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RESUMO 
 
 

O Direito penal sofreu grandes transformações ao longo dos tempos, sendo o 
conceito de “ação” um dos objetos mais relevantes e reinterpretados ao longo dos 
estudos no âmbito de tal ciência. Com o avanço do Positivismo no fim do Século 
XIX, o que se deu também na esfera do Direito penal, fenômenos como a “ação 
humana” começaram a ser estudados pelo óculo das ciências naturais, o que levou 
ao surgimento de inúmeras teorias a respeito da ação humana relevante ao Direito 
penal. A primeira destas teorias, denominada de teoria causal-naturista, centrou-se 
assim em interpretar a ação humana pelo viés mecânico, isto é, como ação 
meramente causadora de uma mudança no mundo dos fatos, formulação que 
acabou sendo posteriormente complementada pela chamada teoria social da ação, 
que acresceu um importante elemento ao conceito de ação, qual seja o de que a 
ação exercida pelo indivíduo deveria ter relevância social. Tais teorias conseguiram 
se sustentar até as primeiras décadas do Século XX, momento em que surge a 
denominada teoria finalista da ação, formulação que acrescentou ao estudo do tema 
a ideia de que toda ação seria voltada a um fim, o que acabou por culminar até 
mesmo na reestruturação da teoria do delito como um todo. Com o passar dos anos, 
todavia, a teoria finalista da ação passou a sofrer severas críticas, sobretudo quanto 
às suas formulações a partir de uma base ontologicista, o que levou ao 
desenvolvimento das denominadas teorias funcionalistas do delito que, apontando a 
insolvência do conceito de ação no Direito penal, passaram a colocá-lo em segundo 
plano em relação à teoria do delito, sento tais teorias defendidas em duas frentes: a 
primeira pelo viés teleológico, voltada à compreensão da ação enquanto 
manifestação da personalidade e a segunda pelo viés sistêmico, apoiada na ideia de 
ação enquanto afronta ao sistema normativo. Em que pese o funcionalismo 
encontre-se preservado como teoria dominante nas últimas décadas, vem sofrendo 
importantes críticas e até mesmo sendo posto de lado por alguns estudiosos, que 
passaram a visualizar o Direito penal por outras perspectivas. É o caso da 
denominada teoria significativa da ação, que alicerçada na filosofia da linguagem e 
na teoria da ação comunicativa, visa demonstrar que a ação humana, longe de ser 
meramente modificativa do mundo dos fatos ou simplesmente dotada de finalidade, 
pode ser interpretada pela cadeia de seus significados no mundo, objeto no qual a 
presente pesquisa pretende debruçar-se e trazer algumas pontuações. 

Palavras-chave: teoria do delito, teorias da ação, significados, filosofia da 
linguagem, teoria da ação comunicativa. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

Throughout time, Criminal law has suffered great transformations. The 
concept of "action" is one of the most relevant and reinterpreted ones throughout the 
studies held in the field of such science. With the development of Positivism in the 
late 19th Century, also occurring in the environment of Criminal law, phenomena such 
as "action" began to be studied through the scope of natural sciences, leading to the 
advent of countless theories about the human action in relation to Criminal law. The 
first of such theories, entitled as the naturalistic causal theory, focused on the 
interpretation of man's actions by the mechanical slant, i.e., the action as merely a 
cause to changes in the world of facts. This affirmative was subsequently 
complemented by the so-called social theory of action, which included an important 
element to the concept of action: that actions executed by the individual should have 
social relevance. Such theories were able to uphold until the first decades of the 20th 
Century, when the so-called purposive theory of action emerged. This theory has 
contributed to the study of the theme with the idea that every action is a means to an 
end, eventually culminating in the restructuring of crime theory as a whole. Over the 
years, however, the purposive theory of action began to be severely criticized, 
especially regarding its affirmatives in the light of an ontological basis. That led to the 
development of the so-called functionalist theories of action which, by highlighting the 
insolvency of the concept of action in Criminal law, started to place it as having a 
secondary role in relation to the crime theory. Such theories were defended in two 
fronts: the first one by the teleological slant, angled at the understanding of actions 
as a manifestation of personality; and the second one by the systemic slant, 
supported by the idea of actions as an affront to the normative system. Although 
functionalism remains as the dominant theory over the last decades, it has been 
facing strong criticism and it has even been pushed aside by some scholars that 
started to view Criminal law under different perspectives. That is the case of the so-
called theory of meaningful action which, anchored in the philosophy of language and 
in the theory of communicative action, aims to demonstrate that the human action, far 
from merely changing the world of facts or simply being endowed with purpose, can 
be interpreted by the chains of its meanings in the world. That is the object upon 
which we aim to elaborate this research and present some remarks. 

Keywords: crime theory, action theories, meanings, philosophy of language, 
theory of communicative action. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Trazer à tona o conceito de “ação” no presente texto representa algo deveras 

importante a este acadêmico, na medida em que, embora o conceito de “ação” tenha 

perdido força com o advento das modernas teorias funcionalistas, continua sendo 

um dos objetos de maior relevância no estudo do Direito penal e quiçá, um dos 

temas mais controvertidos entre os penalistas contemporâneos1. 

A escolha do presente tema por este acadêmico se deu por alguns fatores, 

dentre os quais: a adesão ao posicionamento da doutrina que trata do tema, 

sobretudo aos estudos do Professor Tomás Salvador Vives Antón2 e do Professor 

George Fletcher3, o interesse pela abordagem filosófica que serviu de base para a 

compreensão da ação voltada às bases da linguagem e da comunicação, bem como 

o fato de este acadêmico já ter, em alguma medida, projetado realizar uma 

abordagem pormenorizada do tema em outro estágio acadêmico. 

A grande justificativa para a seleção deste tema, todavia, vai além dos fatores 

acima elencados, residindo em suma no fascínio deste acadêmico à ação humana 

em si e a alguns de seus desdobramentos no âmbito do Direito penal, a exemplo 

das diferenças entre ações deveras semelhantes, porém, executadas por sujeitos 

com características diversas no contexto em que as ações foram executadas. 

Apresentado o tema, encontra-se o presente trabalho dividido em três partes: 

a primeira voltada à análise das teorias da ação na dogmática de base ontológica, 

consagradas durante o séc. XIX e início do séc. XX, a segunda parte destinada à 

abordagem das teorias da ação de base funcionalista, erigidas a partir da década de 

70 e a terceira parte voltada à revolução doutrinária da teoria significativa da ação 

sobre tais conteúdos, isto é, a abordagem inovadora a respeito do tema. 

                                                           
1 Neste sentido: VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. Valência: Tirant 
to Blanch, 1996; ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la 
teoría del delito. 2. ed.  Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier 
de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997. t. I.; JAKOBS, Günther. Derecho penal: Parte General. 
Fundamentos y teoría de la imputación. 2. ed. Trad. de Joaquin Cuello Contreras e Jose Luis 
Serrano Gonzales de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 1997. MARINUCCI, Giorgio. El delito como 
‘acción’: crítica de un dogma. Traducción de José Eduardo Sáinz-Cantero Caparrós. Madrid: 
Marcial Pons, 1998; NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal. Una introducción. Trad. de Leonardo 
Germán Brond. Buenos Aires: Astrea, 2006; MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. 
Derecho penal. Parte General. 8. ed. Valencia: Tirant lo Blanch, 2010, dentre outros. 
2 Catedrático de Direito Penal da Universidade de Valência. 
3 Professor de Jurisprudência da Universidade de Columbia. 
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Num primeiro momento, portanto, a abordagem do presente trabalho se dará 

de forma descritiva, no sentido de trazer à tona aquilo que fundamentou os primeiros 

discursos da “ação” no âmbito do Direito penal, ocasião em que serão analisadas: a 

importância do conceito de ação na teoria do delito, as linhas teóricas daquilo que 

poderia se denominar de “período pré-causalista”, bem como o desenvolvimento das 

teorias clássicas da ação: o causal-naturalismo, o neokantismo e o finalismo, a fim 

de demonstrar a evolução do conceito de “ação” ao longo dos últimos dois séculos4, 

bem como as críticas realizadas a cada uma das teorias que trataram do tema. 

Num segundo momento, a abordagem se dará de forma crítica, no sentido de 

trazer-se à baila o surgimento dos conceitos de ação atrelados a uma dogmática 

penal funcionalista; para tanto, serão abordadas algumas linhas em torno do 

funcionalismo teleológico e seu conceito “pessoal” de ação, do funcionalismo 

sistêmico e de seu conceito “total” de ação, bem como do conceito negativo de 

conduta, a demonstrar, portanto, a abordagem “moderna” em torno deste fenômeno. 

Num terceiro momento, o trabalho passará à observação da própria teoria da 

ação significativa e a alguns de seus desdobramentos, sendo este último capítulo o 

principal objeto de abordagem da presente pesquisa, onde se buscará trazer à luz 

os alicerces filosóficos sobre os quais tal modelo tem sustentado suas formulações, 

isto é, na filosofia da linguagem de Wittgenstein e na teoria da ação comunicativa de 

Habermas para, finalmente, trazer à tona a proposta de inovação doutrinária trazida 

por tal teoria em torno da ação humana em Direito penal, bem como a proposta de 

reestruturação da teoria do delito e das categorias que a compõe. 

Em poucas linhas, poder-se-ia justificar a escolha de tal método pelo seguinte 

argumento: seria pretensão demasiada verticalizar no presente trabalho o estudo do 

delito como um todo, o que seria tarefa para uma obra muito mais vasta; da mesma 

forma, não seria plausível verticalizar somente o objeto central da pesquisa e deixar 

de lado a exposição daquilo que lhe antecedeu, o que seria tarefa para uma 

pesquisa mais vertical, isto é, voltada a um trabalho em formato de tese. 

                                                           
4 Acerca do conceito de ação como base do sistema de imputação, decorrente de uma abordagem 
científica da teoria do delito, veja-se: MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’: crítica de un 
dogma. Traducción de José Eduardo Sáinz-Cantero Caparrós. Madrid: Marcial Pons, 1998. p. 13-14. 
“Existe um “retorno” que deseja: a volta ao rigor da investigação de BELING e RADBRUCH, 
sobretudo, do respeito aos componentes lógicos e metodológicos que deveriam presidir pouco a 
pouco as formulações, e com os que necessariamente devem ser levados em conta – não para uma 
questão de estilo, mas para a mesma correção do discurso jurídico – por parte dos que aspiram a 
debater e a introduzir na teoria do delito um conceito “geral” de ação.” Tradução nossa. 
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Sendo assim, mostra-se útil abordar o antecedente, neste caso as teorias 

clássicas e modernas da ação, com o intuito de se demonstrar o panorama onde se 

encontra o objeto do presente texto, para então, posteriormente, descer a maiores 

minúcias em relação à mudança de paradigma filosófico em torno da conduta e da 

proposta de inovação trazida pela teoria da ação significativa.  

Como é sabido, falar de “ação” no âmbito do Direito penal, muito longe de ser 

algo apenas pontual, pressupõe a percepção de toda uma estrutura, isto é, de um 

sistema estratificado em torno do qual a própria ação se encontra, neste caso, aquilo 

que se convencionou chamar de “conceito analítico do crime”5, que como a própria 

nomenclatura denota, visa realizar uma análise multifacetada do delito.  

Diante disto, a presente pesquisa realiza o seguinte corte metodológico: 

levando-se em consideração que o estudo do Direito penal é usualmente dividido ao 

menos em três abordagens de cunho dogmático, quais sejam: a norma, o delito e a 

pena e, considerando que no estudo do delito, abre-se um leque de múltiplas 

abordagens em torno de cada uma das categorias delitivas que compõe o crime: 

tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, bem como, tendo em conta que mesmo o 

corte de apenas uma destas categorias, acabaria por resultar em múltiplas 

abordagens sobre cada um dos elementos de sua composição, opta-se então por 

realizar um recorte restringido a um dos elementos do delito: a ação! 

Partindo das palavras de Enrico Pessina6, segundo as quais, entre o sujeito 

transgressor e o objeto transgredido, há um elemento intermediário, qual seja a 

própria ação, sobreleva-se ainda mais a relevância do tema em Direito penal, sendo 

inteligente trazer a análise deste fenômeno ao longo dos últimos dois séculos, do 

esgotamento dos conceitos desenvolvidos em seu entorno, bem como da proposta 

de vislumbrar a ação orientada por postulados filosóficos mais sólidos do que 

aqueles que levaram a ruína dos modelos de ação clássicos e modernos. 

Em síntese, poder-se-ia dizer que a presente pesquisa objetiva demonstrar 

cada um dos edifícios teóricos onde o conceito de ação foi erigido, os motivos pelos 

quais tais edifícios ruíram ao longo dos tempos e a proposta atual de se reconstruir o 

conceito de ação, desta vez, alicerçando-o sobre uma estrutura mais sólida. 
                                                           
5 Neste sentido: GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011. p. 170. “A doutrina debita a Tiberio Deciano, jurisconsulto italiano, a primeira formulação 
analítica do delito, em 1590, na qual definia o crime como fato humano proibido por lei, sob ameaça 
de pena, para o qual não se apresentava justa causa para a escusa”. 
6 PESSINA, Enrico. Teoria do delito e da pena. Tradução de Fernanda Lobo. São Paulo: Rideel, 
2006. p. 14. 
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2 CIENTIFICISMO E TEORIAS DA AÇÃO NA DOGMÁTICA PENAL DE BASE 
ONTOLÓGICA 

 

 

Falar em “ação”, longe de ser algo pontual, remete a todo um conjunto de 

entendimentos doutrinários acerca do tema, entendimentos estes que buscaram 

interpretar ao longo dos anos a ação humana no Direito penal através dos mais 

variados prismas: a ação enquanto mero movimento mecânico, enquanto impulso 

psicológico, exteriorização de vontade, manifestação da personalidade, dentre 

outros pontos de vista, que serão tratados no presente trabalho. 

 Preliminarmente, convém salientar que muitas foram as teorias que 

objetivaram delinear o conceito de ação no âmbito do Direito penal; o arcabouço 

doutrinário, entretanto, costuma trazer à tona apenas a abordagem daquelas que se 

tornaram as principais teorias no decorrer do século XIX e início do século XX, e 

que, por conta disto, serão recortadas para a análise da presente pesquisa. 

Desta forma, este capítulo encontra-se dividido em cinco tópicos: o primeiro 

será destinado à abordagem da importância do conceito de ação na teoria do delito, 

substancialmente no tocante aos motivos pelos quais este fenômeno é tão discutido 

dentro da dogmática penal e o segundo se voltará à visão dos autores que 

conceberam a ação enquanto elemento básico do delito e às linhas teóricas daquilo 

que se pode denominar de “período pré-causalista”, isto é, o entendimento do 

fenômeno antes de seu tratamento pelo óculo de uma teoria propriamente dita. 

No terceiro tópico, a abordagem se dará em torno das formulações realizadas 

pela teoria causal-naturalista da ação e algumas das críticas dirigidas ao seu 

conceito, sobretudo no que concerne à sua tentativa fracassada de atribuir a física 

newtoniana como a raison d' être da ação em Direito penal, ao passo que no quarto 

tópico se analisará o sistema neoclássico e seu conceito de conduta, ao qual, por 

motivos metodológicos7, será conectado à abordagem da teoria social da ação e às 

                                                           
7 Esta escolha metodológica justifica-se pelo seguinte: é fato que as teorias sociais da ação sofreram 
sua evolução antes, durante e até mesmo após o advento das demais formulações teóricas durante 
os séculos XIX e XX, ao passo que alguns de seus defensores, a exemplo de Wessels, inclusive 
precederam a Welzel, o mais notório expoente do finalismo, bem como é notório, como restará claro 
adiante, que as teorias sociais da ação estão fundamentalmente atreladas ao modelo neoclássico de 
delito. Assim, a opção de tratá-las em um capítulo dedicado às teorias da conduta voltadas à 
dogmática penal de base ontologicista se dá por uma questão puramente metodológica, afinal as 
teorias sociais da ação não se voltam a esta base, mas muito a contrario sensu, voltam-se a uma 
base neokantiana, razão pela qual serão tratadas de maneira aglutinada. 
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críticas em torno de seu reconhecimento enquanto “teoria”; o quinto e último tópico 

fará a exposição da teoria finalista e a exposição de algumas das críticas 

doutrinárias à sua perspectiva ontológica de conceber a conduta em Direito penal. 

 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DA “AÇÃO” NA TEORIA DO DELITO 

 

 

Conforme retrata Busato8, no final do séc. XIX o mundo acabou por 

presenciar a ascensão do positivismo e o incisivo aumento de importância das 

ciências naturais, momento em que, por exemplo, as descobertas de Freud e Darwin 

elevaram o conhecimento científico baseado na percepção dos sentidos a degraus 

até então não imaginados pelo homem; neste sentido, a expansão sofrida pelas 

ciências naturais deste período teve até mesmo o condão de fazer com que os 

próprios elementos do conceito de delito fossem descritos tendo por base as 

ciências naturais, de modo que o estudo analítico das estruturas do delito receberam 

uma carga tão forte desta influência, a qual acabou por originar conexões 

visivelmente estreitas entre ciências naturais e ciências jurídicas. 

No campo do Direito penal, em especial, a notória insatisfação científica do 

positivismo com os conceitos meramente formais e materiais de delito, acabou por 

culminar na formação de um conceito que se poderia chamar de “analítico” e, 

portanto, próprio do caráter científico das ciências naturais, cujos contornos, como 

dito antes, voltaram-se à esfera de estudo do Direito, momento em que Von Liszt, 

por exemplo, acolhera a formulação de Ihering, estabelecida no campo do Direito 

civil, de uma antijuridicidade pensada de maneira absolutamente objetiva9.  

Diante do cenário próprio da virada do séc. XIX para o séc. XX, portanto, é 

que o Direito penal passa a ser carregado de uma pretensão em estabelecer-se 

enquanto ciência, momento em que o pensamento jurídico-penal passa a ver no 

conceito de ciências afirmadas uma utilidade para servir-se de base à teoria do 

delito, o que ficará claro a partir do surgimento das primeiras formulações em torno 

                                                           
8 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 2-3. 
9 Ibidem. p. 3. 
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da ação e que passaram a interpretar o referido fenômeno a partir de bases 

científicas próprias das ciências naturais. 

Antes de se adentrar a exploração das teorias da ação propriamente ditas, 

entretanto, convém pontuar a importância do conceito de ação na teoria do delito10; 

em outras palavras, previamente à análise do objeto em si, mostra-se interessante 

questionar as razões pelas quais tal objeto vem sendo explorado ao longo dos 

últimos dois séculos e os motivos pelos quais tantos autores objetivaram – e ainda 

objetivam – atribuir-lhe uma conceituação. Deste modo, é necessário estabelecer 

um quadro mínimo em torno de questões como: por que a ação é tão importante no 

estudo do delito? O que se deve entender por ação no âmbito do Direito penal? 

Conforme ensina Wolfgang Naucke11, se chega à pergunta referente ao que é 

a ação, quando se verifica que o Direito penal somente pode relacionar-se com 

ações humanas, posto que os acidentes não sejam puníveis, ao que, com isto, se 

formularia um princípio político-jurídico-penal, profundo e convincente, restando à 

dogmática penal responder, dentre outras questões, quais os limites entre os 

acidentes e as ações, bem como o que seja a ação humana em geral12. 

A corroborar tal colocação, a resposta para tais indagações amparar-se-ia na 

evidência de que “todo crime é uma conduta”, de onde inclusive viria a máxima 

nullum crimen sine conducta, o que por si só já demonstra a importância do tema em 

Direito penal. Ademais, o conceito de conduta funcionaria como um primeiro crivo na 

teoria analítica do delito, que por sua vez, possuindo outros filtros, faria com que 

restasse em análise somente aquelas condutas taxadas como crimes13. 

                                                           
10 De antemão, frisa-se que o presente trabalho não tocará na diferenciação entre o vocábulo “ação” 
e o vocábulo “conduta”, tratados no presente texto, portanto, como sinônimos. 
11 NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal. Una introducción. Trad. de Leonardo Germán Brond. 
Buenos Aires: Astrea, 2006. p. 317. 
12 Veja-se neste caso, o entendimento de Vives Antón, no sentido de que a doutrina teria se 
preocupado com um falso problema (a separação entre ações e omissões), deixando de lado o 
verdadeiro problema (a distinção entre ações e acontecimentos) em VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. 
Fundamentos del sistema penal. Valência: Tirant to Blanch, 1996. p. 119. Isto fica claro em 
RADBRUCH, Gustav. El concepto de acción y su importância para el sistema de Derecho penal. 
Trad. de José Luis Guzmán Dalbora. Montevideo-Buenos Aires: Editorial BdeF, 2011. p. 171. Veja-se 
neste caso, a preocupação do autor, ao afirmar que “a ação em sentido amplo foi o conceito superior 
do sistema, e todos os conceitos restantes eram apenas predicados que se lhe atribuíam como seu 
sujeito. Agora, entretanto, o sistema está partido em dois conceitos desligados entre si, ação e 
omissão, com o qual se torna necessário considerar duplicados todos os demais conceitos do 
sistema, como predicados da ação e predicados da omissão”. Tradução nossa. 
13 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 27-28. 
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O conceito de ação traria ainda alguns efeitos, como: refletir no trabalho do 

legislador, impondo a este um limite instransponível, na medida em que o compeliria 

a descrever uma determinada conduta tomando por base a estrutura conceitual que 

lhe fora dada; no trabalho do intérprete, porquanto este último restaria munido de um 

instrumental apto a afastar da análise dos elementos do crime todo e qualquer 

fenômeno que em nada diga respeito ao Direito penal e, por fim, atingiria até mesmo 

os cidadãos, na medida em que, excluindo fenômenos que o Direito penal não pode 

atingir, acaba por tocar no âmbito de liberdade do indivíduo, fixando assim uma 

barreira a mais para o exercício do jus puniendi, o que se mostra como pressuposto 

a um Direito penal democrático e garantista14. 

Ainda no tocante à esfera do indivíduo, Naucke15 esclarece que cada cidadão 

necessita, para poder viver razoavelmente, de um âmbito externo que esteja livre de 

perturbações (uma casa, um lugar na circulação viária, um posto de trabalho), 

podendo isto claramente ser designado como “âmbito de ação”, diante do qual 

surgiriam perguntas como: quais as dimensões deste âmbito? O que acontece 

quando o âmbito do outro não é respeitado? No caso de cada delito ser concebido 

como redução do âmbito de ação do outro mediante a ampliação do próprio âmbito 

do sujeito, como se determinariam os limites dos âmbitos de ações conflitantes? 

Estas seriam algumas das questões a serem respondidas pelas teorias da ação. 

Frente a estes vários questionamentos, bem como a partir da referida tríade 

de seus destinatários (legislador, intérprete e cidadão), é que se espalhariam os 

efeitos de uma definição de conduta humana prévia à tipicidade, o que demonstra 

desde já seu valor conceitual e justificaria16, dentre outras coisas, sua colocação em 

destaque dentro da teoria do delito, isto é, no papel de primeiro escalão do estrato 

analítico da teoria do delito17. Feitas estas pontuações, resta claro que o conceito de 

ação possui enorme relevância em relação à teoria do delito, porquanto é um dos 

elementos que participam necessariamente de seu filtro de análise. A grande 

controvérsia reside, entretanto, na forma pela qual tal conceito deva ser visualizado. 

                                                           
14 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 29-30. 
15 NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal. Una introducción. Trad. de Leonardo Germán Brond. 
Buenos Aires: Astrea, 2006. p. 318. 
16 Tal justificação, como visto na abordagem inicial deste tópico, centrar-se-ia ainda na pretensão de 
ciência que tomou o Direito penal na virada do séc. XIX para o séc. XX, na qual um conceito de 
ciências afirmadas seria útil como base para a teoria do delito. 
17 GUARAGNI, op. cit. p. 31. 
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 De acordo com Giorgio Marinucci18, para a construção da teoria do delito 

abrem-se duas possibilidades: renunciar a configuração de um especial conceito de 

ação e começar diretamente pela tipicidade ou tentar, antes mesmo de tratar das 

categorias delitivas, definir em geral o que há de se entender por ação no Direito 

penal. Segundo o jurista italiano, a ideia de que a doutrina tenha diante de si a 

possibilidade de tomar dois caminhos absolutamente diversos é algo inovador, pois 

a renúncia a um conceito geral e unitário de ação equivale à renúncia do tradicional 

“conceito fundamental” de toda a possível reconstrução do delito, o que se mostra 

ainda mais inovador quando se observa que, entre as duas alternativas, a via da 

renúncia se mostra quase como uma obrigação entre a doutrina moderna. 

De um lado, defender-se-ia a renúncia do conceito de ação pelo fato de que 

seria possível tão somente “tentar” afirmar o que deve ser entendido por “ação” em 

Direito penal, sendo isto um intento, pois tal conceituação seria permeada de várias 

“exigências” e “funções” 19: o fato de que toda e qualquer ação humana relevante ao 

Direito penal deva ser acomodada no conceito de ação (função de classificação), o 

fato de que o conceito deva possuir conteúdo material que possibilite a união de 

expressões sistemáticas próximas, neste caso a tipicidade, a antijuridicidade e a 

culpabilidade (função de definição), o fato de não poder antecipar as características 

gerais do delito, pois seria novamente absorvido no conceito onicompreensivo de 

imputação do Direito comum (função de memória), bem como o dever de excluir a 

priori aqueles comportamentos que em nenhum caso podem tomar-se em 

consideração como relevantes ao Direito penal (função de limitação)20. 

De outro lado, este “intento”21 de se construir um conceito geral de ação como 

conceito-base da teoria do delito manter-se-ia efetivamente como uma obrigação 

indispensável da própria teoria, mesmo diante das dificuldades conectadas às 

múltiplas funções sistemáticas que o conceito geral de ação é chamado a satisfazer. 

Isto porque, o interesse científico pela teoria da ação estaria justificado pelo 

                                                           
18 MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’: crítica de un dogma. Traducción de José Eduardo 
Sáinz-Cantero Caparrós. Madrid: Marcial Pons, 1998. p. 13-14. 
19 Acerca das funções do conceito de ação, veja-se JESCHECK, Hans Heinrich; WEIGAND, Thomas. 
Tratado de Derecho penal. Parte General. 5. ed. Tradução de Miguel Olmedo Cardenete. Granada: 
Comares, 2002.p. 233-235 e também VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema 
penal. Valência: Tirant to Blanch, 1996. p. 105-106. 
20 MARINUCCI, op. cit. p. 14-15. O autor cita Claus ROXIN, Eberhard SCHMIDHAUSER e Wilhelm 
GALLAS como os principais críticos do conceito autônomo de ação. 
21 Substancialmente em BERNER, Albert Friedrich. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. 1857, 
108; 1868, 111 apud ROXIN, Claus. Derecho penal… 2. ed.  Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, 
Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente Remesal. Madrid: Civitas, 1997. t. I. p. 236. 
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insubstituível “valor sistemático” possuído pelo conceito de ação, a cuja construção 

só se poderia renunciar acaso se renunciasse totalmente a uma visão sistemática do 

delito, com todos os seus benefícios: ordem, clareza, certeza do Direito e 

uniformidade das decisões, o que por certo desaguaria, dentre outros inúmeros 

problemas, na possibilidade de um excessivo arbítrio judicial22. 

