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EM TORNO DO DOLO EVENTUAL E NEGLIGÊNCIA 

CONSCIENTE (OU DA [IM]POSSIBILIDADE DO 

ENCERRAMENTO DE UMA DISCUSSÃO PERMANENTE) 

 

Pedro Miguel Freitas* 

 

 

Sumário 

Com estas breves considerações pretendemos analisar, em primeiro lugar, o conceito do 

dolo e sua delimitação face à negligência, tomando como referenciais os cânones 

tradicionais oferecidos pela doutrina de direito continental. Seguidamente, analisaremos o 

conceito de reckleness na doutrina anglo-americana, enquadrando no conceito de facto 

punível tal como é concebido em particular pela jurisprudência e doutrina inglesas. A final, 

empreenderemos uma reflexão em torno da teoria da conformação. 

 

Palavras-chave 
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1. Considerações introdutórias 

 

Olhando para o direito continental, sua doutrina e jurisprudência, o conceito, composição 

e localização sistemática do dolo surgem envoltos em profundas dúvidas. 

Naturalmente que, atendendo ao objeto da nossa análise e contexto em que nos propomos 

estudar, não será o local adequado para avançar como uma análise profunda de todas as 

problemáticas associadas ao dolo, bastando, pois, desenhar as coordenadas essenciais que 

nos permitam enquadrar o problema. 

                                                 
* Professor Auxiliar na Escola de Direito da Universidade do Minho 
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Se atendermos à questão da composição e localização sistemática do dolo, dimensões que 

acabam por estar intimamente conexionadas, é seguro afirmar-se, pelo menos, que o dolo 

não pode deixar de ser encontrado no tipo subjetivo de ilícito. Tal conceção da tipicidade 

nutre-se, como é consabido, dos contributos formulados pelos defensores da teoria finalista 

ou ôntico-fenomenológica do facto punível, de entre os quais se destaca, no que nos 

interessa aqui, a afirmação de uma visão dualista da tipicidade. Nas palavras de Figueiredo 

Dias1, com a teoria finalista, o tipo “é sempre constituído por uma vertente objectiva (os 

elementos descritivos do agente, da conduta e do seu circunstancialismo) e por uma vertente 

subjectiva: o dolo ou eventualmente a negligência”. Esta visão dualista acabaria por marcar 

definitivamente a dogmática jurídico-penal, tornando a teoria finalista um marco 

incontornável em qualquer estudo a este propósito. E, na verdade, ainda que a maioria 

rejeite outros contributos da teoria finalista, designadamente o seu conceito final de ação, 

não se pode negar que a expressão atual da localização sistemática do dolo se reconduz ao 

tipo de ilícito. Questão complementar é a de saber se aquele se esgota no tipo ou se, pelo 

contrário, adquire também significado na culpa, modelando a culpa em culpa dolosa e culpa 

negligente. Ora, embora tendencialmente a doutrina portuguesa caminhe nesse sentido, isto 

é, de uma dupla posição sistemática do dolo2, já no que respeita à demais doutrina europeia 

de matriz jurídica idêntica o mesmo não acontece. Para a doutrina espanhola, por exemplo, 

o dolo encontra-se somente no tipo de ilícito3, pelo que a culpa possui apenas uma natureza 

normativa, englobando circunstâncias ou condições que, quando preenchidas, permitem a 

censurabilidade do autor da prática do facto ilícito. São estas a imputabilidade, a 

possibilidade de conhecimento da ilicitude do facto e a ausência de causas de exculpação 

                                                 
1 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 245. 
2 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 247-248 e TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal, Parte 

Geral, Questões Fundamentais, Teoria Geral do Crime, 3.ª edição, Porto, Universidade Católica Editora, 2016, p. 

327-328. Para este último Autor, o dolo possui uma dupla dimensão ou estrutura: dolo do facto, dolo 

psicológico-intelectual, dolo do tipo ou dolo da factualidade típica, por um lado, e dolo ético, dolo-culpa ou 

culpa dolosa, por outro. Enquanto a primeira dimensão se refere ao conhecimento e vontade de realização dos 

elementos do facto descritos no tipo legal, a segunda expressa, no âmbito da culpa, uma atitude ético-pessoal 

de oposição ou de indiferença perante o bem jurídico. 
3 DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 2.ª edição, Valência, Tirant Lo 

Blanch, 2012, p. 239. 
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ou desculpa4. À crítica de que a culpa, assim configurada, não mais seria do que mero juízo 

de valor, “puro juízo existente na cabeça do juiz”, crítica essa avançada nomeadamente por 

Figueiredo Dias5, contrapõe Roxin que o desentranhamento do objeto de valoração (dolo e 

negligência) da culpa (ou, melhor, responsabilidade) não a transforma em mero juízo de 

valor, dado que todos os elementos do tipo de ilícito se refletem mediatamente na culpa e 

responsabilidade6. 

