24 Subscrevemos o entendimento da Autora em IDEM, Ibidem, pp. 130-131. 
25 CORREIA, Eduardo, Direito criminal I, Coimbra: Almedina, 1963, pp. 322-330.  
26 CORREIA, Eduardo, Unidade e pluralidade de infracções, Dissertação de doutoramento em Ciências 
Histórico-jurídicas, Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, 1945, pp. 313-314. 
Também defensor da culpa na formação da personalidade referida ao facto, FERREIRA, Manuel Cavaleiro 
de, Direito penal português, Lisboa: Editorial Verbo, 1981, p. 180. Entende o Autor que a personalidade 
deve ser considerada também independentemente dele, com vista a apreciar a sua perigosidade. 
Expressamente contra a ideia de culpa na formação da personalidade, BELEZA, Teresa Pizarro, Direito 
Penal, 2.º volume, Lisboa: AAFDL, 2003, pp. 297-298. 
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Eduardo Correia afasta a ideia de que nem sempre é possível arquitectar uma 

personalidade de acordo com as imposições jurídico-criminais, com o argumento de que 

tais exigências são mínimas27, considerando que é justamente a apreensão das referidas 

imposições que impede a ascensão de um ímpeto criminoso isolado. No entanto, e 

curiosamente, vem ressalvar as situações em que uma propensão isolada domina ou 

ultrapassa a personalidade total, qualificando de inimputável a formação da personalidade. 

Fora destes casos, haverá sempre violação imputável do dever.  

 

 

 3.5.1. Crítica no âmbito do homicídio privilegiado por desespero 

 

A construção de uma culpa assente na formação da personalidade procurou eliminar as 

aporias do poder agir de outra maneira, enfeudando a culpa a uma lógica de dever. Em 

nossa opinião, e salvo o devido respeito, tal tarefa não correspondeu se não a uma tentativa 

meritória de objectivização dos valores comunitários, perante uma ausência de respostas 

nas abordagens naturalistas. Não se nos afigura definitivo que o poder agir de outra 

maneira tenha sido abandonado, uma vez que parece assentar nele a referência para as 

situações de inimputabilidade da formação da personalidade. Na verdade, tomar por séria a 

hipótese de um ímpeto criminoso isolado ultrapassar aquilo que Eduardo Correia apelida 

de personalidade total, equivale a reconhecer o poder agir de outra maneira como 

pressuposto da culpa. Poder-se-ia argumentar, com Figueiredo Dias, no sentido de 

entender o poder ser livre como um mero postulado de toda a imputabilidade e de toda a 

culpa ética e não como um pressuposto da culpa28. Claro que apenas tal asserção permite 

manter a integridade dos propósitos do pensamento de Eduardo Correia. De duas uma: ou 

se aceita o poder agir de outra maneira como fundamento da culpa, mau grado a sua 

indeterminabilidade, ou se recusa com base na sua incomprovabilidade.  

 

                                                 
27 CORREIA, Eduardo, Direito criminal I, Coimbra: Almedina, 1963, p. 329. 
28 DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., p. 114. 
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Ainda que se considere que a teoria não se baseia numa culpa da vontade, cabe indagar os 

factos atomísticos determinantes da personalidade. Se a sua formação correcta é exigida ao 

agente, significa que ele dispõe desse poder de conformação. Se tem, como o exerce? Se o 

exerce ao longo da vida, numa aprendizagem gradual, caberá indagar se se verificaram as 

condições de justa oportunidade para que essa formação tivesse lugar, caso contrário, o 

postulado da liberdade é abandonado e, com ele, uma censura ética. Se o exerce no 

momento do facto, em que essa formação deveria constituir uma barreira ética, cabe 

perguntar se ela poderia não ter sido transposta; é, aliás, a pergunta que faz Eduardo 

Correia quando uma tendência criminosa isolada toma de assalto a personalidade total. 

Com o que foi dito, entendemos que o dogma da culpa da vontade não deixou de estar 

presente. O que, do nosso ponto de vista, não é necessariamente negativo.  

 

Mesmo ignorando esta primeira objecção, e entendendo que a censura da culpa se reporta à 

personalidade ética do agente e não a um mau uso do livre arbítrio, não deixa de ser 

criticável que o único padrão ético admissível de conformação da personalidade seja a 

ordem jurídica. Um agente moralmente orientado obedece a estruturas éticas diferenciadas, 

consoante o contexto das suas acções seja o quotidiano ou uma situação de pressão 

emocional. Em circunstâncias normais e constantes, a consciência ética do agente obedece, 

de forma permanente, a uma estrutura de comandos basilar e estável, como “não matarás” 

ou “não furtarás”. Pela sua perenidade e por assegurarem as regras primordiais da vivência 

em sociedade chamam-se a estes mandamentos obrigações de confiabilidade29 . Estes 

comandos éticos básicos tornam a vida ética mais estável e, como o próprio nome indica, 

mais confiável. São estas as obrigações que emergem no quotidiano, quando se não 

verifica a influência de qualquer elemento de pressão emocional, que influencie a estrutura 

ética do indivíduo.  

 

Porém, numa conjuntura de conflito existencial, uma tal orientação ética cede a uma 

estrutura alternativa que, apesar de não ter uma vocação de confiabilidade, tem, ainda 

                                                 
29  Terminologia usada por Bernard Williams e adoptada por HORDER, Jeremy, Provocation and 
responsibility, Oxford: Clarendon Press, 1992, pp. 167-185. Pode encontrar-se a mesma terminologia em 
PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., pp. 169-170. 
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assim, um substracto ético. Os comandos deste sistema consubstanciam-se em obrigações 

de assistência aos outros, ou, acrescentaríamos nós, de autopreservação, e, sendo iníquos 

para definir o proibido e o permitido, emergem numa pessoa eticamente orientada, em 

conjunturas de conflito existencial. A vontade do indivíduo que vivencia a situação de 

pressão psicológica motiva-se por apelos éticos que o impelem a assistir os outros numa 

situação de perigo ou auto-preservar-se, ainda que tal seja ilícito. Este plano ético paralelo, 

não tendo vocação delimitativa de direitos e deveres, pode relevar em sede culpa penal. 

Pode mesmo dizer-se que as obrigações de confiabilidade estão para a ilicitude, porque 

justificam a acção, como as obrigações de assistência aos outros, também denominadas 

mais expressivamente de obrigações de imediatismo, estão para a (des)culpa.  

 

Consideramos ser possível abrir o campo da (in)exigibilidade a estruturas éticas 

alternativas susceptíveis de revelar uma orientação eticamente conformada. Parece-nos ser 

este, aliás, o sentido da crítica de Maria Fernanda Palma à rectitude da consciência errónea, 

nos termos em que a compara a uma justificação enfraquecida30, por exigir uma isomorfia 

entre os valores prosseguidos pelo agente e os do Direito. A paralelização entre as 

valorações do agente e os valores da ordem jurídica degenera a culpa numa lógica de pura 

aprovação, criticavelmente, fechada a razões subjectivas divergentes, susceptíveis de 

nascer numa pessoa eticamente bem formada. A concretização da ideia implicaria o 

reconhecimento pelo juiz de uma condição geral de fragilidade susceptível de revelar um 

substracto ético autónomo, isto é, um tipo extravagante de bem, modelado por estruturas 

afectivas, subjectivamente insuperáveis.  

 

Uma lógica de dever de formação da personalidade, no sentido do respeito pelos comandos 

jurídico-penais merece a nossa preocupação. No que concerne à culpa de uma 

personalidade defeituosamente conformada com os ditames da ordem jurídica, qual o 

objecto da censura? Se corresponde a uma omissão permanente de preparação da 

personalidade, quer dizer que se reporta a um tempo anterior ao facto, mas nele 

materializada, retroagindo a essa omissão antecedente que, quando encarada como 

                                                 
30 PALMA, Maria Fernanda, IDEM, Ibidem, p. 172. 
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complemento da culpa pelo facto, toma-o como mero ponto o partida, logo dele se 

desligando. 

 

No âmbito do homicídio privilegiado afigura-se-nos precipitado formular uma ideia de 

atenuação da culpa cujo conteúdo se refira ao carácter que corresponde, no dizer de 

Figueiredo Dias, a um conjunto de disposições que residem na pessoa, sejam elas 

dependentes de uma conformação duradoira com o mecanismo da vontade (e entre as 

quais se conta, portanto, a própria vontade finalista, objectivada) ou, pelo contrário, 

independentes dele (como, v.g. a memória, o intelecto, etc.)31. A dimensão imagética, as 

memórias, as expectativas do agente e o ambiente circundante do crime constituem 

condicionantes insupríveis do ponto de vista da apreciação da culpa que, se reconduzidas 

exclusivamente ao carácter, empobrecem o próprio conceito de culpa. A aplicação da 

teoria em crítica ao homicídio privilegiado por desespero corre o mesmo risco que temos 

vindo a apontar às doutrinas da culpa pelo carácter, por se tratar de uma situação-limite, o 

erro fundamental de atribuição.  

 

Segundo expusemos acima, em contextos de pressão psico-emocional emerge uma 

estrutura ética distinta daquela em que a sociedade assenta no quotidiano. A orientação por 

uma ética paralela no momento do facto não revela (necessariamente) uma omissão 

permanente de conformação da personalidade com ditames éticos. Na verdade, sempre que 

no momento do facto desponte uma directriz ética não coincidente com a ordem jurídica, e 

o agente por ela se oriente, será questionável uma formação defeituosa da personalidade. 

Nem sempre a violação de uma norma jurídico-penal traduz uma personalidade 

deficientemente formada, do mesmo modo que um indivíduo que nunca tenha cometido 

um crime pode exibir uma personalidade mal-formada. 

 

 

 

 

                                                 
31 DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, Ob. Cit., p. 169. 
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4. Que liberdade para a que culpa? 

 

 4.1. Generalidades 

 

Estudadas as teorias da culpa pela vontade e da culpa pelo carácter é, agora, visível que, 

não obstante as aporias específicas do conteúdo material de cada formulação, parece ser no 

seu pressuposto que residem os óbices mais decisivos. Concentrar-nos-emos no conceito 

de liberdade, recorrendo a duas vozes maiores da doutrina portuguesa, que procuraram 

ultrapassar as dificuldades de compatibilização entre determinismo e livre arbítrio. A 

compreensão das diversas teorias sobre o fundamento do privilégio do homicídio implica 

uma breve passagem pela noção de liberdade. Figueiredo Dias e Maria Fernanda Palma 

veiculam conceitos distintos, que importa aprofundar, de modo a clarificar o alcance das 

suas posições sobre o fundamento da atenuação da culpa no homicídio privilegiado. De 

forma a evitar duplicações desnecessárias, após a exposição de cada uma das concepções 

de liberdade, expenderemos a correspectiva noção de culpa, com o objectivo de estreitar o 

problema até chegarmos às várias doutrinas sobre o fundamento do privilégio. 

 

 

 4.2. A liberdade existencial 

 

A par das pulsões vitais primárias, associadas a uma função biológica, emerge uma outra, 

tão orgânica quanto elas: a pulsão irrenunciável do existir, isto é, uma ideia de realização 

pessoal, com um sentido próprio, em cada momento definidor do Eu-que-existe32 . A 

liberdade existencial, simultaneamente produtora e produto do Homem, é condicionada 

externa e internamente. Os limites do realizável correspondem aos limites da própria 

vontade, na qual mesmo quando depurada de condicionantes externas, subsistem 

limitações internas, identificadas com um complexo de motivação33 . A substância da 

motivação é elevada a fundamento da vontade, não de um ponto de vista causal, mas num 

                                                 
32 IDEM, Ibidem, pp. 141-143. 
33 IDEM, Ibidem, p. 27. 
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sentido direccional, ou seja, não são causas que, uma vez reunidas, ditariam uma 

determinada vontade mas, antes, razões que a orientam. Porém, quando um acto de 

vontade se alicerça num motivo identificável que a fundamenta, este tornar-se 

determinante.  

 

A funcionalização da vontade a motivos determinantes implica que esta se assuma como 

finalisticamente orientada, não em função deles, mas do próprio existir, do projecto pessoal 

de realização individual. O que faz, então, com que um motivo se apresente como 

determinante? Mesmo concluindo pela determinação da vontade pelo motivo, que 

instâncias da liberdade presidem à sua elevação de possível a determinante?  

 

A liberdade não pode reduzir-se a uma ausência de condicionamentos internos e externos à 

vontade, com a qual não seria identificável um sentido próprio e humano34. Tal equivaleria 

a uma liberdade de, ou se se quiser, a uma liberdade negativa, decantada de 

condicionamentos, mas despida de qualquer input criador, ou positivo. Se o Homem, no 

seu concreto existir, quando decide alguma coisa, está simultaneamente a decidir-se a si 

mesmo, esta liberdade não pode ser ignorada; cumpre, por isso, afirmar a liberdade 

positiva. Convém esclarecer que esta liberdade não pode ser absoluta, quer pelos já 

referidos limites do realizável, quer pela sua natureza gregária, que o condiciona a existir 

com outros e, por isso, com outras liberdades. Contrariamente ao domínio causal, que 

explica o mundo que rodeia a humanidade, a vontade é direccionada por motivações, de 

algum modo ligadas à liberdade. Significa que, a todo o tempo, o Homem que se decide a 

si mesmo, sendo e conformando-se a si mesmo. Sempre que age, o Homem é35.  

 

A tarefa irrenunciável de existir obriga-o à acção e, por isso, à decisão. As possibilidades 

que se lhe apresentam não podem conformar-se indiferentemente com a sua realização 

existencial, sob pena de essa realização perder todo e qualquer sentido vinculante. Um 

motivo será determinante, em detrimento de todos os outros que se afigurem como 

                                                 
34 IDEM, Ibidem, pp. 144-46. 
35 IDEM, Ibidem, pp. 146-147. 
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possíveis, sempre que tenha um valor acrescentado para o projecto de vida do indivíduo. O 

Homem é livre para definir um sentido próprio e vinculante da vontade; por isso, é e 

realiza-se, em cada decisão. Nestes termos, a liberdade circunscreve-se e expande-se 

dentro da sua moldura existencial e o Homem cumpre-se a si mesmo em e por cada acção, 

ligando-se a referida liberdade existencial a uma liberdade ontológica 36 . Ambas se 

interpenetram num todo de sentido que é, do mesmo passo, criatura e criador da decisão 

livre. A liberdade existencial afirma-se onde e sempre que haja decisão, daí a seu 

fundamento ético; mas expande-se indiscutivelmente no mundo dos factos, absorvendo 

uma noção de dever ser que, uma vez transgredida, se lhe imputa. A liberdade ontológica 

funda-se no ser-livre, como tarefa inabdicável do ser humano, condenado a existir e, 

portanto, a decidir-se a si e ao mundo37. À conformação ontológica da liberdade acrescem 

as limitações inerentes à natureza social do Homem, da qual desponta uma noção de dever 

nos termos do qual é legítimo condicionar o sentido da liberdade existencial. Por esta 

razão, é possível ainda uma culpa eticamente fundada, numa lógica em que a 

responsabilidade se afirma como mediador entre liberdade e culpa. A noção de dever que 

inere à sociedade integra o Ser-livre, pelo que sempre que transgrida um dever ser, é à sua 

concreta existência que se deve imputar a culpa.  

 

Se a liberdade existencial é contaminada por comandos de dever ser, cujo conteúdo se 

dirige ao ser-livre, quer dizer que o objecto da censura é uma certa forma de existir, em si, 

e na comunidade38. O dever ser jurídico-penal é paradigmático, na medida em que a sua 

característica ultima ratio visa preservar as mais fundamentais condições de potenciação 

da realização existencial dos indivíduos e da sociedade, no seu conjunto. A validação geral 

dessas condições, participando da existência de cada um, confere-lhes um valor objectivo 

reconhecível e nele se fundamenta o dever de compatibilizar uma realização existencial 

com a realização do Direito.  

 

                                                 
36 IDEM, Ibidem,  p. 150. 
37 IDEM, Ibidem,  p. 158. 
38 IDEM, Ibidem, pp. 158-159. 
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Assim o pensamento de Figueiredo Dias39 sobre a liberdade, numa lógica paralela, mas não 

idêntica, à teoria avaliativa das emoções (esta, menos essencialista), que funcionaliza as 

decisões individuais de cariz emocional a um projecto existencial. 

 

 

4.2.1. A culpa existencial 

 

Para Figueiredo Dias 40 , a culpa jurídico-penal refere-se sempre ao facto, num duplo 

sentido. Primeiro, através da subsunção de um facto lesivo de um bem jurídico a uma 

norma que o tutele. Depois, porque a liberdade existencial se manifesta numa decisão 

concretizada e, por isso, a numa acção. Porém, o sentido que o indivíduo lhe dá é 

inapreensível. Ainda que ao Ser seja inerente uma pulsão de e para a liberdade, não é 

possível mensurá-la ou conhecer as suas condicionantes. Sobra a sua verificação ôntica, 

observável pela sua projecção fáctica e objectiva que, enquanto substracto da culpa, perde 

a ligação ao agente. Desta conclusão parte o Autor para uma construção compromissória, 

lançando mão do conceito de personalidade, que corresponde ao segundo sentido em que a 

culpa se refere ao facto. Este e a liberdade unem-se na pessoa do agente, pelo que é nela 

que se deve encontrar o fundamento da imputação. O foco da culpa no facto reflecte a sua 

luz na personalidade do agente, onde a decisão transgrida um dever, conservando o seu 

fundo ético. 