Diante destas críticas, Marinucci23 assevera que embora tenha fundamento a 

afirmação de que a importância “prática” da teoria da ação seja modesta, isto não 

significa que tal teoria seja dogmaticamente inútil, mas que é útil e necessária para a 

solução de um número de problemas que, dentre os muitos problemas gerados pela 

aplicação de normas penais, ocupam um posto quantitativamente modesto; partindo 

desta lógica, não obstante o campo de problemas e das obrigações reconduzíveis à 

teoria da ação seja restringido, somente uma adequada elaboração desta teoria é 

que pode permitir a solução destes problemas. 

 Tais pontuações levariam a seguinte conclusão: a alternativa dogmática não 

se situaria verdadeiramente entre “renúncia” e “valorização” de tal conceito, mas 

apenas entre os diversos tipos de “valorização”, ao passo que se discutem somente 

as tarefas práticas e sistemáticas que a teoria da ação deve cumprir, sendo certo 

que, na medida em que as tarefas aumentam, aumentam também as dificuldades de 

construção do conceito e de que, devido a isto, ainda que o caminho da “renúncia” 

acabe sendo lastreado no cansaço provocado pelo esforço em tentar superar tais 

dificuldades, não parece que a teoria da ação possa ser renunciada, por maiores 

que sejam as dificuldades a serem superadas em sua construção24. 

Partindo da ideia de que o conceito de ação não possa ser simplesmente 

renunciado e que deva ser objeto de estudo destacado dentro da teoria do delito, 

poderia se afirmar que traz até mesmo algumas vantagens: possibilitar a eliminação 

de hipóteses irrelevantes para o Direito penal, uniformizar a concepção de conduta 

(através da definição dos elementos essenciais da ação), facilitar e simplificar a 

análise do caso penal, servir como guia para a criação de novas normas, bem como 

para a própria exegese dos dispositivos positivados em lei25. 

                                                           
22 MARINUCCI, Giorgio. El delito como ‘acción’: crítica de un dogma. Traducción de José Eduardo 
Sáinz-Cantero Caparrós. Madrid: Marcial Pons, 1998. p. 17-19. O autor cita Hans-Heinrich 
JESCHECK, Arthur KAUFFMANN e Hans WELZEL como defensores do conceito autônomo de ação. 
23 MARINUCCI, op. cit. p. 22. 
24 Ibidem. p. 22. 
25 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 35-38. 
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Como se pode vislumbrar, a formulação de uma concepção adequada de 

ação no Direito penal, não apenas traz consigo uma basilar importância dentro do 

estrato analítico do delito, mas cumpre ainda com funções muito precisas, bem 

como traz inúmeras vantagens ao Direito penal como um todo, substancialmente 

àquilo que poderia ser denominado de Direito penal democrático. 

Neste ínterim, Muñoz Conde26 preceitua que o sistema da teoria do delito é 

um sistema categorial classificatório e sequencial em que, degrau por degrau, se vai 

elaborando a partir do conceito básico de ação os diferentes elementos essenciais 

comuns a todas as formas de aparecimento do delito. Neste sentido, o importante do 

ponto de vista de uma “teoria democrática da imputação penal” repousa no fato de 

que ela deve basear-se no que o sujeito faz ou deixa de fazer, isto é, em seu 

comportamento regido pela vontade e não em suas ideias, crenças, nacionalidade, 

raça, etc., independente da categoria sistemática na qual posteriormente, por razões 

estritamente jurídicas, se adote para valorar o conteúdo da vontade que rege a ação, 

a finalidade, os efeitos colaterais admitidos, a forma e o meio pelo qual se realize. 

Destarte, não restam maiores dúvidas de que o conceito de ação apresenta-

se como a pedra de toque da teoria do delito e, bem provavelmente, como um dos 

mais – senão o mais – relevantes fenômenos no estudo do Direito penal em si, o 

que se pode deduzir até mesmo pelo abundante número de autores que buscaram e 

buscam interpretá-lo ao longo destes últimos séculos, o que restará ainda mais claro 

quando da abordagem das teorias consagradas na dogmática penal, que vão desde 

o período anterior ao causal-naturalismo até os dias atuais.  

 

 

2.2 AS LINHAS TEÓRICAS DO PERÍODO PRÉ-CAUSALISTA 

 

 

Como se pode supor, a teoria do delito não foi desenvolvida repentinamente 

por um único autor, mas consubstanciou-se em um conjunto de construções 

realizadas gradativamente ao longo dos tempos. Como ensina Roxin27, as 

                                                           
26 MUÑOZ CONDE, Francisco; GARCÍA ARÁN, Mercedes. Derecho penal. Parte General. 8. ed. 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2010. p. 201 e 217.  
27 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. 2. ed.  Trad. de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y Garcia Conlledo e Javier de Vicente 
Remesal. Madrid: Civitas, 1997. t. I. p. 196. 
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categorias básicas da estrutura do delito, foram pouco a pouco desenvolvidas pela 

ciência em um processo de discussão ocorrido em décadas, podendo-se afirmar que 

o conceito de ação aparece pela primeira vez no manual de Albert Friedrich Berner 

(1857), que concebeu a ação como sendo a pedra básica do sistema de delito. 

Conforme assevera Guaragni28, durante o século XIX, até o advento daquilo 

que viria a se denominar de causal-naturalismo, não era comum o tratamento 

isolado da ação como elemento do crime, ao passo que os manuais da época não 

realizavam uma análise apartada de tal elemento, a exemplo do “Tratado de direito 

penal comum vigente na Alemanha” (1801), de autoria de Feuerbach e do 

“Programa de direito criminal” (1859), trazido pela pena de Francesco Carrara, 

limitando-se a dogmática jurídico-penal deste período – até mesmo em virtude de 

seu contexto – a construir passos metodológicos que se restringiam a possibilitar a 

imputação criminal de um determinado evento a um dado indivíduo. 

De acordo com Anselm von Feuerbach29, o crime poderia ser definido – lato 

sensu – como uma injuria contida na lei penal ou uma ação contrária ao direito do 

outro, cominada com uma pena em uma lei, ao passo que, se as injurias poderiam 

se dar até mesmo fora do âmbito estatal, os crimes, por seu turno, somente 

poderiam ocorrer dentro do Estado, restando claro, neste ponto, que ao falar de 

“âmbito estatal”, está se referindo o autor à ideia de contrato social. 

No tocante à ação, Feuerbach30 estabelece que, tendo em vista que um crime 

é estabelecido como uma injuria pela lei penal, para ser julgada como um crime a 

ação deve preencher a alguns pressupostos: a capacidade de ser externamente 

reconhecível, pois somente uma ação exteriorizada é que pode lesionar um direito; a 

ausência de causa jurídica que a determine, tendo em vista que uma ação 

determinada por um motivo jurídico é adequada ao direito e; a aferição de que, 

quando um crime requeira por sua essência que seja alvo da lesão jurídica uma 

determinada pessoa, sua comissão só será possível contra uma pessoa que esteja 

sob a proteção do Estado, cuja lei penal tenha sido violada, dado que, quem se 

encontre fora da proteção estatal, também estaria fora de suas leis penais. 

                                                           
28 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 51-53. 
29 FEUERBACH, Paul Johann Anselm von. Tratado de derecho penal. Trad. de Eugenio Raúl 
Zaffaroni. Buenos Aires: Hamurabi, 2007. p. 55. 
30 Ibidem. p. 60-61. 
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Outro grande teórico deste período, Francesco Carrara31, optou por definir o 

delito como infração da lei do Estado – ao qual é promulgada para tutelar a 

segurança dos cidadãos – resultante de um ato externo do homem, positivo ou 

negativo, moralmente imputável; para este autor, a infração da lei seria a ideia geral 

do delito, na medida em que nenhum homem possa ser imputado por um fato que a 

lei não proíbe, bem como pela noção de que a lei que proíbe um ato seria violada 

pelo ato positivo contrário, enquanto que a lei que o obriga, por sua vez, seria 

violada por um ato negativo, restando conceituados, segundo as linhas deste autor, 

portanto, os atos de ação (comissão) e os atos de inação (omissão)32. 

Conforme se pode vislumbrar, as ideias de ação, tanto em Feuerbach, quanto 

em Carrara, encontram-se atreladas intrinsecamente à própria ideia de crime, razão 

pela qual se pode dizer que os referidos autores já trazem um conceito de ação para 

o Direito penal, sem, entretanto, realizar o deslocamento deste elemento para fora 

do conceito de delito, sendo responsáveis então por semear o terreno no qual os 

teóricos penalistas subsequentes restariam possibilitados a realizar tal empreitada. 

Deste modo, é bem possível afirmar que a conceituação da ação no âmbito 

do Direito penal se deu até mesmo antes do desenvolvimento daquilo que viria a se 

denominar de “teorias da ação” e que, à vista disto, pode ser chamado de período 

pré-causalista – pois antecede o advento da primeira teoria da ação – ou mesmo de 

conceito pré-classico de ação, nos termos utilizados por Roxin33. 

  Conforme assevera Roxin34, o moderno conceito de ação é o produto de 

uma evolução muito paulatina na ciência do Direito penal do século XIX, na medida 

em que, se em Feuerbach o conceito de ação ainda não era um objeto de discussão 

independente, em Hegel35 este conceito passa a ser jurídico-penal36. 

                                                           
31 CARRARA, Francesco. Programa del Curso de Derecho Criminal. Trad. de Octavio Béeche y 
Alberto Gallegos. t.I. San José: Editorial Jurídica Continental, 2000. p. 34. 
32 Ibidem. p. 35 e 39. 
33 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 235. 
34 Idem. 
35 HEGEL, Georg Wilhelm. Grundlinien der Philosofie des Rechts. 1821, §117 apud ROXIN, Claus. 
Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. p. 235-236. “O 
direito da vontade…é reconhecer em seu fato unicamente como ação sua, e ter apenas na 
culpabilidade, aquilo que sabe de seus pressupostos em sua finalidade, o que disto havia em seu 
dolo – O fato somente pode ser imputado como culpabilidade da vontade”. Tradução nossa. 
36 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 1. “Costuma-se considerar 
Hegel “o pai do conceito jurídico penal de ação”, na medida em que identifica em sua obra a atividade 
como expressão da vontade correspondente à culpabilidade. Aí começou a construção sistemática do 
delito que até hoje segue sendo o principal objeto da discussão jurídico-penal”. 
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Posteriormente, entre os discípulos penalistas de Hegel (Abbeg, Köstlin, Berner, 

Hälschner), a imprudência passaria a ser quase sempre incluída no conceito de 

ação, enquanto que a separação entre ação e imputação ao fato, isto é, entre ação e 

ação punível, ocorreria, todavia, de maneira vagarosa37. 

De acordo com Hegel38, além de constituir um dever do Estado manter  o 

conceito de crime, já na ação criminosa se encontraria o que há de racional 

independentemente da adesão do indivíduo, a racionalidade formal, isto é, o querer 

do indivíduo. Considerando que a pena conteria o seu direito, dignificaria então o 

criminoso como ser racional, não existindo tal dignificação, todavia, se o conceito e a 

extensão da pena não fossem determinados pela natureza do ato do criminoso. 

Note-se que Hegel entende a ação partindo da pena, crendo assim que a 

ação em Direito penal deveria ser considerada como uma negação dos valores 

embutidos na norma; a pena, neste viés – e como será visto com maiores detalhes 

na abordagem do funcionalismo sistêmico – assumiria para Hegel o caráter de 

remissão, no sentido que constitui uma violência contra uma violência. Neste 

domínio do direito imediato, a abolição do crime começaria por ser a vingança que 

seria justa em seu conteúdo, justamente por se constituir como uma compensação39. 

Nesta toada, é que os penalistas hegelianos começam a interpretar o papel 

da ação no Direito penal, a ponto de Berner40 afirmar categoricamente que “o delito 

é ação” e assim, tudo o que se afirma do delito são apenas predicados que são 

acrescentados à ação enquanto um sujeito, razão pela qual o conceito de ação deve 

ser a firme ossatura que determina a estruturação da teoria do delito. Conforme 

leciona Roxin41, já em 1843, Albert Berner havia advogado por uma divisão do delito 

em ação e punibilidade, razão pela qual, mesmo não tendo se aprofundado em suas 

notas iniciais, é tido majoritariamente como o fundador da nova teoria da ação. 

Poucos anos antes desta concepção, havia ocorrido algo semelhante com 

Heinrich Luden, em cuja obra “Strafrechtliche Abhandlungen” (1840) se pode 

encontrar uma divisão do delito que notadamente aproxima-se dos projetos 

                                                           
37 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 236. 
38 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. Trad. de Orlando Vitorino. 
Lisboa: Guimarães Editores, 1990. p. 111. 
39 Ibidem. p. 112. 
40 BERNER, Albert Friedrich. Lehrbuch des Deutschen Strafrechts. 1857, 108; 1868, 111 apud 
ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del delito. 
p. 236. 
41 Ibidem p. 236. 
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sistemáticos do século XX, pois diferencia o fenômeno delitivo provocado por uma 

ação humana, a antijuridicidade desta ação e sua qualidade dolosa ou culposa, sem 

que este autor realize, entretanto, a separação da “ação” e do “tipo”, o que viria a ser 

feito por Berner, como visto acima, poucos anos após a obra de Luden42. 

Conforme resta claro, portanto, o denominado “período pré-causalista” 

consubstancia-se em grande medida nas noções em torno da ação como fenômeno 

diretamente atrelado à própria noção de delito; frente à conceituação trazida por 

Albert Berner, poder-se-ia afirmar que estas formulações se constituem no estágio 

embrionário daquilo que posteriormente viriam a ser denominadas de “teorias da 

ação” em Direito penal, pelas quais o conceito de ação passa a ser deslocado da 

ideia de delito e começará a ser estudado por um óculo científico sistematizado. 

 

 

2.3 A TEORIA CAUSALISTA: O MODELO LISZT-BELING-RADBRUCH 

 

 

A teoria causal-naturalista da ação, conhecida também como sistema “Liszt-

Beling-Radbruch”43, é considerada pela doutrina majoritária como a teoria 

responsável por fundar a teoria do crime ou, em outros termos, a teoria do delito. Tal 

construção teórica voltou-se as bases do mecanicismo do século XIX e compreende 

a ação enquanto produção causal de um resultado no mundo fático, em virtude de 

um comportamento humano voluntário44. 

Como o próprio nome denota, a teoria causalista deriva de “causalidade”, ao 

passo que a lei da causalidade, que rege as ciências naturais, baseia-se numa 

relação de causa e efeito não compreendida, mas apenas explicada pelo homem; 

                                                           
42 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 236. 
43 Convém notar, a título de informação, que aquilo que se convencionou chamar ao longo dos 
tempos de “causal-naturalismo”, é em realidade a aglutinação dos elementos desenvolvidos por 
diversos autores alemães, dentre os quais se destacam três grandes personagens: Franz von Liszt 
(1851-1919), professor de Direito penal da Universidade de Berlim; Ernst von Beling (1866-1932), 
professor da Universidade de Munique; e Gustav Radbruch (1878-1949), professor da Universidade 
de Heildelberg e da Universidade de Kiel. 
44 LISZT, Franz von. Tratado de Derecho penal. Tomo II. 4. ed. Trad. de Luis Jimenez de Asua. 
Madrid: Editorial Reus, S.A., 1999. p. 297. “Ato é a conduta (Verhalten) voluntária no mundo exterior; 
causa voluntária ou que não impede uma mudança no mundo dos fatos”; RADBRUCH, Gustav. El 
concepto de acción y su importância para el sistema de Derecho penal. Trad. de José Luis 
Guzmán Dalbora. Montevideo-Buenos Aires: Editorial BdeF, 2011. p. 129. “Ao conceito de ação 
pertencem uma vontade, um fato e uma relação entre ambos”. Tradução nossa. 
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um exemplo de causalidade seria a fervura da água, pois a cem graus centigrados, 

em condições normais de temperatura e pressão, inevitavelmente ocorrerá a sua 

fervura, podendo afirmar-se que a fervura da água é o efeito da condição de ela 

estar a cem graus centigrados, da mesma forma que se poderia afirmar que a 

modificação do mundo exterior é efeito da ação exercida pelo indivíduo45. 

Assim, pode-se dizer que o causal-naturalismo foi erigido sob a influência do 

naturalismo próprio da história do pensamento do início do século XIX, que 

objetivava submeter as ciências humanas ao ideal de exatidão das ciências naturais 

e reconduzir assim o Direito penal a componentes mensuráveis e empiricamente 

verificáveis próprios da realidade. Tais critérios somente poderiam ser: fatores 

objetivos do mundo externo ou processos subjetivos internos, razão pela qual, por 

este ponto de partida, o que se propunha era exatamente uma divisão do sistema de 

Direito penal entre elementos objetivos e elementos subjetivos46. 

Conforme pontuado anteriormente, diante da ascensão do positivismo e o 

incisivo aumento de importância das ciências naturais é que Von Liszt acolhe a 

formulação de Ihering, estabelecida no campo do Direito civil, de uma 

antijuridicidade pensada de maneira absolutamente objetiva e percebe assim a 

necessidade de distribuir o injusto entre um processo causal externo (objetivo) e o 

conteúdo de uma vontade interna (subjetiva)47. 

Visão similar a de Ernst von Beling48, para o qual a punibilidade surgiria para 

um indivíduo unicamente por conta de suas próprias ações, ao passo que dever-se-

ia entender por ação: o comportamento corporal (a fase objetiva da ação) produzido 

pelo domínio sobre o corpo (a fase subjetiva da ação). De acordo com o referido 

jurista, portanto, a ação seria nada mais nada menos do que um comportamento 

corporal voluntário, consistente em um fazer ou em um não fazer. 

Esta ausência de análise do elemento subjetivo da ação teria sido um dos 

pontos pelos quais o causalismo passou a ser atacado pela teoria subsequente: o 

finalismo. De acordo com Edmund Mezger49, no conceito de ação estaria também 

                                                           
45 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 123. 
46 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 200. 
47 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 3. 
48 BELING, Ernest Von. Esquema de Derecho penal: la doctrina del delito-tipo. Tradução de 
Sebastián Soler. Buenos Aires: Libreria El Foro, 2002. 
49 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho penal. 3. ed. Trad. de José Arturo Rodriguez Muñoz. 
Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, 1957. t. I. p. 183. 
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compreendido o conceito de resultado, sendo que o resultado do delito seria a total 

realização típica exterior, compreendendo tanto a conduta corporal do agente, 

quanto o resultado externo causado por tal conduta. Diante disto, o referido autor 

entende que nos tipos penais que não exigissem um resultado externo que fosse 

além da voluntariedade, deveria esta mesma ser considerada enquanto um 

resultado, levando-se assim à conclusão de que todo delito teria um resultado. 

Décadas mais tarde às formulações realizadas pelos autores do causal-

naturalismo, o penalista alemão Hans Welzel, notório expoente do modelo finalista 

de ação, viria a afirmar que o defeito fundamental da teoria causal da ação consiste 

não apenas em desconhecer a função constitutiva da vontade, como fator de direção 

da ação, mas também em acabar por destruí-la e convertê-la em um mero processo 

causal, desencadeado por um ato de vontade qualquer50. 

Resta claro, portanto, que o fundamento da teoria causalista, até por conta de 

ter sido baseada nas concepções físicas newtonianas51, centrava-se em visualizar a 

ação enquanto mero movimento mecânico do indivíduo, apto a realizar uma 

mudança no mundo dos fatos e que, por ser tida como reprovável pelo Direito penal, 

levaria à aplicação de pena. Como aduz Zaffaroni52, de acordo com o conceito 

positivista da teoria causal-naturalista, haveria uma “ação” homicida quando um 

sujeito disparasse sobre outro com vontade de pressionar o gatilho, sendo 

irrelevante levar-se em conta a finalidade a que se propunha ao executar tal ato, na 

medida em que esta finalidade não pertenceria ao âmbito da conduta. 

A grande falha da teoria causalista da ação, portanto, reside em esvaziar o 

conteúdo da vontade, sendo intenção dos causalistas imputar todos os juízos 

objetivos na ação típica e antijurídica e todos os juízos subjetivos na culpabilidade, 

como se fosse possível haver uma separação perfeita entre o objetivo e o subjetivo. 

Assim, se todos os juízos subjetivos deveriam ser analisados na culpabilidade, 

dever-se-ia então deslocar o estudo do conteúdo da vontade da ação para a 

culpabilidade, esvaziando-se, portanto, o conteúdo da própria ação53. 

Neste sentido, como era de se esperar, não tardou para que o causal-

naturalismo passasse a sofrer reiteradas críticas doutrinárias, na medida em que 
                                                           
50 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. 4. ed. Trad. de Juan Bustos Ramírez e Sérgio Yáñez 
Peréz. Santiago: Editorial Jurídica de Chile, 1997. p. 48. 
51 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 381. 
52 Ibidem. p. 381-382. 
53 BRANDÃO, Cláudio. Curso de Direito penal. Parte geral. p. 125. 
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concebia a ação como mero agir modificativo do mundo fático, relegando ao plano 

da culpabilidade a análise dos elementos subjetivos que – por razões evidentes – 

não poderiam deixar de compor a ação, neste caso a análise do dolo e da culpa54. 

Dentre as inúmeras críticas realizadas à teoria causal-naturalista, uma 

merece especial atenção, posto que coloque em xeque toda a estrutura de tal 

sistema teórico, qual seja: a de que esta formulação não consegue responder 

satisfatoriamente aos casos de tentativa, na medida em que se atém somente àquilo 

que se produziu no mundo dos fatos. De acordo com Welzel: 
 

 

“Ya en la determinación del concepto de tentativa fracasa la teoría causal de 
la acción: la tentativa no es un mero proceso causal al que falta el efecto, 
sino una acción que apunta a un resultado propuesto, luego una acción en 
la que el contenido de voluntad es un elemento constitutivo. ¿Cómo podría 
definirse de otro modo una tentativa de homicidio sino como una acción 
mediante la cual el autor pretende la muerte de un hombre? En nada puede 
variar la función de la voluntad en la acción si el acto de dirección de la 
acción externa por parte de la voluntad conduce al resultado. Empero, si el 
contenido de la voluntad es una parte integrante necesaria de la acción en 
la tentativa, lo seguirá siendo si el resultado se produce. Ante esto, fracasa 
toda interpretación causal de la acción”.55 

 

 

Para ilustrar os fundamentos da crítica realizada por Welzel, imagine-se a 

análise de uma ação na qual o sujeito “A”, visando ceifar a vida do sujeito “B”, 

dispara-lhe vários tiros de arma de fogo, ao que “B”, entretanto, por circunstâncias 

alheias à vontade de “A”, acaba sobrevivendo ao ato pelo qual o último objetivou lhe 

por fim à vida; neste caso, pelo óculo da teoria causal-naturalista, “A” não poderia 

responder por tentativa de homicídio, mas quando muito pelo delito de lesão 

corporal, o que por óbvio denota um grave erro estrutural deste modelo de ação. 

                                                           
54 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 4ª ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2010. p. 83.  
55 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. p. 48. “A teoria causal da ação fracassa já na 
determinação do conceito de tentativa: a tentativa não é um mero processo causal ao qual falta o 
efeito, mas uma ação que aponta a um resultado proposto, logo, uma ação na qual o conteúdo de 
vontade é um elemento constitutivo. Como poderia definir-se de outro modo uma tentativa de 
homicídio senão como uma ação pela qual o autor pretende a morte de alguém? Em nada pode 
variar a função da vontade na ação se o ato de direção da ação externada pela vontade conduz ao 
resultado. No entanto, se o conteúdo da vontade é uma parte integrante necessária da ação na 
tentativa, continuará sendo assim caso o resultado venha a se produzir. Diante disto, fracassa toda a 
interpretação causal em torno da ação”. Tradução nossa. 
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Em sentido correlato, Hans Welzel56 afirmava que a ciência do Direito, na era 

do positivismo jurídico, figurava como uma espécie de ancilla imperii na qual se 

confiara à ciência a tarefa de incluir na matéria jurídica as estruturas lógico-objetivas, 

tarefa que só seria possível por uma superação do positivismo; ainda segundo o 

autor, a intenção de impor normas à ação, deveria pressupor primeiramente a 

estrutura categorial do ser humano, pois nenhum legislador pode a modificar. 

Como ensina Figueiredo Dias57, a concepção da escola clássica foi 

abandonada no exato instante em que se pôde compreender que não eram mais 

defensáveis os fundamentos ideológicos e filosóficos sobre os quais tal concepção 

se assentava, momento em que suas insuficiências não puderam mais ser omitidas. 

Leciona o autor, que o direito em geral – e o Direito penal em particular – não 

participa do monismo metodológico das ciências naturais, mas trata de realidades 

que não se inscrevem exclusivamente no mundo do ser, bem como não se deixa 

comandar por uma metodologia positivista e tampouco se esgota em operações de 

pura lógica-formal, razão pela qual, compreendidas tais questões, restou o sistema 

clássico do conceito de ação maduro para ser superado por uma nova concepção. 

Outra fraqueza da teoria causal-naturalista se dá em torno da concepção do 

crime omissivo, pois tal modelo, até por conta de conceber a ação por um viés 

mecânico voltado à modificação do mundo fático, acabou por menosprezar um 

conceito de omissão apto a responder as questões trazidas à análise da dogmática 

penal. Neste sentido Radbruch58 chega a reiterar o entendimento segundo o qual 

não existiria qualquer causalidade entre a ausência de movimento corporal e um 

resultado, pautando-se na noção de que o “nada” em nada poderia resultar. 

Conforme se afere, é por conta destes graves equívocos perpetrados pela 

teoria causal-naturalista, bem como pelas lacunas deixadas por este modelo, que 

sua proposta de uma teoria do delito começa a ser questionada e paulatinamente 

desintegrada, momento em que passam a ser edificadas novas teorias em torno da 

conduta e que dá azo ao surgimento do denominado sistema neoclássico. 

 

                                                           
56 WELZEL, Hans. Más allá del Derecho natural y del positivismo jurídico. Trad. de Ernesto 
Garzón Valdés. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1962. p. 37-39. 
57 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte geral. Questões fundamentais, a doutrina geral 
do crime. Coimbra: Coimbra Editora, 2004. t. I. p. 227. Em sentido correlato: SANTOS, Juarez Cirino 
dos. Direito penal: parte geral. p. 83. 
58 RADBRUCH, Gustav. El concepto de acción y su importância para el sistema de Derecho 
penal. p. 161. 
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2.4 O SISTEMA NEOCLÁSSICO E AS TEORIAS SOCIAIS DA AÇÃO 

 

 

A derrocada do modelo causal-naturalista ocorre, dentre outros motivos, pelo 

surgimento do sistema neoclássico de delito, na medida em que o projeto de 

reestruturação do conceito de delito operada por este sistema criou suas raízes no 

fato de reconhecer que o injusto não é aplicável em todos os casos apenas por 

elementos objetivos e que a culpabilidade, por sua vez, tampouco poderia basear-se 

em elementos exclusivamente subjetivos59. 

Isto se deu, dentre outros motivos, pelo avanço do positivismo jurídico face ao 

positivismo científico, que acabou encontrando um terreno fértil para reformular a 

teoria do delito frente ao novo modelo de filosofia dos valores, aportada a partir das 

obras de Stamler, Lask e Rickert60, que questionando o paradigma positivista-

naturalista do direito, trouxe à tona uma nova perspectiva de consideração da 

ciência em si. Desta forma, ao lado das ciências naturais, teriam sido identificadas 

as ciências sociais, sendo as primeiras voltadas ao “ser” e as segundas ao “dever 

ser”61, restando o Direito no campo das segundas e passando a se ocupar não 

simplesmente da interpretação literal da regra jurídica, mas do valor nela contido62. 