Um outro nó problemático, que aqui surge como objeto essencial do nosso estudo, é o da 

concreta definição do dolo, em particular do dolo eventual, e sua distinção face a figuras 

que lhe são próximas, designadamente a negligência consciente. 

Antes de mais, para que ocorra o dolo do tipo é necessária a verificação concomitante de 

dois elementos: intelectual e volitivo. Podemos, pois, dizer que o dolo do tipo estará 

preenchido se, por um lado, o agente representar todos os elementos do tipo objetivo de 

ilícito (elemento intelectual do dolo) e, por outro, dirigir a sua vontade à realização desses 

mesmos elementos ou circunstâncias (elemento volitivo do dolo)7. A vontade de realização 

do ilícito, que carateriza o elemento volitivo do dolo, leva à diferenciação de três 

modalidades de dolo: 1) dolo direto de primeiro grau, dolo direto, dolo de primeiro grau ou 

intenção em sentido estrito; 2) dolo direto de segundo grau, dolo necessário, dolo de 

segundo grau; e 3) dolo eventual. Contrariamente ao que se passa quanto ao conceito de 

dolo, o legislador português define expressamente o sentido de cada uma destas 

modalidades. Assim, no artigo 14.º do Código Penal, somos informados de que age com 

dolo direto quem “representando um facto que preenche um tipo de crime, actuar com 

intenção de o realizar” (n.º 1); com dolo necessário “quem representar a realização de um 

facto que preenche um tipo de crime como consequência necessária da sua conduta” (n.º 2); 

e, finalmente, dolo eventual quando o agente representar a realização de um facto que 

                                                 
4 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 796, SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, p. 

548-549 e DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 2.ª edição, Valência, Tirant Lo 

Blanch, 2012, p. 490.  
5 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 247-248. 
6 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 798. 
7 TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Teoria Geral do Crime, 3.ª edição, 

Porto, Universidade Católica Editora, 2016, p. 332. 
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preenche um tipo de crime como consequência possível da sua conduta e atuar 

conformando-se com essa realização (n.º 3).  

Por outras palavras, estaremos perante dolo direto se a realização do tipo objetivo de 

ilícito for o fim ou objetivo da sua conduta, ou seja, se o agente busca intencionalmente a 

realização do facto típico. É irrelevante que o agente não tenha absoluta certeza da realização 

do facto e represente apenas a sua mera possibilidade8, v.g. A dispara contra B a uma 

distância de 50 metros, com intenção de matar, embora lhe pareça improvável que isso 

aconteça devido à distância que os medeia e à sua má pontaria. É igualmente destituída da 

importância a circunstância de a realização do facto não ser o único objetivo ou fim que 

motiva a atuação do agente: estaremos perante dolo direto quer quando a realização do tipo 

é o verdadeiro fim da conduta quer quando seja apenas um meio para a realização de outros 

factos típicos.  

De dolo necessário falaremos se a realização do facto típico não é o fim da conduta, nem 

meio para lograr o conseguimento de outro facto típico, mas apenas sua consequência 

inevitável ou altamente provável, v.g., um agente detona um explosivo num barco para 

obter uma indemnização do seguro, sabendo que iria matar a tripulação a bordo, ainda que 

não tivesse interesse na sua morte9. 

No dolo eventual, a realização do facto típico é representada pelo agente como 

consequência possível do agente. Acrescenta o nosso legislador que, representando como 

possível a realização do facto, o agente conforma-se com essa realização.  

A aparência da solidez da delimitação concetual destas classes do dolo é apoditicamente 

posta em causa quando se pretenda distinguir o dolo eventual de uma figura que lhe é 

próxima. Referimo-nos, como se depreende, à negligência consciente. Acontece que a 

negligência consciente partilha o mesmo elemento intelectual que o dolo eventual, isto é, o 

agente representa a possibilidade de realização do facto típico, residindo a diferença, para 

                                                 
8 Neste sentido, CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del 

Delito, Madrid, Civitas, 1997, p. 416, TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, 

Teoria Geral do Crime, 3.ª edição, Porto, Universidade Católica Editora, 2016, p. 336 e SANTIAGO MIR PUIG, 

Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, p. 270-271. 
9 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 423 e SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, 

p. 271. 
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certa doutrina, no elemento volitivo10. Isto leva-nos à problemática questão de aferição do 

critério mais adequado e razoável para separar as duas figuras. Na doutrina, as mais 

fundadas dúvidas instalam-se desde há muito, pondo-se mesmo em causa qualquer opção 

legislativa nesta matéria. Não é para menos, pois são significativas as implicações no plano 

teórico e prático. Desde logo, nem sempre são punidos os comportamentos praticados com 

negligência, podendo mesmo dizer-se que são residuais os tipos negligentes, o que significa 

que, em não raras hipóteses, bem pelo contrário, a qualificação jurídico-penal de um 

comportamento como negligente ocasionará a absolvição do agente11 e, por outro lado, 

mesmo sendo punível, as consequências jurídico-penais associadas a um tipo negligente 

são, em princípio, mais leves do que as de um tipo doloso. 