 

A concepção de personalidade afasta-se da ideia de carácter, pelo menos, na acepção em 

que o tomam as doutrinas da culpa nele fundadas. Enquanto for centro de imputação da 

culpa, de duas uma: ou dele desponta uma concepção determinista, prejudicando uma 

verdadeira e própria eticização da culpa (para quem o veja como uma estrutura pouco 

menos que impermeável à mudança); ou é associado a uma manifestação de vontade, 

ligada ao incomprovado poder agir de outra maneira41. De todo o modo, o carácter não 

constitui uma plataforma segura de suporte de culpa, principalmente por duas razões. Por 

                                                 
39 Veja-se o desenvolvimento do pensamento do Autor sobre a liberdade em IDEM, Ibidem, pp. 135-153. 
40 IDEM, Ibidem, pp. 161-165. 
41 Veja-se a mesma crítica em IDEM, Ibidem, p. 169. 
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um lado, introduz uma rigidez inusitada no objecto do juízo de culpa, limitando o crime a 

um fenómeno de resposta disposicional da pessoa, como consequência de um determinado 

estado de coisas. Por outro lado, no mesmo carácter convivem respostas diferenciadas, 

pelo que não se afigura um objecto decisivo, ou sequer apropriado, para o juízo de culpa42. 

Perante as aporias da culpa materializada no carácter, Figueiredo Dias recorre ao conceito 

de personalidade, como elemento aglutinador do carácter e da liberdade existencial, ambos 

inscritos na natureza humana. Assim, a pessoa do agente é culpada por um carácter que, na 

sua intrínseca liberdade, se absteve de alterar, no sentido de responder positivamente aos 

comandos jurídico-penais. Por esta razão, é possível formular uma culpa ética, na medida 

em que se julga não apenas o carácter, mas aquilo que o poderia superar, o ser-livre43. 

 

 

4.2.2. A culpa existencial e o homicídio por desespero: exposição e crítica 

 

A teorização sobre a liberdade existencial e as suas implicações na censura da 

personalidade deve, agora, ser confrontada com o problema do homicídio privilegiado por 

desespero.  

 

Em termos dogmáticos, comecemos por dizer que, no pensamento de Figueiredo Dias, os 

casos de desespero atingem o juízo de culpa ao nível da exigibilidade, à semelhança das 

demais cláusulas do homicídio privilegiado. Não obstante reconhecer que o agente 

experimenta estados emocionais num plano endógeno, é, na verdade, o facto de o crime 

ocorrer numa ambiência de pressão psicológica que lhe diminui as resistências éticas, no 

sentido do crime. Deste modo, uma diminuída exigibilidade ergue-se a fundamento único 

do privilégio, o que significa que este se não reporta a situações de imputabilidade 

diminuída44; ainda que facticamente se lhe aproximem. Para o Autor, a imputabilidade 

                                                 
42 GOLDIE, Peter, Ob. Cit., pp. 160-166. 
43 DIAS, Jorge de Figueiredo, Ob. Cit., p. 171. 
44 Neste sentido, JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, Tratado de Derecho penal – Parte 
General, Tradução de Miguel Olmede Cardenete, Granada: Editorial Comares, 2002, pp. 465 e 476. 
A diminuição da culpa radica em elementos psicológicos, sendo que a capacidade de compreensão e de 
controlo da acção se encontra diminuída, mas não totalmente excluída, uma vez que pressupõe um grau 
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afere-se pela possibilidade compreensão do facto como atribuível a uma determinada 

personalidade, por parte do juiz. O caso reverso da impossibilidade de compreensão, 

impede qualquer juízo de atribuição pessoal de culpa, devido à opacidade que a anomalia 

psíquica provoca na personalidade, vedando-a ao julgador. Com o que fica impossibilitado 

qualquer juízo valorativo sobre o facto e, por isso, o confronto daquela personalidade com 

a suposta pela ordem jurídica45.  

 

Nos termos da sua concepção de imputabilidade, resulta que à imputabilidade diminuída 

não pode equivaler um menor grau de imputabilidade. Trata-se, antes, de uma 

imputabilidade duvidosa, correlacionada com uma anomalia psíquica, em que a 

compreensibilidade da personalidade é meramente parcial 46 . Além da flexibilidade da 

concepção, que permite julgar a imputabilidade consoante o grau de compreensão que a 

personalidade ofereça ao juiz, o Autor destaca uma outra vantagem, que consiste na 

susceptibilidade de, fazendo uso desse critério, distinguir entre personalidades 

perigosamente desconformes com a ordem jurídica, ainda responsabilizáveis, de 

personalidades psiquicamente anómalas. 

 

Expendemos este segmento do pensamento de Figueiredo Dias para entendermos a razão 

pela qual, na óptica do Autor, a responsabilização penal em sede de homicídio privilegiado 

não repousa no problema da imputabilidade, mas sim na exigibilidade. Esta asserção 

reflecte a sua teorização sobre o ser-livre, no contexto de uma liberdade existencial 

naturalmente permeável a uma noção de dever de respeito pela ordem jurídica, cuja 

violação tem como consequência a intervenção penal. Por essa razão, a problemática da 

culpa no homicídio privilegiado não poderia apresentar-se como um dilema de 

imputabilidade, uma vez que não é na capacidade de autodeterminação pela norma que o 

Autor coloca a questão. Coerentemente com a sua concepção de culpa, é na exigibilidade 
                                                                                                                                                    
mínimo de capacidade de autodeterminação. Não se trata de um caso de imputabilidade diminuída, pois o 
agente é capaz de culpa. Simplesmente, a sua pena pode ser atenuada. Tal é aplicado nos casos em que o 
agente conhece a ilicitude, mas tem uma reduzida capacidade de controlo da acção. No entanto, no entender 
do Autor, o juiz não é obrigado a atenuar a pena, uma vez que podem conviver com a diminuição da 
capacidade de culpa outras circunstâncias agravantes, sobretudo quando tal transtorno lhe for imputável.  
45 Sobre o tema, para mais desenvolvimentos, veja-se DIAS, Jorge de Figueiredo, Ob. Cit., pp. 185-200. 
46 IDEM, Ibidem, p. 197. 
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do dever jurídico de motivação pela norma que se encontra o seu fundamento. Até porque, 

contrariamente à inimputabilidade, as situações de inexigibilidade estão ligadas a episódios 

externos, sendo mais relacionáveis com a ambiência do que com a psique do agente.  

 

O pensamento de Figueiredo Dias pode ser sumarizado em duas ideias-chaves. Por um 

lado, a noção de dever, inscrita na existência ontológica que, traduzida para o plano da 

culpa, corresponde à exigibilidade. Por outro, o conceito de personalidade estabelece uma 

ponte entre o carácter e o ser-livre que, assegurando a liberdade de o segundo ultrapassar o 

primeiro, é compatível com uma culpa ética. 

 

A censura da desobediência ao puro dever jurídico-penal é uma censura formal e, como tal, 

também o mal é meramente formal. Deste modo, tem todo o sentido a crítica de Fernanda 

Palma ao pensamento de Figueiredo Dias sobre a liberdade, que parece recusar quaisquer 

outras vias de realização do Ser fora do dever que, integrando-o, dele fazia parte. No 

entanto, quando debate a questão do erro moral, o Autor apela a um critério que pressupõe 

justamente que um afastamento do conteúdo do dever dos valores que orientaram o agente 

não impede a desculpa: a rectitude da consciência errónea 47 . Deste modo, em cada 

existência se grava uma responsabilidade imanente e essencial, para a qual a fragilidade 

humana, essa sim, geral, é irrelevante quando se afaste dos valores da ordem jurídica.  

 

A indefectível liberdade de cumprir um projecto existencial, na qual se inscreve uma noção 

de dever e a consequente responsabilidade pela sua transgressão, parece ignorar a 

experiência de si, não se vislumbrando qualquer referência sensível apontada à realização 

                                                 
47  Para que se possa dizer que uma consciência é recta, é necessário que a ilicitude seja, in casu, 
controvertida, pois só aí se poderá dizer que existe uma pluralidade de factores juridicamente valiosos, mas 
conflituantes. É esta diversidade valorativa que permite reconhecer a conduta como eticamente conforme aos 
valores da ordem jurídica sem beliscar aquilo que o Direito considerou como solução preponderante e, 
portanto, lícita. Desta forma é possível reconhecer um fundamento axiológica e eticamente correcto na 
conduta do agente, sendo possível reconhecê-lo como fiel ao Direito, ainda que não tenha adoptado a conduta 
considerada ideal pela ordem jurídica. Para além desta exigência objectiva de conformidade axiológica da 
conduta com valores defendidos pelo Direito, deve a atitude interna do agente desejar que essa conformidade 
exista. Este elemento subjectivo da rectitude da consciência errónea poderá basear-se em atitudes anteriores 
do agente que expressem esse desejo de conformidade ao apelo normativo. Sobre o critério da rectitude da 
consciência errónea, DIAS, Jorge de Figueiredo, O problema da consciência da ilicitude em Direito penal, 
Ob. Cit., pp. 339-364. 
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pessoal 48 . Este ponto é particularmente vulnerável quando tratamos do problema da 

relevância das emoções em sede de culpa. O momento de vivência emocional é pura e 

simplesmente secundarizado na perspectiva de Figueiredo Dias, concentrado na violação 

de um dever que o próprio se limita a definir como jurídico. A vinculação da existência a 

um conceito de dever-ser, com relevância social, espartilha a configuração da liberdade 

que, acantonada à noção de dever, permanece tão incomprovada como o poder agir de 

outra maneira49. Parece, por isso, que estamos perante uma liberdade socialmente fundada, 

dotada de um substracto existencial.  

 

Sobre a personalidade, que corresponde ao mediador entre o carácter e a liberdade 

ontológica, oferece-nos questionar a sua relação com a noção de dever. O Autor 

sobrevaloriza os elementos essenciais da personalidade e, do mesmo passo, pretere a 

consideração de factores situacionais. Nessa base, elabora um conceito de culpa 

disposicional, pouco flexível para um Direito penal do facto50, ficando por comprovar uma 

relação de causa-efeito entre o facto e a personalidade. No caso das emoções, a 

desconsideração dos aspectos situacionais pode ser desvantajosa, uma vez que se trata de 

estados conflituais extremos e, não raras vezes, episódicos. A forma de interpenetrar os 

conceitos de personalidade e dever encontra a sua realização máxima na construção de 

uma personalidade suposta pela ordem jurídica, a qual, em razão do grau de afastamento 

ou proximidade da conduta concreta, ditará a medida da culpa. Assim, aquilo que diminui 

a culpa não pode ser um estado emocional vivenciado pelo agente nos limites do seu 

projecto existencial, mas sim a menor exigibilidade de um comportamento conforme ao 

Direito, por recurso ao critério da sensibilidade do homem normalmente fiel à ordem 

jurídica. 

 

 

                                                 
48 Neste sentido, a crítica de PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., 
p. 68. 
49 SERRA, Teresa, Problemática do erro sobre a ilicitude, Ob. Cit., pp. 50-51. 
50 Tem, por isso, toda a pertinência a crítica expendida por AMBOS, Kai, “A liberdade do Ser como 
dimensão da personalidade e fundamento da culpa”, Estudos em homenagem ao Professor Doutor Jorge de 
Figueiredo Dias, Volume I, Coimbra: Coimbra editora, 2010, p. 79. 
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4.3. A liberdade de querer 

 

O pensamento de Maria Fernanda Palma percorre um caminho distinto do de Figueiredo 

Dias. A Autora parte da premissa de que à conexão da liberdade com a culpa inere uma 

ética de dever que, por sua vez, supõe uma ideia de bem e de mal. Procura, por isso, uma 

ideia de liberdade mais próxima das representações do agente, menos essencialista do que 

a de Figueiredo Dias, mostrando-se crítica em relação à abstractização em que a discussão 

da liberdade associada à culpa tem caído, em que o dano produzido é reduzido à violação 

de um comando jurídico que o agente poderia não ter transgredido. Nestes termos, reduzir-

se-ia a noção de liberdade a um cumprir ou não cumprir eticamente desvinculado, como se 

a liberdade indiferenciada tivesse sido substituída por um indiferenciado dever. Se a culpa 

corresponder a uma adesão pessoal e íntima ao dano, a dúvida que se impõe é se essa culpa 

se afirma mesmo quando não existam alternativas à conduta do agente. Isto é, 

posicionando a culpa na coincidência entre a vontade e o mal, haverá espaço para a afirmar 

se a produção desse mal fosse, de qualquer sorte, inevitável?  

 

Estas questões levam a Autora a explorar discussão contemporânea sobre o livre arbítrio, o 

determinismo e o compatibilismo. Expô-las-emos brevemente, de forma a dilucidarmos os 

passos lógicos fundamentais à sua conclusão final. 

 

No plano do livre arbítrio, uma liberdade ilimitada e absoluta não pode arvorar um critério 

de culpa que não seja igualmente ilimitado e absoluto. Uma obediência aos comandos 

normativos abstraída do seu conteúdo implica uma motivação ilimitada e invariável pelo 

Direito, que parece sobejamente negada pela empíria. A partir do ponto em que a noção de 

liberdade se encontra vinculada a um sujeito e aos seus desejos, também o conceito de 

culpa os integra. A liberdade enverga um determinado “querer” que encontra expressão na 

acção, podendo atribuir-se ao agente aquele facto como seu ou, mais profundamente, como 

expressão de si. A Autora intui – e, em nosso ver, bem – que a própria linguagem do 

Direito sobre a liberdade surpreende uma certa ideia de revelação individual, de 
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concretização voluntária, e não uma indemonstrada liberdade indiferente, alheia à 

humanidade.  

 

No polo oposto, o determinismo surge com várias formulações, desde as mais radicais, que 

postulam uma sujeição universal a leis causais51, àquelas que admitem outras alternativas, 

ainda que em universos paralelos. Em todo o caso, Maria Fernanda Palma aponta três 

elementos comuns às várias matizes do determinismo: a fixidez do passado, a sujeição a 

leis causais e a ausência de alternativas concretizáveis, que se interpenetram e 

condicionam52. Isto quer dizer que, conforme se configure cada elemento, poderão abrir-se 

vias de compatibilidade com a liberdade. Por exemplo, se a noção de causalidade for 

entendida como necessária, no sentido em que determinada causa tem uma relação 

exclusiva com uma consequência, de tal modo que a verificação desta implica a existência 

daquela, trata-se de um determinismo absoluto, no seio do qual não existem alternativas 

concretizáveis fora da relação causal. No entanto, a asserção de que a verificação da 

consequência, em qualquer mundo possível, implicaria a existência da causa, fica por 

demonstrar, pelo menos, enquanto lei geral, deixando por provar o determinismo absoluto, 

sem, no entanto, autorizar a sua desconsideração. Se, por exemplo, se entender que a 

causalidade inerente ao determinismo é suficiente, no sentido em que uma certa causa 

produz um determinado efeito sem ter com ele uma relação de exclusividade, significa que, 

num outro universo, haveria espaço a outras verificações alternativas. Com o que se abre 

uma via de compatibilizar o determinismo com a liberdade, mas não sem tornar a colocar a 

questão de estas vias estarem, elas próprias, pré-determinadas53. De todo o modo, a censura 

penal não pode ser confundida com um juízo de imputação objectiva, no sentido causal, 

pelo que a mudança contrafáctica não é apreciável nos termos do encontro com a causa, 

mas antes com a sua vivência54.  

                                                 
51 Encontramos esta ideia em ESPINOSA, Bento de, Ética, Lisboa: Relógio d’ água, 1992 pp. 362-366. O 
Homem, enquanto parte não autónoma da Natureza, encontra-se sujeito às emoções. Assim, a intensidade da 
emoção não pode ser definida pelo esforço com que o homem a combate, mas sim pela força da causa 
externa que a despoleta.   
52 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 44. 
53  TAYLOR, Christopher; DENNETT, Daniel, “Who’s affraid of Determinism? Rethinking causes and 
possibilities”, The Oxford Handbook of Freewill, 2002, p. 257 e ss.   
54 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 52. 
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Se a liberdade absoluta não pode erigir-se a pressuposto da culpa e se o determinismo não 

pode ser negado, pelo menos nas suas formulações menos ortodoxas, Maria Fernanda 

Palma encontra no compatibilismo um possível desfecho, identificando os seus pontos 

essenciais: a especificidade do querer e do desejar, não reportável a uma causalidade 

necessária, excepto nos casos patológicos55. Deste modo, mesmo num mundo sujeito a 

regularidades, é possível encontrar alternativas de acção, relativizando-as56.  

 

Porém, a Autora mostra-se crítica da solução compatibilista, por esta reconhecer o 

determinismo enquanto lei causal geral, admitindo a subtracção da liberdade a essa 

causalidade geral, mas sujeitando-a simultaneamente a um poder dos desejos, também ele, 

possivelmente, causal. Se entre estados mentais ou desejos e acção não pode estabelecer-se 

uma relação condicional absoluta, terá de existir um mediador entre eles. O 

compatibilismo encontrou-o no “querer” a acção, estabelecendo-o como sua condição 

necessária; os desejos seriam uma mera condição suficiente do querer, na medida em que o 

“não querer” continua a inerir à natureza do “poder querer”57. Se um determinado contexto 

oferece ao agente apenas um querer que, em todo o caso, o agente quer sem perspectivar a 

inexistência ontológica de alternativas, o que o vincula à acção é esse mesmo querer e não 

a mera circunstância de não poder querer nada mais. Esta é uma hipótese de 

compatibilização lógica que, embora possa não ter uma correspondência ética, tem a 

virtude de valorar os estados mentais ou os desejos de um ponto de vista distinto da 

inevitabilidade. Fica por responder em que termos se poderá encontrar uma censura 

eticamente compatível com o determinismo. A liberdade proposta pelo compatibilismo, se 

reduzida a uma coincidência entre desejo e acção, mau grado a inexistência de efectivo 

poder de querer, revelaria uma censura frágil que, reconhecendo no indivíduo um ser 

desejante, impede-o de exercer uma verdadeira e própria mediação do seu conteúdo. 