Nesta toada, tendo em vista que o desenvolvimento das categorias delitivas 

teria levado à compreensão de que o injusto e a culpabilidade não poderiam ser 

taxativamente separados em seu caráter respectivamente objetivo e subjetivo63, a 

conduta deixou de ser vista como um mero comportamento físico e passou a ser 

compreendida em sua significação social, a ponto de se entender que seria 
                                                           
59 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 198. 
60 Substancialmente como visto acima, cf. STAMMLER, Rudolf. Tratado de Filosofía del Derecho. 
Trad. de W. Roces. Madrid: Reus, 1930; LARENZ, Karl. La Filosofía contemporânea del Derecho y 
del Estado. Trad. de E. Galán Gutierrez e A. Truyol Serra. Madrid: Editorial Reus, S.A., 19?? e LASK, 
Emil. Filosofía Jurídica. Trad. de Roberto Goldschmidt. Montevideo-Buenos Aires: Editorial BdeF, 
2008. 
61 LARENZ, Karl. La Filosofía contemporânea del Derecho y del Estado. “Pois bem, a ciência 
jurídica não tem em nenhum caso de se por diante de algo real no sentido da realidade natural, 
tampouco com algo real que deveria ser posto em relação com um valor determinado. Não tem que 
se ocupar de um ser, mas de um dever ser; não de uma realidade, mas de uma idealidade. Ser e 
dever ser, são determinações mentais últimas que fundamentam dois mundos totalmente separados 
de objetos, o da realidade e o da idealidade. Assim, um dever ser não pode ser logicamente derivado 
senão de outro dever ser, do mesmo modo que um ser somente pode a outro ser resultar 
remontado”. Tradução nossa. 
62 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 223. 
63 Idem. 
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impossível um conceito unitário para a ação e omissão, fazendo com que a conduta 

assim pudesse ser apreendida por sua significação enquanto danosidade social64. 

Conforme ensina Roxin65, o conceito neoclássico de delito, dominante desde 

1930 e que encontrou sua melhor expressão nas formulações realizadas por 

Edmund Mezger – tendo, todavia, contribuições por parte de Max Ernest Mayer e 

Reinhard Frank66 – poderia sustentar o princípio de separação entre injusto objetivo 

e culpabilidade subjetiva e afirmar o dolo como forma da culpabilidade, porém teve 

que reconhecer certas exceções e por isto, buscar outra explicação para diferenciar 

injusto e culpabilidade, o que realizou frente às distintas formas de valoração, 

segundo a qual: ao afirmar a presença do injusto se valora o fato desde o ponto de 

vista de sua nocividade social e ao se constatar a culpabilidade, o valora desde o 

ponto de vista da reprovabilidade, ao passo que esta “reprovabilidade” seria o 

elemento caracterizador do “conceito normativo de culpabilidade”. 

Como dito acima, o sistema neoclássico baseou-se predominantemente na 

filosofia dos valores neokantiana influente nas primeiras décadas do século XX e 

que, apartando-se do naturalismo, tencionou devolver um fundamento autônomo às 

ciências humanas, considerando que sua peculiaridade consiste em referir-se à 

realidade a partir de certos valores em que se baseiam as disciplinas, configurando-

a, delimitando-a e a sistematizando desde o ponto de vista destes valores. Partindo 

desta perspectiva, seria compreensível uma consequência da interpretação do 

injusto e da culpabilidade a partir dos critérios valorativos da nocividade social e da 

reprovabilidade, o que ocorreria até os dias de hoje, sendo esta compreensão 

importante para fins práticos na grande maioria dos projetos sistemáticos67. 

O fundamento teórico da teoria neoclássica, à vista disso, sustentar-se-ia no 

rompimento da pretensão de se reduzir a análise do delito à constatação de um 

fenômeno natural, físico, centrado em uma relação de causa e efeito, momento em 

que se expurga do Direito penal a ideia de crime enquanto fenômeno cuja 

                                                           
64 SCHMIDT, Andrei Zenkner. O Método do Direito Penal sob uma perspectiva interdisciplar. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 42. 
65 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 199. 
66 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho penal; MAYER, Max Ernst. Derecho penal. Parte 
General. Trad. de Sergio Politoff Lifschitz. Buenos Aires-Montevideo: BdeF, 2007; FRANK, Reinhard. 
Sobre la estructura del concepto de culpabilidad. Trad. de Gustavo Eduardo Aboso e Thea Löw. 
Buenos Aires-Montevideo: BdeF, 2004. 
67 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 200-201. 
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explicação seria voltada às ciências do ser68, ocorrendo assim o reconhecimento de 

que o entrecruzamento do mundo jurídico com a realidade vivente tende à 

prevenção do equívoco no qual a rígida contraposição do mundo do ser e do dever 

ser seja adaptada unilateralmente ao direito em sentido objetivo69. 

Quanto à conduta, o modelo neokantiano optou por abandonar o naturalismo 

que marcava a teoria causal, realizando uma verdadeira mudança de paradigma 

filosófico, na medida em que rompe com o naturalismo mecanicista e ancora-se em 

um paradigma estruturado axiologicamente, prezando assim os valores com os 

quais trabalhava o Direito penal70.  

Destarte, a ação não precisaria ter qualquer vínculo com a realidade, nem 

mesmo precisaria ser questionada em que consistiria, sendo necessário apenas 

compreender-se e valorar-se a conduta ao invés de tentar observá-la e descrevê-la 

dentro de uma realidade parcial, apegada à lei da causalidade, como queriam fazer 

crer os teóricos do naturalismo71. 

De acordo com Mezger, principal expoente do modelo, porém dissonante de 

seus demais defensores, um conceito de ação deve partir da consideração de que o 

delito é ação (conduta humana) e que com isto se estabeleceria o marco mais 

genérico para a determinação do conceito de delito no Direito positivo72; 

secundariamente, deveria ainda se considerar que no conceito de ação estaria 

compreendido o conceito de resultado, que sendo entendido como “a total realização 

típica externa”, levaria a conclusão de que o resultado compreende tanto a conduta 

corporal do agente, quanto o resultado externo causado por esta conduta73. 

Além destes elementos, o conceito de ação deveria estar atrelado, segundo 

defendera Mezger, ao “querer” do agente, sendo este “querer” nada mais do que um 

sinônimo de “vontade”, da qual o agente, através de um ato interno, se colocaria 

como causa da realização de um resultado antes representado74, bem como guiado 

                                                           
68 ROXIN, Claus. Derecho penal: Parte General. Fundamentos. La estructura de la teoría del 
delito. p. 93. 
69 LASK, Emil. Filosofía Jurídica. p. 76. 
70 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 89. 
71 Ibidem. p. 97. 
72 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho penal. p. 177. 
73 Ibidem p. 183. 
74 Ibidem p. 215. 
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por uma relação de causalidade, segundo a qual, suprimida mentalmente a causa, 

restaria suprimido, por conseguinte o efeito gerado por ela75. 

Dentre as críticas realizadas ao modelo neoclássico, a mais comum consiste 

na desordem com que se construíam os elementos do delito, ao passo que a ideia 

central de guia-los de acordo com os valores objetivados pelo Direito penal, acabava 

por chocar-se com o relativismo valorativo, pois não se buscava hierarquizar estes 

valores segundo uma ordem de importância, trazendo assim a sensação de que 

cada autor, considerando um dado valor como guia ao Direito penal, acabava por 

construir um sistema particular76. 

Conforme esclarece Guaragni77, se por um lado tal modelo desvinculava o 

Direito penal de categorias pré-jurídicas, o que em si configura uma pretensão 

neoclássica, possibilitando o surgimento de um dogmatismo pleno de força criadora, 

por outro lado, absolutamente negativo, acabava por colocar uma barreira ao avanço 

teórico, pois a liberdade dada à doutrina para construir sistemas de crime referidos 

em valores relativizados, implicava extrema ausência de uniformidade no tratamento 

das questões submetidas ao Direito penal. 

O modelo neoclássico, como é sabido, em que pese tenha sofrido severas 

críticas doutrinárias, sobretudo dirigidas à sua ausência de ordenação, a divergência 

de ideia entre seus defensores, bem como a manutenção – por alguns de seus 

expoentes – de conceituações próprias do modelo causalista, possui o mérito de ter 

constituído as primeiras linhas daquilo que anos mais tarde viria a se constituir como 

o modelo social de ação78, que dentre outras coisas, resgataria a base filosófica 

kantiana presente no modelo neoclássico, suplantada pelo êxito do finalismo79. 

O modelo social de ação foi fundado por Eberhard Schmidt e desenvolvido 

por Jescheck, Wessels, dentre outros teóricos e aparece como um modelo de ação 

que converge em grande parte com o modelo finalista da ação – tratado no tópico 

seguinte – e traz a ideia de que a ação deveria ser conceituada sob aspectos 

                                                           
75 MEZGER, Edmund. Tratado de Derecho penal. p. 220. 
76 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 107. 
77 Idem. 
78 Idem. 
79 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 236-237. 
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normativos a partir da noção de “relevância social”, não importando assim apenas o 

sentido físico da ação, mas a projeção de seus efeitos à realidade social80. 

No que tange à fundamentação das teorias sociais da ação, estas possuem 

como fonte primária o neokantismo – como visto na abordagem do modelo 

neoclássico – e trazem à tona o fundamento de “relevância social” em torno da ação 

humana, apontada em todas as teorias sociais da ação como um dado de definição 

da conduta, o que é crível justamente pelo ambiente filosófico que amparou na 

década de 30 o pensamento de Schmitt; as teorias sociais da ação, portanto, têm 

em comum a base filosófica neokantiana, de caráter idealista, podendo-se afirmar 

que representam uma releitura deste paradigma no âmbito do Direito penal, posto 

que sua leitura tenha sido iniciada durante o neoclassicismo81, que como visto, 

desafortunadamente acabou suplantado diante do êxito finalista82. 

Nos termos expostos por Hans-Heinrich Jescheck83, o postulado central do 

conceito social de ação se dá em buscar a relação do comportamento humano com 

o seu entorno, ao que, de acordo com este modelo, a ação seria um comportamento 

humano com transcendência social, podendo tal comportamento: consistir no 

exercício da atividade final (finalidade), limitar-se a causação de consequências não 

intencionais, na medida em que o acontecimento pode ser dirigido com a 

intervenção da finalidade (imprudência) ou expressar-se através da inatividade 

frente a uma determinada expectativa de ação, a qual também se pressupõe a 

concorrência com caráter geral da possibilidade de direção (omissão). 

Para o modelo social de ação, uma conduta possui “transcendência social” 

exclusivamente quando se refere à relação do indivíduo com seu entorno e o afeta 

através de seus efeitos, ao que, para isso, faz-se necessário que o comportamento 

se manifeste externamente ao indivíduo, sendo suficiente, no caso da omissão, a 

ausência de efeitos que teria tido o “fazer” sujeito a expectativas e direção84.  

De acordo com Jescheck, o conceito social de ação engloba todas as 

modalidades de conduta tidas em conta para o processo criminal e, além disso, 

encerra os contornos de uma definição que não apenas descreve abstratamente a 
                                                           
80 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 25. 
81 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 201. 
82 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 236-237. 
83 JESCHECK, Hans Heinrich; WEIGAND, Thomas. Tratado de Derecho penal. Parte General. p. 
238-239. 
84 Ibidem.p. 240. 
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ação, mas que também o faz em sua essência material de forma concreta, ao que 

deste modo, podem melhor ser determinados os elementos gerais do delito 

(tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade), ao mesmo tempo em que exclui aqueles 

comportamentos ausentes de significado desde uma perspectiva penal85. 

Na defesa deste modelo de ação, Johannes Wessels86 pontua que a 

apreciação crítica das distintas interpretações da ação (causalista, finalista e social) 

deve considerar acima de tudo o seguinte questionamento: qual a teoria que outorga 

ao conceito de “ação” aptidão funcional, como base comum de todas as 

manifestações de condutas penalmente relevantes, que possa ser usada e seja 

adequada para eliminar aquelas condutas que são subtraídas do domínio da 

vontade e que, por isso, não podem ser consideradas especificamente humanas? 

Para responder a este questionamento, Wessels87 traz as seguintes reflexões: 

o homem se diferencia dos demais seres, pois carrega em si um conceito de mundo 

cheio de representações de valor e pode estruturar seu meio ambiente fazendo 

coisas conforme um sentido; o finalismo descobrira a “finalidade” da ação como um 

relevante ponto de partida, porém, como a experiência ensinara, é difícil dizer que 

em cada atuação o homem “antecipe” o objetivo de sua conduta, ao mesmo tempo 

em que ao lado destas ações, estão as condutas determinadas pela subconsciência 

e as omissões, nas quais faltam uma direção finalista do evento causal. 

Diante destas reflexões, a teoria social da ação seria o modelo que melhor 

responderia ao questionamento anterior, pois constitui uma solução conciliadora 

entre o critério meramente ontológico e o normativo. De acordo com o modelo social, 

a ação em sentido penal consubstanciar-se-ia na conduta socialmente relevante, 

dominada pela vontade humana, referindo-se este conceito à vontade de atuar e à 

sua realização, à estrutura pessoal e, por conseguinte, às realidades ontológicas, ao 

mesmo tempo em que oferece a possibilidade de conceber o sentido social do 

evento em sua significação plenamente objetiva, tendo em conta o fim subjetivo 

proposto pelo autor e as expectativas normativas em torno de sua conduta88. 

                                                           
85 JESCHECK, Hans Heinrich; WEIGAND, Thomas. Tratado de Derecho penal. Parte General. p. 
240. 
86 WESSELS, Johannes. Derecho penal. Parte General. Trad. de Conrado A. Finzi. Buenos Aires: 
Depalma, 1980. p. 24. 
87 Ibidem. p. 24-25. 
88 Ibidem. p. 25-26. 
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De acordo com o diagnóstico de Wolfgang Naucke89 em seu “Strafrecht. Eine 

Einführung” publicado em 1975, a teoria social da ação – ao menos naquela década 

– não estaria construída tão claramente como a teoria causalista ou finalista da 

ação, isso pelo fato de que a teoria social se esforçara para evitar as supostas 

unilateralidades de ambas as teorias e, ao mesmo tempo, acolher o melhor das 

teorias precedentes, ao passo que o modelo social de ação poder-se-ia conectar 

tanto ao sistema causalista, quanto vir a se conectar posteriormente ao sistema 

finalista, na medida em que, mutatis mutandis, teria até precedido ao finalismo. 

Guaragni90 esclarece que este entendimento de que as teorias sociais da 

ação são em verdade teorias conciliadoras entre o modelo causal e o modelo final 

de ação, deriva da liberdade conferida ao dogmatizador no momento em que parte 

de um método axiológico, que lhe permite agregar dados valorativos a dados 

ontológicos; poder-se-ia afirmar então que o tratamento da ação humana, a partir do 

método neokantiano referido a valores, permite que sejam abrigados dados 

ontológicos próprios do modelo finalista, assim como se permitiu, na origem das 

teorias sociais da ação, que fossem abrigados no conceito os supostos dados 

ontológicos próprios do modelo causal-naturalista91. 

Outra importante crítica ao modelo social de ação – e talvez o principal motivo 

pelo qual passou a ser rechaçado doutrinariamente – reside na imprecisão 

conceitual da expressão “relevância social”92, já que mostra-se como um conceito 

demasiadamente genérico, que ao demandar a busca de significações por seus 

adeptos, acabara por trazer proposições deficientes, dentre as quais a seguinte: se o 

modelo social de ação defende que as consequências da ação devem constituir 

elemento de um juízo de valor para que a ação seja considerada socialmente 

relevante, quem seria o sujeito desta valoração? Um terceiro observador imparcial 

                                                           
89 NAUCKE, Wolfgang. Derecho penal. Una introducción. p. 320. 
90 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 215. 
91 Ressalva-se que vários autores da teoria social, a exemplo de Wessels, inclusive precederam o 
apogeu finalista, razão pela qual a referência acima serve tão somente para algumas das concepções 
teóricas realizadas após o advento do finalismo, afinal não se concilia àquilo que ainda não existe. 
Neste sentido, a abordagem acerca do embate causalismo x finalismo em MUÑOZ CONDE, 
Francisco. Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. 
92 Neste sentido: BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da 
Função Negativa do Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 29; 
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito penal. Parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 308; 
SANTOS, Juarez Cirino dos. A moderna teoria do fato punível. Rio de Janeiro: Freitas Bastos 
Editora, 2000. p. 20. 
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da ação ou a pessoa sobre quem se projetam os efeitos da ação? Perguntas que até 

hoje não conseguiram ser respondidas pelo referido modelo93. 

Não fosse apenas isto, Juarez Cirino dos Santos pontua que, não obstante os 

juízos benevolentes de que a imprecisão do modelo social de ação deveria ser 

tolerada – ou juízos críticos de que o modelo social ainda não estaria definido como 

os modelos que lhe antecederam – alguns autores foram mais incisivos, a exemplo 

de Udo Ebert, para o qual existiriam somente dois sistemas de imputação: o sistema 

causal e o sistema final, vez que o modelo social de ação não teria desenvolvido um 

sistema próprio, ora vinculando-se ao causalismo, ora ao finalismo94. 

Realizada a abordagem dogmática do modelo social de ação, encerra-se 

aquilo que poderia ser denominado como “teorias clássicas e neoclássicas” em torno 

da ação humana em Direito penal, sendo necessário debruçar-se à análise das 

formulações trazidas pela denominada teoria finalista da ação, desenvolvida 

substancialmente a partir de uma base ontológica, na qual pregava a ideia de ação 

por um ponto de vista do indivíduo enquanto ser dotado de finalidade95. 

 

 

2.5 A TEORIA FINALISTA E O LEGADO DEIXADO POR HANS WELZEL 

 

 

O modelo finalista de ação, tido como uma das mais importantes teorias 

desenvolvidas em torno da conduta durante a primeira metade do século XX, foi 

desenvolvido notadamente pelo penalista alemão Hans Welzel, todavia, com 

massivas contribuições de autores como Reinhart Maurach, Armin Kaufmann, 

Günther Stratenwerth, Hans Hirsch e, sobremaneira, Hellmuth von Weber, surgindo 

como uma veemente crítica ao modelo proposto pelo causal-naturalismo96. 

                                                           
93 GUARAGNI, Fábio André. As teorias da conduta em Direito penal: um estudo da conduta 
humana do pré-causalismo ao funcionalismo pós-finalista. p. 220. 
94 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. p. 91-92. 
95 O corte temporal da presente pesquisa poderia ser assim estabelecido: teorias clássicas e 
neoclássicas (que vão do período pré-causalista ao período pré-finalista), teorias modernas da ação 
(desenvolvidas do período finalista até o advento do funcionalismo) e teorias contemporâneas da 
ação (desenvolvidas no final do século XX e a serem desenvolvidas no presente século). 
96 Neste sentido: WELZEL, Hans. Derecho penal alemán; MAURACH, Reinhart; ZIPF, Heinz. 
Derecho penal: Parte General. Trad. de Jorge Bofill Genzch e Enrique Aimone Gibson. Buenos 
Aires: Editorial Astrea, 1994; KAUFMANN, Armin. Dogmática de los Delitos de Omisión. Trad. de 
Joaquín Cuello Contreras e José Luis Serrano Gonzáles de Murillo. Madrid: Marcial Pons, 2006; 
STRATENWERTH, Günther. Derecho Penal. Parte General I. El Hecho Punible. Trad. de Manuel 
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Antes de se adentrar a explicação dogmática do conceito de ação formulado 

pela teoria finalista, convém, entretanto, realizar uma apartada análise do contexto 

no qual se encontravam as primeiras teorias da ação, na medida em que, antes da 

propositura deste modelo de ação pela pena de Hans Welzel, realizou este expoente 

do finalismo o ataque às bases filosóficas sob as quais se sustentara o causalismo. 

Conforme assevera o jurista alemão97, a ascensão do positivismo e o rechaço 

de todo o direito natural foi o ponto de partida inequívoco da geração de juristas do 

século XIX e começo do século XX, o que foi consolidado pela filosofia neokantiana 

do direito dominante de tal período e que possibilitou afirmações como a de que a 

justiça seria apenas uma missão secundária do direito, que teria como função 

primária a segurança jurídica, advinda do respeito e fidelidade à lei posta. 

Partindo destas explicações, afirma Welzel98 que o excessivo apego à 

segurança jurídica em desfavor da justiça é que teria possibilitado ao Terceiro Reich 

proceder ao massacre humano durante a primeira metade do século XX, lastreando-

se para tanto na teoria positivista de que o Estado pode ordenar qualquer conteúdo 

jurídico, ainda que este conteúdo careça absolutamente de ética99. 

Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, ocorre na Alemanha uma 

enorme reação jusnaturalista, segundo a qual o direito positivo deveria estar a 

serviço do direito natural, momento em que a literatura jurídica passa a elencar 

alguns princípios que deveriam ser comuns a qualquer ordem jurídica, reação que 

infelizmente teria se mostrado como uma enorme ilusão, pois se pudera constatar 

posteriormente que os princípios elencados estavam na bem da verdade amoldados 

                                                                                                                                                                                     
Cancio Meliá e Marcelo A. Sancinetti. Navarra: Thomson Civitas, 2000. HIRSCH, Hans-Joachim. 
Derecho penal. Obras completas. t. I. Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni Editores, 1998; WEBER, 
Hellmuth von. Lineamientos del Derecho penal alemán. Trad. de Eugenio Raúl Zaffaroni. Buenos 
Aires: Ediar, 2008. 
97 WELZEL, Hans. Más allá del Derecho natural y del positivismo jurídico. Trad. de Ernesto 
Garzón Valdés. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, 1962. p. 11-12. 
98 Ibidem. p. 12-13. 
99 Em sentido totalmente oposto, a refutar esta visão de Welzel, veja-se a opinião de Javier 
Rodríguez, para quem os teóricos do nacional-socialismo repudiavam o positivismo jurídico, trazendo 
ainda a possível adoção pela ideologia nazi-fascista dos postulados trazidos exatamente por Welzel, 
em RODRÍGUEZ, Javier Llobet. Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945). San 
José: C.R.: Editorial Jurídica Continental, 2015. p. 431-432. “A concepção ético-social do Direito 
penal, formulada por Hans Welzel, estava em concordância com um dos aspectos característicos do 
Direito nacional-socialista, que era a “eticização” do Direito, que pretendia a superação entre Direito e 
Moral. Nele o conceito de ética não era concordante com o sentido atual, mas com a concepção 
nacional-socialista. Isto conduzia em definitivo, como indica Joachim Vogel, a uma “politização” ou 
“ideologização” do Direito”. Tradução nossa. 
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à ideologia político-jurídica do momento, razão pela qual, por volta de 1947, o 

entusiasmo pelo direito natural fora substituído por um retorno ao direito positivo100. 

Diante deste cenário, Welzel objetiva alertar para os problemas advindos do 

positivismo legal extremo, apontando que esta forma de se guiar o direito não advém 

de qualquer teoria, já que se ocupa da prática, diversamente do que ocorre com o 

jusnaturalismo, que aparece no mundo exatamente como reflexão filosófica e que, 

por conta disto, tendo seu ponto débil na praxis, teria em contrapartida, porém, um 

caráter sólido no âmbito das teorizações101. 

De acordo com Welzel102, esta foram as razões pelas quais, neste período, 

houveram tantas teorias jusnaturalistas, entretanto nenhuma efetiva teoria do 

positivismo, o que consistiria, segundo o autor, numa perigosa lacuna, na medida 

em que isto não possibilitaria conhecer nem a justificação, nem os limites do 

positivismo. Desta dupla falta é que teria de surgir necessariamente ou um triste 

desprezo ou uma perniciosa supervalorização do positivismo jurídico. 

Realizada a contextualização na qual se formularam os primeiros modelos de 

ação: o conceito clássico e neoclássico, convém passar a abordagem dogmática do 

finalismo. Nesta toada, o finalismo formula seu conceito da ação em termos como “a 

realização de uma atividade final”, entendendo que o homem, justamente por ser 

dotado de um saber causal, pode projetar os efeitos decorrentes da exteriorização 

de suas ações, bem como propor-se a diversas finalidades e assim, realizar suas 

ações de acordo com um fim. Nos termos delineados por Hans Welzel103: 
 

 

“Acción humana es ejercicio de actividad final. La acción es, por eso, 
acontecer “final”, no solamente “causal”. La “finalidad” o el carácter final de 
la acción se basa en que lo hombre, gracias a su saber causal, puede 
prever, dentro de ciertos límites, las consecuencias posibles de su actividad, 
ponerse, por tanto, fines diversos y dirigir su actividad, conforme a su plan, 
a la consecución de estos fines. En virtud de su saber causal previo puede 

                                                           
100 WELZEL, Hans. Más allá del Derecho natural y del positivismo jurídico. p. 14-18. 
101 Idem. 
102 Ibidem. p. 19-20. 
103 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. p. 39-40. “Ação humana é exercício de atividade final. A 
ação é, por isso, acontecimento “final”, não somente “causal”. A “finalidade” ou o caráter final da ação 
se baseia no fato de que o homem, graças ao seu saber causal, pode prever, dentro de certos limites, 
as consequências possíveis de sua atividade, propor-se diferentes fins e dirigir sua atividade, 
conforme seu plano, à consecução destes fins. Em virtude de seu saber causal prévio pode dirigir os 
distintos atos de sua atividade de tal modo que oriente o acontecimento causal exterior a um fim e 
assim o determine finalmente. Atividade final é uma ação conscientemente orientada a partir do fim, 
enquanto que o acontecer causal não está dirigido a partir do fim, mas é o resultado casual dos 
componentes causais existentes em cada caso”. Tradução nossa. 
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dirigir los distintos actos de su actividad de tal modo que oriente el 
acontecer causal exterior a un fin y así lo sobredetermine finalmente. 
Actividad final es un obrar orientado conscientemente desde el fin, mientras 
que el acontecer causal no está dirigido desde el fin, sino que es la 
resultante casual de los componentes causales existentes en cada caso”. 

 

 

Como se pode vislumbrar do conceito formulado por Welzel, diversamente do 

que se propunha no modelo causal-naturalista, a proposição do finalismo se dá 

exatamente em analisar a ação humana não somente pelo viés objetivo, mas 

sobremodo pelo viés subjetivo; desta maneira, o finalismo acaba por ter a excelência 

de trazer à categoria primária os elementos subjetivos da ação, que até então eram 

relegados pelo modelo causal à categoria da culpabilidade. 

Para tanto, Hans Welzel funda o seu conceito de conduta na teoria da ação 

desenvolvida por Samuel von Pufendorf (1636-1694), cujas raízes remontam a 

Aristóteles. Isto porque, Pufendorf não entendia como ação humana quaisquer 

movimentos produzidos por um indivíduo, mas somente aqueles movimentos 

dirigidos pelas específicas capacidades humanas, isto é, o intelecto e a vontade, ao 

passo que só os efeitos produzidos por estes atos de direção é que poderiam ser 

imputados ao autor como sua obra, como pertencentes a ele especificamente104. 

De acordo com Welzel105, este conceito fora trazido para o âmbito jurídico-

penal por Johann von Böhmer (1704-1772) e constituiu o fundamento da dogmática 

penal até o início do século XX, momento em que os hegelianos (Abegg, Berner, 

Köstlin) colocaram novamente no centro do sistema jurídico-penal a ideia de que o 

fundamento objetivo da imputação estaria na ação, ao passo que teriam definido a 

ação totalmente dentro da orientação retomada por Pufendorf, porém, com as 

palavras de Hegel, como vontade (livre) realizada por um sujeito (imputável). 

Partindo destas fontes, Welzel realiza a transposição de todo este patrimônio 

ideológico sobre o jurídico e o seu método. Decisivo para o finalismo seria 

determinar o “ser”, a “natureza da coisa” que se escondia sob o conceito 

fundamental de toda a construção do crime, qual seja o conceito de ação: um 

conceito pré-jurídico que teria de ser ontologicamente determinado e que, uma vez 

                                                           
104 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. p. 45. 
105 Idem. 
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aceito pelo legislador, não poderia ser por ele reconformado, resultando-se deste 

conceito, por conseguinte, o inteiro sistema do fato e do crime106.  

Conforme ensina Figueiredo Dias, a verdadeira “essência” da ação humana 

teria sido encontrada por Welzel na aferição de que o homem dirige finalisticamente 

os processos causais naturais em direção a fins mentalmente antecipados, 

escolhendo os meios correspondentes para alcançar estes fins, compreendendo-se 

assim que toda ação humana seria supradeterminação final de um processo causal. 

Ao defender esta “natureza ontológica” da ação, da qual todo o sistema de delito 

haveria de ser erigido – e ao por este princípio que se pretenderia imutável, temporal 

e espacialmente – Welzel acabou por determinar os caminhos de toda a dogmática 

penal durante décadas que se seguiram até o fim da Segunda Guerra Mundial107. 

Conforme aduz Jakobs108, o mérito da doutrina final de ação consiste em ter 

superado no conceito de ação – e com ele, no conceito de injusto – a separação dos 

dados objetivos e subjetivos do delito, passando o injusto de um âmbito naturalístico 

para um âmbito pessoal; se tratava, portanto, de mover ao terreno da dogmática a 

ideia de que um ato voluntário, sem ter em conta o seu conteúdo, constitui um fator 

causal como outro qualquer e que, por isto, não importaria em nada a determinação 

de que fosse contrário à norma, pois não faria sentido dirigir as normas aos fatores 

causais, assim como às pessoas, enquanto que estas, sem capacidade para influir 

no processo causal, seriam apenas ligações na relação causal natural: a ação então 

seria a causação de um resultado, evitável para quem o causa. 

Veja-se, portanto, que o modelo finalista de ação realizou a seu tempo uma 

relevante modificação no quadro das categorias dogmáticas do delito, posto que 

tenha trazido à tona a importância de se analisar já na primeira categoria, tanto o 

conteúdo objetivo, quanto o conteúdo subjetivo da ação humana; não à toa, a 

adesão ao posicionamento do finalismo prevaleceu até o fim do século passado, 

                                                           
106 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte geral. Questões fundamentais, a doutrina 
geral do crime. p. 230. 
107 Ibidem. p. 230-231. Neste sentido: SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. p. 86-
87. “A unidade subjetiva e objetiva da ação humana é o fundamento real da estrutura subjetiva e 
objetiva do tipo de injusto. A homogenia entre teoria da ação (substantivo) e teoria da ação típica 
(substantivo adjetivado) é um dos méritos do modelo final de ação. A dimensão subjetiva da ação (ou 
projeto de realização), cuja espinha dorsal é a vontade consciente do fim, compreende: 1) a 
proposição do fim, 2) a seleção dos meios de ação para realizar o fim e 3) a representação dos 
efeitos colaterais necessários ou possíveis ligados causaulmente aos meios selecionados”. 
108 JAKOBS, Günther. Derecho penal: parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. 2. 
ed. Madrid: Marcial Pons, 1997. p. 162. 
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momento em que, além de não responder mais à própria realidade jurídico-penal, 

acabou sendo objeto de importantes críticas doutrinárias. 

Dentre elas, a crítica de que a permanência por vasto tempo do finalismo em 

oposição ao causalismo seria na realidade uma espécie de cortina de fumaça na 

qual se buscava ocultar a ligação de Welzel com as ideologias do nacional-

socialismo alemão, o que fica claro quando da abordagem feita por Muñoz Conde, 

que ao falar do passado nazista de Edmund Mezger, outro importante teórico da 

dogmática penal do século XX, deixa claro que, embora Hanz Welzel não tenha 

incidido diretamente na configuração do Direito penal nacional-socialista, da mesma 

maneira pela qual havia feito Mezger, acabou por desenvolver uma concepção 

teórica muito mais parecida com a ideologia nazista do que a do próprio Mezger109. 

Como aduz Muñoz Conde110, não se sabe até que ponto Welzel estava 

convencido de que suas formulações dogmáticas estavam acima das tendências 

político-criminais – que inclusive ele mesmo acompanhara na primeira etapa de sua 

vida acadêmica – embora, como é sabido, a crítica mais incisiva à sua teoria seja 

precisamente a de que, desde o óculo político-criminal, favorecia o “Direito penal da 

vontade” patrocinado pelos mais destacados penalistas “nazis”, porquanto acabava 

por subjetivar demais o conceito de ilícito ou injusto, preconizar que a tentativa fosse 

punida com a mesma pena do delito consumado, ampliar a punibilidade da tentativa 

inidônea a casos limítrofes na tentativa irreal ou crime impossível, teses obviamente 

mais conexas a um Direito penal autoritário do que a um Direito penal liberal. 

Outro ponto que merece destaque é o de que, ao viver seu auge desde o fim 

da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 70, o finalismo esgotou sua 

capacidade de gerar propostas para a evolução da teoria do delito, ficando isto claro 

quando os seus mais modernos adeptos passaram a se ocupar não mais em propor 

avanços relacionados ao sistema, mas tão somente a realizar críticas às oposições 

que começaram a surgir ao modelo, restando o finalismo a ser pressionado em duas 

vias: uma pelo frequente confronto de resultados insatisfatórios derivados de sua 

rigidez dogmática, sobretudo face à moderna realidade criminológica, e outra pela 

destruição da teoria que lhe serviu de base, neste caso o neo-ontologicismo111. 

                                                           
109 MUÑOZ CONDE, Francisco. Edmund Mezger y el Derecho penal de su tiempo. p. 29-30. 
110 Ibidem. p. 92-93. 
111 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 232-233. 
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Conforme ensina Busato112, ao objetivar a superação do neokantismo, o 

finalismo acabou por soterrar, dentre outras coisas, a importante contribuição trazida 

por esta perspectiva ao Direito penal, no sentido da busca de um conteúdo material 

para as categorias delitivas; aduz o referido autor que isto acabou por resultar no 

retorno da dita “falácia naturalista”, determinante de uma configuração da teoria do 

delito apoiada em estruturas lógico-reais, tanto que em 1962, Roxin publica seu “Zur 

Critik der finale Handlungslehre”, trabalho no qual tece duras criticas ao finalismo, 

posto que tal modelo tenha se firmado em uma pretensão artificial de basear-se em 

uma ótica ontologicista para a estruturação da teoria do delito. 

De acordo com Roxin113, a teoria finalista reclama para a “finalidade” um 

caráter unívoco semelhante ao da “causalidade”, sendo que através deste caráter é 

que se pensa, por exemplo, nos crimes contra a vida e no curso da bala que é 

guiada para o seu destino pelo autor; nestes casos, a finalidade parece estar 

estabelecida conforme as estruturas do “ser” de modo tão claro e indiscutível quanto 

à causalidade, crença na qual residiria a falha decisiva de toda a sua concepção. 

Isto porque, se existe uma lei causal a que nenhum legislador possa 

acrescentar ou retirar coisa alguma, inexiste uma estrutura final pré-existente, pois o 

que é ou não “final” depende unicamente das finalidades de ordem jurídica, o que 

levaria ao entendimento de que naturalmente não possa haver qualquer essência 

pré-existente da ação e que as consequências que dela derivam perderiam o caráter 

de conformidade às leis do ser. A justificativa de que é impossível estabelecer 

ontologicamente a essência da finalidade, reside no fato de que os fenômenos 

jurídicos não são meros processos causais e que, por isso, não basta o seu controle 

para converter um acontecimento em ação, no sentido do finalismo114. 

A teoria finalista da ação, à vista disso, em que pese tenha conseguido refutar 

em grande parte os postulados do causal-naturalismo, passou a assistir a ruína de 

seu edifício teórico da mesma maneira pela qual conseguiu fazer ruir a estrutura do 

modelo Liszt-Beling-Radbruch; se o causal-naturalismo não conseguia responder 

satisfatoriamente, por exemplo, aos casos de tentativa, o finalismo, por seu turno, 

ainda que respondesse tais casos com absurda facilidade, acabava tropeçando em 

outras questões dogmáticas, a exemplo dos casos de culpa inconsciente, pois não 

                                                           
112 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 235. 
113 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito penal. p. 101. 
114 Ibidem. p. 102. 
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tendo o autor do fato vontade, nem sequer consciência de sua ação, restaria 

rachado o dogma de que “toda ação é voltada a uma finalidade”. 

A exemplificação anterior resta cristalina quando se tem em conta que a 

imprudência não depende da finalidade, mas da violação de deveres jurídicos de 

cuidado, sendo, portanto, um elemento inteiramente normativo. Desta maneira, a 

finalidade, independente de qual seja seu conteúdo, é indiferente e pode até mesmo 

não existir: o célebre caso do guarda da passagem de nível que adormece –

causando a colisão entre um trem e um automóvel – não representa um agir 

orientado a uma finalidade, mas a um comportamento negligente115. 

Corroborando tal crítica, Figueiredo Dias116 afirma que não se poderia dizer 

definitivamente que o conceito de ação final cumpra sua função de delimitação e que 

abarque todas as formas básicas de aparecimento do delito, porquanto, se não há 

dúvidas de que abrange os crimes dolosos de ação – para o qual inclusive foi 

pensado – acaba tendo que deixar de fora os crimes de omissão, bem como não 

possui material suficiente para que uma parte dos crimes imprudentes, ao menos no 

tocante ao evento ou resultado, possa ser conectada com tal formulação, razão pela 

qual o conceito final de ação não poderia arvorar-se em conceito geral de ação. 

Nesta toada, ao tentar superar as dificuldades do sistema neoclássico 

(neokantiano) e seu excessivo normativismo, combatendo a separação entre o ser e 

o dever ser que até então fora estabelecida pelo dualismo metodológico, acabou o 

finalismo por orientar as atenções de maneira excessiva para as estruturas da 

realidade natural (ser), crendo ingenuamente que o conhecimento das estruturas 

pré-jurídicas seria suficiente para resolver todos os problemas jurídicos. Desta 

forma, o referido modelo acabou tornando-se tão formalista e classificatório como o 

próprio modelo causal-naturalista, ao passo que o conteúdo material das categorias 

delitivas passou a ser negligenciado, tornando-se o “tipo” apenas a descrição da 

matéria de proibição, enquanto que a antijuridicidade restou limitada ao formal 

exame sobre a existência ou não de excludentes de ilicitude117. 

Diante deste cenário em que Welzel funda seu modelo de imputação e o 

referido conceito de ação final, após intensos debates e inúmeros ataques à base 

ontologicista da teoria finalista da ação, é que passa a ocorrer uma mudança de 
                                                           
115 ROXIN, Claus. Problemas fundamentais de Direito penal. p. 107. 
116 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal. Parte geral. Questões fundamentais, a doutrina 
geral do crime. p. 240. 
117 GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte geral. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 187. 
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paradigma em torno do fenômeno em Direito penal, ocasião em que começam a 

surgir novas formulações, denominadas posteriormente de teorias funcionalistas do 

delito, onde podem ser encontrados novos conceitos de ação.  
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3 A DOGMÁTICA FUNCIONALISTA E A DERROCADA DA BASE ONTOLÓGICA 
DA AÇÃO PRÉ-JURÍDICA NA TEORIA DO DELITO 

 

 

Demolidos os alicerces que até então sustentavam os modelos causal-

naturalista, finalista e social da ação, começaram a ser edificadas novas construções 

teóricas em torno da ação humana na esfera do Direito penal. Tais edificações 

teriam sido possíveis por dois principais fatores: a superação do paradigma 

ontológico-positivista, perpetrado pelo causal-naturalismo e a retomada dos 

postulados destacados pelo neokantismo, que até então haviam sido obnubilados 

justamente por conta do êxito da teoria finalista da ação118. 

Desta maneira, aproximadamente por volta de 1970, passaram a se realizar 

muitos debates em torno da dogmática penal, surgindo a tentativa de se desenvolver 

um sistema racional-final, ou em outras palavras, um sistema “funcional” de Direito 

penal, ao passo que os defensores desta orientação convergiram em rechaçar o 

ponto de partida do sistema finalista e partir assim da hipótese de que a formação do 

sistema jurídico-penal não pode se vincular a realidades ontológicas prévias, mas 

tão somente a partir das finalidades do Direito penal119. 

De acordo com Roxin120, o funcionalismo objetiva elaborar, desenvolver e 

levar a cabo – com um novo conteúdo – os pontos de partida neokantianos (e 

neohegelianos) do período entre guerras, que nos sistemas neoclássicos somente 

tiveram um desenvolvimento insuficiente e que foram suplantados no período 

nazista; o avanço consistiria, sobretudo, em substituir a orientação neokantiana – um 

pouco vaga acerca dos valores culturais – por um critério de sistematização 

especificamente jurídico-penal, qual seja: as bases político-criminais da moderna 

teoria dos fins da pena, o que geraria efeitos na dogmática penal como um todo121. 

                                                           
118 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 236-237. 
119 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 203. 
120 Idem. 
121 A respeito da adesão pátria ao funcionalismo, veja-se: GALVÃO, Fernando. Direito penal: parte 
geral; MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. Lições fundamentais de Direito 
penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2016; OLIVÉ, Juan Carlos Ferré et al. Direito penal 
brasileiro: parte geral. Princípios fundamentais e sistema. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2011. 



36 
 

Como retrata Paulo César Busato122, tais teorias partiram das análises 

sociológicas de Émile Durkheim na virada do séc. XX, as quais afirmavam que o 

crime não é um comportamento patológico, mas algo normal em qualquer sociedade 

e até mesmo necessário e útil, pois pode constituir a antecipação do questionamento 

a respeito de alguma escolha social diante de uma posição jurídica que mereça ser 

revista. De acordo com Durkheim123, o crime não se observa apenas na maior parte 

das sociedades desta ou daquela espécie, mas em todas as sociedades, de todos 

os tipos, não existindo qualquer sociedade onde não exista uma criminalidade, 

sendo que a sociedade pode até mudar de forma e os atos assim qualificados não 

seriam os mesmos em toda parte, todavia, sempre e em toda parte, haverá homens 

que se conduzem de maneira a atrair sobre si a repressão penal. 

Nesta toada, ao analisar a abordagem de Durkheim em relação à teoria da 

punição, afirma Talcott Parsons124 que a existência de sanções penais não é 

necessariamente um indicador da tendência a infringir as normas e, a contrario 

sensu, é exatamente o oposto, pois em uma dada sociedade, caso um único 

indivíduo ou um pequeno número de indivíduos adotem uma atitude moral neutra 

para com as normas, mesmo assim ainda é de seu interesse sujeitar-se a elas. Com 

efeito, duas razões para o surgimento de tais sanções, em um sentido opostas, 

deveriam ser distinguidas, assim como o fez o próprio Durkheim: por um lado seriam 

um indicador da força da consciência coletiva e por outro, do colapso do controle 

pela autoridade moral e a crescente necessidade de um substituto. 

De acordo com Parsons125, em todas as sociedades há um corpo de regras 

normativas da ação e, em um aspecto relevante, a integração da sociedade deve ser 

medida em termos de até que ponto as pessoas viveriam de acordo com essas 

regras por motivos de obrigação moral, mas, além disto, haveria segundo o autor, o 

motivo de “interesse” segundo o qual, considerando as regras essencialmente como 

condições da ação, atuam em termos de vantagem pessoal comparativa da 

obediência ou desobediência e aceitação das sanções que terão de ser sofridas. 

                                                           
122 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 237. 
123 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3. ed. Trad. de Paulo Neves. São Paulo: 
Martins Fontes, 2007. p. 66-67. 
124 PARSONS, Talcott. A estrutura da ação social: um estudo de Teoria Social com especial 
referência a um grupo de autores europeus recentes. Vol. I. Trad. de Vera Joscelyne. Petrópolis: 
Vozes, 2010. p. 478-479. 
125 Idem.. 
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E neste viés é que as teorias funcionalistas da ação acabam sendo muito bem 

recepcionadas pela comunidade jurídico-penal, na medida em que soterram os 

modelos voltados a bases ontologicistas; estas novas teorizações, todavia, longe de 

buscarem trazer apenas novas propostas de reestruturação da teoria do crime, 

passam a debruçar-se sobre o conteúdo das categorias que constituem o delito, 

trazendo à tona uma nova visão e pondo em xeque tais conteúdos126. 

Neste prisma, o funcionalismo passa a trazer à baila discussões que 

consideram não apenas a análise de uma categoria delitiva em apartado, mas 

também em relação a seu todo, isto é, ao próprio sistema penal, ocasião em que 

começam a surgir proposições de que a fase de imputação seja a função do Direito 

penal, o que até então não era ainda uma condicionante127, momento em que acaba 

ainda ocorrendo a separação entre os posicionamentos de dois notórios teóricos do 

Direito penal contemporâneo: de um lado, Claus Roxin e o aporte do funcionalismo 

teleológico e de outro Günther Jakobs e o aporte do funcionalismo sistêmico128. 

Conforme se pode vislumbrar, o funcionalismo diverge das teorias 

precedentes, na medida em que não utiliza grande parte de seu esforço à tentativa 

de trazer uma definição da “ação” enquanto conceito fundamental do delito; muito 

pelo contrário, a principal caraterística das teorias funcionalistas consiste justamente 

em relegar à ação a um segundo plano na teoria do delito, colocando-a como um 

dos vários elementos que compõem o estrato analítico do crime, sem, todavia, 

reputá-la como a pedra basilar da teoria do delito. 

Nesta toada, tendo em vista que o objeto da presente pesquisa 

consubstancia-se na análise restrita da ação, convém realizar um recorte preciso 

acerca dos entendimentos perpetrados pelas teorias funcionalistas a respeito deste 

conceito: vislumbrado pelo funcionalismo teleológico como “manifestação da 

personalidade” e pelo funcionalismo sistêmico como “ação total”; por fim, cabe ainda 

uma abordagem em torno do conceito negativo de ação desenvolvido por Herzberg, 

posto ser orientado também por uma dogmática penal funcionalista. 

 

 

                                                           
126 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 239. 
127 Ibidem. p. 239-240. 
128 Esta divisão entre um funcionalismo dito “teleológico” e outro dito “sistêmico”, bem como a 
existência de um conceito negativo de ação, encontraria sua justificativa em uma das principais 
características da pós-modernidade, qual seja a “fragmentariedade” teórica. 
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3.1 O FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO E SEU CONCEITO DE AÇÃO 

 

 

Diante da publicação da obra “Kriminalpolitik und Strafrechtssystem”, de 

autoria do penalista alemão Claus Roxin, é que surge o funcionalismo em termos 

penais, sendo tal obra o material fundamental para a compreensão desta nova forma 

de interpretar a teoria do delito e de compor novas bases ao sistema de imputação; 

somente a partir do advento de outras perspectivas funcionalistas é que o 

funcionalismo de Roxin passa a receber o epíteto de “funcionalismo teleológico”129. 

De acordo com Roxin130, para que se possa estruturar uma teoria do delito é 

preciso, dentre outras coisas, que se crie uma formulação do elemento “ação”, 

sendo este geralmente compreendido como uma conduta humana significativa no 

mundo externo e que é dominada – ou ao menos dominável – pela vontade. Desta 

forma, não podem ser ações, em sentido jurídico, os efeitos produzidos pela 

natureza, pelos animais, nem os atos promovidos por uma pessoa jurídica, assim 

como não constituiriam ações os pensamentos ou atitudes internas, tampouco 

eventos do mundo externo que não sejam dominados pela vontade humana, a 

exemplo dos movimentos reflexos, posto que ausentes de qualquer vontade. 

Desta maneira, a afirmação de que um indivíduo tenha levado a cabo uma 

determinada ação, é nada mais nada menos do que o resultado de uma valoração 

do conteúdo que consiste no fato de poder-se imputar ao indivíduo como conduta 

sua um evento que parte – ou deveria partir – de sua ação. Portanto, a unidade da 

ação não é definida por algo empiricamente pré-existente e que seria idêntica na 

base de todas as manifestações de conduta, mas exatamente pela identidade de 

seu aspecto valorativo: um homem terá atuado se determinados efeitos, 

consequentes ou não de sua ação, podem ser atribuídos a ele como pessoa, isto é, 

como centro espiritual da ação, motivo pelo qual se pode falar de um “fazer” ou 

“deixar de fazer” e com isto, de uma manifestação da personalidade131. 

                                                           
129 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 240.  
130 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 194. 
131 Ibidem. p. 218. 
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Neste sentido, Roxin132 esclarece que, embora a afirmação da existência de 

uma ação ainda não leve necessariamente a uma valoração negativa (nem sequer 

provisória, pois tanto as condutas inofensivas quanto as condutas nocivas são 

igualmente ações), por trás desta categoria há um fim político-criminal: com 

independência de sua aparência externa e das consequências causais da presença 

humana, ao valorar algo como “não-ação”, restaria excluído tudo o que de antemão 

não possa ser enquadrado nas categorias do juridicamente permitido ou proibido. 

Um conceito de ação voltado à lógica funcionalista consistiria, portanto, na 

compreensão da conduta enquanto uma “manifestação da personalidade”. Nos 

termos defendidos por Claus Roxin133: 
 

 

“Un concepto de acción ajustado a su función se produce si se entiende la 
acción como “manifestación de la personalidad”, lo que significa lo siguiente: 
En primer lugar es acción todo lo que se puede atribuir a un ser humano 
como centro anímico-espiritual de acción, y eso falta en caso de efectos que 
parten únicamente de la esfera corporal (“somática”) del hombre, o “del 
ámbito material, vital y animal del ser”, sin estar sometidos al control del 
“yo”, de la instancia conductora anímico-espiritual del ser humano. Si un 
sujeto es empujado con fuerza irresistible contra la luna de una ventana, o si 
durante el sueño, o en un delirio o en un ataque convulsivo, el mismo 
golpea en torno suyo, o si reacciona de modo puramente reflejo, todas éstas 
son manifestaciones que no son dominadas o dominables por la voluntad y 
la conciencia y por tanto no pueden ser calificadas como manifestaciones 
de la personalidad, ni imputadas a la capa anímico-espiritual de la 
“persona”. Por otra parte, es evidente que los pensamientos y los impulsos 
de la voluntad pertenecen a la esfera espiritual-anímica de la persona, pero 
en tanto permanecen encerrados en lo interno y no se ponen en relación 
con los sucesos del mundo exterior, no son manifestaciones de la 
personalidad y por tanto no son acciones”. 

 

 

                                                           
132 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 218. 
133 Idem. “Um conceito de ação ajustado a sua função se produz se entende-se a ação como 
“manifestação da personalidade”, o que significa o seguinte: em primeiro lugar, é ação tudo o que se 
pode atribuir a um ser humano como centro anímico-espiritual da ação e, isso falta no caso de efeitos 
que partem unicamente da esfera corporal (“somática”) do homem ou “do âmbito material, vital e 
animal do ser”, sem estarem submetidos ao controle do “eu”, da instância condutora anímico-
espiritual do ser humano. Se um sujeito é empurrado com força irresistível contra o vidro de uma 
janela, ou se durante o sonho, ou em um delírio ou um ataque convulsivo, passa a dar golpes em 
torno de si, ou se reage de modo meramente reflexo, todas estes movimentos são manifestações que 
não são dominadas ou domináveis pela vontade e pela consciência e, portanto, não podem ser 
qualificadas como manifestações da personalidade, nem imputadas ao corpo anímico-espiritual da 
“pessoa”. Por outro lado, é evidente que os pensamentos e impulsos da vontade pertencem à esfera 
espiritual-anímica da pessoa, entretanto, permanecem internamente e não relacionam-se com os 
eventos do mundo exterior, não são manifestações da personalidade e, portanto, não são ações”. 
Grifo do autor. Tradução nossa. 



40 
 

Como se pode ver da formulação trazida por Roxin, a ideia de conceber a 

“ação” enquanto “manifestação da personalidade” realiza um encerramento das 

várias finalidades a que o conceito é chamado a satisfazer, pois diferencia os 

elementos objetivos e subjetivos da ação, exclui de início todas as condutas que não 

façam parte deste “centro anímico-espiritual” e que estejam somente ligadas ao 

mero movimento corporal, bem como traz uma interessante visão da imputação 

delitiva: a de que somente as ações originadas pela vontade e pela consciência, 

trazidas ao âmbito externo por meio de um corpo – que por sua vez abriga este 

“centro anímico-espiritual” – é que podem ser imputadas à pessoa. 

Quanto à essência do conceito pessoal de ação, resta claro que este se opõe 

ao conceito causalista e finalista, restando muito mais aproximado do conceito social 

e do conceito negativo, sendo, por conseguinte, um conceito normativo. As 

justificativas para isto residiriam no fato de que o critério de “manifestação da 

personalidade” designa de antemão um aspecto valorativo decisivo, sendo isto o que 

importa juridicamente para a análise da ação e pelo fato de que os campos 

fronteiriços atendem a uma decisão jurídica correspondente a esta perspectiva 

valorativa, não sendo, todavia, “normativista”, pois acolhe em seu campo visual a 

realidade da vida o mais amplamente possível, sendo capaz de considerar a todo 

instante os últimos conhecimentos da investigação empírica134. 

De acordo com as críticas de Juarez Cirino135 ao conceito pessoal de ação, 

um dos grandes erros de tal modelo residiria no fato de que parece excluir o traço 

humano que distingue a ação de qualquer fenômeno natural ou social, qual seja “a 

realização do propósito”, isto é, a manifestação da personalidade como mera relação 

entre pensamentos/emoções e acontecimentos exteriores, aparenta deixar de lado a 

natureza constitutiva dos atos psíquicos para a estrutura da ação humana, 

conhecimento que já faz parte da teoria científica da ação. 

Ainda segundo o referido penalista136 - que para isto parte da base 

psicanalítica – os limites incertos do conceito de “personalidade” não permitiriam a 

atribuição de todos os fenômenos definíveis como sua manifestação ao controle do 

“ego”, conforme as exigências do “superego”, na medida em que as pulsões 

instintivas reprimidas do “id” poderiam vir a assaltar o “ego” sob a forma de 
                                                           
134 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 265. 
135 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. p. 95-96. 
136 Idem. 
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obsessões, fobias e até mesmo ato falhos ou sintomáticos, que em si são 

manifestações da personalidade independentes do controle do “ego” e 

evidentemente indiferentes às conveniências do “superego”, nesta dinâmica das 

relações entre os segmentos do aparelho psíquico que constituem a personalidade 

humana. Partindo desta lógica, nem a “personalidade”, cujas manifestações 

constituem ação, se reduz ao “ego”, muito menos todas as manifestações atribuíveis 

à personalidade estariam sob o controle do ego, a instância de governo psíquico-

espiritual do homem, como quer fazer crer o conceito pessoal de ação137. 