                                                 
55 IDEM, Ibidem, p. 57. 
56 IDEM, Ibidem, pp. 57-58. A Autora aponta a fragilidades a um pensamento deste tipo, como sejam a difícil 
demonstração de uma causalidade suficiente ou a hipótese da pré-determinação da vontade.      
57 IDEM, Ibidem, p. 56. 
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Nestes termos, o indivíduo (apenas) é livre de fazer acompanhar a acção de um desejo 

coincidente.  

 

Uma liberdade de querer torna-se destituída de sentido se se referir apenas às 

circunstâncias da decisão, não sendo discernível uma unidade de sentido, entre as várias 

decisões. A procura de um sentido referencial foi tentada pelas doutrinas da culpa pelo 

carácter, que corresponderia a uma instância de deliberação superior, a que o mecanismo 

da vontade estaria sujeito. Como é evidente, a noção de carácter não estará vinculada ao 

determinismo causal-necessário, sob pena de a tentativa fenecer antes de começar. Assim, 

constituirá o carácter a procurada instância superior e, desse modo, alcançará a virtualidade 

da liberdade? A tese de Figueiredo Dias sobre a liberdade existencial encaixa nesta 

inspiração. Remetemos o leitor para o ponto em que a expusemos e a criticámos. 

 

Maria Fernanda Palma viu no reconhecimento da fragilidade humana uma via de 

superação das incertezas do binómio liberdade/determinismo. Claro que os desejos não 

podem ser, eles próprios, absolutamente determinados, caso em que seriam um inviável 

alicerce da culpa, embora a liberdade de espontaneidade, de querer, não corresponda 

necessariamente a uma alteração do devir, ou seja, à liberdade de manipulação do próprio 

desejo. Aristóteles reconhecia-lhes um poder selectivo guiado pela razão, ambos correndo 

no mesmo sentido num carácter bem formado. Neste ponto, a concepção aristotélica de 

decisão compreende não apenas o intelecto, mas as emoções e os desejos, como elementos 

avaliáveis em sede de culpa.  

 

A impossibilidade de refutar o determinismo e a noção de que uma censura eticamente 

orientada deve fundar-se na liberdade, obriga a Autora a adoptar uma solução 

compatibilista. No entanto, o reconhecimento de um certo grau de determinismo implica 

um conceito de liberdade limitado ao querer, que se torna insuficiente para legitimar a 

responsabilidade quando inexista um poder de acção alternativo. Nesse sentido, não pode 

fundamentar uma censura ética, na medida em que a afirmaria pela simples verificação de 

um poder latente e abstracto de querer num determinado sentido, ainda a opção lhe esteja 
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concretamente vedado. Maria Fernanda Palma conclui a sua explanação sobre a 

compatibilidade entre factores determinísticos e uma vontade livre susceptível de censura, 

associando a liberdade de espontaneidade, de querer num determinado sentido, à 

oportunidade de querer o seu contrário.  

 

 

4.3.1. A inexigibilidade e a diminuição da culpa: o querer e a oportunidade de 

querer o contrário e o homicídio privilegiado 

 

Maria Fernanda Palma inicia a sua reflexão58 sobre os fundamentos da desculpa e da 

atenuação da culpa tendo como ponto de partida o estado de necessidade desculpante. As 

raízes históricas da figura provém do direito de necessidade, no qual se não distinguia a 

violação da norma de ilicitude da violação da norma de culpa. A diferenciação entre ambas 

dependeu da teorização da inexigibilidade, que distinguia no direito de necessidade uma 

norma de dever vinculativa para quem pudesse apreender o seu significado e determinar-se 

em conformidade com ele. Neste caso, por estado de necessidade subjectivo (desculpante) 

entender-se-ia um motivo subjectivamente anómalo e dominante que torna inexigível o 

dever de motivação pela norma jurídico-penal. Com toda a pertinência, a Autora questiona 

o conteúdo da inexigibilidade, identificando no conceito de estado de necessidade 

subjectivo tão-só a sua estrutura. Se é concretamente inexigível a motivação pela norma, 

significa que algum factor interveio no sentido da desculpa, que pode ser encontrado na 

enumeração dos bens jurídicos no artigo 35.º CP. Estes constituem um núcleo 

fundamental, no qual se incluem as mais elementares condições existenciais, sendo 

expressiva a inclusão da honra nesse elenco quanto ao seu relevo identitário. É, portanto, a 

índole do conflito com que o agente se debate intervém como factor desculpante.   

 

O Código penal português não expressa um fundamento genérico da inexigibilidade, 

reportando-a a um conjunto de situações. Na verdade, o artigo 35.º CP não explicita um 

estado emotivo, porém, é a natureza do conflito que o supõe. Seria constitucionalmente 

                                                 
58 Neste ponto, baseamo-nos na concepção da Autora, exposta em IDEM, Ibidem, pp. 159-162. 
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inadmissível uma hierarquização dos bens jurídicos em função do seu valor objectivo, uma 

vez que é à ilicitude que cabe o juízo de delimitação dos direitos. Assim, resta ao âmbito 

da culpa a valoração subjectiva da vivência do conflito59. 

 

No âmbito do homicídio privilegiado, a cláusula diminuição da culpa não pode reduzir-se a 

uma justificação apaziguada, o que acontecerá quanto mais se objectivizem os factores 

atenuantes, reconduzindo-os a uma provocação injusta ou a uma lógica de 

proporcionalidade entre emoção e o crime. Esta questão foi resolvida pelo legislador da 

Reforma de 1995, que reconheceu uma relevância atenuante indirecta às emoções. Como 

observa Maria Fernanda Palma, o problema que o legislador enfrenta com a tipificação de 

um critério de atenuação da culpa é naturalmente complexo e comporta o risco de 

automatização, que tanto pode inflectir o âmbito da culpa, restringindo-o a um tipo de 

emoções, mau grado a multiplicidade de razões que lhes subjazem, como estendê-lo 

excessivamente. Uma normativização excessiva do critério atenuante geraria uma 

regulação exaustiva, inflexibilizando a atenuação da culpa de forma (quase) contranatura. 

 

O que distingue, então, a inexigibilidade da atenuação da culpa?  

 

A índole do conflito existencial com que o agente depara parece fundamentar, pelo menos 

em parte, quer uma, quer outra. Para que exista desculpa esse conflito terá de ser 

evidentemente mais portentoso do que na atenuação da culpa. Se a desculpa corresponde a 

uma destruição total do sentido existencial e identitário, significa que a atenuação da culpa 

permitirá, ainda, uma modelação do sentido de realização pessoal, ou seja, o 

restabelecimento das suas fundamentais condições existenciais60. Concordamos, por isso, 

com Maria Fernanda Palma, quando conclui que, nos casos de desculpa, o conflito é 

determinante para que o agente se reconheça a si mesmo. Porém, cabe advertir, nos 

mesmos termos em que a Autora o faz, que a relevância afectiva se não confunde com uma 

projecção de si, imposta à vítima, de que os casos de ciúme são exemplo61.  

                                                 
59 IDEM, Ibidem, p. 168. 
60 IDEM, Ibidem, pp. 239-240. Veja-se aqui o critério desenvolvido pela Autora. 
61IDEM, Ibidem, pp. 239-240.   
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Outro aspecto distingue a desculpa da atenuação da culpa. Se as emoções exprimem visões 

do mundo, o seu conteúdo é relativamente plástico, moldável às suas representações da 

realidade. Neste sentido, é possível apreender nas emoções um significado (ou uma 

função) interpretativo e valorativo da realidade sem negar a existência de um momento 

específico de vivência62 . Por isso, contrariamente à convicção altamente enraizada na 

cultura ocidental e, paradoxalmente, em completo desacordo com um dos seu maiores 

vultos histórico-civilizacionais, Aristóteles, as emoções nem sempre perturbam a decisão 

racional, podendo integrá-la. A uma deliberação racional precedem estímulos afectivos que 

potenciam a adaptabilidade da decisão à realidade. É evidente que a experiência emocional 

pode condicionar a acção, em graus diferenciados, podendo ir de uma simples tendência à 

total monopolização mental, impelindo a acção inevitavelmente num determinado sentido. 

Mesmo neste último caso, não poderíamos conceder acuidade ao mito da emoção como 

transtorno da razão, na medida em que continua a poder ser afirmado um conteúdo 

racional, visto que se baseia nas representações do agente.  

 

Podemos concluir, com Maria Fernanda Palma63, que na desculpa está em causa a própria 

oportunidade de representar condutas alternativas, devido ao cotejo psicossocial que tem 

lugar no seu íntimo. No entanto, assiste-lhe uma razoabilidade, decantada do contexto 

extremo em que se encontra, que legitima a desculpa. Na diminuição da culpa, que é o que 

releva no âmbito do artigo 133.º CP, uma certa desrazoabilidade ou excesso da conduta 

inere à sua teleologia, uma vez que o campo da desculpa cobre a razoabilidade emocional. 

Por isso, a atenuação da culpa é o enquadramento adequado à valoração das emoções, mais 

até do que a própria desculpa, associando uma inadequação da emoção com uma 

ponderação errónea derivada da sua intensidade. Daí advem a distinta tipologia do estado 

de necessidade desculpante e do homicídio privilegiado: no primeiro caso, é o contexto 

objectivo que toma a emoção por pressuposta, no segundo, é o reconhecimento de uma 

                                                 
62 IDEM, Ibidem, p. 241. 
63 IDEM, Ibidem, pp. 243-244. 
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vivência emocional perturbadora que produz uma acção desadequada e excessiva, pelo que 

se tipificam as emoções susceptíveis de a produzir.  

 

O pensamento expendido merece a nossa inteira concordância, por revelar a flexibilidade 

necessária à penetração das emoções no juízo de culpa. O encontro compatibilista entre 

liberdade e determinismo num concreto querer, exprimindo o poder dos desejos humanos 

isoladamente considerado, não arvoraria um conceito de culpa eticamente fundado. 

Regressaríamos ao dogma determinista, se o próprio poder de querer estivesse 

contaminado pela causalidade do mundo.  

 

Um conceito de culpa com um suporte ético não pode desligar-se da noção de liberdade. 

Neste ponto, a abordagem de Maria Fernanda Palma distancia-se da liberdade existencial 

de Figueiredo Dias. De uma perspectiva menos essencialista, a Autora concede relevância 

aos desejos, como expressão de um momento vivencial, no qual a justa oportunidade de 

um querer alternativo surge com um necessário input de liberdade a um culpa ético-

jurídica. Deste modo, a noção de liberdade encontra-se vinculada ao momento do facto, 

consoante possa dizer-se que dele emergiram efectivas oportunidades de cumprir a norma 

jurídica. Trata-se, pois, de uma liberdade no facto, muito distinta da liberdade existencial, 

que se tem por confirmada, independentemente do concreto sentir e da justa oportunidade 

do querer. O reconhecimento de valor afectivo aos desejos flexibiliza a culpa, 

desprendendo-a de uma instância menos variável, como a personalidade. Ressalve-se que 

tal não equivale a desconsiderar a personalidade do agente; simplesmente os estados de 

afecto podem realizar-se de forma distanciada e extravagante dos contornos da 

personalidade, sem que exista uma necessária conclusão pela inimputabilidade. A natureza 

do conflito emocional provocado por um estado de afecto pode conduzir a uma 

manifestação incoerente com a personalidade normalmente revelada.  

 

A doutrina exposta conecta a liberdade de espontaneidade com a justa oportunidade de 

realizações alternativas através do reconhecimento da fragilidade humana. Aquilo que o 

pensamento de Figueiredo Dias estabelece como comum ao Homem é a substância 
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essência do ser-livre; para Maria Fernanda Palma tal concretiza-se numa universal 

fragilidade, potencialmente revelada nas mais diversas circunstâncias da vida. Pelas razões 

aduzidas, este entendimento parece-nos mais adequado à aferição da culpa no âmbito do 

homicídio privilegiado e, em geral, mais próxima das representações comuns da noção de 

liberdade. 

 

 

5. Em busca do paradigma da culpa: o homem idealizado e o homem concretizado 

 

A noção de inexigibilidade implica um eixo de referência padronizado64, por recurso ao 

qual possa medir-se o grau de afastamento do agente em relação à norma de dever. Maria 

Fernanda Palma discorda que o padrão da inexigibilidade seja usado para a diminuição da 

culpa, na medida em que conceber uma determinada conduta como menos exigível 

equivale a reconhecer que o homem médio, ou um homem normalmente fiel ao Direito a 

não levaria a cabo 65. Quer dizer que, perante uma menor exigibilidade, é de supor que o 

agente não procede como uma pessoa média. Para Curado Neves, o homem médio surge 

na exigibilidade diminuída como critério de medida do que é exigível do comum dos 

cidadãos, do que é censurado, caso não seja atingido66. 

 

Pela enumeração de determinados estados emocionais, o que parece estar em causa no 

homicídio privilegiado não será uma manifestação da valoração social dominante da 

conduta do agente naquelas circunstâncias. Se as emoções têm uma relevância indirecta na 

atenuação da culpa, relacionada com um desvio motivacional, a pergunta que caberá fazer 

será se não tem origem patológica. Não tendo essa origem, subsiste uma conexão com a 

realidade, que reclama coerência suficiente para ser valorada do ponto de vista 

motivacional. A ser assim, a emoção poderá ter uma história reconhecível pelo julgador, 

                                                 
64 Neste sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., 
p. 83. 
65 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 236. 
66 NEVES, João Curado, A problemática da culpa nos crimes passionais, Ob. Cit., p. 749. O Autor entende o 
critério do homem médio como fonte de equívocos, que deveria ser substituído pela avaliação das 
necessidades de punição. 
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nos termos em que lhe seja possível de alcançar o sentido que o agente lhe deu. Se 

tomarmos em consideração a tipificação de emoções no artigo 133.º CP e a estrutura da 

atenuação da culpa, percebemos que se trata de contextos com alcance ético-afectivo67, 

susceptíveis de valoração.  

 

Para além da valoração que se faça do significado que o agente emprestou à acção, há que 

indagar as condições de justa oportunidade a uma resposta normativamente conforme. E, 

note-se, que tal não é a mesma coisa que identificar um abstracto poder agir de outra 

maneira, indiferenciado e despojado de sentido próprio. Primeiro, porque existe um 

referencial ético-afectivo, reportado às condições existenciais do agente concreto. Depois, 

porque não se pretende responder a um poder de agir de outra maneira qualquer, mas, 

antes, à indagação das condições de oportunidade de que dispunha aquela concreta unidade 

de significado, que corresponde à pessoa, para responder ao apelo normativo. Não trata de 

uma mera perturbação da vontade, constrangedora de uma liberdade total (ideal), mas sim 

de reconhecer que uma determinada pessoa, tendo em conta o seu projecto existencial, não 

dispunha de uma alternativa subjectivamente configurável. Mais: contrariamente ao poder 

agir de outra maneira, a emoção é objecto de confrontação valorativa, e não puramente 

psicológica, o que significa que se não cuida apenas das condições de oportunidade, mas 

de juízos de valor. 

 

Os elementos que compõem a ideia de uma vida feliz integram a espinha dorsal do Eu. A 

multiplicidade de objectos susceptíveis de integrar esse núcleo, cujo destino não está no 

seu controlo, e a sua simultânea integração numa sociedade de risco, aumenta a 

possibilidade de colisão entre o seu projecto de vida e os valores da ordem jurídica. Além 

do mais, na senda da distinção entre obrigações de confiabilidade e de assistência aos 

outros sobretudo em contextos emocionalmente radicais, a vinculação ao núcleo 

existencial do agente prevalece sobre a sua vinculação à ordem jurídica. O aludido desvio 

motivacional traduz-se nessa prevalência. O juiz apreciará o projecto de vida do agente, 

                                                 
67 Para usar a terminologia de PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. 
Cit., p. 238. 
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estabelecido como condição para a integridade do “Eu”, partindo da premissa geral da 

fragilidade humana68.  

 

Os Autores que defendem concepções idealizadas do homem como ponto de referência de 

exigibilidade são justamente aqueles que movem críticas mais duras ao poder agir de outra 

maneira, nomeadamente quanto à sua inverificabilidade. Ou seja, não parecem dispostos a 

assumir o risco de um pressuposto indemonstrável, mas suportam-no quando consagram o 

homem médio como referência normativa do dever de motivação pela norma jurídica. De 

duas uma: ou o non liquet corrompe a própria concepção, no sentido da sua verificação 

ontológica, ou o problema do concreto poder agir de outra maneira mantem-se, até porque 

se trata de uma amálgama antropomórfica de visões culturais. Transmutar o poder de 

motivação do agente num dever e consagrar, de seguida, uma referência, tão inverificável 

como o poder que criticam, não resolve o problema e cria um outro: o da impessoalidade 

da censura. A finalidade da pena, fruto de um prévio juízo de censura que afirme a culpa, 

só poderá ter uma natureza ressocializadora quando se censure a pessoa, como fim em si 

mesma, e, por isso, em função daquilo que pôde escolher para si, e não quando seja 

confrontada com uma linguagem puramente social, pela qual se não motivou à partida. 