Realizada a abordagem do conceito pessoal de ação proposto por Claus 

Roxin, mostra-se útil trazer-se à tona a outra faceta do funcionalismo, qual seja o 

conceito de ação total formulado por Günther Jakobs, que seguindo a lógica 

funcionalista, também relegou a ação a um segundo plano da teoria do delito, razão 

pela qual se mantém o recorte metodológico priorizando este fenômeno. 

 

 

3.2 O FUNCIONALISMO SISTÊMICO E SEU CONCEITO DE AÇÃO 

 

 

A intenção de se chegar a uma fundamentação racional-final do sistema de 

Direito penal não foi promovida apenas por Roxin, mas consubstanciou-se em 

projetos similares e parcialmente divergentes, a exemplo da proposição realizada 

por Günther Jakobs que, retomando as concepções de Hans Welzel (um de seus 

mestres) e partindo da noção de que conceitos como causalidade, poder e ação, 

não têm um conteúdo pré-jurídico para o Direito penal, mas que só podem se 

determinar segundo as necessidades da regulação jurídica, fundou aquilo que 

passou a ser denominado de funcionalismo sistêmico138. 

De acordo com Roxin139, a especial originalidade desta concepção 

sistemática residiria no fato de que reformula a dogmática penal nos conceitos e 

                                                           
137 Além desta crítica, o rechaço de Vives Antón ao conceito pessoal de ação como manifestação da 
personalidade, pois segundo o autor – como ficará claro no último capítulo – a ideia de “manifestação 
da personalidade” não passaria de um mero jogo de palavras, afinal a personalidade de um indivíduo 
é nada mais, nada menos do que o próprio conjunto de suas ações. Assim: VIVES ANTÓN, Tomás 
Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 121. 
138 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 204-205. 
139 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 205. 
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categorias próprias da teoria dos sistemas sociais, sobretudo de Luhmann140 e a 

peculiaridade mais discutida do conteúdo desta teoria do delito consistiria em que, 

para ela, em concordância com a sua teoria do fim da pena, a culpabilidade restaria 

absorvida no conceito de prevenção geral, não sendo considerada como algo 

objetivamente dado, mas conforme o critério do que é necessário para o “atuar em 

fidelidade ao Direito”. 

Conforme a formulação de Günther Jakobs141, a função da imputação 

derivaria da função da pena, onde a imputação repousaria no fato de que a pessoa 

deva ser castigada a fim de se alcançar a estabilização da norma penal, isto é, deve-

se castigar o sujeito que se comportou contrariamente à norma de maneira culpável, 

donde a teoria da imputação desenvolve os conceitos então empregados, quais 

sejam: o comportamento do indivíduo, a infração da norma e a culpabilidade. 

Para Jakobs, a ação poderia facilmente ser compreendida exclusivamente em 

relação ao fato imputado, pois assim sendo, o comportamento antijurídico – porém, 

não-culpável – não seria uma ação completa, mas sim imperfeita, ao passo que a 

imputação, por seu turno, seria não apenas uma categoria jurídica, mas também 

ético-social; o conceito de ação poderia partir ainda do pressuposto de que a 

gravidade de um delito não se dá em relação ao evento exteriorizado, mas 

exatamente relacionada a atitude do autor perante a norma142. 

Ainda de acordo com o autor funcionalista143, a questão da evitabilidade 

individual poderia ser explicada com o seguinte exemplo: um cirurgião que não toma 

os devidos cuidados em seu ofício, o que lhe é individualmente evitável, não pode 

evitar dúvidas sobre sua competência em outras funções, argumentando que o fato 

de não haver cumprido as exigências tenha sido específico em uma única instância, 

razão pela qual o autor deve suportar em outros âmbitos de sua vida o estigma que 

adquiriu em uma destas esferas; este fato motivaria não apenas a distanciação 

daquelas pessoas que possuem uma relação com o indivíduo naquele papel cujas 

exigências não tenha cumprido, mas se projeta em todos os âmbitos. 

Segundo a lógica da teoria total da ação, o controle dos impulsos deve ser 

excluído do conceito de ação, enquanto que a direção da ação deve determinar-se 
                                                           
140 Neste sentido: LUHMANN, Niklas. Introdução à teoria dos sistemas. Trad. de Ana Cristina 
Arantes Nasser. Petrópolis: Vozes, 2009. 
141 JAKOBS, Günther. Derecho penal: parte general. Fundamentos y teoría de la imputación. p. 
156. 
142 Ibidem. p. 157-158. 
143 Ibidem. p. 172. 
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sempre em função das capacidades individuais do autor, pois somente desta forma 

pode garantir-se que a expressão de sentido da ação seja em todo caso expressão 

de sentido de um indivíduo, o que seria realizado pela doutrina finalista em relação 

aos delitos dolosos, faltando a esta doutrina, segundo Jakobs, apenas transferir a 

evitabilidade contida na finalidade – no âmbito do dolo – para os delitos imprudentes. 

O funcionalismo sistêmico define a ação partindo da noção de que a conduta 

seria dotada de “expressão individual de sentido”, sendo que para Jakobs144, a ação 

é definida como a evitável produção de um resultado e a omissão como o evitável 

não-impedimento do resultado; desta forma, no homicídio, por exemplo, a ação seria 

a evitável produção da morte, enquanto a omissão seria o evitável não-impedimento 

de extinção da vida, ao que, desta forma, o conceito geral comum poderia ser 

definido como “evitabilidade de uma diferença de resultado”. 

Para ilustrar o referido conceito de ação, imagine-se o seguinte exemplo: se 

um caçador lança (joga) sua espingarda em um bosque e a arma acaba disparando 

e ferindo a um camponês que, casualmente, se achava oculto neste bosque, se 

poderia concluir – de acordo com a visão de Jakobs – que a ação dolosa se dá em 

lançar a arma, ao passo que a ação culposa se dá em produzir um disparo de arma 

de fogo e não pelo fato de ferir a um homem, razão pela qual, em relação a este 

ferimento, não se poderia afirmar que o caçador tenha atuado145. 

Para justificar a escolha daquilo que serviu de base ao arranjo de seu modelo 

funcionalista, Jakobs volta-se à teoria dos sistemas na perspectiva luhmanniana, 

trazendo ao âmbito do Direito penal a noção de um sistema autopoiético, que 

funcionaria desta maneira produzindo-se a si mesmo através de inputs e outputs, 

visando assim à preservação de sua própria estrutura, isto é, como forma de 

alcançar a estabilidade146. Em acordo com a crítica de Busato, pode-se dizer que, na 

realidade, Jakobs simplesmente busca argumentos de autoridade em teorias 

consagradas para poder justificar sua perspectiva hegeliana em torno do Direito 

penal, no sentido de aplicação da pena como negação da negação do Direito. 

Isto porque, de acordo com Hegel147 a fenomenalidade do direito – em que 

ele próprio e sua existência empírica essencial, a vontade particular, coincidem 

                                                           
144 JAKOBS, Günther. Strafrecht, Algemeiner Teil, Berlín, 1983, p. 121. apud VIVES ANTÓN, 
Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 133. 
145 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 134-135. 
146 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 243. 
147 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Princípios da Filosofia do Direito. p. 101-102. 
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imediatamente – torna-se deveras evidente quando, na injustiça, adquire a forma de 

oposição entre o direito em si e a vontade particular, tornando-se então um direito 

particular, ao passo que a verdade desta aparência consiste em seu caráter 

negativo, e o direito, negando esta negação, se reestabelece e, usando este 

processo de mediação, no qual regressa a si a partir de sua negação, acaba por 

determinar-se como real e válido aí mesmo onde começara por ser em si e imediato. 

Em poucas linhas, esta visão hegeliana poderia ser exposta da seguinte 

maneira: utilizando-se do saber das duas principais regras de sinais da aritmética, 

quais sejam a adição (+) e a subtração (-), funcionaria tanto a norma, o delito e a 

pena de maneira semelhante às contas matemáticas. Neste caso, a norma penal 

seria uma espécie de afirmação por parte do aparelho estatal, o que a qualificaria 

pelo caractere de adição (+); a conduta do individuo transgressor da norma então, 

produziria o contrário daquilo a que visava a norma penal, qualificando-se assim 

pelo caractere de subtração (-), o que faria com que se sobrelevasse perante a 

norma penal, posto que (+) com (-) resulte em (-); diante disso, o papel do aparelho 

repressor seria o de impor uma pena, caracterizada também pela subtração (-), 

como forma de confrontar o caractere de subtração da ação delituosa (-), fazendo 

com que a norma pudesse estabilizar-se, afinal, o (-) trazido pela pena, posto em 

face do (-) promovido pela conduta delituosa, acabaria por resultar em uma adição 

(+), representada neste caso pela reafirmação da norma transgredida. 

Dentre as críticas mais incisivas ao conceito total de ação, uma merece 

atenção, qual seja a de que Jakobs, ao partir das bases da teoria da motivação, 

acaba por renunciar à posição de garante quando orienta seu conceito de ação para 

os delitos de resultado, afirmando assim que a conduta deva ser compreendida 

como a “provocação evitável do resultado”, isto é, a “evitabilidade individual”, 

levando-se a conclusão de que a “causação individualmente evitável do resultado” é 

unicamente o supraconceito comum à ação dolosa e imprudente, de modo que a 

causação de uma morte individualmente não-evitável já não pode ser vislumbrada 

como uma ação148, como visto no exemplo acima, trazido por Vives Antón. 

Realizada a abordagem do conceito de ação proposto por Günther Jakobs, 

conclui-se a abordagem acerca dos conceitos de ação trazidos pelas duas mais 
                                                           
148 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 248. “Pois bem, esta interpretação da norma com uma orientação tão fortemente subjetiva, 
certamente não tem validade geral, mas é apenas a tentativa de descobrir-se condições de interação 
praticadas atualmente no campo do Direito penal”. Tradução nossa. 
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notórias teorias funcionalistas, razão pela qual se mostra producente trazer ao 

menos algumas linhas em torno do denominado conceito negativo de ação, 

formulado, nomeadamente pelo penalista Rolf Herzberg. 

 

 

3.3 O “CONCEITO” NEGATIVO DE AÇÃO EM HERZBERG 

 

 

Diante do quadro teórico anterior, norteado pela tão incisiva busca de um 

supraconceito de ação que fosse capaz de conjugar ao mesmo tempo a ação e a 

omissão, tanto dolosa, quanto imprudente, acabou por se produzir uma espécie de 

inversão de prioridades na teoria do delito, determinando que a responsabilidade 

penal, pensada pelo óculo da estrutura omissiva, tivesse suas origens exatamente 

no “não atuar” do ser humano em uma situação em que poderia fazê-lo, colocando-o 

assim em uma posição de garantidor até mesmo na estrutura comissiva149. 

 Conforme leciona Claus Roxin150, nos últimos tempos e com abordagens 

diferentes, vários autores tentaram trazer um novo fundamento à teoria do delito, 

formulando um conceito negativo de ação, sendo que o ponto de vista decisivo 

destas teorias denominar-se-ia “princípio de evitabilidade”, cuja primeira formulação 

válida encontra-se em Hans Kahrs, para quem “se imputa um resultado ao autor se 

não evitou, embora pudesse ter evitado e assim o exigia o Direito”. 

De acordo com Paulo César Busato151, o conceito negativo considera que o 

autor de uma conduta comissiva, ao iniciá-la, coloca-se em posição de garante com 

relação ao seu resultado; assim, uma vez iniciada a ação, é ele quem tem o controle 

do fato, pois é da sua decisão de continuar ou desistir da conduta que deriva a 

determinação do resultado, razão pela qual sua responsabilidade decorre também 

de não ter evitado o resultado, já que poderia fazê-lo na posição de garantidor. 

Se Hans Kahrs visualiza na “evitabilidade” apenas um princípio de imputação 

próprio do tipo, Rolf Herzberg, por seu turno, utiliza pela primeira vez o princípio 

como base do conceito de ação que denomina de “negativo” e que engloba 

                                                           
149 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 111-112. 
150 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 247. 
151 BUSATO, op. cit. p. 112. 
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igualmente a ação e a omissão: a ação em Direito penal seria o não-evitar “evitável” 

em posição de garante, sendo este último elemento exigido por Hezberg como forma 

de impedir uma projeção ininterrupta de quaisquer cursos causais152. 

Conforme elucida Cirino dos Santos153, esta possibilidade de “evitar” o 

comportamento proibido constituiria o pressuposto de obrigatoriedade da norma 

penal, independente de seu conteúdo ser de “proibição” ou de “comando”, pois ação 

e omissão não seriam conceitos pré-típicos, elaborados por uma teoria pré-jurídica 

ou ontológica da ação, mas sim conceitos que pertencem ao tipo de injusto, razão 

pela qual seu ponto de partida seria o exame da ação dentro do tipo de injusto, 

destinado a saber se o autor teria ou não a possibilidade de influenciar o concreto 

curso causal guiado ao resultado, mediante uma conduta dirigida pela vontade. 

De acordo com o referido autor ainda, o modelo negativo de ação, do ponto 

de vista teórico, inverteria o sinal da categoria positiva da ação, substituído pela 

categoria negativa da omissão de ação, isto é, a “evitável não-evitação” do 

resultado. Metodologicamente, este conceito deslocaria a discussão de questões 

específicas do conceito pré-jurídico de ação para a categoria jurídica da ação típica 

concreta, inovações que se mostrariam criticáveis, pois conceitualmente, a 

existência da ação humana independeria da existência do tipo de injusto, ao passo 

que, metodologicamente, seria desaconselhável congestionar o âmbito complexo do 

tipo de injusto com problemas ou questões de natureza extra-típica154. 

Curiosamente, uma variante psicanalítica deste modelo acabou sendo 

proposta por Hans-Joachin Behrendt, segundo a qual o conceito de “evitável não-

evitação” poderia ser relacionado com as manifestações da destrutividade humana 

que exprimem as pulsões instintivas do id sem o controle do superego. Segundo 

Juarez Cirino, entretanto, parece impróprio aceitar a redução dos conceitos 

fundamentais da Psicanálise aos limites funcionais do conceito de ação (ou da ação 

típica), pois as categorias psicanalíticas contêm um potencial teórico-explicativo de 

natureza criminológica que transcenderia os limites do conceito de ação, para tentar 

apreender o sentido concreto das condutas humanas na plenitude do significado 

incorporado por todos os atributos do conceito de crime155. 

                                                           
152 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 247. 
153 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. p. 93. 
154 Ibidem. p. 93-94. 
155 Ibidem. p. 94. 
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A adoção desta teoria da ação implicaria, segundo Busato156, no abandono de 

uma Teoria Geral da Ação para estabelecimento de uma Teoria Geral da Omissão, 

alteração esta que teria o evidente propósito de evitar desde o início as 

incompatibilidades enfrentadas pelas construções teóricas anteriores, cujo foco 

problemático sempre se deu em relação à omissão. Isto, entretanto, mostrar-se-ia 

infrutífero, na medida em que a mera inversão da ordem de tratamento de coisas 

diferentes não teria o condão de eliminar, nem mesmo minimizar suas diferenças. 

Conforme esclarece Roxin157, parece duvidoso que o conceito negativo de 

ação, como tenciona fazer crer, tenha conseguido propor um elemento básico 

comum, isso até mesmo desconsiderando o fato de que Herzberg renuncia de 

antemão a qualidade de “ação” em alguns delitos de omissão. Segundo Roxin, o 

conceito acaba por levar à conclusão de que “afirmação” e “negação” não encaixam 

no mesmo supraconceito de negação, pois linguisticamente também se pode 

expressar a afirmação como dupla negação. 

Outro equívoco por parte do conceito negativo de ação consistiria em sua 

proximidade ao “tipo”, pois diante disto, as ações positivas ou valorativamente 

neutras não seriam ações em absoluto, já que não faz sentido caracterizar como 

“não-evitação evitável” a realização de uma boa ação ou algo do gênero; o próprio 

Behrendt acentuara que o conceito negativo de ação não se ocuparia do atuar 

humano em geral, mas apenas das manifestações de destrutividade. Ora, 

considerando esta lógica, seria quase impossível entender uma conduta justificada 

como uma “ação”, pois estando diante de uma justificativa que exclui a 

antijuridicidade da conduta, não poderia esta, porém, ser considerada como tal, na 

medida em que não se ajusta ao caráter de “não-evitação evitável”, muito menos 

como manifestação de destrutividade humana, razão pela qual se pode dizer que o 

conceito caracteriza a valoração negativa de uma ação e não a ação em si158. 

Ainda de acordo com Roxin159, a aparição da ideia de evitabilidade em todas 

as categorias da estrutura do delito, demonstra de que se trata não de um conceito 

de ação, mas de um ponto de vista da imputação, como se havia manifestado o 

“senso comum” nesse sentido antes de Herzberg; desta maneira, os requisitos 
                                                           
156 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 113-114. 
157 ROXIN, Claus. Derecho penal, Parte General. Fundamentos. La estrutura de la teoría del 
delito. p. 248. 
158 Ibidem. p. 249-250. 
159 Ibidem. p. 251. 
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distintos da ação (injusto e culpabilidade) somente ocorreriam em todos os casos se 

o autor não os tivesse evitado, quando poderia os evitar; segundo Roxin, a 

elaboração do princípio de evitabilidade desde os pontos de vista valorativos das 

diversas categorias delitivas é realmente uma importante missão da dogmática 

penal, não sendo, porém, a missão do conceito de ação. 

Não bastassem tais problemas, seria até mesmo um absurdo que a aspiração 

do Direito frente aos cidadãos, que se traduz na atuação conforme a norma, acabe 

por ser expressa em uma pretensão de que o indivíduo que atua intencional e 

deliberadamente orientado à produção de um resultado procure evitá-lo diante de 

uma simples aferição da possibilidade de vir a realizá-lo com êxito, o que soa ainda 

mais estranho ao se afirmar que o fundamento da pena não seria o fato, mas a 

omissão em impedir o resultado desejado pelo próprio agente, ao passo que isto, em 

relação ao crime comissivo doloso, levaria ao paradoxo de se exigir a evitação do 

resultado exatamente por parte daquele que firmemente objetiva que este ocorra160. 

Explicado o conceito negativo de ação, resta claro que se trata de uma 

proposta um tanto semelhante àquelas trazidas pelos modelos que lhe antecederam, 

sendo, porém, carregado de críticas mais incisivas, incluindo a de que nem poderia 

ser considerado realmente um conceito, mas tão somente um ponto de vista da 

imputação; isto posto, passa a presente pesquisa à abordagem de seu último e 

principal capítulo: a análise da teoria significativa da ação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160 BUSATO, Paulo César. Direito Penal e Ação Significativa: Uma Análise da Função Negativa do 
Conceito de Ação em Direito Penal a Partir da Filosofia da Linguagem. p. 114. 
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4 A TEORIA SIGNIFICATIVA: O MODELO DE VIVES ANTÓN 

 

 

Realizada a abordagem das teorias da ação na dogmática de base ontológica 

e de base funcionalista, analisadas durante o primeiro e o segundo capítulo deste 

trabalho, passará a presente pesquisa à análise do modelo significativo de ação, 

partindo-se para tanto do denominado “giro filosófico”, no qual se propõe o 

abandono das equivocadas bases teóricas e filosóficas que sustentaram os modelos 

de ação até o momento e, por conseguinte, a proposta de um novo conceito de 

ação, baseado nos postulados da filosofia da linguagem e da ação comunicativa, 

demonstrando-se assim sua utilidade e consistência teórica. 

Como dito acima, a teoria funcionalista – ao menos nos moldes estabelecidos 

por Claus Roxin – apresenta-se atualmente como o modelo de imputação com maior 

aceitação entre os penalistas; tal modelo, entretanto, vem aos poucos sendo 

contestado por alguns doutrinadores, que passaram a propor outra perspectiva em 

torno da ação, do delito e do Direito penal pensado como um todo. 

É o caso do penalista espanhol Tomás Salvador Vives Antón, que ao realizar 

uma crítica aos fundamentos do sistema penal, passou a propor a reconstrução de 

suas categorias básicas à luz do denominado “giro pragmático”, ocorrido em grande 

medida a partir da filosofia da linguagem de Wittgenstein, estruturando assim aquilo 

que denominou de “teoria significativa da ação”161. 

Em poucas linhas, até porque o tema voltará a ser tratado com maiores 

minúcias mais adiante, pode-se dizer que a teoria significativa da ação realiza uma 

verdadeira revolução em torno do entendimento da conduta em Direito penal, o que 

por óbvio revolucionará também todos os elementos e categorias delitivas, bem 

como o próprio sistema penal pensado em sua macroestrutura.  

Conforme instrui Busato162, em que pese o funcionalismo tenha promovido 

uma rápida evolução da teoria do delito, ao ancorar-se no referencial de bens 

jurídicos – visando recortar o âmbito de imputação – acabou dando ensejo a um 

critério positivo para a criação de novas incriminações, levando a justificar a 

aplicação do sistema penal como forma de afirmação pública da necessidade de 

respeito e proteção de determinados bens ou interesses, propiciando assim a 

                                                           
161 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. 
162 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 248-249. 
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inversão do discurso punitivo, que passou a funcionar como uma espécie de prima 

ratio em torno de bens jurídicos, o que decorreu em parte pelos elementos nos quais 

se basearam os modelos funcionalistas e em parte pela adoção extremada de um 

fundamento preventivo em torno da reprimenda penal. 

Diante disto e, em virtude da própria modificação da sociedade, é que começa 

a ocorrer o esgotamento de tais modelos de imputação; Busato163 explica que o 

modelo de sociedade do séc. XXI é moldado pelo consumo e pela comunicação e 

que o mundo passou a funcionar pela lógica da excedência, isto é, pela divisão entre 

aqueles que consomem e aqueles que não consomem, restando a “exploração” a 

realizar-se não mais focada na oposição capitalista/proletário, mas sim pelo marco 

de inclusão/exclusão na ordem do consumo. 

De acordo com o referido professor164, é nessa ordem que surge a 

necessidade de problematizar as normas sociais, ao passo que a validação das 

normas passa a ser justificada pelo contexto, pela expressão de comunicação dentro 

de um determinado grupamento humano, funcionando a visão do direito – enquanto 

expressão linguística – como uma proposta de operar como se fosse uma “ponte” 

entre o campo do ser e o campo do dever ser, o que justifica a adesão aos 

postulados trazidos pela filosofia da linguagem. Esta abordagem novel, partindo do 

aporte teórico de Habermas, para o qual a sociedade funcionaria como estrutura de 

comunicação e, alicerçando-se no aporte filosófico de Wittgenstein, o qual 

observava a linguagem enquanto uma expressão de sentido, acaba por realizar uma 

verdadeira revolução em matéria penal165. 

Como observa Busato166, esta nova forma de pensar o sistema de imputação 

a partir do aporte teórico da linguagem e da comunicação surge em 1996 na 

Espanha, momento em que o Professor Vives Antón, considerando a “conduta” e a 

“norma” como os dois pilares fundamentais do Direito penal, começou a propor a 

estruturação do sistema penal, por um lado, assentada na filosofia da linguagem do 

“segundo” Wittgenstein, isto é, da filosofia baseada na ação e na realidade prática e, 

por outro lado, na teoria da ação comunicativa e na teoria do discurso de Habermas. 

Para tanto, Vives Antón parte da concepção de que a ação não pode ser um 

fato, muito menos o substrato da imputação jurídico-penal, mas tão somente um 
                                                           
163 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 249. 
164 Ibidem. p. 249-250. 
165 Ibidem. p. 250-252. 
166 Ibidem. p. 252. 
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processo regido por normas que traduzem o “significado social da conduta”167. A 

concepção de ação para Vives Antón cinge-se em ser o de “interpretações que 

podem dar-se, do comportamento humano, segundo os distintos grupos de regras 

sociais”, levando a crer assim que deverão representar não o substrato de um 

sentido, mas o sentido de um substrato168. Nas palavras do catedrático espanhol: 
 

 

“Me propongo, en consecuencia, concebir las acciones como 
interpretaciones que, según los distintos tipos de reglas sociales, pueden 
darse al comportamiento humano. Definiré, pues, la acción, no como 
sustrato conductual susceptible de recibir un sentido, sino como sentido 
que, conforme a un sistema de normas, puede atribuirse a determinados 
comportamientos humanos. Se opera, así, un giro copernicano en la teoría 
de la acción: ya no es el sustrato de un sentido; sino, a la inversa, el sentido 
de un sustrato”. 

 

 

Da abordagem de Vives Antón169, resta claro que o “problema da ação” na 

teoria do delito já não reside mais em permanecer no eterno equivoco de se buscar 

a todo custo diferenciar ações de omissões, sem com isto chegar-se a lugar algum, 

mas sim de diferenciar as ações precisamente dos fatos, porquanto as ações sejam 

dotadas de sentidos ou significados, podendo assim ser interpretadas, enquanto que 

os fatos não teriam sentido e comportariam tão somente descrições.  

Nesta lógica, a expressão de um sentido não derivaria das intenções 

pretendidas por aqueles que atuam, mas do “significado que socialmente se atribua 

ao que fazem”, isto é, da compreensão social das ações por eles executadas; assim, 

não sendo o fim, mas o significado o determinante da classe das ações, o critério 

deixa de ser o ontológico e passa a tornar-se normativo170, o que por si só soterra de 

uma vez por todas a falácia naturalista em torno da ação. 

A excelência da teoria significativa da ação, portanto – como ficará mais claro 

na abordagem do segundo tópico deste capítulo – reside em demonstrar que a ação 

não se apresenta como mero processo causal, como queriam fazer crer os teóricos 
                                                           
167 BUSATO, Paulo César. Direito penal: parte geral. p. 253. 
168 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 205. “Proponho-me, por 
consequência, conceber as ações como interpretações que, segundo os distintos tipos de regras 
sociais, podem ser dadas ao comportamento humano. Definirei, pois, a ação, não como substrato 
comportamental suscetível de receber um sentido, mas como sentido que, conforme a um sistema de 
normas, pode se atribuir a determinados comportamentos humanos. Se opera, assim, um giro 
copernicano na teoria da ação: já não é o substrato de um sentido, mas ao contrário, o sentido de um 
substrato”. Tradução nossa. 
169 Idem. 
170 BUSATO, op. cit., p. 254. 
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do causal-naturalismo, tampouco como um fim em si mesmo, como queriam os 

finalistas, mas sim a partir do significado atribuído socialmente a uma determinada 

ação, realizada em um determinado contexto. 

Nesta toada, os motivos que levaram Vives Antón a fundar a teoria 

significativa da ação, residem, dentre outros, no rechaço às equivocadas bases 

teóricas e filosóficas pelas quais foram erigidos os modelos de ação que 

antecederam à sua proposta: o causal-naturalismo e seu fundamento na física 

newtoniana171, o finalismo ancorado no ontologicismo das ciências naturais172, o 

funcionalismo e sua falácia cíclica, na qual se diz muito, dizendo-se, entretanto, 

nada173. 

Isto posto, encontra-se o presente capítulo dividido da seguinte maneira: o 

primeiro tópico será destinado à abordagem da base filosófica da ação enquanto 

significado, sendo divido em dois subtópicos: o primeiro voltado à abordagem do 

aporte filosófico da linguagem em Wittgenstein e o segundo voltado à abordagem do 

aporte teórico da comunicação em Habermas; o segundo tópico, por seu turno, será 

dirigido à análise da teoria significativa da ação e alguns de seus desdobramentos, 

ao passo que será fracionado em três subtópicos: o primeiro deles voltado à ocupar-

se de algumas das críticas feitas por Vives Antón aos conceitos de ação vistos 

anteriormente, o segundo destinado à dissertar sobre o conceito de ação trazido 

pela teoria significativa e o terceiro e último tópico do trabalho, dirigido a uma breve 

exposição da proposta de reestruturação da teoria do delito. 

 

 

4.1 A BASE FILOSÓFICA DA AÇÃO ENQUANTO SIGNIFICADO 

 

 

Conforme esclarece Vives Antón174, diante da evolução do pensamento 

filosófico sobre a ação no decorrer dos últimos dois séculos, ainda que não se possa 

concluir nada, pois reflexões nunca podem ter um final, pode-se tranquilamente 

                                                           
171 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. p. 381. 
172 WELZEL, Hans. Derecho penal alemán. p. 45. 
173 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 121. 
174 Ibidem. p. 197. 
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afirmar, entretanto, que algo se encontra modificado, observando o autor uma 

verdadeira mudança de paradigma na filosofia da ação. 

 De acordo com o aludido professor175, a ação, que até então se concebia de 

maneira ontológica, isto é, como algo que há no mundo, tem passado a ser 

entendida não como aquilo que os homens fazem, mas como o significado do que 

fazem e, consequentemente, a aferição de estar-se ou não diante de uma ação, já 

não se realiza mais por parâmetros psicofísicos, mas tem lugar em termos de regras, 

isto é, em termos normativos. Assim, seria o seguimento de regras o que permite 

falar de ações, ao dar lugar àquilo que as constituem como tais (o significado), bem 

como àquilo que as diferencia dos simples fatos. 

Tendo em conta o giro filosófico referido pelo penalista espanhol, esta 

mudança de paradigma em torno da ação encontraria duas frentes: uma voltada às 

formulações trazidas pela filosofia da linguagem wittgensteiniana e outra voltada às 

teorizações próprias de um pensamento comunicativo habermasiano, constituindo-

se estes aportes, portanto, como as bases da ação pensada enquanto significado, 

razão pela qual merecem uma análise em apartado.  
 

 

4.1.1 O APORTE FILOSÓFICO DA LINGUAGEM EM WITTGENSTEIN 

 

 

Como é cediço, os estudos de Jürgen Habermas foram influenciados pelas 

reflexões de vários outros filósofos, dentre as quais se destacam as contemplações 

realizadas por Ludwig Wittgenstein, considerado como o principal expoente daquilo 

que se convencionou denominar de “giro linguístico”, momento em que a filosofia 

principiou a voltar-se suas bases ao aporte da linguagem. 

De acordo com a filosofia wittgensteiniana176, as palavras atribuídas aos 

objetos, sentimentos, sensações e às ações, não teriam qualquer sentido quando 

vistas por um ponto de vista unicamente da palavra em si, isto é, concebidas como 

um conjunto de letras e sons; neste sentido, a fundamentar sua compreensão do 

                                                           
175 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 197. 
176 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Trad. de José Carlos Bruni. São Paulo: 
Editora Nova Cultural, 1999. p. 27. 
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“significado” em torno das palavras, Wittgenstein traz a baila os ensinamentos 

presentes nas Confissões de Santo Agostinho, que assim afirmara177: 
 

 

“Se os adultos nomeassem algum objeto e, ao fazê-lo, se voltassem para 
ele, eu percebia isto e compreendia que o objeto fora designado pelos sons 
que eles pronunciavam, pois eles queriam indicá-lo. Mas deduzi isto dos 
seus gestos, a linguagem natural de todos os povos, e da linguagem que, 
por meio da mímica e dos jogos com os olhos, por meio dos movimentos 
dos membros e do som da voz, indica as sensações da alma, quando esta 
deseja algo, ou se detém, ou recusa ou foge. Assim, aprendi pouco a pouco 
compreender quais coisas eram designadas pelas palavras que eu ouvia 
pronunciar repetidamente nos seus lugares determinados em frases 
diferentes. E quando habituara minha boca a esses signos, dava expressão 
aos meus desejos”. 

 

 

Segundo Wittgenstein178, os termos de Santo Agostinho constituiriam uma 

verdadeira imagem da essência da linguagem humana, a saber, a de que as 

palavras da linguagem denominam os objetos, fazendo com que cada palavra passe 

a ter uma significação que, quando agregada à própria palavra, levaria à substituição 

do próprio objeto por aquilo que se concebe da palavra.  

Para ilustrar isto, o filósofo traz à tona o seguinte exemplo: imagine-se que um 

indivíduo mande alguém fazer compras e lhe de um pedaço de papel no qual insere 

os signos “cinco maçãs vermelhas”; ao chegar ao comércio, o vendedor abriria um 

caixote dentro do qual se encontra o signo “maçãs”; depois procuraria numa tabela o 

signo "vermelho” e encontraria na frente um modelo da cor para, posteriormente, 

enunciar uma série de numerais até a palavra “cinco”, retirando a cada numeral uma 

maçã vermelha do caixote. Destarte, operariam as palavras no sentido de não 

buscar-se o significado em si, por exemplo, da palavra “cinco”, mas sim de como a 

palavra “cinco” encontra-se sendo utilizada em um dado contexto179. 

Veja-se que a abordagem de Wittgenstein se dá em analisar conjuntamente a 

compreensão individual e social da linguagem, trazendo noções extremamente 

aprofundadas a algo que, a prima facie, poderia parecer trivial, empreitada que o 

                                                           
177 Mantida no corpo do texto a tradução da versão alemã da obra de Wittgenstein por José Carlos 
Bruni, na medida em que nesta versão, Wittgenstein traduziu o capítulo VIII do Livro I das Confissões 
de Santo Agostinho diretamente do latim para o alemão, tradução que mesmo sendo duplamente 
vertida até chegar-se à língua portuguesa, mostra-se mais inteligível do que a tradução feita 
diretamente do original, como se vê em AGOSTINHO, Santo. Bispo de Hipona. Confissões. Trad. do 
latim por Lorenzo Mammì. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 43. 
178 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 27. 
179 Ibidem. p. 28. 
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filósofo executa por intermédio de aforismos e exemplificações que, longe de ficarem 

em um plano raso, trazem à tona as raízes da estrutura da linguagem. Ao transpor o 

campo de significação das palavras, Wittgenstein assim explica180: 
 

 

“Falo das relações essenciais da expressão para separá-las de outras 
peculiaridades de nossa expressão. E essenciais para a expressão são as 
relações que nos levariam a traduzir uma forma de expressão de uma 
espécie, aliás desconhecida por nós, para uma forma que nos é usual. 
Quem não estivesse em condições de dizer: a palavra “quer” pode ser um 
verbo ou uma conjunção, ou não fosse capaz de construir frases em que 
uma vez aparecesse como verbo, outra como conjunção, não poderia dar 
conta de simples exercícios escolares. Mas não se exige isso de um aluno: 
conceber a palavra, fora de um contexto, desse ou daquele modo, ou relatar 
de que maneira a concebeu. As palavras “a rosa é vermelha” não têm 
sentido se a palavra “é” tem a significação de “é igual a”. – Caso isto 
signifique que, quando você pronuncia aquela frase e tem em mente “é” 
enquanto signo de igualdade, o sentido da mesma se desintegra? Tomamos 
uma frase qualquer e explicamos a alguém a significação de cada uma de 
suas palavras; com isso, ele aprende não só a empregar as palavras como 
também aquela frase. Se em lugar da frase tivéssemos escolhido uma 
sequência de palavras sem sentido, ele não aprenderia a empregá-las. E se 
explicarmos a palavra “é” como signo de igualdade, então ele não aprende 
a empregar a frase “a rosa é vermelha”. 

 

 

Conforme se pode depreender, os postulados trazidos por Wittgenstein 

realizam uma verdadeira revolução na maneira de pensar o agir humano, na medida 

em que adentram à descrição do modo pelo qual um sujeito aprende e executa um 

conjunto de regras gramaticais estabelecidas socialmente, o que evidentemente se 

assemelha à compreensão das regras nos termos reinterpretados por Vives Antón, 

quando este coloca em xeque – conforme ficará mais claro adiante –  algumas 

lacunas da semântica concebida enquanto “uso” de expressões, demonstrando que 

os “jogos de linguagem” surgem justamente para preencher a insuficiência da 

semântica formal, possibilitando que linguagem e ação sejam entrelaçadas, 

formando um conjunto governado por regras das quais o significado emana, sendo o 

“significado” o subproduto da interpretação e aplicação das regras deste “jogo”181. 

Conforme ensina Hadot182, quase toda a obra de Investigações Filosóficas de 

Wittgenstein é consagrada à descrição desse fenômeno primitivo que são os jogos 

de linguagem, trazendo as notas de Wittgenstein algo de desconcertante: trazem 
                                                           
180 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 166. 
181 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 211. 
182 HADOT, Pierre. Wittgenstein e os limites da linguagem. Trad. de Flavio Fontenelle Loque e 
Loraine Oliveira. São Paulo: É Realizações Editora, 2014. p. 77. 
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uma gama de detalhes bastante fastidiosos para descrever o fenômeno, sem propor, 

porém, nem uma linha exaustiva, nem uma definição clara, nem uma teoria 

sistemática dos “jogos de linguagem”. Esta recusa de Wittgenstein a sistematizar 

sua obra, poderia segundo Hadot, ser vista precisamente como uma recusa 

“sistemática”, pois para Wittgenstein a única filosofia possível é aquela que não 

acrescenta nada aos jogos de linguagem, pois não deve de maneira nenhuma tocar 

no uso efetivo da linguagem, mas em última instância, apenas descrevê-lo. 

Ao tratar dos jogos de linguagem, Wolfgang Stegmüler183 ensina que à 

medida que o homem torna claro a si mesmo de como uma dada expressão ou 

locução deva ser empregada em dada situação (bem como em que espécie de 

situação seu emprego é permitido), consegue assim ao menos uma informação 

parcial a respeito das “regras para o uso” e, pois, a respeito do significado da 

locução ou da expressão, o que se dá por um processo demorado e cansativo. 

Desta forma, ainda que se imagine que a questão deveria ser muito mais 

simples, isto é, que mediante concentrada atenção, poder-se-ia dedicar ao exame 

direto do significado das expressões, das quais os significados saltariam aos olhos, 

não é assim que ocorre, pois não se trata simplesmente de saber quais associações 

são despertadas no indivíduo quando continuamente repete uma palavra, mas sim 

do funcionamento desta palavra, razão pela qual não é possível adivinhar como uma 

palavra atua, mas a contrario sensu, é possível ver como ela é empregada e daí 

aprendê-la em sua forma e em seu uso184. 

Para se chegar a esta ideia – que será transportada por Vives Antón para o 

âmbito da ação jurídico-penal – Wittgenstein percorre um processo explicativo no 

qual parte do pressuposto de que na práxis do uso da linguagem, um parceiro 

enuncia as palavras enquanto o outro age de acordo com elas, ao passo que na 

lição da linguagem, porém, é que residirá este processo, no qual aquele que 

aprende “denomina” os objetos, isto é, fala a “palavra” quando o professor aponta 

para o objeto (a pedra), encontrando-se acerca desta noção um exercício ainda mais 

simples, no qual o aluno repete a palavra que o professor pronuncia185. 

                                                           
183 STEGMÜLER, Wolfgang. A Filosofia contemporânea: Introdução crítica. Trad. de Adaury 
Fiorotti e Edwino A. Royer. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. p. 422 
184 Idem. 
185 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 29-30. 



57 
 

Diante destas questões, Anthony Grayling186 deixa claro que Wittgenstein 

jamais pretendeu “descobrir a essência” supostamente escondida no discurso, vez 

que a filosofia do fato simplesmente expõe tudo o que consegue, sem esclarecer, 

nem deduzir coisa alguma, ao passo que a maneira como a linguagem funciona 

seria segundo o filósofo “algo que se já se encontra aberto à vista e que se torna 

visível em seu conjunto mediante organização”. 

Grayling187 assevera ainda que o que “se encontra aberto à vista” para 

Wittgenstein, é o fato de a linguagem não ser uma coisa uniforme, mas uma série de 

diferentes atividades, pois a linguagem é usada para descrever, relatar, informar, 

afirmar, negar, especular, ordenar, perguntar, fingir, cantar e muitas coisas além 

disso, que viriam a ser denominados por Wittgenstein como “jogos de linguagem”. 

Nos termos de Wittgenstein188, este processo poderia ser imaginado de 

acordo com aqueles jogos por meio dos quais as crianças aprendem sua língua 

materna, momento exato em que o filósofo afirma que os denominará de “jogos de 

linguagem”, passando a adentrar em um verdadeiro labirinto linguístico, no qual 

encontra a reflexão de que o termo “jogo de linguagem” deve salientar que o falar da 

linguagem é uma parte de uma atividade ou de uma forma de vida189. 

Conforme elucida Dutra190, Wittgenstein não acredita na possibilidade de uma 

compreensão unitária da linguagem, nem que se possa ter uma descrição completa 

de suas principais características, de modo a se definir o que é a linguagem e, mais 

particularmente, o que é a significação; o que Wittgenstein faz é comparar os jogos 

de linguagem a uma caixa de ferramentas, sendo que assim como não é possível 

ter-se uma definição exata e única para o termo “ferramenta”, do mesmo modo não 

é possível fazê-lo para as noções ligadas à linguagem, como é o caso da 

significação e, em última instância, para a linguagem em geral. O que seria possível, 

no máximo, seria descrever os jogos de linguagem conhecidos pelo indivíduo. 

De acordo com Wittgenstein191, os jogos de linguagem não se limitariam a 

uma ou duas classes de ações, mas consubstanciar-se-iam numa vasta 

multiplicidade, exemplificada, dentre outras coisas, pelas seguintes ações: comandar 
                                                           
186 GRAYING, Anthony Clifford. Wittgenstein. Trad. de Milton Camargo Mota. São Paulo: Edições 
Loyola, 2002. p. 94-95. 
187 Idem. 
188 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 30. 
189 Ibidem. p. 35. 
190 DUTRA, Luiz Henrique de Araújo. Filosofia da Linguagem: introdução crítica à semântica 
filosófica. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2017. p. 96. 
191 WITTGENSTEIN, op. cit., p. 35-36. 
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a agir segundo comandos; descrever um objeto conforme a aparência ou conforme 

medidas; relatar um acontecimento; conjecturar sobre o acontecimento; expor uma 

hipótese e prová-la; inventar uma história; resolver enigmas; traduzir de uma língua 

para outra; pedir, agradecer, maldizer, saudar, orar, etc. 

A colocação acima per si já possui o condão de demonstrar ao menos um dos 

motivos pelos quais Vives Antón procedeu ao desenvolvimento de seu conceito de 

ação partindo da ideia de “jogos de linguagem” formulada por Wittgenstein, na 

medida em que o que se busca ao conceituar uma ação em Direito penal passa a 

ser exatamente um jogo de linguagem, tão próximo quanto aos jogos exemplificados 

anteriormente, sobretudo àqueles em que há a noção de relatar ou descrever algo. 

Poder-se-ia, todavia, ir além à lógica filosófica de Wittgenstein que foi 

absorvida pela teoria significativa da ação, a exemplo do conteúdo do aforismo 627 

das Investigações Filosóficas, na qual o filósofo traz a ideia de que, considerando a 

descrição de uma ação voluntária, na qual “tomo a decisão de, às 5 horas, tocar o 

sino; quando batem 5 horas, meu braço faz então este movimento” seria uma 

descrição correta, sendo incorreta, portanto, a descrição de que “...e quando batem 

5 horas levanto meu braço”?. Segundo o filósofo, a primeira descrição ainda poderia 

ser completada por “E veja!, meu braço se levanta quando batem 5 horas”, ao passo 

que este “E veja!” é exatamente o que desaparece aqui, pois não se diz “Veja, meu 

braço se levanta!” quando se levanta o braço192. 

O entendimento de Wittgenstein, portanto, se dá em estabelecer que haja 

uma lógica de significação em torno da ação humana, segundo a qual um sujeito 

não teria como apoiar-se numa descrição como “veja! meu braço se levanta”, tendo 

em conta que o significado de sua ação estaria justamente atrelado à descrição na 

qual o sujeito toma a decisão de às 5 horas tocar o sino; a ação, assim, teria seu 

significado de acordo com uma regra – estabelecida neste caso pelo próprio sujeito 

– ficando isso ainda mais claro quando preceitua que descrever um estado de alma 

(ex: o medo), é realizado pelo sujeito num determinado contexto, assim como uma 

ação determinada é um experimento apenas num contexto determinado193. 

Conforme elucida Vives Antón194, no pensamento de Wittgenstein, o sentido 

surge da interação social mediada por regras, cuja intelegibilidade só é possível no 

                                                           
192 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 155. 
193 Ibidem. p. 174. 
194 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 189-190. 
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marco de uma “forma de vida”; analisar as formas de vida humana enquanto tais, 

isto é, a interação linguisticamente mediada, seria segundo Peter Winch195 – filosófo 

das ciências sociais – levar a cabo uma investigação epistemológica, diante da qual 

Winch conecta a análise da linguagem com a análise da ação. 

A par disso, Vives Antón deixa claro que, do mesmo modo que a ideia de 

“seguir uma regra” (gramatical) esclarece o significado das palavras, a noção de 

regras é fundamental para compreender toda conduta significativa e assim, toda 

conduta especificamente humana; a ação com sentido é simbólica: harmoniza com 

outras ações, pois compromete ao sujeito a comportar-se futuramente de uma 

determinada maneira e não de outra; a noção em torno de “o que eu faço agora” me 

comprometer a fazer alguma outra coisa no futuro, é idêntica à conexão entre uma 

definição e o uso subsequente da palavra definida196. 

Tendo tais elucubrações em mente, Vives Antón então sustenta que, para que 

uma conduta possa ser chamada propriamente de ação humana, mostra-se 

necessário que se possa entendê-la pelo prisma do significado que produz em 

relação aos demais membros da sociedade, sendo que tal entendimento – da 

mesma forma que ocorre com as palavras – mostrar-se-ia impossível sem regras e 

sem a ideia de “seguir uma regra” 197. 

Segundo Vives Antón198, poder-se-ia sintetizar que em seu caminho de 

formulações, Ludwig Wittgenstein concebeu a linguagem como uma atividade 

polifacética, governada por regras convencionais, não a reputando, todavia, como 

um mero instrumento da ação, mas sim pelo entrelaçamento da linguagem com uma 

prática interativa em que se reflete uma forma de vida. A linguagem, deste modo, 

não se esgotaria na descrição do que acontece ou pode acontecer, nem do que é ou 

pode ser, na medida em que a própria possibilidade de um pronunciamento ser 

entendido como uma descrição depende do contexto em que a ação é realizada. 

Neste sentido, como assevera Vives Antón199, se alguém diz, por exemplo, 

que “o gato está sobre o carpete”, pode, em função do contexto, estar expressando 

uma convicção, estar fazendo uma piada, estar descrevendo o que acontece ou 

também estar dando uma ordem para que o referido animal seja dali seja retirado; 

                                                           
195 WINCH, Peter. Ciencia social y filosofía. 2. ed. Buenos Aires: Amorrortu, 2011. 
196 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 191. 
197 Ibidem. p. 192. 
198 Ibidem. p. 210. 
199 Idem. 
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assim, sem ter em conta as atitudes intencionais dos falantes, expressadas no 

contexto da ação de que se trata, não se poderia entender o que dizem. 

Assim sendo, resta cristalina a contribuição da filosofia da linguagem de 

Wittgenstein à formulação e sustentação das ideias que comporão a teoria 

significativa da ação, mormente quanto à ideia em torno dos “jogos de linguagem” e, 

substancialmente, a noção de “regras” que é transportada de tal filosofia para o 

conceito significativo de ação, mostrando-se necessário, antes de ir a isto, trazer 

algumas pontuações acerca do arcabouço teórico voltado à ação comunicativa. 

 

 

4.1.2 O APORTE TEÓRICO DA COMUNICAÇÃO EM HABERMAS 

 

 

De acordo com Vives Antón200, Habermas distingue as ações linguísticas (os 

atos de fala) das ações não linguísticas (as ações que não fazem parte da 

comunicação verbal); Vives relembra que a distinção entre a fala e as atividades 

não-verbais deve ser analisada conforme os trações reflexivos relacionados às 

características da primeira e que, ambas diferenciam-se também pelas metas a que 

se pretendem, os resultados que podem alcançar e de acordo com a forma pela qual 

se pode alcançá-los. Nas palavras de Habermas201: 
 

 

“Os atos de fala distinguem-se das atividades meramente não-linguísticas, 
em primeiro lugar, através da feição reflexiva da auto-interpretação e, em 
segundo lugar, através do tipo de fins que podem ser visados, bem como 
através do tipo de sucessos que podem ser conseguidos. Num nível geral 
certamente todas as ações, linguísticas e não linguísticas, podem ser 
apreendidas como uma atividade orientada para um fim. No entanto, a partir 
do momento  em que desejamos fazer uma distinção entre ação de 
entendimento e atividade orientada para um fim, temos que levar em conta 
que a teoria da linguagem e a teoria da ação não atribuem o mesmo sentido 
ao jogo teleológico de linguagem, no qual os atores perseguem objetivos, 
têm sucesso ou produzem resultados da ação, - os mesmos conceitos 
básicos são interpretados de modo diferente”. 

 

 

                                                           
200 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 192. 
201 HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico. Trad. de Flávio Beno. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1990. p. 76. 
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As metas dos atos de fala, como se depreende, não podem definir-se com 

independência dos meios linguísticos empregados, nem constituem estados ou 

entidades do mundo, não podendo, portanto, funcionar causalmente; o objetivo seria 

então, o entendimento recíproco e, seu êxito, qual seja o acordo linguístico, deveria 

ser realizado pelo próprio agente, mediante o reconhecimento de uma pretensão de 

validade suscetível de crítica202. 

Vives Anton203 acentua que, para Habermas, as atividades não verbais 

necessitam ser interpretadas e que para entendê-las, temos que poder adotar a 

perspectiva do participante, condição esta que só pode ser atingida a partir da 

linguagem, que deste modo aparece como o “meio universal de coordenação da 

ação”. De acordo com o penalista espanhol ainda, o aporte habermasiano pode ser 

entendido como uma reflexão acerca da possibilidade de uma sociologia que se dá 

em termos de análise da linguagem, o que transcenderia os limites da tarefa 

terapêutica que Wittgenstein impôs à filosofia. 

De acordo com Habermas204, ao tratar do conceito de ação comunicativa 

voltada ao “entendimento mútuo” – pertinente ao presente tema – os processos de 

entendimento mútuo visam um acordo que depende do assentimento racionalmente 

motivado ao conteúdo de um proferimento; assim, o acordo não pode ser imposto à 

outra parte, não pode ser extorquido ao adversário por meio de manipulações, mas 

assenta-se sempre em convicções comuns, sendo a formação destas convicções 

analisada segundo o modelo das tomadas de posição frente a uma oferta de “ato de 

fala”. Sendo assim, o ato de fala de um, só terá êxito se o outro aceitar a oferta nele 

contida, tomando posição afirmativamente, nem que seja de maneira implícita, em 

face de uma pretensão de validez em princípio criticável. 

No tocante aos atos de fala, John Austin205 esclarece que, quando alguém diz 

algo, devem ser distinguidos: a) o ato de dizer este “algo”, isto é, o ato que consiste 

em emitir certos ruídos, com certa entonação ou acentuação, ruídos estes que 

pertencem a um vocabulário e que se emitem seguindo certa construção e que, 

ademais atribuem certo “sentido” e “referência”, que seria denominado de dimensão 

“locutória” do ato linguístico; b) o ato que se leva a cabo ao dizer algo: prometer, 
                                                           
202 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 192-193. 
203 Ibidem. p. 193. 
204 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Trad. Guido A. de Almeida. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. p. 164-167. 
205 AUSTIN, John Langshaw. Cómo hacer cosas com palabras. Tradução. de Genaro Carrió e 
Eduardo Rabossi. Barcelona: Paidós, 2006. p. 32. 
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advertir, afirmar, felicitar, batizar, cumprimentar, insultar, definir, ameaçar, etc., e que 

seria chamado de dimensão “ilocutória” do ato linguístico e; c) o ato que se leva a 

cabo porque se diz algo: intimidar, assombrar, convencer, ofender, intrigar, apenar, 

etc., que seria chamado de dimensão “perlocutória” do ato linguístico. 

Enquanto que a conexão entre o que se diz enquanto ato de dizê-lo 

(dimensão locutória) e as consequências que eventualmente sobrevêm do porque 

se diz (dimensão perlocutória) é uma conexão causal, a relação entre a dimensão 

locutória e o que se faz ao dizer-se algo (dimensão ilocutória) seria segundo o autor 

uma relação convencional; por sua vez, enquanto o significado das expressões é 

parte do ato locutório, a força delas estaria totalmente no ato ilocutório206. 

Diante destas dimensões, a ação comunicativa em Habermas postularia, 

segundo a análise feita por Vives Antón207, a diferenciação entre o ser que é capaz 

de atuar – neste caso o homem – e aqueles que meramente se comportam ou se 

conduzem à consecução de um fim – os demais animais –, diferença que não 

residiria somente porquanto o primeiro “sabe” que segue uma regra, mas, além 

disto, pelo fato de que pode explicitá-la, especificando assim seu conteúdo. 

De acordo com Habermas208, compreender o que é dito a alguém exige a 

participação no agir comunicativo, sendo preciso haver uma situação de fala na qual 

o sujeito, ao comunicar-se com um ouvinte sobre algo, dá a expressão daquilo que 

lhe passa na mente; assim, a linguagem cognitiva – não comunicativa – é só uma 

relação fundamental que está implicada: a relação entre frase e algo no mundo 

sobre o qual as frases enunciam algo.  

A contrario sensu, se a linguagem for empregada com o fim de mútuo 

entendimento, haverá assim três relações: ao dar uma expressão de aquilo que tem 

em mente, o falante comunica-se com outro membro de sua comunidade linguística 

sobre algo no mundo. Habermas enceta que a epistemologia ocupar-se-ia apenas 

desta última relação entre linguagem e realidade, enquanto que a hermenêutica 

abrangeria ainda outras relações, como a expressão da intenção de um falante, a 

relação interpessoal entre falante e ouvinte, bem como expressão sobre algo no 

mundo. Habermas sintetiza209 assim que: 
 

                                                           
206 AUSTIN, John Langshaw. Cómo hacer cosas com palabras. p. 32-33. 
207 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 194. 
208 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. p. 40. 
209 Ibidem. p. 40-41. 
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“A hermenêutica considera a linguagem, por assim dizer, em ação, a saber, 
da maneira como é empregada pelos participantes com o objetivo de chegar 
à compreensão conjunta de uma coisa ou a uma maneira de ver comum. 
Contudo, a metáfora visual do observador que “vê” algo não deve 
obscurecer o fato de que a linguagem utilizada performativamente está 
inserida em relações mais complicadas do que a simples relação “sobre” (e 
do que o tipo de intenções correlacionado com ela). Quando o falante diz 
algo dentro de um contexto quotidiano, ele se refere não somente a algo no 
mundo objetivo (como a totalidade daquilo que é ou poderia ser o caso), 
mas ao mesmo tempo a algo no mundo social (como a totalidade de 
relações interpessoais reguladas de um modo legítimo) e a algo existente 
no mundo próprio, subjetivo, do falante (como a totalidade das vivências 
manifestáveis, às quais tem um acesso privilegiado)”. 