Note-se que não queremos desprover as representações e o comportamento do agente do 

seu sentido social, uma vez que ambos podem ser experienciados e comunicados, através 

da linguagem ou de outros recursos simbólicos de natureza social, como defendia 

Wittgenstein69. No entanto, o momento vivencial da emoção, na sua intensidade e nuances, 

                                                 
68 Parece-nos ser este o sentido visado por Maria Fernanda Palma quando conclui que o valor moral das 
emoções pode ser determinado pelo valor ético do projecto existencial da pessoa, em PALMA, Maria 
Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 237. 
69 Na pena de WITTGENSTEIN, Ludwig, Tratado lógico-filosófico, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1987, p. 341, que vale a pena citar: O que há então com a linguagem que descreve as minhas vivências 
interiores e que só eu próprio posso compreender? Como é que designo as minhas sensações com palavras? 
– Assim, como o fazemos habitualmente? Está a palavra com que designo a minha sensação ligada com a 
minha natural exteriorização da sensação? – Neste caso, a minha linguagem não é “privada”. Uma outra 
pessoa podia compreendê-la, tal como eu a compreendo. – Mas como é no caso em que não tenho qualquer 
exteriorização natural da sensação, mas apenas a sensação? Então associo simplesmente nomes com 
sensações e uso estes nomes numa descrição. Neste sentido, também DANNEFER, Daniel, “Freedom isn’t 
free – Power, alienation, and the consequences of action”, Action & Self-development – Theory and research 
through the life span, Editors Jochen Brandtstädter e Richard Lerner, California: Sage publications, 1999, p. 
107.  
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transporta uma história única, e esse significado, que apelidaríamos de “histórico”, pode 

ser motivacionalmente diferenciado entre indivíduos.   

 

Na concepção de Maria Fernanda Palma, que seguimos, opera uma verdadeira e própria 

censura pessoal em função de um núcleo ético-afectivo, e não de uma mediana 

motivabilidade pelo Direito. Nos casos em que o desespero se prolonga no tempo é 

particularmente evidente o seu profundo enraizamento na psique do agente, onde se 

desenrola uma teia de expectativas sobre o mundo. A singularidade desse o conteúdo, não 

raras vezes distanciado da realidade e a solidão inerente a essa vivência são relegadas para 

segundo plano na confrontação com um padrão médio ou de fidelidade ao Direito. A um 

entendimento destes interessa apenas o minus motivacional, ou seja, a distância entre a 

motivação real e a motivação ideal(izada). Nos casos de desespero situacional, mais raros, 

em que um elemento fulcral no projecto de vida do agente é colocado em perigo, também 

só a referência ao homem concreto poderá aclarar o sentido próprio da emoção e nele 

fundar o juízo de culpa.    

 

 

6. O fundamento do privilégio na doutrina portuguesa  

 

6.1. Generalidades 

 

Exploradas as concepções de liberdade de Figueiredo Dias e de Maria Fernanda Palma, é 

altura de nos questionarmos como se desenvolve o seu entendimento no plano específico 

da atenuação da culpa no homicídio privilegiado. Invocaremos, naturalmente, outros 

contributos doutrinários sobre o fundamento do privilégio que, nas suas nuances, 

expressam os meandros problemáticos do tema.  

 

A doutrina portuguesa cinde-se, grosso modo, em duas correntes. Para um dos sectores 

existe um fundamento diferenciado do privilégio, isto é, emergem do artigo 133.º CP duas 

causas de atenuação da culpa: uma, apelando a uma menor capacidade de motivação pela 
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norma; outra, invocando uma exigibilidade diminuída70. Não é unânime a fisionomia da 

cisão do artigo em função de uma diferença de fundamento, isto é, nem todas as posições 

que se agrupam neste sector doutrinário distinguem do mesmo modo as duas partes no 

artigo. Para outros Autores, o privilégio encerra um fundamento uniforme, que repousa na 

exigibilidade diminuída, verificando-se igualmente divergências quanto ao conteúdo 

desta71, de que daremos conta na exposição do pensamento de cada Autor.   

 

 

6.2. Fundamento diferenciado do privilégio 

 

6.2.1. A posição de Maria Fernanda Palma 

 

No âmbito da redacção originária do preceito72, a Autora defendia que o fundamento da 

atenuação da culpa da compreensível emoção violenta, da compaixão e do desespero 

residia numa menor capacidade psicológica de motivação pelo Direito, devido a uma falta 

de domínio dos impulsos, por parte do agente. Tal situação dispensava qualquer referência 

a uma causa externa da emoção, podendo até consistir num facto putativo73. Já o motivo de 

relevante valor social ou moral, ainda que conexionado com o domínio da vontade, 

privilegiaria em função de uma diminuída exigibilidade de adoptar uma conduta conforme 

à norma jurídico-penal. Porém, a relevância do motivo não implicava uma exigência de 

razoabilidade, pois, como vimos – e subscrevemos – à atenuação da culpa inere ainda uma 

                                                 
70 BETTIOL, Giuseppe, Diritto penale – Parte generale, Verona: Padova, 1978, pp. 428-429, distingue as 
emoções e os motivos, conferindo-lhes uma diferente influência na capacidade autodeterminação. Ambos 
têm em comum não provirem de um estado psíquico anormal, o que significa que não devem ter relevo ao 
nível da inimputabilidade, devendo considerar-se a imputabilidade integralmente aferida. As emoções 
alteram o funcionamento da psique do agente, não lhe permitindo um livre exame dos motivos, precludindo a 
hipótese de escolha livre da conduta. A responsabilização penal do agente advém de uma ficção, limitada, é 
certo, sobre a capacidade motivacional efectiva do agente. Os motivos, por seu turno, imprimem um colorido 
sentimental à conduta, ganhando uma particular força impulsiva e, por isso, a imputabilidade não deve ser 
excluída. Esta distinção parece semelhante (mas não idêntica) à que se encontra implícita no fundamento 
diferenciado do privilégio, pelo modo como separa as emoções do motivo de relevante valor social ou moral. 
71 BRITO, Teresa Quintela de, et al., Direito penal – Parte especial: lições, estudos e casos, Coimbra: 
Coimbra editora, 2007, p. 320. 
72 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 82-85. 
73 Neste sentido, também PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., p. 283. 
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certa desrazoabilidade do comportamento74 , por oposição à desculpa. Encarado como 

motivo de relativa inexigibilidade, o desespero é integrado na segunda parte do inciso, 

destacando-se do motivo de relevante valor social ou moral, por limitar a capacidade 

psicológica do agente sem estar submetido à cláusula de relevância ético-social. Nas 

palavras de Maria Fernanda Palma, o que identifica um homem desesperado não é o valor 

sociais ou ético dos seus motivos, mas a sua estrutura comportamental, 

independentemente das suas causas75.   

 

Nos termos da redacção actual do preceito, as emoções relevam se diminuírem a culpa. O 

reconhecimento dessa relevância indirecta não faculta qualquer critério que presida a essa 

atenuação, pelo que a Autora conclui que a interpretação mais consentânea com a vontade 

do legislador será considerar que este terá querido submetê-los a um critério de 

censurabilidade pessoal, como a exigibilidade diminuída76. Enquadrámos a posição de 

Maria Fernanda Palma no fundamento diferenciado do privilégio em homenagem à 

influência do seu entendimento na doutrina portuguesa, embora a sua concepção actual se 

integre na corrente que defende um fundamento único. 

 

 

6.2.2. A posição de Frederico da Costa Pinto 

 

No artigo 133.º CP, Frederico da Costa Pinto separa a compreensível emoção violenta, a 

compaixão e o desespero, do motivo de relevante valor social ou moral. As hipóteses 

contidas na primeira parte do artigo constituem referências materiais de menor culpa, 

dispensando-se, por essa razão, da sua comprovação. O valor ético-social dos motivos 

supõe um juízo objectivo, realizável em sede de ilicitude. Como tal, a diminuição do ilícito 

resultante dessa valoração é insuficiente para fundamentar o privilégio, pelo que a quarta 
                                                 
74 Contra, BRITO, Teresa Quintela de, et al., Ob. Cit., 2007, p. 317, para quem a relevância social ou moral 
do motivo deve oferecer uma maior sintonia entre a explicação de um comportamento normal e o do agente. 
75 PALMA, Maria Fernanda Palma, Direito Penal, Parte Especial, Ob. Cit., pp. 82-83.  
76  PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 235. A Autora 
considera que a Reforma de 1995 veio impor uma ponderação da menor capacidade de autodeterminação 
pela norma, em função de uma exigibilidade diminuída. Não faz este confronto PINTO, Frederico da Costa, 
Ob. Cit., p. 288. 
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alternativa do artigo 133.º CP se encontra sujeita a um crivo adicional de diminuição da 

culpa77. O conteúdo actual do preceito desmente esta interpretação, exigindo a sujeição de 

todas as cláusulas ao crivo da diminuição da culpa. 

 

 

6.2.3. A posição de Amadeu Ferreira 

 

Na mesma linha das posições anteriormente expostas, o Autor distingue duas partes no 

preceito. No entanto, não o faz nos mesmos termos, concebendo uma primeira parte do 

artigo como só abrangendo a compreensível emoção violenta, e uma segunda, na qual se 

englobariam as demais cláusulas privilegiadoras. O critério que preside à segmentação 

consiste na qualificação da compreensível emoção violenta como estado emotivo, 

estruturando-se as demais como motivos objectivos (ou, pelo menos, objectiváveis), e daí o 

distinto enfoque da atenuação da culpa. A primeira parte privilegia o homicídio em função 

do obscurecimento da inteligência do agente, que contagia a sua resistência ética, obstando 

a uma actuação juridicamente conformada, residindo o privilégio reside numa menor 

culpa. As restantes cláusulas do inciso diminuirão a ilicitude através de um juízo de 

relevância ético-social que é, em todo o caso, insuficiente para atenuar a culpa. Assim, 

para que o privilégio opere é necessária uma comprovação adicional de culpa mitigada, 

desta feita, fundada numa diminuída exigibilidade. Conclui o Autor que a redacção do 

artigo 133.º CP é fortemente restritiva: no caso da primeira cláusula, é o crivo de 

compreensibilidade que a limita; já as demais alternativas encontram-se condicionadas a 

uma relevância objectiva dos motivos que lhes presidem78. Convém referir, no entanto, que 

Amadeu Ferreira entende que o homicídio privilegiado se estrutura como um tipo de culpa, 

devendo atender-se em qualquer dos segmentos à sua influência perturbadora na psique do 

agente, que é sempre decisiva79.  

 

                                                 
77 IDEM, Ibidem, pp. 288-289. 
78 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., pp. 76 e 143. Contra, criticamente, SERRA, Teresa, “Homicídios em 
série”, Ob. Cit., p. 137. 
79 FERREIRA, Amadeu, Ob. Cit., p. 76. 
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6.3. Fundamento único do privilégio 

 

6.3.1. A posição de José de Sousa e Brito 

 

Incluímos José de Sousa e Brito na corrente que entende que à diminuição da culpa subjaz 

um fundamento único, embora a maioria da doutrina que o advoga defenda que ele reside 

num abrandamento da exigibilidade e não a uma menor capacidade de motivação pelo 

Direito. Por isso, o Autor encontra-se mais próximo da corrente oposta nos seus 

fundamentos da corrente oposta, diferindo apenas na uniformização do fundamento da 

atenuação da culpa.  

 

Secciona o artigo 133.º CP do mesmo modo que Amadeu Ferreira, assistindo-lhe, no 

entanto, razões diversas. Baseia-se o Autor na divisão que constava do Anteprojecto do 

Código penal, que separava em incisos distintos o homicídio por provocação (artigo 139.º), 

antepassado da compreensível emoção violenta, e o homicídio privilegiado, que abarcava a 

compaixão, o desespero ou outro motivo de relevante valor social ou moral (artigo 140.º). 

Esta separação não é meramente histórica, cabendo uma teleologia específica a cada uma 

das partes, perceptível através da compatibilidade das cláusulas contidas na segunda parte 

com uma preordenação ou reflexão anteriores ao facto, contrariamente ao que se passa na 

compreensível emoção violenta, que constitui um estado emocional repentino80. 

 

A figuração do desespero no artigo demonstra que as cláusulas da segunda parte atenuam a 

culpa não pelo seu relevo ético-social, mas sim pela perturbação emocional que lhes inere. 

Com o que o Autor conclui que o fundamento da diminuição da culpa reside na menor 

capacidade de o agente se motivar pela norma jurídico-penal, devido à intensidade do 

frémito da emoção.  

 

 

                                                 
80 BRITO, José de Sousa e, Ob. Cit., p. 22. 
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6.3.2. A posição de Jorge de Figueiredo Dias 

 

Os estados de afecto que o artigo enumera têm origem em circunstâncias exteriores ao 

agente que, em função da sua influência perturbadora, desinibem as normais resistências a 

uma conduta homicida. Neste sentido, evidencia-se a ideia de exigibilidade diminuída de 

uma conduta conforme ao Direito, daí que o fundamento do privilégio não possa ser 

procurado numa imputabilidade diminuída ou numa menor consciência do ilícito, pois a 

exigibilidade diminuída opera independentemente com eles se conectar. O substracto 

material da mitigação da culpa consiste em reconhecer que mesmo um homem 

normalmente fiel ao Direito seria sensível ao conflito espiritual do agente. Em qualquer 

caso, se na sua base estiver um comportamento juridicamente desaprovado, não deverá o 

agente poder contar com o reconhecimento de uma exigibilidade mitigada determinante de 

uma atenuação da culpa81. Neste sentido, o estado emocional tem de ter uma base externo-

objectiva que a torne atendível82.  

 

 

6.3.3. A posição de Carlota Pizarro de Almeida 

 

As figuras privilegiadoras do artigo 133.º CP assumem uma natureza distinta que, no 

entender da Autora, legitimaria uma bipartição do inciso entre emoções e motivos: por um 

lado, a emoção violenta e o desespero e, por outro, a compaixão e os motivos de relevante 

valor ético-social. As cláusulas da primeira parte diminuem a culpa pela perturbação que 

imprimem à consciência ética do agente, sempre que tal transtorno seja compreensível; as 

alternativas da segunda parte do preceito beneficiariam de um relevo adicional ao nível do 

ilícito, uma vez que a relação de contrariedade que o agente estabelece com a norma 

jurídica é compensada por uma valoração positiva do motivo83. Uma consideração isolada 

dos motivos da conduta, abstraindo o seu momento vivencial, apenas capta a relação do 

                                                 
81 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., 2012, p. 83. 
82 Esta a interpretação veiculada em BRITO, Teresa Quintela de, et al., Ob. Cit., p. 323, que subscrevemos. 
83 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art.Cit.., pp. 6-7. 
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agente com a norma, o que levando Carlota Pizarro de Almeida à conclusão de que, se 

assim for, a sua avaliação permanecerá no domínio da ilicitude. 

 

A influência perturbadora do desespero opera ao nível da menor exigibilidade de outro 

comportamento. O acto permanece abstractamente desaprovado, o que se expressa no juízo 

de ilicitude e numa culpa residual84, não obstante se reconhecer que dificilmente seria 

exigível outro comportamento naquele particular contexto. De forma semelhante a 

Figueiredo Dias, a Autora associa a menor capacidade de autodeterminação do agente a 

uma configuração hostil da realidade, que fundamenta a atenuação da culpa. Deste modo, 

Carlota Pizarro de Almeida distancia-se de uma necessária valoração positiva dos motivos 

como condição de mitigação da culpa, na medida em que estes apenas consentem uma 

apreensão racional da conduta que, em todo caso, só parcialmente a fundamenta. É 

irrelevante que a reacção do agente ocorra nos quadros de uma provocação injusta, ou se é 

um terceiro a provocá-la, desde que a conduta apresente uma racionalidade apreensível85, 

por recurso aos motivos, e a emoção possa ser avaliada sob o ponto de vista da sua 

influência no comportamento humano. No entender de Carlota Pizarro de Almeida, o que 

alicerça a atenuação da culpa é a resposta emocional à circunstância que se lhe apresenta. 

 

 

6.3.4. A posição de Teresa Serra 

 

Teresa Serra qualifica a compaixão e o desespero como estados emocionais, dispensados 

de assumir relevância ético-social para atenuar a culpa. Nas palavras da Autora, a causa ou 

razão da emoção não têm necessariamente existência ou eficácia exterior (...) sobretudo 

são, não raras vezes, indemonstráveis, improváveis e indecidíveis86. Embora os estados 

emocionais não tenham de ser compreensíveis, é necessário captar as razões do agente, de 

modo a poder identificar-se a exigibilidade diminuída. No fundo, Teresa Serra tem uma 

                                                 
84 IDEM, Ibidem, p. 5. Veja-se, também, CARVALHO, Taipa de, A Legítima defesa, Coimbra: Coimbra 
editora, 1995, p. 358, nota 619, e PINTO, Frederico da Costa, Ob. Cit., p. 288.  
85 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art.Cit., p. 6. 
86 SERRA, Teresa, Ob. Cit., p. 141. 
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posição próxima à de Figueiredo Dias quanto ao fundamento do privilégio, assumindo, 

porém, uma postura menos exigente quanto à atendibilidade da emoção, libertando-a de 

um crivo de compreensibilidade e no que concerne ao eixo de referência da exigibilidade 

mitigada, reportando-o à personalidade do agente em concreto87.  

 

 

6.3.5. A posição de Curado Neves 

 

Em Curado Neves encontramos a posição mais objectivista da doutrina portuguesa. Não 

obstante reconhecer que o Anteprojecto de Eduardo Correia e a evolução subsequente do 

Código penal de 1982 concederam uma tónica mais subjectiva ao homicídio privilegiado, 

entende por precipitado considerar a capacidade do agente de se motivar pela norma como 

fundamento da diminuição de culpa. No fundo, o que o Autor quer dizer é que do 

afastamento de um critério puramente objectivo não resulta necessariamente uma plena 

subjectivização do privilégio, como entende proceder da consagração do critério da menor 

capacidade de motivação pelo Direito88. O crivo da compreensibilidade é reportado às 

razões da existência da emoção, apreensíveis por um observador externo89, raciocínio que 

não é exclusivo da emoção violenta, pois que, em qualquer das alternativas do homicídio 

privilegiado, é de uma lógica de compreensibilidade que se extrai o conteúdo da motivação 

do agente90. Por essa razão, aplica-a às demais alternativas do homicídio privilegiado. Para 

Curado Neves a diminuição da culpa resulta de uma exigibilidade diminuída e não de uma 

menor capacidade de autodeterminação pela norma91. Num certo sentido, o estado de 

exaltação está para a imputabilidade diminuída como a compreensibilidade para a 

exigibilidade diminuída.  

 
                                                 
87 A mesma crítica em BRITO, Teresa Quintela de, et al., Ob. Cit., p. 323. 
88 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 
Justiça”, Ob. Cit., pp. 183-184. 
89 IDEM, Ibidem, p. 180. 
90 IDEM, Ibidem. Quanto à compreensibilidade da compaixão, p. 183, nota 21; quanto à compreensibilidade 
do desespero, pp. 207 e 208, e quanto à compreensibilidade do motivo de relevante valor social ou moral, p. 
216. Do mesmo Autor, vide ainda A problemática da culpa nos crimes passionais, Ob. Cit., pp. 750-753. 
91 NEVES, João Curado, “O homicídio privilegiado na doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal de 
Justiça”, Ob. Cit., p. 193. 
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Como vimos em capítulo anterior, o Autor procura o conteúdo da menor exigibilidade 

recorrendo aos critérios da inexigibilidade, ínsitos na figura do estado de necessidade 

desculpante. Concluindo que têm uma matriz semelhante, com uma diferença de grau, 

vincula a motivação a um crivo de censurabilidade, como condição necessária à atenuação 

da culpa92. Por sua vez, o requisito de censurabilidade implica que as razões para o facto 

sejam reconhecíveis e que o crime se afigure como a única saída possível, de um ponto de 

vista objectivo. Uma tal opinião torna difícil distinguir a inexigibilidade da atenuação da 

culpa, não concedendo à segunda uma margem de desrazoabilidade como faz Maria 

Fernanda Palma. Para além de espartilhar os quadros da diminuição da culpa, concebendo-

os à imagem e semelhança da inexigibilidade, pois apenas as separa uma distância 

gradativa, submete todas as cláusulas do homicídio privilegiado a uma relevância social ou 

moral93.  

 

 

6.3.6. A posição de Teresa Quintela de Brito 

 

Numa posição em muito semelhante à de Curado Neves, Teresa Quintela de Brito insere-se 

na constelação de Autores que defendem a exigibilidade como fundamento único do 

privilégio. O império da emoção ou do motivo sobre a vontade se encontra sujeito a uma 

comprovada atenução da culpa. Para a Autora, as razões do estado emocional do agente, 

ainda que putativas, devem ser reconhecíveis, no sentido da sua plausibilidade, por um 

observador externo. Esta asserção prende-se com a premissa de que, como expressão 

matricial de uma menor exigibilidade, a diminuição de culpa implica a compreensibilidade 

do estado emotivo do ponto de vista de um observador externo. Deste modo, ao artigo 35.º, 

n.º 2 CP subsumir-se-ão os casos de homicídio com o clausulado do artigo 133.º CP, 

quando este constitua o único modo de afastar um perigo, actual e não removível de outro 

modo, para bens jurídicos distintos dos enumerados no 35.º, n.º 1 CP. Inversamente, será 

aplicável o homicídio privilegiado quando faltem os requisitos que convocariam o artigo 

                                                 
92 IDEM, Ibidem, pp. 193-194. 
93 IDEM, Ibidem, pp. 197 e 200. 
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35.º, n.º 2, isto é, se inexistir um perigo actual94 ou se, existindo, houvesse outro modo de o 

afastar. A construção é operacional e reconhecemos que pode orientar o pensamento do 

julgador sobre a culpa do agente. No entanto, discordamos que possa reclamar mais do que 

essa função. Por um lado, e em especial em situações de desespero, os bens jurídicos em 

causa costumam encontrar eco no elenco do 35.º/1 CP. Por outro lado, uma vez verificada 

a actualidade do perigo, a existência de outro modo de o afastar só poderia ser aferida por 

recurso a um critério objectivo, em conformidade com o pensamento expendido pela 

Autora. O problema de uma concepção deste tipo é tomar por despiciendas as 

representações do agente emocionado, por natureza perturbadas e, por isso, dificilmente 

identificáveis por um observador externo95. A ideia de actualidade do perigo, em torno do 

qual gira o estado de necessidade desculpante, parece reportar-se a uma situação-limite 

repentina, adequada aos contextos de desespero situacional. Afigura-se-nos mais razoável 

aproximar estes casos da inexigibilidade do que fazer o caminho inverso, na medida em 

que estará em causa a própria oportunidade de representar outro modo de remover o 

perigo. Em todo o caso, o grande problema que vemos nas concepções perfilhadas por 

Teresa Quintela de Brito e por Curado Neves reside na intelectualização das emoções, a 

pretexto da inexigibilidade e a concomitante ausência da justa oportunidade na lógica 

desse conceito. 

 

Por fim, defende a Autora que a plausibilidade da emoção do agente não é, ainda, 

valorativa, consistindo apenas num juízo de não reprovabilidade. Quando entendida como 

uma margem de probabilidade comummente aceite, a plausibilidade não equivale ainda a 

um juízo sobre o reprovável, que transporta uma valoração, mas antes e apenas sobre o 

provável. Criticável é o entendimento da Autora, segundo o qual o privilégio do crime 

equivale a adicionar ao crivo da compreensibilidade da emoção, uma certa compreensão do 

                                                 
94 Em situações de desgaste psíquico prolongado no tempo, nem sempre (ou raramente) o perigo se actualiza 
no momento do crime; o que, em geral se verifica, é a expectativa desse perigo, projectando-o como, passe-se 
a antítese, futuramente actual.   
95 Neste ponto, a opção é decisiva. Não obstante a tentativa de BRITO, Teresa Quintela de, et al., Ob. Cit., p. 
329, de salvaguardar uma conexão com o agente concreto, segundo a qual nunca deve deixar de ser tida em 
conta a pessoa que viveu tais razões e o contexto de vida em que ela estava, resta uma escolha entre a 
objectivização das representações do agente, por recurso ao critério do observador externo, ou a sua 
relevância subjectiva.  
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homicídio. Em nosso ver, o critério invocado refere-se exclusivamente ao estado emotivo e 

ao seu contexto, pois tratando-se do bem jurídico vida, ao qual a Constituição concede 

foros de inviolabilidade e, estando nós no plano da atenuação da culpa, dificilmente 

poderia a compreensibilidade ter lugar nos termos defendidos pela Autora. 

 

 

6.3.7. A posição adoptada 

 

As cláusulas do homicídio privilegiado só têm relevância atenuante quando diminuam 

sensivelmente a culpa do agente. O conteúdo dessa atenuação tem sido objecto de 

problematização, tendo a doutrina chegado essencialmente a dois entendimentos. Para uns, 

o fundamento do privilégio residiria numa menor capacidade de autodeterminação pela 

norma, em função da influência perturbadora da emoção. Para outros, as consequências 

perturbadoras de um estado de afecto tornariam menos exigível ao agente a motivação 

segundo os comandos jurídico-penais. No entanto, esta divisão tem vindo a esbater-se e a 

doutrina tem vindo gradualmente a propender para um certo consenso quanto a esta 

questão, erigindo a exigibilidade diminuída a fundamento único do privilégio do 

homicídio. E bem. A Reforma de 1995 tornou clara a relevância mediata das emoções, o 

que parece implicar que sobre a diminuição da culpa impenda uma lógica de dever, à luz 

da qual seja possível censurar pessoalmente o agente96. A mitigação do ilícito que os 

motivos de relevante valor ético-social exprimiriam, por implicarem uma relação de sinal 

positivo, não com a norma, mas com certas valorações éticas aprovadas pelo Direito, 

relevará no sentido de diminuir a exigibilidade. Significa que o domínio que a motivação 

social e eticamente relevante exerce sobre o agente torna menos exigível a adopção de uma 

conduta distinta. E parece ser essa valoração legitima a integração dos motivos no escopo 

da norma, uma vez o crivo de relevância social ou moral parece servir fins meramente 

subsuntivos. De modo paralelo, quer a consideração da imputabilidade diminuída, quer a 

relevância dos motivos ao nível do ilícito, apenas operam no plano da exigibilidade e não 

                                                 
96 DIAS, Jorge de Figueiredo, Comentário conimbricense ao Código penal, Tomo I, Ob. Cit., pp. 81-82 e 
PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 235. 
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enquanto tais. Não quer dizer que se não verifiquem em concreto; simplesmente actuam 

num plano diverso. A contrariedade com a norma com a norma de tutela da vida mantem-

se, simplesmente, o vínclo do agente a outra norma revela-se, em concreto, mais profundo. 

 

A noção de dever que cumpre à diminuição da culpa não deve, em nosso ver, transfigurar o 

privilégio num tu podes, porque deves. Se, como bem sublinha Maria Fernanda Palma97, 

mantivermos a discussão sobre a mitigação da culpa no plano do homem médio, estaremos 

a admitir que não existe qualquer possibilidade de identificação do agente com essa 

idealização. Perante o domínio de um estado emotivo, se uma conduta conforme ao Direito 

é menos exigível nos termos do homem médio, equivale a entender que esse homem a não 

observaria. Essa idealização de um homem medianamente motivável pela ordem jurídica 

só pode ser construída com base em projecções culturais, necessariamente preconceituosas, 

uma vez que a sua correspondência com a realidade não poderá ir além da especulação. 

Mesmo que fosse possível vislumbrar na personalidade suposta pela ordem jurídica um 

critério estável, enquanto modelo motivacional, seria mais adaptável à inexigibilidade, pois 

aí, perante a destruição total do sentido identitário do agente, a razoabilidade e motivação 

da conduta são insuspeitas. Quando falamos em menor exigibilidade, a desrazoabilidade 

que lhe inere é incompatível com uma média motivacional. Aliás, no âmbito da culpa, 

trata-se de casos em que a pessoa não agiu no plano da já aludidas obrigações de 

confiabilidade. Quer dizer que em contextos de pressão emocional outros comandos 

presidem ao comportamento que, apesar de não terem vocação ou estabilidade para 

delimitar o proibido e o permitido, revelam um substracto ético alternativo, isto é, uma 

ideia de bem, que deve ser tomada em conta no juízo de culpa. Além disso, o homem 

médio é fatalmente um homem sem narrativa, sem vivências ou desejos, pelo que a sua 

adesão ao Direito em situações de conflito é, via de regra, uma decisão “fácil”. A 

perspectivação de uma lógica de dever, cujo eixo de referência corresponde a uma 

idealização, distancia-se assim de uma censura verdadeiramente pessoal.  

 

                                                 
97 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 236. 
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Convém referir que advogar a permeabilidade do juízo de culpa a comandos éticos 

alternativos é qualitativamente diferente do critério da rectitude da consciência errónea, 

proposto por Figueiredo Dias98. Primeiro, porque a ilicitude na atenuação da culpa não é 

controvertida, contrariamente aos casos a que o Autor aplica a rectitude da consciência 

errónea. Por essa razão, os valores em conflito se não encontram no mesmo plano, em 

cotejo pela licitude, como numa pirâmide normativa. Esta asserção pressuporia que a 

orientação motivacional da pessoa se encontra limitada (apenas) pela hierarquia valorativa 

abstracta do Direito99. O conteúdo do sistema ético de cada indivíduo não pode reduzir-se 

aos fundamentos e teleologia de um ordenamento jurídico, na medida em que, na 

experiência existencial, vários outros apelos penetram a orientação moral da pessoa. A 

noção de sociedade pluralista, veiculada pela Constituição, não se deixa reduzir aos 

ditames da ordem jurídica, pelo que caberá ao Direito ser sensível a outros apelos e 

reconhecer-lhes virtualidades éticas. É o propósito individual de uma vida feliz que faz 

emergir comandos éticos alternativos em situações de pressão psicológica, uma vez que os 

quadros motivacionais do agente se não estruturam do mesmo modo que os valores da 

ordem jurídica, integrando preferências, desejos, numa palavra, o edifício afectivo da 

pessoa. Neste sentido, o cumprimento do Direito constitui-se como critério de decisão, 

devidamente enquadrado numa ideia de bem-estar concreta, em que intervêm comandos 

paralelos, funcionalizados àquela ideia. A divergência valorativa entre a conduta punível e 

a axiologia da ordem jurídica não é incompatível com o reconhecimento do agente 
                                                 
98 O critério foi pensado para os casos de falta de consciência do ilícito, no pressuposto de que a existência de 
dolo do tipo, associada a uma falta de consciência do ilícito, indicia uma culpa dolosa. Porém, esse indício 
poderá ser negado se a conduta do agente for determinada por valores reconhecidos pela ordem jurídica, 
ainda que não sejam valores preponderantes para a definição abstracta das proibições e das permissões. 
Significa que, apesar da falta de consciência do ilícito, é possível observar no agente uma orientação ética, 
baseada numa atitude de fidelidade ao Direito. Para que se possa dizer que uma consciência é recta, a 
ilicitude deve ser, in casu, controvertida, pois só aí existirá uma pluralidade de factores juridicamente 
valiosos, mas conflituantes. Esta diversidade valorativa permite reconhecer a conduta como eticamente 
conforme aos valores da ordem jurídica, sem, contudo, beliscar aquilo que o Direito considerou como 
solução preponderante e, portanto, lícita. Desta forma é possível reconhecer um fundamento axiológica e 
eticamente correcto na conduta do agente, sendo possível identificá-lo como fiel ao Direito, mesmo que não 
tenha adoptado a conduta considerada ideal pela ordem jurídica. Para além de uma exigência objectiva de 
conformidade axiológica da conduta com valores defendidos pelo Direito, deve a atitude interna do agente 
desejar que essa conformidade exista. O elemento subjectivo da rectitude da consciência errónea poderá 
basear-se em atitudes anteriores do agente que expressem esse desejo de conformidade ao apelo normativo. 
Sobre o critério da rectitude da consciência errónea, DIAS, Jorge de Figueiredo, O problema da consciência 
da ilicitude em Direito penal, Ob. Cit., pp. 339-364. 
99 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 237. 
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enquanto ser moral, pois que não é indiferente a adesão emocional à acção, impelida pelo 

valor afectivo de certas realidades100.  

 

Mesmo a própria representação do valor dos bens jurídico-penais não é meramente 

objectiva, uma vez que a apreensão do seu significado tem um alcance subjectivo. Dito de 

outro modo, o valor representacional do bem jurídico é sentido, através de uma projecção 

pessoal da sua necessidade de tutela, talvez até primeiro do que é pensado, enquanto valor 

que se deve objectivamente tutelar. A depuração do frémito emocional redunda na 

intelectualização do juízo de culpa, afastando-o das representações de quem é censurado e, 

com isso, inscreve uma fenda na linguagem que se estabelece entre este e do juiz. Esse 

efeito babélico em nada facilita a pretendida ressocialização do agente, uma vez que desvia 

o diálogo da culpa da sua essência humana, cuja vulnerabilidade nele se deve reflectir. 

Reduzir as emoções a motivos tem ainda o inconveniente de não poder aproximar estados 

de intensa perturbação emocional com os contextos de semi-imputabilidade101.  

 

Não pretendemos negar a relevância dos motivos, até porque a sua análise permite 

destrinçar uma conduta emocionalmente perturbada, mas ainda racionalizável, de uma 

outra que se apresente como um desvio às representações possíveis sobre o comportamento 

humano102 . É, aliás, a circunstância de considerar o agente imputável que legitima a 

exigibilidade, ainda que diminuída, de uma conduta diferente, por se entender que subsiste 

um lastro de racionalidade sobre o qual assenta um ónus à sua capacidade de 

autodeterminação. Neste ponto, os motivos desempenham o seu papel de destrinça. Porém, 

a perscrutação das razões da conduta pode ser, ela própria, viciada e equívoca, na medida 

em que o modelo de raciocínio comportamental não é idêntico ao raciocínio lógico. O 

primeiro orienta-se por uma lógica de satisfação dos desejos, por natureza limitada pela 

imponderabilidade e por outros desejos que com aquele coexistam103. O segundo dirige-se 

a uma verdade formal. É o aspecto vivencial que legitima o enquadramento do crime na 

                                                 
100 IDEM, Ibidem, p. 212. 
101 IDEM, Ibidem, p. 243. 
102 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art. Cit., p. 5. 
103 PALMA, Maria Fernanda, “A vontade no dolo eventual”, Estudos em homenagem à Professora Doutora 
Isabel de Magalhães Collaço, Rui Manuel de Moura Ramos et al. (Org.), Coimbra: Almedina, 2002, p. 815. 
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previsão do artigo 133.º CP, pois os motivos até podem ter uma existência neutra, se não 

conectados com uma emoção que os integre numa acção unívoca104, com um sentido 

próprio e um valor acrescentado que os ultrapassa enquanto razões da conduta. Na 

indagação dos motivos do agente, devemos ter em conta as nossas limitações de 

observador e perguntarmos, com Maria Fernanda Palma: se o raciocínio prático é a todo o 

momento anulável, se à necessidade lógica entre as premissas e a conclusão se substitui 

um hiato lógico entre o processo intelectual e acção, como falar de racionalidade ou como 

averiguar as razões do agir de alguém, ou da inconsistência lógica entre uma intenção e 

um motivo, um desejo e uma acção105? 