 

 

Diante das formulações acima, Habermas começa a construir o seu conceito 

de ação, o qual pode ser resumido pelos seguintes componentes: movimento 

corporal, interpretação e sentido resultante, o que equivaleria também à ação 

negativa, isto é, a omissão210. De acordo com Vives Antón, Habermas distingue 

neste ponto entre uma ação de um sujeito e uma ação imputada ao sujeito, não se 

tratando, todavia, de diversas formas de imputação, pois o plano do sujeito não é um 

objeto no mundo, mas algo que se lhe atribui, afirmando ainda que o conceito de 

ação comunicativa de Habermas aparece como o de Peter Winch, sob a marca da 

filosofia de Wittgenstein e que, como Winch, Habermas teria introduzido em tal 

conceito a referência ao sujeito e às suas possibilidades de interpretação211. 

Note-se que não se trata de ver a ação como mera ação corporal modificativa 

do mundo, mas de um movimento corporal que possui um sentido e que, por isto, 

deve ser interpretado pelo sujeito falante, bem como por seus ouvintes e membros 

da mesma comunidade linguística: por isto Habermas diz do sujeito que não só 

conhece a regra, mas é até mesmo capaz de explicitá-la, o que lhe diferencia dos 

demais animais, que poderiam executar movimentos corporais tão-só modificativos 

do mundo fático e quiçá, até mesmo de acordo com uma finalidade, na medida em 

que se conduzam à consecução de um fim212. 

O aporte teórico de Habermas possui então o condão de trazer um conteúdo 

muito mais aprofundado à interpretação da ação, colocando-a em um plano em que, 
                                                           
210 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 195. 
211 Idem. 
212 A constatação de Vives pode ser metaforicamente exemplificada da seguinte forma: não há 
dúvidas de que a girafa que se aproxima de uma árvore e lhe come uma folha, atua de maneira 
causal, pois seu movimento corporal altera o mundo dos fatos; seria crível até mesmo afirmar que o 
comportamento da girafa se daria pela busca de um fim, qual seja o de comer a folha da árvore.  
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diante do “dizer algo em um contexto”, evidencia a existência de ao menos três 

prismas: do mundo objetivo (daquilo que é ou poderia ser), do mundo social (a 

totalidade de relações interpessoais reguladas legitimamente) e do mundo subjetivo 

(a totalidade das vivências manifestáveis do sujeito)213. 
De mais a mais, a grande importância da ação comunicativa ao presente 

tema, consiste no axioma de Habermas, segundo o qual, para captar e formular um 

significado, é preciso participar de algumas ações comunicativas – sejam reais ou 

hipotéticas – no curso das quais se empregue de tal maneira uma dada frase, para 

que ela seja inteligível para os falantes e ouvintes e para os membros 

eventualmente presentes da mesma comunidade linguística214. 

Em poucas linhas, o significado atribuído a uma ação – e aqui se inclui a fala 

– partiria da análise de um agir comunicativo, segundo o qual um determinado 

sujeito, entendendo e podendo explicitar o conteúdo de sua ação, dirigir-se-ia a 

outro sujeito, que por seu turno, necessita entender também o sentido de tal ação, 

sob pena de não se estabelecer a devida comunicação, o que da mesma maneira, 

deve ser entendido pela comunidade linguística na qual tal ação é exercida. Nos 

estritos termos utilizados pelo autor: 
 

 

“Permitam-me, primeiro, explicar o que entendo por hermenêutica. Toda 
expressão dotada de sentido – seja um proferimento (verbal ou não verbal), 
um artefacto qualquer como, por exemplo, um utensílio, uma instituição ou 
um documento – pode ser identificada, numa perspectiva bifocal, tanto 
como uma ocorrência observável, quanto como a objetivação inteligível de 
um significado. Podemos descrever, explicar ou predizer um ruído que 
equivalha ao proferimento vocal de uma frase falada, sem ter a menor idéia 
do que esse proferimento significa. Para captar (e formular) seu significado, 
é preciso participar de algumas ações comunicativas (reais ou imaginadas) 
no curso das quais se empregue de tal modo a frase mencionada que ela 
seja inteligível para os falantes e ouvintes e para os membros 
eventualmente presentes da mesma comunidade linguística”.215 

 

 

Tendo em mente o arcabouço filosófico de Wittgenstein, bem como as 

abordagens teóricas de Habermas, a que se destinaram os dois últimos subtópicos, 

é que Vives Antón passa a propor uma mudança de óculo em torno do conceito de 

ação humana em âmbito jurídico-penal, das categorias delitivas (as pretensões de 

                                                           
213 HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. p. 37-45. 
214 Idem. 
215 Ibidem. p. 39-40. 
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validade da norma penal), bem como, se poderia dizer, até mesmo do Direito penal 

em sua macroestrutura, o que será objeto do capítulo seguinte. 

 

 

4.2 A TEORIA SIGNIFICATIVA DA AÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS 

 

 

Como dito introdutoriamente, a escolha de se dividir o presente trabalho em 

três partes: uma dedicada às teorias da ação de base ontológica, outra voltada às 

teorias da ação de base funcionalista e outra dedicada ao aporte filosófico da 

linguagem e da comunicação e à abordagem da ação enquanto significado, se deu 

por uma questão metodológica, ao ver deste acadêmico, minimamente importante: a 

de trazer um antecedente, de caráter geral, para posteriormente, pinçando-se 

apenas um de seus elementos, realizar uma abordagem de caráter específico, 

consistindo tal elemento, como reiteradamente dito, na análise da ação. 

Especificado o objeto, o presente tópico será fracionado da seguinte maneira: 

o primeiro subtópico será voltado a expor as críticas realizadas pela doutrina 

significativa aos conceitos de ação perpetrados desde o causal-naturalismo até as 

teorias funcionalistas, o segundo subtópico será destinado à abordagem da teoria 

significativa da ação em si, realizando a abordagem dogmática de tal formulação e o 

terceiro tópico será dirigido à análise da proposta de reestruturação do estrato 

analítico do delito, através daquilo que se convencionou chamar de “pretensões de 

validade da norma penal”, o equivalente às categorias delitivas.  

 

 

4.2.1 AS CRÍTICAS EM TORNO DOS MODELOS DE AÇÃO 

 

 

Falar em “ação humana” como visto até aqui, não representa uma tarefa 

simples, pois muitas foram as ciências que ao longo dos tempos objetivaram explicar 

tal fenômeno; no que concerne às ciências jurídicas, o tema tem especial relevância 

no âmbito de estudo do Direito penal, uma vez que tal disciplina acerca-se daquelas 

ações humanas tidas como as mais relevantes ao ordenamento jurídico. 
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Como visto nos capítulos antecedentes, várias foram as teorias que 

objetivaram propor reflexões em torno deste fenômeno, dentre as quais podem se 

destacar: a teoria causal-naturalista, a teoria finalista, a teoria social da ação, as 

teorias funcionalistas (teleológica e sistêmica) e a teoria que dá nome ao presente 

capítulo, isto é, a teoria significativa da ação. 

A teoria significativa, como visto no capítulo anterior, representa verdadeira 

revolução sobre o entendimento da ação humana em Direito penal, porquanto é 

pautada em uma base totalmente diversa das teorias que lhe antecedem, o que 

culmina em trazer à baila novas visões acerca de todos os elementos e categorias 

delitivas, bem como em torno do próprio sistema penal em sua macroestrutura. 

Antes de se adentrar ao conceito de ação trazido pela teoria significativa, 

entretanto, mostra-se producente trazer algumas das críticas realizadas por Vives 

Antón aos modelos que antecedem a sua proposta, até como forma de se entender 

melhor os motivos pelos quais o autor realizou tal empreitada. 

Sendo assim, ao iniciar suas teorizações sobre os fundamentos dogmáticos, 

Vives Antón216 aduz que o conceito de ação em Direito penal possui suas origens na 

Filosofia do Direito de Hegel e que, desde este momento, já havia uma certa 

resistência em se admitir um conceito pré-jurídico de ação, isto por conta de se ter 

uma concepção total da ilicitude, segundo a qual parecia impossível admitir-se um 

injusto não culpável, razão porque seria inadequado outorgar a relevância inerente à 

consideração jurídica de ações à atos que não seriam infrações de um dever. 

Na visão do autor, isto seria uma consequência insustentável, pois o próprio 

Hegel teria se visto obrigado a falar de ações relacionadas a seres incapazes de 

dever (débeis, crianças, loucos), razão pela qual as concepções ético-jurídicas 

acabaram tendo que ceder sua primazia às concepções pré-jurídicas, possibilitando 

assim o surgimento do conceito naturalístico de ação217. 

Os sistemas penais clássicos e neoclássicos, portanto, representariam uma 

evolução ou uma ruptura logo após o declínio da abordagem hegeliana, assentando-

se sobre um solo teórico no qual o último elemento em comum poderia identificar-se 

como a recepção da filosofia kantiana, desde uma genérica atitude positivista, na 

qual o delito passa a ser visto como algo que há no mundo, isto é, como uma ação 

                                                           
216 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 103. 
217 Ibidem. p. 103. 
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ou até mais do que isto, como um fato, o que explica a insistência dos teóricos deste 

período em atribuir a primazia do plano ôntico sobre o plano normativo218. 

Trazendo a teoria causal-naturalista a ideia de que a ação consubstanciar-se-

ia na produção – ou não evitação – voluntária de uma mudança no mundo dos fatos, 

acabava por possibilitar que tanto a conduta de um indivíduo que mata outro com 

um golpe de faca, quanto à de outro indivíduo que involuntariamente produz uma 

morte decorrente de um atropelamento, fossem ambas entendidas como a ação de 

“matar”, o que por si só já demonstra um fracasso de tal formulação219. 

Outro fracasso desta teoria consistiria em trazer dois conceitos de ação ao 

mesmo tempo, na medida em que a relação entre a vontade e o resultado externo 

se delimita como “produção” ou “não-evitação”, conceitos que não são similares, 

afinal para produzir um resultado externo, a vontade deve ser traduzida em um 

movimento corporal, o que não ocorre se meramente trata-se de não evitar este 

resultado, o que acabou por soterrar ainda mais a aludida formulação220. 

Diante da ruína do causal-naturalismo, abre-se espaço para a evolução da 

teoria finalista da ação, que maximamente trouxera a ideia de que toda ação seria 

dirigida a um fim e fez com que o dolo fosse transplantado da culpabilidade direto 

para o âmbito da ação, o que não serviu pra explicar, todavia, o que deveria ser feito 

com a imprudência, que acabou sendo deixada fora do conceito de ação221. 

Welzel sustentara que a ação culposa seria uma forma de ação totalmente 

independente e que, o que permitiria integrá-la junto ao dolo em um supraconceito 

seria a finalidade, na medida em que esta apareceria na ação dolosa como um 

elemento configurador (finalidade concreta), ao passo que na ação culposa 

representaria só um momento de relação (finalidade potencial), o que na visão de 

Vives Antón traz um problema, pois mal se pode afirmar que a ação seja finalidade, 

muito menos definir em seguida uma classe de ações baseadas em uma finalidade 

potencial, isto é, a uma finalidade que se poderia ter, mas que, de fato, não se teve, 

ou seja, dificilmente caberia integrar em um supraconceito ações dolosas e culposas 

sobre a base de um momento – o dolo – que em umas existe e em outras não222. 

                                                           
218 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 104. 
219 Ibidem. p. 108. 
220 Idem. 
221 Idem. 
222 Ibidem. p. 109-110. 
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No tocante à teoria social da ação, o autor acentua que a ideia de uma ação 

partindo da relevância social, representa uma síntese entre a motivação subjetiva e 

a imputação objetiva do sentido e que tal formulação buscou defender que nem o 

aspecto interno, nem o externo podem constituir a essência da ação: nenhum 

movimento corporal, por exemplo, poderia constituir a priori uma injúria, devendo a 

ação ser definida como unidade funcional de sentido social, sendo que na visão do 

autor, os defensores da teoria social da ação estavam trilhando o caminho correto, 

porém, acabaram por não terminar de desenvolver o referido modelo223. 

Além disto, o autor leciona que o finalismo pretendera formular um conceito 

ontológico e pré-jurídico de ação que, como categoria básica do sistema, vinculasse 

o legislador, sendo este modelo, porém, atingido por uma crítica em duplo nível: a 

afirmar que nem o conceito final de ação pode desempenhar o papel de categoria 

básica, nem se acha dotado de conteúdo prévio ao Direito, que imponha ao 

legislador soluções em outros âmbitos, a exemplo do dolo e da participação224. 

O penalista espanhol ainda preceitua que a pergunta a que as teorias da ação 

buscaram responder, reside em apontar o que permite conceber certos fatos como 

ações, ao que a teoria causal deslindaria no “impulso da vontade” e a teoria finalista 

retificaria isto dizendo que não é o impulso, mas sim o “conteúdo da vontade” que 

permite afirmar que um fato é uma ação; a teoria social, por sua vez, optaria por 

dizer que é o sentido social que possibilita a interpretação de certos fatos como 

ações, não dizendo, entretanto, o “porque”, nem “como” isto acontece, razão pela 

qual somente daria voltas a um círculo vicioso, sem, contudo, dizer coisa alguma225. 

Além disto, outra crítica à teoria social se dá pelo fato de que dissolve o 

conceito de ação na realização do tipo, isto é, vislumbra-o desde a norma e, assim, 

não pode pretender razoavelmente que se trate de um supraconceito, o que é visível 

quando se visualiza que o sentido social de uma determinada emissão sonora, por 

exemplo, só poderá ser estabelecido como injurioso desde o tipo penal de injúria, 

que em efeito é a regra básica de interpretação estabelecida pela sociedade226. 

Realizadas tais críticas, Vives Antón227 justifica que a abordagem a cada uma 

das teorias antecedentes motivar-se-ia pelo fato de que elas acabam por gerar na 

                                                           
223 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 114. 
224 Ibidem. p. 111. 
225 Ibidem. p. 117. 
226 Ibidem. p. 117-118. 
227 Ibidem. p. 118. 
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doutrina penal duas correntes: uma que renúncia ao supraconceito de ação e toma 

como ponto de partida da teoria do delito a ideia de “tipo”, e outra que segue 

buscando este supraconceito, o que pôde ser visto quando da abordagem trazida de 

Marinucci no tópico que fala sobre a importância da ação na teoria do delito. 

Realizadas tais pontuações, seria contraproducente – e mesmo fatigante – 

que a presente pesquisa caminhasse neste momento, no sentido de trazer à luz a 

abordagem crítica a todo e qualquer conceito de ação, tendo em vista o objeto do 

primeiro capítulo, sendo interessante, todavia, trazer à baila as críticas dirigidas pelo 

autor espanhol ao funcionalismo teleológico, isto é, àquilo que se costuma 

denominar de “conceito pessoal de ação”, nos moldes estabelecidos por Roxin. 

Destarte, esclarece o autor que a mera exposição de tudo o que se pretende 

com o recurso à ideia de “exteriorização da personalidade”, defendida pelo conceito 

pessoal de ação, basta para se compreender de manifesto que não seja possível 

atingir aquilo a que se pretende, o que pode ser explicado por três motivos228: 

 O primeiro destes motivos reside no fato de que a afirmação na qual a ação 

consiste em “manifestação da personalidade” nada mais é do que um jogo de 

palavras, pois tanto “exteriorização”, quanto “personalidade”, não são menos 

problemáticos do que “ação”, bem como pelo fato de que a “personalidade” de um 

homem é exatamente o conjunto de suas “ações”, razão pela qual dizer que nelas se 

manifesta a personalidade, seria o mesmo que dizer nada229. 

O segundo motivo se dá pelo fato de que o sentido de uma ação é 

estabelecido normativamente; logo, a ação de deteriorar uma coisa alheia, por 

exemplo, pode não ser exercida por desprezo a coisa do outro e sim para expressar 

a angústia do autor, ao passo que o sentido atribuído pelo ordenamento ao ato, 

entretanto, centra-se no dano causado e não ao que o sujeito sentia no momento de 

causá-lo, o que leva a crer que o conceito somente possui sentido desde a norma230. 

O terceiro motivo reside na referência do modelo pessoal à conduta 

“dominada” ou “dominável” pela vontade e pela consciência, já que não apresenta 

qualquer vantagem diante da ideia de “voluntariedade” do causalismo, tampouco 

frente à “finalidade” welzeliana, necessitando, da mesma forma que a teoria causal, 
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229 Idem. 
230 Ibidem. p. 118. 
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de uma dimensão normativa para delimitar a omissão e, da mesma forma que a 

teoria finalista, de uma fundamentação normativa para definir a imprudência231. 

Outra grande falácia do conceito pessoal de ação consiste em não dar 

explicações sensatas em torno do sentido produzido pelas ações humanas, 

ocultando este problema sob um véu. Como esclarece Vives Antón, realmente só os 

homens são capazes de ação, porém, dizer que são capazes de ação porque 

podem exteriorizar a personalidade é o mesmo que dizer que são capazes de ação 

porque são homens, restando o aludido conceito apenas a reformular o problema232. 

Trazidas à baila tão somente as principais e mais incisivas críticas realizadas 

por Vives Antón aos conceitos de ação formulados pelas teorias antecedentes, resta 

cristalina a necessidade de se adentrar à proposta do conceito de ação por parte 

deste jurista, isto é, a orientação dogmática de se conceber a ação enquanto 

“significado”, conforme restará claro no subtópico que se segue. 

  

 

4.2.2 O CONCEITO DE AÇÃO ORIUNDO DA TEORIA SIGNIFICATIVA 

 

 

De acordo com a proposta do Professor Vives Antón233, a ação não seria um 

fato específico, nem poderia definir-se como substrato da imputação jurídico-penal, 

restando assim apenas um caminho para explorar: aquele que, partindo do sentido, 

se detém também nele, em outras palavras, aquele que concebe a ação enquanto 

um processo simbólico regido por normas, como o significado social da conduta. 

Partindo desta lógica, Vives Antón passa a definir a “ação” não como um 

substrato comportamental suscetível de receber um sentido, mas sim como um 

sentido que, de acordo com um sistema normativo, pode atribuir-se a determinados 

comportamentos humanos. Repisa-se assim o giro copernicano realizado pelo autor 

na teoria da ação, levando-o a concluir que a ação “já não é mais o substrato de um 

sentido, mas a contrario sensu, o sentido de um substrato”234. 

Tendo isto em mente, mostrar-se-ia necessário pontuar as diferenças entre as 

ações e os fatos, sendo que os fatos meramente aconteceriam e poderiam ser 
                                                           
231 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 122. 
232 Ibidem. p. 123. 
233 Ibidem. p. 205. 
234 Idem. 
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descritos e explicados por intermédio das leis físicas, químicas, biológicas, dentre 

outras, ao passo que as ações, por seu turno, seriam dotadas de um sentido, isto é, 

significariam algo, devendo ser entendidas e interpretadas, não por intermédio das 

referidas leis científicas, mas por meio de regras gramaticais235. 

Pontuadas as diferenças entre os fatos e as ações, Vives Antón elucida que 

dizer que a ação é o significado de um fato não se mostra simplesmente como uma 

ruptura da investigação da ação enquanto acontecimento natural, mas que esta 

afirmação inclusive abre tantas interrogações como fecha, não se podendo afirmar 

como uma solução ao problema do supraconceito de ação, da mesma forma que 

pela qual se havia pensado ao longo do desenvolvimento da dogmática penal236. 

Neste ponto inclusive, Vives Antón237 é deveras realista e taxativo, pois 

preceitua que a classe de todos os sentidos possíveis não pode ser definida 

conceitualmente, afinal não há um significado comum a todos os significados. Logo, 

compreender a ação enquanto sentido equivaleria a entender que o problema em 

torno do supraconceito de ação é que se encontrava mal colocado, sendo em 

realidade um pseudo-problema ao qual a análise era chamada a resolver. 

Diante deste giro copernicano, o autor espanhol passa a realizar uma série de 

questionamentos em torno da conduta humana238: por que se pode falar de “ações”, 

agrupando sobre este único termo significados tão diferentes, que não possuem 

nada em comum? O que é e como é produzido o significado? O que é uma intenção 

e quando são atribuídas? Que papel cabe atribuir-se à causalidade na doutrina da 

ação? Faz-se necessário pressupor a liberdade de ação? 

Para responder a tais indagações, Vives Antón executa uma considerável 

empreitada em torno da ação e do significado, o que faz utilizando-se de uma 

metodologia assaz interessante, qual seja: analisar os elementos do plano linguístico 

contrapondo-os por vários aspectos – que vão desde o ponto de vista do indivíduo 

falante e do ouvinte, até o contexto social da fala – bem como a elucidar as 

diferenças entre a capacidade de ação e a ação em si mesma. 
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No tocante à “capacidade de ação”239, o aludido jurista deixa claro que seu 

substrato realmente pode ser identificado desde o âmbito biológico, na medida em 

que o homem diferencia-se dos demais animais e que, ainda que seja discutível que 

esse substrato possa explicar só a capacidade de ação, como defende a psicologia 

cognitiva, parece, todavia, que essa “capacidade”, que requer caracteres inatos, 

realmente se adquire através da linguagem, no curso da vida em sociedade. 

Destarte, quando coordenada e interpretada por meio da linguagem, a ação 

humana cobra uma dimensão significativa da qual carecem as condutas animais e 

que, justamente por isso, não são ações em sentido jurídico-penal; assim, a este 

novo caráter de ação significativa da conduta humana mediada por símbolos, 

adquiridos durante o processo de evolução biológica e social, aparece uma 

capacidade nova, até então inexistente no mundo natural: a capacidade de guiar os 

movimentos corporais por meio de ideias (conhecimentos, razões, previsões)240. 

No que concerne à ação em si mesma, resta claro que a busca de um 

substrato diferencial frente aos demais fatos do mundo representa um absurdo, na 

medida em que tal significado não existe, isto é, não é nenhuma classe de objetos 

do mundo que percebemos, mas apenas “significa”; para explicar melhor esta 

questão, Vives Antón remete-se às teorias do significado, trazendo à luz a 

compreensão advinda das semânticas241. 

De acordo com o professor242, a semântica intencional (aquela que parte da 

intenção do falante) fracassa justamente quando não explica como é possível a 

transmissão de um conteúdo qualquer de conhecimento, crença, etc., ao passo que 

o propósito do falante de nada adiantaria se não houvesse um “código” no qual o 

ouvinte, além de simplesmente poder perceber que o falante quer dizer-lhe algo, 

possa ao mesmo tempo entender no que constitui este algo. 

A semântica formal, por seu turno, identificaria o significado de uma oração a 

partir de suas condicionantes de “verdade”, de modo que, embora conceba a 

linguagem como “governada por regras”, entende as regras não como meras 

convenções sintáticas, mas como componentes de um sistema que reflete a 

estrutura do mundo, no qual poderiam transitar as possibilidades de verdade das 

                                                           
239 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. Valência: Tirant to Blanch, 
1996. p. 207. 
240 Idem. 
241 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 208. 
242 Ibidem. p. 209. 
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proposições. Segundo o autor, porém, as regras que governam o uso das 

linguagens naturais não constituem uma estrutura lógica e muito menos podem 

reduzir-se a um instrumento de cálculo de possibilidades de verdade; a contrario 

sensu, o intuito de desdobrar a linguagem como estrutura sistemática baseada em 

um cálculo levariam à renúncia, desde logo, a muitos de seus usos típicos243. 

Feitas estas pontuações, resta claro que a semântica intencional, em virtude 

de partir da atividade teleologicamente orientada pelo falante, desempenharia um 

papel secundário na constituição do significado, que depende da ação e de seus 

fins, ao passo que na semântica formal, por sua vez, o significado romperia com a 

teoria da ação e se constituiria no âmbito linguístico244. 

Diante desta análise, a intenção de Vives Antón ao pontuar tais questões em 

torno da semântica intencional e, sobremaneira, da semântica formal, se dá em por 

à prova as suas insuficiências, possibilitando assim que sejam preenchidas por 

ideias advindas da linguagem wittgensteiniana, o que fica claro pelo fato de que, 

durante sua formulação, Wittgenstein afastara-se da semântica de seu Tractatus 

Logico-Philosophicus, abandonando assim a ideia de linguagem como sistema de 

regras de cálculo lógico e passando a concebê-la como uma atividade polifacética, 

governada por regras convencionais245. 

Nesta toada, a semântica do Tractatus de Wittgenstein procederia como se as 

funções da linguagem se esgotassem na descrição daquilo que acontece ou pode 

acontecer; entretanto, mesmo a possibilidade de que um enunciado seja entendido 

como “descrição”, dependeria em suma do contexto de ação em que se realize246. 

Neste caso, quando o jurista traz à baila a expressão “o gato está sobre o 

carpete”247, visa demonstrar que a frase per si não possui qualquer significado, 

sendo um mero conjunto de letras e sons, o que remete também aos estudos da 

ação comunicativa em Habermas; este tipo de conjunto segundo o catedrático 

espanhol, só pode vir a ser entendido a partir do momento em que se passa a ter 

noção das intenções dos falantes, expressadas em um determinado contexto de 

ação, pois do contrário, nunca se poderia vir a entender o que dizem248.  
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A fundamentar seu argumento, o penalista espanhol coloca em xeque 

algumas lacunas da semântica, sobretudo quando concebida enquanto “uso” de 

expressões, demonstrando que os denominados “jogos de linguagem”, surgem 

justamente com o fito de preencher a insuficiência da semântica formal, de modo 

que linguagem e ação se vejam entrelaçadas, formando um conjunto governado por 

regras das quais o significado emana, sendo o “significado” nada mais nada menos 

do que o subproduto da interpretação e aplicação das regras deste “jogo”249.  

Pontuadas as diferenças entre as “ações” e os “fatos”, bem como a 

insuficiência da semântica formal, preenchida como visto, pelo aporte filosófico de 

Wittgenstein, reaparece o problema em torno do conceito de ação, que passa a ser 

resolvido por Vives Antón a partir de suas delimitações àquilo que denomina de 

“aparência de ação”. Em suas palavras250: 
 

 

“Descrito el significado como interpretación que nace de las reglas de uso 
de los símbolos en el seno de los distintos <<juegos de lenguaje>>, el 
problema del concepto de acción (históricamente planteado como el 
problema de por qué llamamos acciones a cosas irreductibles a un género 
común) no se resuelve, sino que, según se ha dicho, desaparece. Pues si la 
conducta tiene sentido y puede, por consiguiente, ser entendida como 
acción sólo porque se halla entretejida con el lenguaje en un mismo 
<<juego>>, el problema de la acción específicamente humana es semejante 
al del lenguaje: corre su misma suerte, y no puede, por consiguiente, ser 
resuelto con ninguna de las respuestas ensayadas en la tradición. Con 
palabras de Wittgenstein: <<En vez de indicar algo que sea común a todo lo 
que llamamos lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común a estos 
fenómenos por los cuales empleamos la misma palabra para todos sino que 
están emparentados entre sí de muchas maneras diferentes. Y a causa de 
ese parentesco, o de esos parentescos, los llamamos a todos <<lenguaje>>”. 