 

O privilégio é admitido perante império da emoção na consciência do agente e não diante 

de um mero juízo – uma apreciação racional, real ou putativo, isto é, um motivo – sobre a 

sua situação de facto106. Se a pessoa cometer o crime por desespero, quando este seja fruto 

de uma mera avaliação do contexto em que se encontra, segundo o qual não existe outra 

solução se não o crime, tal poderá relevar em sede de medida da pena, mas não enquanto 

atenuação típica e privilegiada da culpa107. Se se tratar de um desespero situacional é a 

natureza excepcional108 do conflito que legitima a aplicação do artigo 133.º CP.  

 

Os termos em que Figueiredo Dias estabelece a atitude de fidelidade ao Direito encontram-

se muito aquém do reconhecimento de uma ética paralela das emoções, na medida em que 

semelhante fidelidade corresponde a uma não coincidência com o resultado da valoração 

jurídica, sem por isso ter deixado, todavia de coincidir com o seu princípio, pelo que a 

solução constitui uma forma possível – embora não óptima – de realização da ordem 

                                                 
104 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art. Cit., p. 7. 
105 PALMA, Maria Fernanda, “A vontade no dolo eventual”, Ob. Cit., p. 816. 
106 ALMEIDA, Carlota Pizarro, “Acumulação e catástrofe”, Art. Cit., p. 6. Em nota de rodapé, a Autora 
muito sugestivamente compara as expressões inglesas despair e desperation para ilustrar esta diferenciação. 
Na Língua Portuguesa existe o vocábulo desesperação, mas estamos em crer que é na palavra exasperação 
que o momento vivencial se encontra implicado com maior contundência.  
107 IDEM, Ibidem, p. 7. 
108 Preferíamos qualificar o conflito de “extremo”, mas tal poderia ser confundido com as situações que 
cairiam no escopo do artigo 35.º CP. Nos casos de desespero situacional, subsiste a hipótese de  agente 
reconstruir o seu projecto existencial, pelo que a conduta apresenta uma certa desrazoabilidade que veda a 
desculpa.  
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jurídica109. O que defendemos, em inteira concordância com Maria Fernanda Palma110, é a 

valoração do edifício afectivo do agente, enquadrado num projecto de vida feliz.  

 

Para além da viabilidade da intervenção de uma ética das emoções no juízo de culpa, algo 

terá de acrescentar-se à lógica de dever ínsita na exigibilidade diminuída, para que se não 

transfigure num tu podes, porque deves 111 . Assim, o grau de exigibilidade de um 

determinado comportamento terá de ser directamente proporcional à oportunidade de 

responder positivamente a semelhante exigência. A concretização da justa oportunidade, 

sobretudo perante um transtorno emocional corresponderá à indagação das condições de 

que o agente dispôs para aceder aos valores que lhe permitiriam decidir pelo Direito, 

atendendo à sua narrativa pessoal.  

 

Por tudo quanto ficou dito, o nosso pensamento encontra-se em linha com o de Maria 

Fernanda Palma, no sentido em que o fundamento do privilégio reside numa menor 

exigibilidade, cujo conteúdo deverá realizar uma verdadeira censura pessoal. A 

pessoalização da censura envolveria uma valoração ética das ligações afectivas e 

emocionais do agente, como expressão de uma completude existencial. No caso dos 

homicídios cometidos por desespero é particularmente visível a importância da noção de 

sentido vinculante para apreender o substracto da emoção, devido à estreita interligação 

entre esta e as expectativas do agente em relação ao (seu) mundo. Se uma censura ética 

requer uma margem de liberdade para realizar uma conduta alternativa, é indispensável 

que a exigibilidade diminuída se deixe permear pela consideração das condições de 

oportunidade de que o agente dispos para se autodeterminar pela norma jurídico-penal.  

                                                 
109 DIAS, Jorge de Figueiredo, O problema da consciência da ilicitude em Direito penal, Ob. Cit., nota 66, 
pp. 351-352. A citação justifica-se pela expressividade e a clareza da afirmação, embora siga o princípio 
segundo o qual as opções desculpáveis de um agente não permitem definir aquilo que é proibido ou 
permitido, daí que não sejam soluções óptimas, mas apenas possíveis. A justificação, no dizer do Autor, será 
o óptimo; a desculpa, o possível. 
110 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., pp. 206-208. 
111 No sentido do texto, mas num contexto mais genérico, BRITO, José de Sousa e, “A medida da pena no 
novo Código penal”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Lisboa: AAFDL, 1999, p. 355. Nas palavras do 
Autor, um desses lados subjectivos pressupostos pelo dever ser da culpa é precisamente a capacidade 
concreta do agente de se motivar pelas normas, no mesmo sentido de “capacidade” da capacidade de 
escolher agir ou não agir de certa forma, sem a qual não há agente, nem deliberação, nem decisão, nem 
intenção, nem norma. 
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7. Agentes com especiais deveres de suportar o risco 

 

Estudadas as questões da atenuação da culpa coloca-se o problema: haverá lugar para 

atenuar a culpa aos agentes com especiais deveres de suportar o risco? 

 

Ao contrário do §35 do Código penal alemão112, que exclui expressamente estes agentes do 

seu âmbito, o artigo 35.º CP não responde a esta questão, A doutrina alemã entende existir 

uma maior ilicitude do facto, em virtude de um maior desvalor da acção, em função do 

posicionamento do agente perante a norma, e uma maior culpa, nos termos da qual o 

motivo de auto-preservação teria menor relevância113. A ausência de respostas na previsão 

do estado de necessidade desculpante deve conduzir-nos a concluir pela exclusão da 

atenuação da culpa em situações de desespero? 

 

Os estatutos destas profissões contém normas de dever, em que um determinado risco é 

razoavelmente exigido. A existência expressa de normas estatutárias de dever de suportar o 

risco e o seu conhecimento pelo agente é fundamental para que possa afirmar-se uma 

eventual exclusão desses agentes do estado de necessidade desculpante114. Deverá existir 

um critério especial de culpa para estes casos? A resposta não pode deixar de ser negativa, 

posto o nosso reconhecimento, em concordância com Maria Fernanda Palma, de uma 

universal fragilidade humana115. A assunção de um dever deste tipo não deve subverter a 

lógica da atenuação da culpa, o que não nega que possam existir distinções em função dele, 

uma vez que foi voluntariamente assumido. Nas palavras da Autora, o conflito emocional 

que os atinge terá de ser mais extremo116.  

                                                 
112  Consultado em http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p0172, em 15 de 
Fevereiro de 2013. 
113 Nestes termos, a doutrina alemã referida por Maria Fernanda Palma, em O Princípio da Desculpa em 
Direito Penal, Ob. Cit., p. 175, nota de rodapé n.º 61. 
114 IDEM, Ibidem, pp. 176-177. 
115 Quem entenda que o fundamento da diminuição da culpa reside numa saliência ética positiva, discordará. 
116 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 177. Quando que não 
impende sobre o agente deveres especiais, há ainda quem defenda que a avaliação do caso concreto deve ser 
orientada por pontos de vista preventivo-gerais e não na atitude ou nas específicas capacidades de motivação 
do Autor. É o caso de ROXIN, Claus, “Culpabilidad y responsabilidad como categorías sistemáticas 
jurídicopenales”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., p. 228. 
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O que verdadeiramente parece distinguir estes agentes dos demais é a sua preparação para 

lidar com contextos de imprevisibilidade e de pressão psicológica, o que reforça a 

exigibilidade do dever para além da sua assunção. Aquilo que realmente os diferencia 

prende-se mais com as distintas condições de oportunidade de motivação pela norma 

jurídico-penal do que com a intensidade do conflito emocional. Nas situações que 

ultrapassem o risco previsível no âmbito da profissão, para as quais o agente não tenha 

sido preparado, a atenuação da culpa não deve ter-se por excluída117. De facto, é na justa 

oportunidade de motivação pela norma que a diminuição da culpa deve ser ponderada. É 

nessa lógica que funcionam os termos jurídico-constitucionais da desculpa118. Por isso, 

também não se cuida aqui de uma aprovação ético-social, que transformaria um especial 

dever em especial poder.  

 

O desespero é enquadrável nesta noção de conflito extremo, do qual é exemplo a hipótese 

da mãe que vê o seu filho em perigo 119 . A magnitude do conflito deve-se ao lugar 

insubstituível que um filho ocupará no projecto existencial de qualquer mãe. A percepção 

do perigo para um objecto emocional insubstituível encerra um conflito extremo, que abala 

as fundações do Eu do indivíduo, não constituindo a norma ou o dever assumido um 

sustentáculo suficientemente motivador para funcionar como contra-motivação. Nestes 

casos, não parece constitucionalmente admissível a exclusão da atenuação da culpa. Numa 

palavra, a moral não se alheia da fragilidade humana, reconhece-a. Mesmo em agentes 

com especiais deveres de suportar o risco.  

 

 

 

 

                                                 
117 Na doutrina alemã, ROXIN, Claus, Derecho penal – Parte General, Ob. Cit., §22, 41. Em qualquer caso, 
reforça o Autor, que o Direito exige que o agente suporte o perigo, mas não que sacrifique a sua vida.  
118 PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 178. 
119 Contra, ROXIN, Claus, Derecho penal – Parte General, Ob. Cit., §22, 43. O Autor defende, ainda, que o 
dever especial de suportar o risco se estenda a pessoas próximas do agente, não estando ao seu abrigo, por 
exemplo, a mulher do capitão do navio, que o salva à custa da vida dos passageiros. 
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8. A compatibilização entre o homicídio por desespero e as finalidades da pena 

 

O caminho que temos vindo a percorrer até aqui visou demonstrar o fundamento da 

diminuição da culpa no âmbito do homicídio privilegiado, em geral, e da cláusula do 

desespero em particular. A relevância mediata das emoções na mitigação da culpa 

comprometeu-nos com a averiguação da dimensão afectiva do conflito espiritual, em face 

do valor do projecto existencial do agente e da justa oportunidade em representar condutas 

alternativas. A fragilidade concreta do agente que mata por desespero é não mais que uma 

expressão atómica da frágil condição humana, que estabelece ligações afectivas com o 

mundo sem, no entanto, deter o controlo sobre os seus objectos de afecção. É, por isso, 

altura de indagarmos se e em que medida pode o modelo preventivo da pena explicar a 

punição do homicídio por desespero, através da realização das suas finalidades. 

 

As duas teorias fundamentais sobre a pena divergem quanto à justificação do direito de 

punir e não quanto aos fins sociais que lhe sejam assacados. As teorias retributivas 

encontraram na justiça da punição o seu fundamento, dispensando a concretização 

colateral de qualquer fim adicional120. A pena dirige-se a um mal anterior, o que significa 

que se concentra no passado, não visando outro efeito que não a punição, em si mesma. As 

teorias preventivas, por outro lado, entendem que a pena se justifica porque realiza efeitos 

socialmente úteis, orientando-se para o futuro. Numa abordagem distinta poder-se-ia dizer 

que a retribuição está para a causa – o mal precedente – como a prevenção está para o 

efeito – prevenir o crime. Como se percebe, só as teorias preventivas se constroem 

efectivamente como teorias dos fins da pena, uma vez que só nelas encontramos uma 

dependência directa da própria justificação da pena das finalidades que lhe sejam possíveis 

realizar.  

 

                                                 
120 RODRIGUES, Anabela Miranda, A determinação da medida da pena privativa de liberdade (os critérios 
da culpa e da prevenção), Coimbra: Coimbra editora, 1995, p. 153, e ROXIN, Claus, “Acerca da 
problemática do Direito penal da culpa”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., p. 407. 
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Deter-nos-emos um pouco nas concretizações de cada uma das teorias para que possamos 

responder ao problema inicial da sua concretização no âmbito do homicídio privilegiado 

por desespero. 

 

As teorias retributivas têm conhecido formulações distintas desde a sua conceptualização 

taliónica, que validava a compensação do mal do agente com um mal idêntico, infligido 

sobre a sua pessoa. A evolução deste entendimento, até pela impossibilidade da aplicação 

de um mal idêntico em certo tipo de crimes, foi no sentido de retribuir a culpa com um mal 

de distinta natureza ao do crime. Quer isto dizer que se abandonou uma retribuição 

vinculada ao facto para uma outra, ligada à culpa, que redunda numa reprodução 

analógica do mal121 , ao invés de uma sua reprodução ontológica. A propósito desta 

alteração, houve quem preferisse falar em expiação (da culpa), ao invés de retribuição (do 

facto), de forma a que o indivíduo não seja um mero objecto passivo da pena, mas ocupe 

uma posição activa nessa expiação. Não obstante, o fim da pena prescinde de outras 

finalidades que não a própria justiça da punição. Kant vem, neste sentido, opor-se às ideias 

preventivistas com o argumento de que a instrumentalização do indivíduo para realizar fins 

do Estado é ilegítima, porque contrária à dignidade da pessoa humana 122 . Numa 

abordagem distinta, Hegel vê o crime como uma negação do Direito, reclamando, por isso, 

a sua afirmação, através da pena 123 . O sofrimento originado pela punição afirma-se 

inteiramente na sua justiça, mas igualmente como um direito do próprio indivíduo que, 

enquanto criatura racional, é capaz de a legitimar perante o mal que produziu.  

 

A laicização do Estado teve consequências óbvias na concepção da pena, que não poderia 

ser mais vislumbrada como uma realização metafísica, despojada de efeitos sociais124. Tal 

evolução desencadeou uma busca por finalidades legitimadoras da punição, por forma a 

                                                 
121 RODRIGUES, Anabela Miranda, A determinação da medida da pena privativa de liberdade, Ob. Cit., p. 
159. 
122 KANT, Immanuel, Fundamentação da metafísica dos costumes, Lisboa, Edições 70, 2009, pp. 86-87. 
123 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Lisboa: Associação Académica da Faculdade de 
Direito da Universidade de Lisboa, 1994, p. 35. 
124 IDEM, Ibidem, p. 35 e RODRIGUES, Anabela Miranda, A determinação da medida da pena privativa de 
liberdade, Ob. Cit., p. 200. Também com uma perspectiva histórica, BELEZA, Teresa Pizarro, Direito penal, 
1.º volume, Lisboa: AAFDL, 1984, pp. 319-338.  
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que esta pudesse corresponder às expectativas sociais que sobre ela impendem. O Direito 

penal cumpre uma função tutelar de bens jurídicos e, por essa razão, a pena só pode 

assumir-se enquanto realizadora dessa finalidade125. Neste sentido, a teoria preventiva 

assaca à pena fins de prevenção geral e especial, sem deixar de estabelecer a culpa como 

limite da intervenção penal 126 . Em nosso ver, limitar a culpa a esse papel de limite 

subestima as suas virtualidades, se não como fundamento da pena127, pelo menos como 

factor de determinação da medida da pena128. A avaliação ético-pessoal ínsita na censura 

não deve ser relegada para a prevenção geral129, uma vez que se não trata, nesse sentido, de 

tutelar as expectativas dos cidadãos na vigência das normas, mas, antes, de apreciar o valor 

do projecto existencial do agente e as limitações concretas da oportunidade do seu querer. 

De todo o modo, a conotação simbólica da pena retributiva não pode ainda ser ignorada130. 

                                                 
125 A Constituição impede que o Direito penal tutele valores puramente morais ou assuma fins educativos. O 
Estado de Direito democrático vincula-o à protecção de bens jurídicos essenciais à vivência em sociedade, 
que se definem pelo seu valor substancial e pela sua existência ontológica individual. Nestes termos se 
pronuncia PALMA, Maria Fernanda, “Constituição e Direito penal – As questões inevitáveis”, Perspectivas 
constitucionais – Nos 20 anos da Constituição de 1976, Organização: Jorge Miranda, Volume II, Coimbra: 
Coumbra editora, 1997, p. 231.   
126 ROXIN, Claus, “Culpabilidad y responsabilidad como categorías sistemáticas jurídicopenales”, em Textos 
de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., p. 230, e DIAS, Jorge de Figueiredo, Liberdade, Culpa, Direito penal, 
Ob. Cit., pp. 281-282. Entendendo, como nós, que a culpa não deve reduzir-se a um limite objetivo de 
intervenção, devendo incumbir-lhe a análise dos aspectos subjectivos do comportamento humano, PALMA, 
Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., pp. 15-20, e BRITO, José de Sousa e, 
“A medida da pena no novo Código penal”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., p. 355.  
127 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., pp. 55-57, reconhece a culpa como 
fundamento da pena, no sentido em que esta realiza ideias culturais de justiça, consonantes com as 
expectativas dominantes. Nesta dimensão de realização de imperativos histórico-sociais de justiça, 
concebem-se duas vertentes. A primeira corresponde à ideia de Kant, segundo a qual a pessoa se afirma 
enquanto fim em si mesma e, por isso, à margem de qualquer instrumentalização estadual; a segunda implica 
uma ideia de censura ético-pessoal, que possibilite um nivelamento entre o Estado e o indivíduo acusado no 
conflito processual que se abre com o crime. Neste sentido, também FERREIRA, Cavaleiro de, Lições de 
Direito penal – Parte geral II Penas e medidas de segurança, Coimbra: Almedina (Reimpressão), 2010, p. 
104, segundo o qual a pena não tem um função limitativa, mas constitutiva, sendo que os seus fins se 
realizam mediante a pena justa, e, em sentido concordante, SERRA, Teresa, Problemática do erro sobre a 
ilicitude, Coimbra: Almedina, 1991, p. 40. 
128  Contra, ROXIN, Claus, “Culpa e responsabilidade – Questões fundamentais da teoria da 
responsabilidade”, Revista Portuguesa de Ciência Criminal, n.º 4, Outubro-Dezembro, 1991, pp. 533-534. 
No entender do Autor, deve separar-se conceptualmente a culpa como fundamento da pena da culpa como 
critério de medida da pena, com base nos seus diferentes pressupostos: a primeira decide o “se” da pena, a 
segunda, decide o seu “quantum”.  
129 Enquadra os elementos sócio-psicológicos da experiência humana na prevenção geral, ROXIN, Claus, 
“Culpabilidad y responsabilidad como categorías sistemáticas jurídicopenales”, em Textos de Direito penal, 
Ob. Cit., pp. 228-230. 
130 Como refere CUNHA, Paulo Ferreira da, “Das penas e dos seus fins”, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 21, n.º1, Janeiro-Março, 2011, p. 14, não se afigura fácil banir séculos de apego à noção de 
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A um desejo optimista de ressocialização não deixou ainda de opor-se uma amarga 

necessidade de punir131, racionalizada através dos princípios constitucionais da culpa – 

artigo 1.º CRP (corolário da dignidade da pessoa humana 132 , como prius 133 ) – e da 

necessidade da pena134 – artigo 18.º, n.º 2 CRP135. 

 

À pena retributiva foi também associada uma função de prevenção geral, na medida em 

que concretiza necessidades de punição apreensíveis no sentir social que, de modo 

consequente, consolida a vigência das normas136. Da funcionalização da retribuição a uma 

finalidade preventiva137 irradiava igualmente um efeito psicológico no indivíduo, a quem a 

pena é aplicada, e na sociedade, através da projecção ou da identificação com ele, 

estabilizando os impulsos criminosos através da satisfação da necessidade psicanalítica de 

punir138.  

                                                                                                                                                    
pecado. Em PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 39, encontra-se a ideia mais 
genérica de que a discussão sobre os fins das penas estará condicionada pelo contexto histórico e pela função 
social que se lhe atribua. 
131 Expressão encontrada em ROXIN, Claus, Problemas fundamentais do Direito penal, Lisboa: Vega, 2004, 
pp. 55, também usada por PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 39. 
132 BRITO, José de Sousa e, “A  lei penal na Constituição”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., p. 
9. 
133 MIRANDA, Jorge, e MEDEIROS, Rui, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra: Coimbra 
editora, 2010, p. 53. Defendendo que o princípio da culpa se encontra numa relação de implicação com a 
dignidade a pessoa humana (artigo 1.º CRP) e com o direito à integridade pessoal (artigo 25.º CRP), BRITO, 
Ana Bárbara Sousa e, “Sobre o lugar do princípio da culpa na Constituição portuguesa”, Liber Amicorum de 
José de Sousa Brito em comemoração do 70.º Aniversário - Estudos de Direito e Filosofia, 2009, pp. 755-
759. Veja-se, ainda o texto de BRITO, José de Sousa e, “A lei penal na Constituição”, Textos de Direito 
Penal, Tomo II, Lisboa: AAFDL, 1999, pp. 9-10. 
134 Sobre o direito de punir já escrevera Cesare Beccaria: Foi, portanto, a necessidade que obrigou os 
homens a ceder parte da sua liberdade: é, pois, certo que cada um não quer colocar no depósito público 
senão a mínima parte possível, aquela apenas que baste para induzir os outros a defendê-lo. O conjunto 
destas partes mínimas possíveis forma o direito de punir; tudo o mais é abuso e não justiça; é facto, mas já 
não é direito.  BECCARIA, Cesare, Dos delitos e das penas, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, 
p. 65. 
135 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 41.  
136 RODRIGUES, Anabela Miranda, A determinação da medida da pena privativa de liberdade, Ob. Cit., p. 
191. 
137 A pena é retribuição e, por isso, consiste na imposição de um mal proporcionado ao acto e, desse modo, é 
legítima enquanto fim em si mesma e como característica essencial da pena. Mas se a fundamentação da pena 
se satisfaz com a retribuição, a sua necessidade deve ser justificada, à luz de fins estaduais, o que implica a 
consagração de uma teoria relativa. Esta a doutrina de MEZGER, Edmundo, Tratado de Derecho Penal, 
Tomo II, Madrid: Editorial Revista de Derecho privado, 1949, pp. 429-430. 
138 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 37, e RODRIGUES, Anabela Miranda, 
A determinação da medida da pena privativa de liberdade Ob. Cit., pp. 194-198. A propósito da psicanálise 
com fundamento do Direito penal, ORDEIG, Enrique Guimbernat, “Tiene un futuro la dogmática 
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A secularização do Direito penal desvinculou-o de finalidades metafísicas, 

funcionalizando-o à tutela de bens jurídico-penais que exige uma ponderação dos efeitos 

da sua intervenção em face dessa função tutelar. Se a pena já não é concebida para servir 

fins transcendentais, então ela deve justificar-se numa necessidade temporal, terrena, de 

prevenção de outros crimes. Daqui nasce o princípio constitucional da necessidade da 

pena139, que se liga logicamente ao princípio da subsidiariedade. Nestes termos, necessário 

se torna asseverar a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da intervenção penal, 

visto que consiste numa acção restritiva dos direitos fundamentais, devendo, por isso, 

passar pelos requisitos do artigo 18.º, n.º 2 CRP.  

 

A função protectora de bens jurídico-penais delimita a intervenção penal, uma vez que no 

próprio conceito de bem jurídico-penal são convocados critérios de dignidade e de 

necessidade punitiva, que vinculam o legislador ao princípio da proporcionalidade140. Em 

todo o caso, a prevenção não deve afastar-se da necessária averiguação da culpa do agente, 

cuja pena não pode ultrapassar tal medida, pelo menos enquanto o Estado de Direito se 

fundar na eminente dignidade da pessoa humana. Assim, prevenção e culpa articulam-se 

necessariamente: a retribuição só se afigurará legítima se assumir uma lógica preventiva, 

de tutela social, e esta só respeitará a dignidade da pessoa humana quando se deixe limitar 

pela culpa141.  

                                                                                                                                                    
jurídicopenal?”, em Textos de Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., pp. 259-263. Entende o Autor que, sendo o 
livre arbítrio concretamente inverificável, a punição não poderá fazer-se nos termos de uma culpa que 
permanece incomprovada. Assim sendo, a pena não tem, afinal, uma vocação retributiva ou expiatória, mas 
antes a virtualidade de controlar os impulsos e de reforçar as normas que os visam reprimir. Numa 
perspectiva mais puramente retributiva, a pena pode ser encarada como um mecanismo de satisfação dos 
sentimentos de vingança das vítimas do crime, por responder a um sentido primário de justiça, conectado à 
dignidade da pessoa. Uma perspectiva abrangente sobre as questões da moralidade da vingança pode ser 
encontrada em EISENSTAT, Steven, “Revenge, Justice and Law: Recognizing the victim’s desires for 
vengeance as a justification for punishment”, The Wayne Law Review, 2004, pp. 1-61. Consultado em 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962175.  
139 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 35, e RODRIGUES, Anabela Miranda, 
A determinação da medida da pena privativa de liberdade, Ob. Cit., p. 298. 
140 RODRIGUES, Anabela Miranda, A determinação da medida da pena privativa de liberdade,Ob. Cit., p. 
309. 
141 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., 1994, p. 41. Chamando à atenção para a 
ilegitimidade da dessubjectivização da responsabilidade penal, operada por um entendimento funcionalista da 



 
 

218

 

A tutela de bens jurídicos tem um sentido prospectivo, vertido na confiança na vigência da 

norma, e exprime uma ideia de prevenção geral positiva. Nestes termos, a medida da pena 

será aferida pela medida da necessidade de tutela dos bens jurídicos no caso concreto, por 

exigência constitucional expressa no artigo 18.º, n.º 2 CRP. Note-se que tal medida 

derivará de uma valoração das circunstâncias do caso concreto, a efectuar pelo juiz, não 

sendo já uma medida abstracta, concretizada na moldura penal, que o legislador 

estabelecera previamente.  

 

Defende o Autor que existirá um ponto óptimo de tutela dos bens jurídicos e de 

estabilização das expectativas dos cidadãos na vigência das normas. Porém, abaixo desse 

ponto óptimo é ainda possível encontrar uma tutela efectiva (mas não óptima), até um 

limiar mínimo, abaixo do qual a função de protecção dos bens jurídicos estará em causa. 

Entre esse limiar mínimo e o ponto óptimo de tutela estabelece-se o espaço para as 

considerações de prevenção especial, que ajustarão a medida da pena142. Em todo o caso, 

quaisquer que sejam as considerações preventivas, a pena não pode ultrapassar a medida 

da culpa.  

 

 

8.1. O regime do artigo 40.º CP e o seu confronto com o homicídio privilegiado 

 

O artigo 40.º CP estabelece que a aplicação das penas visa a protecção de bens jurídicos e a 

reintegração do agente na sociedade, ressalvando, no entanto, que em caso algum poderá a 

pena ultrapassar a medida da culpa. O modo como estes fins se relacionam é controvertido 

na doutrina, mas não podemos agora abrir esse debate, pois transcenderia o objecto ora em 

estudo. A proposta de Figueiredo Dias143 vai no sentido de entender que a pena visa 

                                                                                                                                                    
culpa, ALBUQUERQUE, Paulo Pinto, de, Introdução à actual discussão sobre o problema da culpa em 
Direito penal, Coimbra: Almedina, 1994, p. 83. 
142  Defendendo a prioridade da prevenção especial relativamente à prevenção geral, ROXIN, Claus, 
Problemas fundamentais do Direito penal, Ob. Cit., pp. 55-57. 
143 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, Coimbra: 
Coimbra editora, 2011, pp. 227-231. Defendendo o mesmo modelo, RODRIGUES, Anabela Miranda, “O 
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primordialmente a protecção de bens jurídicos e, na medida possível, a reintegração social 

do agente.  

 

É altura de nos questionarmos em que medida pode a pena realizar as finalidades 

estabelecidas no artigo 40.º CP, em determinados casos de homicídio privilegiado por 

desespero. O modelo de medida da pena que se adopte será sempre um reflexo de um 

pensamento prévio sobre o modo como se relacionam a culpa e a prevenção 144 . 

Esclareçamos, desde já, que nem sempre esta questão se colocará no âmbito deste tipo de 

homicídios. Ainda assim, em certos casos, cremos ser discutível que a não aplicação de 

uma pena de prisão efectiva colocasse em risco a função tutelar dos bens jurídicos, para 

além de que nem sempre se verificam necessidades de ressocialização do agente, como 

vimos ser o caso decidido pelo acórdão do STJ de 4 de Fevereiro de 2004.  

 

 

8.2. O caso do acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 12 de Março de 2008 

 

O tratamento de casos coloca em evidência a opacidade dos critérios da jurisprudência em 

matéria da aplicação da medida da pena. Relataremos um caso que espelha exemplarmente 

a falta de clareza desses requisitos nas hipóteses de homicídio privilegiado por desespero. 

Trata-se de um caso decidido pelo Tribunal da Relação de Évora, em 12 de Março de 

2008, que envolve uma relação conjugal disfuncional, na qual são frequentes e gravosas as 

agressões físicas e psicológicas da mulher na pessoa do seu cônjuge. Havia sete anos que o 

casal não partilhava a mesma mesa ou a mesma cama, dormindo separados, com as portas 

dos quartos trancadas. Em três momentos distintos foi o agente baleado pela vítima. O 

primeiro, em finais do ano 2000, que tivera como consequência o internamento do agente, 

por 2 meses no Hospital Ortopédico do Outão. O segundo episódio ocorrera em Maio de 

2002, quando o agente se encontrava ao volante do seu automóvel; aproximando-se do 
                                                                                                                                                    
modelo de prevenção na determinação da concreta medida da pena”, Revista Portuguesa de Ciência 
Criminal, Ano 12, n.º 2, Abril-Junho de 2002, pp. 177-182. 
144 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, Ob. Cit., p. 
215; no mesmo sentido, RODRIGUES, Anabela Miranda, “O modelo de prevenção na determinação da 
medida concreta da pena”, Ob. Cit., p. 148. 
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marido, a vítima disparara dois projécteis, que partiram o vidro dianteiro da viatura e lhe 

acertaram de raspão no braço direito e no tórax. Em Novembro desse ano, um novo 

episódio sucedera. A pretexto de o agente e o filho estarem envolvidos numa discussão, a 

vítima disparara um tiro que atingiu de raspão o pulso direito do agente. Numa outra 

ocasião, em Janeiro desse mesmo ano, a mulher batera com um pau na cabeça do marido, 

enquanto este se encontrava agachado, a tentar acender um fogareiro. Em consequência, o 

agente sofreu um traumatismo craniano, sem perda de consciência. A GNR ter-se-á 

deslocado ao local e testemunharam uma ameaça de morte por parte da mulher, razão pela 

qual foi o agente levado para a casa de um familiar seu. Por diversas vezes, a mulher dera a 

entender a familiares e amigos que desejava a morte do marido. Cabe esclarecer que o 

agente não tinha condições para abandonar a residência, pois não tinha posses para 

assegurar o custo de uma renda. Três dias antes do homicídio, em conversa com outras 

pessoas, a quem costumava oferecer ameixas, a mulher disse-lhes que a não veriam 

durante 20 anos, facto que terá chegado ao conhecimento do marido e terá sido 

interpretado como uma referência ao tempo que seria condenada pelo homicídio do 

cônjuge. No dia dos factos, a pretexto de um balde que lhe pertencia, a vítima começara a 

insultar o marido, atirando garrafas de vidro do pátio em direcção à porta de uma cozinha 

anexa à residência, onde o marido se encontrava, ordenando que este saísse para o pátio. 

Na sequência deste acto, o agente muniu-se da sua espingarda caçadeira e disparou para o 

pátio, provocando a morte da mulher. 

 

Considerou – e bem – o Tribunal em qualificar este caso como uma situação de desespero. 

Fixou a pena em 4 anos, ou seja, um ano a menos que o limite máximo da moldura penal 

do homicídio privilegiado. Nas palavras do aresto, deve assumir-se a pena como sanção 

adequada, proporcionada aos factos e ao agente, e, procurando-se com ela dar satisfação 

aos fins de prevenção-ressocialização do agente, evitar-se que outros, apesar de nos 

encontrarmos no âmbito do homicídio privilegiado, ainda assim cometam infracções 

semelhantes. O Tribunal recorreu explicitamente a critérios de prevenção geral negativa, 

numa situação em que a sua eficácia se afigura pela natureza das coisas, no mínimo, 
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discutível145. De todo o modo, e não obstante tratar-se de um resultado colateral da tutela 

de bens jurídicos, não pode arvorar-se como sua finalidade legítima. Assim, a 

argumentação do aresto começa por invocar finalidades preventivas, mencionando a culpa 

apenas para referi-la como limite inultrapassável da aplicação da pena, não concretizando 

os critérios que presidiram à sua mensuração. No que concerne à apreciação in concreto da 

finalidade de tutela dos bens jurídicos, parece-nos que o Tribunal se fixou no bem jurídico 

violado. Como é evidente, a função tutelar dos bens jurídico-penais deve considerar a 

natureza do bem violado. Isso é indiscutível. No entanto, cremos que a análise concreta das 

necessidades de tutela deve centrar-se no facto, seja no período antecedente, posterior ou 

na forma da sua execução, e no agente, investigando a sua motivação ou a 

desrazoabilidade da conduta146. Poderá afirmar-se que as expectativas da comunidade na 

vigência da norma exigiriam uma pena próxima do limite máximo da moldura penal do 

artigo 133.º CP? Se a pena fosse inferior ultrapassar-se-ia o limiar mínimo de tutela dos 

bens jurídicos, colocando em causa a validade da norma? Salvo o devido respeito, dada a 

factualidade apresentada, parece-nos que não. O historial e a natureza das agressões 

poderiam ter conduzido a um outro desfecho, eventualmente uma situação de legítima 

defesa ou um contexto em que fosse o agente a vítima do crime. De todo o modo, tendo em 

conta as circunstâncias do caso, as necessidades de tutela do bem jurídico parecem 

diminutas, uma vez que até ao momento do crime, o agente respeitou-o, implicando que se 

sujeitasse a um calvário de violência física e psicológica, que se prolongou no tempo.  

 

O acórdão invoca, ainda, necessidades de ressocialização, como finalidade a realizar pela 

pena aplicada, que não parecem verificar-se à luz dos factos provados. Pelo contrário, 

aliás, a resistência estóica do agente àquele contexto conjugal sugere ainda que as 

necessidades de tutela do bem jurídico, a existirem, serão ínfimas. 

 

Ao tempo do acórdão, o pressuposto formal da suspensão da execução da pena impunha 

que esta fosse inferior a cinco anos, o que permitiria ao agente vir a beneficiar desse 

                                                 
145  Quanto à falta de comprovação empírica da eficácia da prevenção geral negativa, DIAS, Jorge de 
Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, Ob. Cit., p. 242. 
146 IDEM, Ibidem, p. 241. 
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instituto, se o Tribunal tivesse entendido que a simples censura do facto e a ameaça de 

prisão satisfariam as finalidades da punição, o que não aconteceu. O pleito fundamentou a 

recusa de suspensão da pena, apelando à natureza do bem jurídico lesado. Salvo o devido 

respeito, sem razão. O artigo 50.º CP não procede a qualquer distinção quanto ao bem 

jurídico violado ou quanto ao ilícito típico, referindo-se exclusivamente à medida da pena 

aplicada, pelo que o raciocínio não colhe. Se atendermos à personalidade e condições de 

vida do agente, à conduta que adoptou antes e após o crime e às circunstâncias deste, 

permanecerá a questão: em que casos será admissível suspender a execução da pena147? 