 

 

Como resta cristalino, o referido autor defende que a linguagem e a ação 

estariam entrelaçadas naquilo que denomina de “jogos de linguagem”, formando um 

                                                           
249 Ibidem. p. 211. 
250 Idem. “Descrito o significado como interpretação que nasce das regras de uso dos símbolos dentro 
dos distintos <<jogos de linguagem>>, o problema do conceito de ação (historicamente entendido 
como o problema do porque chamamos de ações as coisas irredutíveis a um gênero comum) não se 
resolve, mas como já foi dito, desaparece. Porquanto, se a conduta tem sentido e pode, por 
conseguinte, ser entendida como ação só porque está entrelaçada com a linguagem em um mesmo 
<<jogo>>, o problema da ação especificamente humana é semelhante ao da linguagem: tem o mesmo 
destino e não pode, por conseguinte, ser resolvido com nenhuma das respostas trazidas 
tradicionalmente. Com as palavras de Wittgenstein: <<Ao invés de indicar algo que seja comum a tudo 
o que chamamos de linguagem, digo que não há nada absolutamente comum a estes fenômenos 
pelos quais empregamos a mesma palavras para todos, mas que estão relacionados entre si de 
maneiras muito diferentes. E a causa desse parentesco, ou desses parentescos, chamamos a todos 
de linguagem>>.” Tradução nossa. 
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conjunto de “regras”, segundo as quais os participantes destes “jogos de linguagem” 

poderiam compreender o significado em torno das ações uns dos outros, da mesma 

forma pela qual se dariam as regras em qualquer jogo de tabuleiro251. 
Como pode se constatar, Vives Antón estrutura o conceito acima utilizando-se 

dos “jogos de linguagem”, um constructo que, como visto no segundo capítulo, foi 

formulado pela filosofia wittgensteiniana; ao tratar destes jogos de linguagem, 

Wittegenstein traz exemplos particularmente interessantes acerca dos significados 

nos jogos de tabuleiro. De acordo com os postulados do filósofo da linguagem252: 
 

 

“Pode-se naturalmente imaginar que dentre um povo que ignora jogos, duas 
pessoas se sentam diante de um tabuleiro de xadrez e fazem os lances de 
uma partida de xadrez; e mesmo com todos os fenômenos anímicos 
concomitantes. Se nós víssemos isto, diríamos que eles jogavam xadrez. 
Imagine agora uma partida de xadrez traduzida, segundo determinadas 
regras, para uma série de ações que não estamos acostumados a associar 
a um jogo – por exemplo, gritar e sapatear. E suponhamos que aqueles dois 
gritem e sapateiem em lugar de jogar a forma de xadrez que conhecemos; e 
de tal modo que estes acontecimentos sejam traduzíveis, segundo as 
regras apropriadas, para uma partida de xadrez. – Estaríamos ainda 
inclinados a dizer que eles jogavam um jogo? E com que direito poderíamos 
dizer isto?“. 

 

 

Diante de tal exemplo, e simplesmente visualizando a lógica propagada no 

parágrafo que lhe antecede por um viés oposto, poder-se-ia facilmente afirmar que 

os participantes deste peculiar “jogo de xadrez” poderiam compreender o significado 

das ações uns dos outros, exatamente porque a linguagem e a ação estariam 

entrelaçadas em um “jogo de linguagem”, formando assim um conjunto de regras. 

Não por outra razão, Wittgenstein acentua em tal exemplo que os 

comportamentos peculiares (gritar e sapatear) dos jogadores, se traduzidos segundo 

regras apropriadas a uma partida de xadrez, levaria ao questionamento se as duas 

pessoas realmente estavam diante de um jogo, ao que não se poderia ter o direito 

de afirmar isto, justamente pelo fato de que o observador da ação não 

compreenderia as regras pelas quais os sujeitos jogam ou não o suposto jogo. 

Partindo do exemplo do jogo de xadrez e das regras pelas quais se constitui, 

esclarece Wittgenstein que seguir uma regra é uma práxis e que acreditar seguir 

uma regra não é o mesmo que a seguir, razão pela qual não podemos seguir a regra 

                                                           
251 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 212. 
252 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. p. 92-93. 
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“privadamente”, pois isto levaria a conclusão de que acreditar seguir uma regra seria 

o mesmo que a seguir; sendo o jogo de xadrez definido por regras, como estariam 

no espírito dos que têm a intenção de jogar xadrez? A resposta a esta questão 

consubstanciar-se-ia no fato de que seguir uma regra é algo análogo a seguir uma 

ordem, pois somos treinados para isto e reagimos de um determinado modo253. 

Poder-se-ia complementar o conteúdo acima com outro exemplo sugestivo de 

tais elementos: imagine-se que um falante da língua francesa – e que possua 

apenas o entendimento de seu idioma – ao viajar para Berlim, depara-se com uma 

placa na qual há unicamente a expressão “Rauchen Verboten!”. Por óbvio tal 

indivíduo não teria condições de saber o significado da expressão, mais quando 

muito que se trata de uma afirmação, já que procedida de um sinal de exclamação. 

Diversamente seria se tais palavras estivessem acompanhadas da imagem de um 

cigarro tachado pelo símbolo “�”, o que deixaria claro o significado da expressão, 

qual seja “Proibido Fumar!”. Pode-se afirmar inclusive que a própria expressão 

tornar-se-ia irrelevante em tal quadro fático, na medida em que o símbolo “�” 

sozinho já deixaria claro um significado a qualquer cidadão com o conhecimento do 

símbolo de proibição, bem como da imagem de um cigarro. 

Indo além das palavras e símbolos, pode-se afirmar com grande facilidade 

que o significado encontra repercussão também no campo dos gestos: basta pensar 

o exemplo do cidadão francês pelo seguinte viés: ao acender um cigarro dentro de 

um bar em Berlim, o referido cidadão é interpelado por um dos funcionários do 

estabelecimento; não compreendendo sequer uma palavra do que diz o funcionário, 

o francês repete desesperadamente “Je ne parle pas allemand!”, momento em que o 

funcionário, presumindo que o francês não lhe compreende, opta então por realizar 

dois gestos: o primeiro levando o dedo médio e o indicador paralelamente à região 

da boca, reproduzindo assim o ato de “fumar” e, o segundo movendo 

alternadamente apenas o dedo indicador, no sentido de indicar que não se pode 

realizar aquela conduta descrita em seu gesto anterior. 

Conforme se pode vislumbrar, os exemplos acima possuem o condão de 

esclarecer que a comunicação, independente se estabelecida mediante a linguagem 

verbal ou não-verbal, é constituída de um conjunto de regras segundo as quais os 

seus participantes possam compreender as ações uns dos outros e, por 
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conseguinte, a possibilitar que tais ações sejam interpretadas, o que é destacado 

por Vives Antón quando de sua formulação em torno da aparência de ação. 

De acordo com o professor254, porque conhecemos nossa forma de vida, 

podemos identificar o que – a princípio – pode ser uma ação, isto é, o que tem 

“aparência de ação”, pois realiza a figura externa de certa classe de ações, mas que 

mesmo assim, manterá uma posterior necessidade de interpretação; diante disto, o 

autor traz o seguinte exemplo: ao simplesmente ver um amigo passando pela rua, 

tem-se a noção mínima de que está “agindo”, sem saber-se, todavia, se ele não 

estaria fugindo de algo que o atemoriza ou mesmo indo a um encontro. 

O referido professor ainda demonstra que a interpretação posterior da ação 

poderia levar a negação de que – no exemplo acima – houvesse ação de qualquer 

classe, no caso de o indivíduo tratar-se de um sonambulo, razão pela qual, primeiro 

se identificaria a “aparência de ação” e só depois se poderia proceder à exclusão 

das suposições em que, não existindo autêntico seguimento das regras, não se 

pode em última instância qualificar como “ações”.255 

Diante de questões como as anteriormente expostas, é que Vives Antón 

entabula o papel das regras em torno dos jogos de linguagem. De acordo com o 

referido professor, as regras regem o uso da linguagem e o sentido das ações, ou 

seja: o entrelaçamento total dos jogos de linguagem em que uma forma de vida se 

manifesta, serve para instruir uma dada forma de atuar, para explicar a ação, avaliá-

la, justificá-la e para defini-la e interpretá-la, ao passo que a relação entre uma 

determinada regra e um ato que está de acordo com ela é “interna” e “gramatical”, o 

que também se daria quando o ato não se ajusta à regra, pois se pode dizer que o 

ato “é o que é” justamente porque o entendemos conforme a regra256. 

Nesta compreensão ainda, torna o penalista espanhol a estabelecer 

importantes aspectos em torno do ato que estaria em “acordo” ou em “desacordo” à 

regra, mostrando que esta ideia só pode ser entendida como externa ao sujeito que 

executa a ação, o que Vives Antón realiza partindo novamente do aporte filosófico 

wittgensteiniano. Nas palavras do jurista257: 

                                                           
254 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 213. 
255 Idem. 
256 Idem. 
257 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 213-214. “Intimamente 
relacionada à interpretação do comportamento humano de acordo com as regras está a ideia de 
seguir uma regra. O cumprimento de uma regra (following a rule) aponta para uma relação da regra 
com o sujeito e explica a natureza das regras. Uma regra só pode ser seguida se há um uso 
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“Estrechamente relacionada con la interpretación del comportamiento 
humano a tenor de reglas se halla la idea de seguir una regla. El 
seguimiento de una regla (following a rule) apunta a una relación de la regla 
con el sujeto, y explica la naturaleza de las reglas. Una regla sólo puede 
seguirse si hay un uso establecido, conforme al cual haya una captación de 
la regla que se manifieste, de caso en caso de aplicación, en lo que 
llamamos <<seguir la regla>> y en lo que llamamos <<contravenirla>>. El 
seguimiento de reglas pone, por tanto, de manifiesto que las reglas están 
fuera del sujeto, pues la gramática de <<seguir una regla>> impide que 
pueda seguirse <<privadamente>>; de lo contrario, creer que se sigue la 
regla sería lo mismo que seguir la regla”. 

 

 

De acordo com o Catedrático de Valência, portanto, as regras funcionariam 

justamente por delas haver um uso previamente estabelecido, bem como estariam 

as regras em um plano externo ao sujeito que exerce a ação; esta “exterioridade” ou 

“intersubjetividade” das regras determinaria que o sentido da conduta, neste caso 

nomeado pelo autor como “tipo de ação”, não possa derivar-se da regra que o 

sujeito visa seguir ou infringir, mas a atender as que resultam socialmente 

pertinentes para qualificar o seu comportamento258. A arrematar seus argumentos 

em torno do “tipo de ação”, mais algumas linhas de seu pensamento259: 
 

 

“Digámoslo de otro modo: para que pueda hablarse de acción es preciso 
que los sujetos tengan la capacidad de formar y expresar intenciones; pero, 
las acciones que realizan no dependen de las intenciones que pretenden 
expresar, sino del significado que socialmente se atribuya a lo que hagan. 
La analogía con el lenguaje puede resultar aquí esclarecedora: para que 
haya lenguaje es preciso que los sujetos quieran decir algo; pero, el 
significado de lo que dicen no depende de lo que quieran decir con ello, sino 
del sentido que, de acuerdo con la <<gramática>> de la lengua en que se 
expresen, quepa atribuir a sus expresiones”. 

 

                                                                                                                                                                                     
estabelecido, conforme o qual haja um entendimento da regra que se manifesta, de caso em caso de 
aplicação, ao que chamamos <<seguir a regra>> e aquilo que chamamos <<desacatá-la>>. O 
cumprimento de regras estabelece manifestamente, portanto, que as regras estão <<fora do sujeito>>, 
pois a gramática de <<seguir uma regra>> impede que se possa seguir <<privadamente>>; do 
contrário, crer que se segue a regra seria o mesmo que seguir a regra.” 
258 Idem. 
259 Ibidem. p. 214. “Digamos de outro modo: para que possa falar-se de ação é preciso que os 
sujeitos tenham capacidade de formar e expressar intenções; entretanto, as ações que realizam não 
dependem das intenções que pretendem expressar, mas do significado que socialmente se atribua 
àquilo que fazem. A analogia com a linguagem pode resultar aqui esclarecedora: para que haja 
linguagem é preciso que os sujeitos queiram dizer algo; todavia, o significado do que dizem não 
depende do que querem dizer com isto, mas do sentido que, de acordo com a <<gramática>> da 
língua em que se expressam, possa atribuir-se às suas expressões.” 
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Note-se que a abordagem de Vives Antón em torno do “tipo de ação” possui o 

condão de trazer uma excepcional maneira de vislumbrar a conduta e a percepção 

desta conduta em um dado contexto social, o que se dá por um aspecto em 

especial: note-se que o indivíduo que executa uma ação guarda em sua mente um 

significado em torno da ação, porém, o significado da ação não deve levar em conta 

o que o indivíduo queira dizer ou “significar” com sua ação, mas exatamente o modo 

pelo qual sua ação é recepcionada externamente (intersubjetivamente), razão pela 

qual, se poderia afirmar que o significado salta da conduta do indivíduo. 
Desta maneira, o que Vives Antón traz à baila é a proposta de que a 

dogmática penal seja reorientada de acordo com outro prisma, segundo o qual a 

ação humana deve ser vislumbrada a partir do significado que uma determinada 

organização social atribui à conduta exercida pelo indivíduo. Não se trata mais de 

reduzir a compreensão da ação como mero movimento corporal, nem de objetivar a 

impossível tarefa de se adentrar na mente do indivíduo, para dali retirar qualquer 

pretensão de verdade em torno de sua ação, mas sim de emprazar um sólido 

arcabouço teórico e filosófico que possibilitem a compreensão da ação humana por 

um ponto de vista normativo, a partir de regras de significação previamente 

estabelecidas por um contexto social, do qual o próprio sujeito faz parte. 

O resultante da ação significativa residiria em modificar o ponto de partida da 

interpretação do delito, fazendo com que o observador deixe de apoiar-se em uma 

incansável busca daquilo que se passa no íntimo do autor da ação e assim, volte-se 

a um critério de interpretação muito mais crível e seguro do que aqueles trazidos 

pelas demais teorias da ação. Tal critério se concretizaria na exegese da ação 

conforme aquilo que ela representa em uma dada organização social, ideia esta que, 

por evidente, levaria a reestruturação do Direito penal, afastando qualquer 

possibilidade de manutenção de um Direito penal do autor. 

O grande mérito da teoria significativa da ação, portanto, consiste em por uma 

pá de cal sobre a dita “falácia naturalista”, que propugnava, dentre outras coisa, a 

existência da ação enquanto um conceito ontológico, como defenderam os modelos 

causal-naturalista e finalista da ação, levando a conclusão de que a ação humana 

deve ser concebida como um processo simbólico regido por normas; não à toa o 

conceito proposto por Vives Antón sustenta-se exatamente na linguagem, posto que 
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esta seja regida por uma regra, a gramática, que dá significado àquilo que o ser 

humano diz e não àquilo que ele supostamente pretenderia dizer. 

Realizada a abordagem do conceito significativo de ação, mostra-se 

interessante trazer a lume um pouco mais da proposta de Vives Antón, não no 

sentido estrito da ação, mas em relação à possibilidade de reestruturação da teoria 

do delito, até como forma de se vislumbrar o modo pelo qual a ação foi tratada 

quando das disposições daquilo que o penalista espanhol denomina de “pretensões 

de validade da norma penal”, equivalente às “categorias delitivas”. 

 

 

4.2.3 A PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO DA TEORIA DO DELITO 

 

 

De acordo com Vives Antón260, para processar a validade de uma norma 

penal frente a ações, se faz necessário articular sua pretensão global de justiça em 

pretensões parciais e concretas, ao que, diante disto e das relações entre os 

distintos aspectos da pretensão de justiça da norma penal, pode extrair-se assim 

uma sistemática de acordo com as ideias expostas em sua obra. Neste ponto em 

específico, a preocupação do autor se dá em propor um sistema que não se limite a 

uma imagem meramente “estilizada” do delito, mas sim em um conjunto ordenado 

de tópicos que permitam agrupar de maneira racional os problemas que podem 

apresentar-se no momento de aplicação da lei ao caso penal. 

Sendo assim, uma sistemática adequada às suas formulações deverá 

articular-se em torno das pretensões de validade da norma penal261, sendo que esta 

formulação pode se dar, segundo o autor, pela estratificação de ao menos quatro 

tipos de pretensões262: a pretensão de relevância, a pretensão de ilicitude, a 

pretensão de reprovação e a pretensão de necessidade da pena, ao passo que uma 

reestruturação da teoria do delito, nos termos expostos pelo jurista espanhol, 

apresentar-se-ia como uma espécie de teoria “quadripartida” do delito. 
                                                           
260 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 483. 
261 Idem. Conforme se pode depreender, o autor parte da facticidade e validez presente no aporte 
teórico de Habermas, para o qual: “através de pretensões de validez, que transcendem todas as 
medidas simplesmente locais, a tensão entre pressupostos transcendentais e dados empíricos passa 
a habitar na facticidade do próprio mundo da vida. A teoria do agir comunicativo destranscendentaliza 
o reino do inteligível a partir do momento em que descobre a força idealizadora da antecipação nos 
pressupostos pragmáticos [...]” em: HABERMAS, Jürgen. Pensamento Pós-Metafísico. p. 88-94. 
262 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 483. 
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No tocante à pretensão de relevância, o jurista preceitua que a validade da 

norma penal deve estar ligada primeiramente ao tipo de ação, podendo ser chamada 

assim de uma “pretensão epistêmica” e que tem por objeto a afirmação de que a 

ação realizada é uma das ações que efetivamente interessam ao Direito penal e que 

para isto, mostra-se necessário que a ação particular em análise possa ser 

entendida de acordo com um tipo de ação definido legalmente263. 

Desta maneira, a pretensão de relevância se realizaria, em um primeiro 

momento como uma pretensão de “inteligibilidade” que, por sua vez, repousa no fato 

de que os movimentos corporais realizados pelo homem devam ser, efetivamente, 

daqueles que possam seguir a regra da ação e que assim sejam passíveis de 

tipificação, o que se constituiria em uma pretensão de “verdade” e, de outro lado, na 

circunstância de que a ação concreta se revista de um caráter perigoso ou danoso e 

que por isso, deva ser cominada com uma pena264. Assim, uma pretensão de 

“ofensividade” inevitavelmente acompanharia a pretensão conceitual de relevância, 

justificada pelo fato de que o Direito penal só pode considerar como “relevantes” as 

ações que lesionem ou ponham em perigo bens juridicamente protegidos pelas 

normas jurídico-penais265. 
No tangente à pretensão de ilicitude, Vives Antón assevera que após a 

pretensão essencialmente conceitual de relevância, a norma penal exercita frente à 

ação que a ela é conforme, uma segunda pretensão de validade, qual seja a 

pretensão de ilicitude, também chamada de “antijuridicidade formal”. Conforme aduz 

o autor, a ação deve ser não apenas voltada à classe das ações que encontram-se 

tipificadas como lesivas, mas também deve consistir em uma realização do que é 

proibido ou em uma não-realização daquilo que é ordenado; em outras palavras, a 

ação deve transgredir a norma que dirige a conduta266. 

No âmbito desta pretensão de ilicitude é que se encontrariam os elementos 

subjetivos da ação – dolo e imprudência – requeridos pela concreta configuração 

legal e exigidos pelo princípio da culpabilidade, razão pela qual, se a intenção 

concorrente no ato acaba por resultar, positivamente ou por defeito, desaprovada, 

poderá ser entendida a prima facie como “ilícita”; esta noção de que somente “a 
                                                           
263 Ibidem. p. 484. 
264 Idem. 
265 Conforme se denota, a isto equivaleria, portanto, tanto o princípio da legalidade (pretensão 
conceitual de relevância), bem como o princípio da intervenção mínima (pretensão de ofensividade), 
isto é, do Direito penal enquanto ultima ratio. 
266 VIVES ANTÓN, op. cit. p. 485. 
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princípio” poderia a ação ser considerada ilícita, se dá pelo fato de que é também 

nesta pretensão que residiriam as leis permissivas que excluem a ilicitude em torno 

ação, sendo divididas por Vives Antón em permissões fortes (as causas de 

justificação) e permissões fracas (as causas de exclusão da responsabilidade pelo 

fato)267. 

No que se refere à pretensão de reprovação, esclarece o professor que, 

versando a pretensão de ilicitude sobre o âmbito da ação, é seguida pela de 

reprovação, que deve recair sobre o autor; desta maneira, a reprovação jurídica diria 

ao autor que realizou uma ação ilícita, embora fosse juridicamente exigível 

comportar-se de outro modo. Isto consistiria em uma consequência inevitável, na 

qual se postula de um lado a validade da norma e de outro a atitude “participativa” 

do sujeito presumido como transgressor, não o considerando meramente como um 

objeto de manipulação, mas sim como pessoa268. 

Desta forma, a reprovação – e não a pena – teria o condão de restituir ao 

transgressor sua dignidade de “ser racional”, na medida em que se dirige a ele como 

pessoa, tratando como sujeito e não como mero objeto; sendo assim, para ser 

sujeito à reprovação não basta que tenha realizado dolosa ou culposamente a ação 

típica, sem que tenha incidido causas de justificação ou escusas, mas que seja o 

sujeito capaz de reprovação (imputável) e que tenha atuado compreendendo ou 

podendo compreender a ilicitude de sua ação; assim, a pretensão de reprovação se 

consubstanciaria no juízo de culpabilidade, que junto aos de juízos de relevância e 

ilicitude, acabaria por esgotar o conteúdo material do delito269. 

Por fim, Vives Antón270 traz à tona a pretensão de necessidade da pena, a 

última das pretensões de validade da norma penal e que se encontra ancorada no 

princípio constitucional da proporcionalidade; a necessidade da pena seria 

mensurada em abstrato através das distintas pretensões de validade material da 

norma a que se há feito referência (relevância, ilicitude, culpabilidade). 

Vives Antón esclarece, entretanto, que juntamente com essa medida abstrata, 

mostra-se necessário deter-se ao caso concreto e que a pena pode ser isentada 

tanto pela incidência de circunstâncias legalmente previstas, como por 

circunstâncias não previstas. Desta maneira, nos casos em que a pena resulta 
                                                           
267 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 485. 
268 Ibidem. p. 486-487. 
269 Idem. 
270 Ibidem. p. 487. 
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desnecessária, será evidentemente “injusta”, razão pela qual o sistema penal deve 

contar com possibilidades de graças que evitem a injustiça ao caso concreto271. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 VIVES ANTÓN, Tomás Salvador. Fundamentos del sistema penal. p. 487. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente pesquisa realizou-se metodologicamente em três partes:  

Num primeiro momento, buscou-se demonstrar o contexto no qual o conceito 

de ação em Direito penal teria surgido, a importância que o conceito de conduta 

representa no âmbito da teoria do delito, bem como o modo pelo qual tal fenômeno 

foi interpretado durante o século XIX e início do século XX. 

Para tanto, foram trazidas à tona as principais teorias consagradas pela 

dogmática penal de base ontológica, quais sejam: o causal-naturalismo, para o qual 

a ação era concebida como um movimento corporal ligado a uma mudança no 

mundo dos fatos; o neokantismo, que se desenvolveu tanto a partir de críticas ao 

modelo antecedente, quanto pela base teórica voltada à ideia de valores; as teorias 

sociais da ação, que buscando seus fundamentos no neokantismo, trouxeram a 

ideia de que a ação deveria ser compreendida de acordo com o entorno do 

indivíduo, trazendo-se assim a ideia de “relevância social” da ação e; a teoria 

finalista, que atacando frontalmente às teorias que lhe precederam, acabou por 

fundar o moderno modelo de delito, no qual a ação foi concebida pela ideia de fim. 

Num segundo momento, objetivou-se demonstrar que a partir da derrocada 

das teorias voltadas a uma base ontológica, passaram a surgir novas teorias em 

torno da ação e do delito, substancialmente na década de 1970, ocasião em que 

passaram a ser propostas teorizações voltadas a uma base funcionalista. 

Para tanto, foram trazidas à baila as principais teorias modernas da ação, 

quais sejam: a teoria pessoal da ação, desenvolvida a partir do funcionalismo 

teleológico e que concebe a ação enquanto manifestação da personalidade, atrelada 

às funções do próprio Direito penal; a teoria total (ou global) da ação, desenvolvida a 

partir do funcionalismo sistêmico e que concebe a ação pelo ponto de vista da pena, 

atrelada também às funções do Direito penal e que defende a ideia de ação como 

uma afronta à estabilização normativa, bem como; a teoria negativa da ação, 

desenvolvida segundo a lógica de “evitabilidade”, pregando que o sujeito da conduta 

estaria caracterizado como um garantidor de suas ações e omissões. 

Realizada a abordagem das teorias da ação na dogmática de base 

ontológica, bem como de base funcionalista, encaminhou-se a presente pesquisa 

para o seu capitulo central, qual seja a análise da teoria significativa da ação. 
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Desta maneira, a terceira parte da pesquisa foi dividida em duas principais 

abordagens: uma voltada à análise da base filosófica e teórica pela qual a teoria 

significativa da ação sustenta suas formulações e outra voltada a análise da própria 

teoria significativa da ação, isto é, do conceito de ação enquanto significado, bem 

como de seus desdobramentos no âmbito do Direito penal. 

Para tanto, foram trazidas à tona primeiramente as bases filosóficas em torno 

da filosofia da linguagem wittgensteiniana, analisando-se assim o fenômeno dos 

“jogos de linguagem”,  bem como a noção de “regras” contida em suas formulações 

e; secundariamente as bases teóricas em torno da ação comunicativa 

habermasiana, analisando-se assim a ideia de agir comunicativo, bem como dos 

“‘atos de fala”, do “significado”, dentre outras noções deste aporte teórico. 

Vencida a abordagem da base filosófica, passou a presente pesquisa a 

análise de seu objeto central, momento em que: primeiramente foram trazidas 

algumas críticas realizadas por Thomas Salvador Vives Antón aos conceitos de ação 

que lhe precederam, como forma de situar os motivos pelos quais tal teórico opta 

por propor o abandono de tais modelos e a construção de um novo conceito; 

secundariamente, o presente trabalho desceu a minúcias em torno do conceito 

significativo de ação, para o qual a ação não se visualiza mais como um mero 

movimento corporal, nem como um fim buscado pelo autor e muito menos como 

uma mera manifestação da personalidade, mas sim como um fenômeno embebido 

pelo significado que apresenta em um determinado contexto; por fim, buscou-se 

trazer à tona a proposta de reestruturação da teoria do delito a partir das 

denominadas “pretensões de validade da normal penal”, como forma de demonstrar 

que o tema pesquisado não possui efeitos apenas teóricos, mas também práticos. 

De tudo o que foi exposto, portanto, poder-se-ia afirmar que a ação em Direito 

penal pode ser vista exatamente como uma construção: neste sentido, os edifícios 

teóricos produzidos no séc. XIX e início do séc. XX, por estarem fundados em uma 

base ontológica, não tardaram a ruir, o que vem ocorrendo também com os edifícios 

teóricos erigidos na década de 1970, construídos sobre uma base funcionalista. 

Destarte, a teoria significativa da ação mostra-se como um destes novos 

edifícios, com a diferença de que foi alicerçada não em uma base naturalista ou algo 

que o valha, mas na linguagem e na comunicação, o que lhe garante considerável 

segurança, na medida em que a ação, assim como o Direito penal em si, é no final 

das contas: produto da própria linguagem. 
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