Cabe esclarecer que tal não equivaleria a eximir o agente de responsabilidade penal, até 

porque, como corolário dos princípios da necessidade da pena e da subsidiariedade da 

intervenção penal, sempre deporia em favor do arguido o princípio da preferência pelas 

reacções não detentivas148. 

 

 

8.3. O caso do acórdão do Tribunal Relação de Lisboa, de 1 de Julho de 2003149 

 

É evidente que nem todos os casos de desespero colocarão o julgador perante o dilema da 

concretização das finalidades da pena, mas alguns, pelo contrário, clamam essa mesma 

discussão, como no caso decidido pelo acórdão do Tribunal Relação de Lisboa, de 1 de 

Julho de 2003, recorrido, depois, para o Supremo Tribunal de Justiça, que decidiu 

subscrever a decisão do primeiro, em aresto de 4 de Fevereiro de 2004. Neste caso 

específico, entenderam ambos os acórdãos não ser aplicável o homicídio privilegiado, mas 

antes o homicídio simples, com uma pena especialmente atenuada de 4 anos. Na 

fundamentação da medida da pena, o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa reconhece 

que da factualidade apurada também decorre uma considerável menor necessidade da 

pena por não existirem especiais razões de prevenção embora sejam de algum significado 

                                                 
147 No mesmo sentido, mas na análise de um outro acórdão, MONTEIRO, Cristina Líbano, Ob. Cit., p. 122. 
148 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, Ob. Cit., pp. 
74-75. 
149 Este aresto foi objecto de recurso para o Supremo Tribunal de Justiça, que subscreveu inteiramente a 
decisão do Tribunal recorrido. A razão pela qual destacamos o acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, 
preterindo o do Supremo, tem a ver com o facto de o primeiro analisar mais extensivamente os fundamentos 
da aplicação da pena. 
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as razões de prevenção geral. Tais razões parecem referir-se à tutela dos bens jurídicos ou, 

de outra maneira, à estabilização das expectativas da comunidade na vigência da norma 

violada. Em nosso ver, ignorando a materialidade subjacente àquela específica relação 

parental, o Tribunal sobrevalorizou o seu valor contra-motivador. Neste sentido, a 

subsistência de razões de prevenção geral deveria ter sido melhor fundamentada. Quanto à 

aplicação da pena, entendemos que se trata de um exemplo, à semelhança do caso exposto 

acima, em que bastaria a censura do facto e a ameaça da pena para que as finalidade que se 

assacam à censura fossem cumpridas. As demais considerações fizemo-las em capítulo 

anterior, pelo que nos dispensamos de as repetir aqui. 

 

 

8.4. Reflexões 

 

A problemática da realização dos fins das penas nos casos de homicídio privilegiado por 

desespero surgiu intuitivamente e foi estimulada pela opacidade dos critérios 

jurisprudenciais na hora de definir a medida concreta da pena. Para além da prática de um 

facto ilícito típico, a responsabilidade penal dependerá sempre de dois factores, a culpa do 

agente e a necessidade preventiva150. Como vimos, nem sempre é inequívoca a presença de 

razões de prevenção geral ou especial e, por isso mesmo, a fundamentação da sua 

existência exigiria um maior rigor explicativo à jurisprudência. A influência da culpa do 

agente na medida da pena é referida apenas quanto à sua função limitadora dessa medida. 

Ora, parece-nos que o papel da culpa na medida da pena pode assumir virtualidades que se 

não resumam à limitação da intervenção penal do Estado na esfera jurídica dos 

indivíduos151. A consideração do ilícito típico pela via da culpa152 poderia ir mais além e 

considerar a culpa do agente do ponto de vista do justo merecimento da pena, tendo em 

conta o valor do seu projecto existencial e a justa oportunidade de representar alternativas 

                                                 
150 ROXIN, Claus, “Culpa e responsabilidade – Questões fundamentais da teoria da responsabilidade”, Ob. 
Cit., p. 503. 
151 Neste sentido a crítica de PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., 
pp. 15-20. 
152 DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, Ob. Cit., p. 
239. 
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comportamentais. Não estamos a sugerir uma dupla valoração dos factos, já embutida na 

moldura penal do facto definida pelo legislador, em todo o caso proibida em face do artigo 

72.º, n.º2 CP153. Simplesmente, tal proibição não obsta a que a pena seja reduzida em nome 

da intensidade ou dos efeitos da concretização de um elemento típico, tendo em conta as 

circunstâncias do caso154.  

 

Os casos de desespero concebem um grau de sofrimento significativo por parte do agente, 

no período anterior ao crime, podendo ser este temporalmente mais remoto ou situacional. 

Trata-se normalmente de situações em que o agente não representou um comportamento 

conforme ao Direito, ou pelo menos, tal oportunidade estaria comprometida. Estará uma 

pena efectiva em condições de atingir as suas finalidades preventivo-especiais? No âmbito 

da prevenção especial positiva, em geral, não se impõem necessidades de ressocialização. 

Quanto à sua variante negativa de intimidação, justamente por estar em causa um crime de 

natureza excepcional, terá sentido intimidar o agente sob um ponto de vista preventivo, 

quando este deve ser entendido como um mero efeito colateral da pena? E mesmo no que 

toca à essencial função tutelar de bens jurídicos será litigável que penas mais elevadas e 

parcamente fundamentadas cumpram essa função, devendo até questionar-se se a não 

comprometem 155 . Se a pena só muito discutivelmente lograr a concretização das 

finalidades que lhe são impostas, talvez afinal subsista um simbolismo vinculante na pena, 

que gera no julgador a necessidade de punir, mormente nos casos em que o bem jurídico 

violado seja a vida. Se assim for, teremos de lhe reconhecer um lastro umbilical com a 

                                                 
153 Tem, por isso, razão na sua crítica MONTEIRO, Cristina Líbano, Ob. Cit., p. 125, no sentido de que o 
Supremo Tribunal de Justiça, no caso de Ansião, violou o princípio da proibição da dupla valoração por ter 
separado o juízo de subsunção dos factos a um tipo do da atenuação especial da pena, tendo em virtude dessa 
separação valorado a mesma circunstância para a aplicação do tipo e para atenuação especial da culpa. 
Entendeu aplicar o homicídio simples ao caso e não o homicídio qualificado (em virtude do modo de 
execução), dado o estado de tensão psicológica em que o agente se encontrava no momento do crime. 
Independentemente de nos parecer uma decisão errada, uma vez que se tratava de um caso claramente 
subsumível ao artigo 133.º CP, o facto é que o tribunal torna a valorar essa mesma perturbação emocional em 
sede de atenuação especial da culpa. Com o que, na pena final, o resultado não foi muito diferente da correcta 
subsunção do caso ao homicídio privilegiado por desespero.  
154 Neste sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo, Direito penal português: as consequências jurídicas do crime, 
Ob. Cit., p. 235. 
155 No sentido de que a medida da pena deverá ficar aquém da medida da culpa sempre que tal favoreça as 
finalidades de prevenção, ROXIN, Claus, “Acerca da problemática do Direito penal da culpa”, Textos de 
Direito penal, Tomo II, Ob. Cit., pp. 421-422.  
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retribuição que se observa quando, perante uma aferição da culpa (ainda que diminuída), as 

finalidades preventivas da pena soçobram156. Talvez se evidencie, numa outra perspectiva, 

o alcance psicanalítico da pena, como vimos na fundamentação do acórdão do STJ de 12 

de Março de 2008 que, não obstante reconhecer que o âmbito do homicídio privilegiado 

não é o mais propício a semelhantes apreciações, vinca ainda assim a ideia de controlo da 

prática de crimes da mesma natureza. Nesta perspectiva, tratar-se-ia de controlar os 

impulsos criminosos que despontariam na sociedade devido à não aplicação de uma pena, 

o que levantaria problemas como o de saber se existe, enquanto tal, uma pulsão para o 

crime, ou se esse controlo não corresponderá a uma verdadeira prevenção geral 

negativa157. Em todo o caso a prevenção geral e especial devem funcionar enquanto limite 

racional, e não enquanto fundamento legitimador da pena, cabendo perguntar, com Maria 

Fernanda Palma: Mas ao juiz que, na solidão do seu poder, tem de condenar por homicídio 

será legítimo sobrepor a necessidade-eficácia (se calhar puramente imaginária ou 

subjectiva) a uma censura de culpa, em função da estabilização dos valores? Não se lhe 

poderá apenas pedir que limite o peso da sua mão em nome da necessidade-eficácia, do 

bem-estar da sociedade e do próprio delinquente? 158  Não cremos, contudo, estar em 

condições de dar uma resposta definitiva a este problema, pois que merece uma reflexão 

que não caberia nestas linhas. 

 

Reconhecemos, no entanto, que o valor supremo do bem jurídico vida tenha uma 

influência apreciável na ponderação da medida da pena159. Não se trata aqui de fazer valer 

                                                 
156 PALMA, Maria Fernanda, Direito penal – Parte geral, Ob. Cit., p. 39. Segundo o entendimento de DIAS, 
Augusto Silva, “Delicta in se” e “Delicta mere prohibita”: uma análise das descontinuidades do ilícito 
penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica, Dissertação de doutoramento em ciências 
jurídico-criminais, Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2003, pp. 780-781, a pena só se 
justifica quando se verifica um ilícito culposo material ou concretamente punível. Mas esta condição atinente 
a razão de ser da pena, não é de todo suficiente para a sua cominação, uma vez que é necessário que as 
finalidades instrumentais da pena (preventivas) possam ser comprovadas na situação concreta. Este 
entendimento merece a nossa inteira concordância. 
157 Poderia igualmente corresponder a um problema de prevenção geral positiva, na medida em se considere 
que tais impulsos advém da colocação em causa da vigência da própria norma. 
158 PALMA, Maria Fernanda, “A revisão de 1995 do Código Penal de 1982 no contexto da reforma do 
sistema penal - A tutela da pessoa e a eficácia do sistema”, Revisão do Código Penal, vol. I, em Separata 
Jornadas de Direito Criminal, Lisboa, 1996, p. 23. 
159 ROXIN, Claus, Problemas fundamentais do Direito penal, Ob. Cit., p. 41, coloca a hipótese de suspensão 
da pena mesmo para crimes graves. No entender do Autor a pena visa, pelo menos na sua execução, a 
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uma concepção sentimentalista, propulsora de fenómenos de justiça popular, com 

contornos vingativos, que manifestam, via de regra, um grave desprezo pela vida humana.  

 

O que entendemos não dever ser ignorado são as condições em que o agente vivenciou 

aquele desespero, do ponto de vista da oportunidade de representar uma conduta 

conformada com a norma penal. O sofrimento experienciado pelo agente desesperado 

merece ser considerado nos limites da vulnerabilidade humana. 

 

O crime, enquanto perturbador da paz jurídica e da própria existência do agente, tem uma 

dimensão trágica, que constrange o diálogo de culpa entre juiz e arguido a uma dimensão 

narrativa. Tal proximidade não será muito distinta do leitor que acompanha a história de 

um personagem ficcional, entrando o julgador, tanto quanto possível, no seu projecto 

existencial, procurando perscrutar-lhe um sentido ético. A compaixão ocupa, assim, um 

papel preponderante no momento do juízo de censura, uma vez que a afirmação da culpa 

terá de significar a indesculpabilidade do acto160 e, por consequência (e por maioria de 

razão), na própria aferição da medida da pena. A compaixão não se confunde, porém, com 

a desculpa, visto que lhe assiste uma feição dual, pressupondo uma condenação, expressa 

na ilicitude do facto e que, no contexto da narrativa pessoal do agente, é mitigada pelo 

juízo de oportunidade no cumprimento do Direito. Não se trata, portanto, de desmalificar a 

conduta, tornando-a desejável e capaz de delimitar o proibido e o permitido, mas sim de 

reconhecer a fragilidade inerente à condição humana.  

 

                                                                                                                                                    
ressocialização do agente, não podendo ser aplicada em prejuízo dessa finalidade. O Autor afirma que não é 
lícito ressocializar com a ajuda de sanções jurídico-penais pessoas que não são culpadas de agressões 
insuportáveis contra a ordem dos bens jurídicos, por mais degeneradas e inadaptadas que sejam essas 
pessoas. Caso este ponto de vista seja ignorado, estamos sob a ameaça do perigo de uma associação 
colectivista que oprime o livre desenvolvimento da personalidade.  
160  PALMA, Maria Fernanda, O Princípio da Desculpa em Direito Penal, Ob. Cit., p. 155, e Direito 
Constitucional Penal, Coimbra: Almedina, 2006, p. 86.  
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A legitimidade constitucional dos juízes para administrar a justiça, e não meramente para 

aplicar o Direito, estará comprometida sempre que a lei se desvie da humanidade e da 

própria necessidade justiça161, enquanto critério de constitucionalidade162.  

 

 

 

                                                 
161 DIAS, Augusto Silva, “Delicta in se” e “Delicta mere prohibita”: uma análise das descontinuidades do 
ilícito penal moderno à luz da reconstrução de uma distinção clássica, Ob. Cit., pp. 766-781. No caso dos 
“Delicta in se”, o crime constitui-se como fundamento da pena, ou seja, o comportamento é sancionado com 
uma pena porque é crime, e não o inverso. O fundamento da pena faz apelo a argumentos morais ou de 
justiça e, uma vez que assume a protecção de normas jurídicas válidas, essa validade ganha um cariz 
jusnaturalista. Deste modo, tem um sentido retributivo simbólico, quer na sua cominação, quer na sua 
aplicação concreta, restaurando simbolicamente as estruturas atingidas na sua validade com a prática do 
crime. A mensagem da pena concretiza-se na intimidação e na reparação do dano infligido no valor do 
reconhecimento, restabelecendo-o e integrando-o socialmente. Para que tal suceda, a pena deve ser 
proporcional, significando isso que a pena concreta deve fundamentar-se na culpa, caso contrário não será 
justa. A igualdade que se pretende entre o mal do crime e o mal da pena é geométrica e distributiva e não 
aritmética e comutativa. É essa proporcionalidade que assegura a justiça da pena nas representações 
colectivas e a integração social das estruturas de reconhecimento lesadas. No âmbito dos delitos “mala in se”, 
a pena reforça a validade das normas afectadas pelo crime de forma ambivalente, na perspectiva interna do 
participante e na perspectiva do observador externo. O princípio retributivo não se tem uma tónica empírica, 
mas sim, integrador-simbólico, que não versa sobre a justificação de uma igualdade formal entre dois males 
reais, mas a realização da justiça através de uma operação integradora dos danos simbólicos. Depois, ela 
funcionaliza o restabelecimento de estruturas comunicativas, ou seja, na medida em que ela exprime a 
reprovação do ilícito cometido e restaura a validade que ele pretende pôr em causa confere-lhe legitimidade. 
Assim, é aceitável que a pena desempenhe um papel instrumental no sentido de produzir certos efeitos 
futuros. Tais são as finalidades preventivas gerais-especiais. 
162 PALMA, Maria Fernanda, “Constitucionalidade e justiça: novos desafios para a justiça constitucional”, 
Themis, Ano I, n.º 1, 2000, pp. 27-28.  
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Rothko, Sem título1 (1948) 

   

 

    

 

 

 

 

 

                                                           
1
 No seu manifesto no New York Times, Rothko e Gottlieb escreveram: We favor the simple expression of the 

complex thought. We are for the large shape because it has the impact of the unequivocal. We wish to 
reassert the picture plane. We are for flat forms because they destroy illusion and reveal truth. Informação e 

imagem consultadas em http://www.nga.gov/feature/rothko/abstraction1.shtm  

Rothko interessou-se por retratar a complexidade do pensamento 

humano, procurando nele uma verdade perturbada. Assim a mente 

do homem desesperado, cujos contornos representacionais foram 

progressivamente esquecendo a nitidez, como se os tivesse perdido 

na sua angústia, simultaneamente passiva e desassossegada. 

Incapaz de operar uma síntese entre os opostos que o habitam, 

resta-lhe abandonar-se a si, ansiando secretamente libertar-se dos 

paradoxos irresolúveis da existência. Essa é a infeliz verdade de 

quem perdeu os seus limites. 
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Edvard Munch, Desespero2
 (1893/1894) 

 

 

 

 

                                                           
2
 I do not believe in the art which is not the compulsive result of man's urge to open his heart (Edvard 

Munch). Imagem e citação encontradas em http://www.edvard-munch.com/gallery/anxiety/despair.htm 

 

Um homem caminha sozinho. Atravessa a ponte de Oslo, 

retratada em outros dos quadros de Munch, debaixo de um 

céu de angústia que, no fundo, é apenas seu. Não se vê 

continuação no caminho que persegue. Talvez nem exista. 

Do outro lado da ponte, uma paisagem, para onde se dirige 

quem pode recusar a solidão. Entre o Bem e o Mal, 

permanece à beira da vertigem. Cabisbaixo. Incapaz de 

olhar o mundo que um dia o envolvera. É agora um 

estrageiro. De si. Dos outros. De tudo. Porque é nada.  


	Capa
	Folha de rosto
	Índice
	Introdução
	I Contributos
	II O desespero no CP
	III Delimitacao do desespero
	IV O Tratamento Doutrinário
	V O Fundamento do Privilégio
	Fontes e Bibliografia
	Apendice documental