Considerada uma das questões mais difíceis e discutidas do direito penal, deu azo ao 

surgimento de teorias como as da conformação, da aprovação ou consentimento, da 

indiferença, da representação, as fórmulas de Frank, entre muitas outras12. Perante esta 

multiplicidade de teorias, tem razão Figueiredo Dias ao afirmar a fragilidade e insegurança 

da distinção teórico-prática entre dolo eventual e negligência consciente13, a ponto tal que, 

em seu entender, deve suscitar-se a questão de saber se não devemos refletir, de iure 

condendo, sobre a razoabilidade de introduzirmos uma nova categoria subjetiva ao lado do 

dolo e negligência, a temeridade, correspondente à recklessness anglo-americana, que 

englobaria as hipóteses de dolo eventual e de negligência consciente. Tal figura, embora 

pudesse carregar consigo eventuais dificuldades dogmáticas e político-criminais, esbateria, 

segundo o mesmo Autor, a diferença de ilícito e de culpa entre o dolo eventual e a 

negligência consciente, fornecendo deste modo uma resposta mais segura às exigências cada 

vez mais prementes de uma sociedade do risco14. A construção dogmática da figura da 

temeridade – que, para Figueiredo Dias, nutriria contributos importantes da doutrina 

                                                 
10 TAIPA DE CARVALHO, Direito Penal, Parte Geral, Questões Fundamentais, Teoria Geral do Crime, 3.ª edição, 

Porto, Universidade Católica Editora, 2016, p. 333. 
11 A regra geral do Código Penal é de que só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos 

especialmente previstos na lei, com negligência (artigo 13.º). 
12 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 424 e ss. 
13 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 376. 
14 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 376. 
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italiana a propósito do crime preterintencional –  obrigaria, naturalmente, à edificação de 

um novo tipo de ilícito e de culpa, ao mesmo tempo que provocaria a reconfiguração do 

dolo e da negligência, esta última limitada agora à negligência inconsciente. Para autores 

como Claus Roxin, não existirão dúvidas de que a introdução de uma terceira modalidade 

subjetiva de prática do facto comportaria uma simplificação na aplicação do Direito, mas 

isso aconteceria à custa de uma indesejável equiparação entre a decisão de oposição ao bem 

jurídico e a confiança negligente na sua conservação. Em todo o caso, conclui Claus Roxin, 

dada a magnitude da tarefa de revisão de toda a parte especial, é extremamente reduzida a 

possibilidade de a recklessness encontrar autonomia na dogmática jurídico-penal 

continental15.  

Para obtermos maior domínio nesta questão faz-se então necessário empreender uma 

descrição, ainda que breve, dos conceitos dogmáticos fundamentais constitutivos de crime 

numa perspetiva anglo-americana, devotando-se especial atenção à recklessness.  

 

 

2. Actus non facit reum nisi mens sit rea16 

 

A conceção tradicional de crime, segundo a doutrina anglo-americana, conduz à 

conclusão de que existem, em regra, dois elementos mutuamente implicativos: actus reus e 

mens rea17. O primeiro desses elementos constitutivos de um crime, o actus reus, compõe-se 

dos elementos externos: a acção ou omissão, o evento, a consequência ou estado de coisas. 

O mens rea, por seu turno, constrói-se a partir dos elementos mentais ou intrínsecos ao 

                                                 
15 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 447-448. 
16 Esta secção corresponde a uma versão reduzida e atualizada de um estudo mais completo que pode ser 

encontrado em PEDRO FREITAS, O contempt of court inglês como limitação do princípio da publicidade no processo 

penal, Lisboa, Rei dos Livros, 2016. 
17 Relevantes, neste domínio, David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., 

Oxford, Oxford University Press, 2015, pp. 50 e ss., Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & 

Sons Ltd, 1978, pp. 29-106, Michael JEFFERSON, Criminal Law, 8.ª ed., Longman, 2007, pp. 41-132, Catherine 

ELLIOTT e Frances QUINN, Criminal Law, 7.ª ed., Longman, 2008, pp. 9-33, Jonathan HERRING, Criminal Law: Text, 

Cases and Materials, 3.ª ed., Oxford University Press, 2008, pp. 77-212, A. P. SIMESTER, G. R. SULLIVAN, J. R. 

SPENCER e Graham VIRGO, Simester and Sullivan's Criminal Law: Theory and Doctrine, 4.ª ed., Hart Publishing, 

2010, pp. 67-172, James RICHARDSON, Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice 2010, Sweet & Maxwell, 

2009, parag. 17-1 a 17-134. 
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agente. Torna-se evidente então que, para que se possa imputar ao agente a prática de um 

crime, se deva provar (a) a realização de um estado de coisas juridicamente desaprovado e 

(b) a atitude interna relacionada com essa mesma realização.  

A este propósito é comummente citada pela doutrina e jurisprudência inglesas a máxima 

latina actus non facit reum nisi mens sit rea18 como significativa da exigência de um princípio 

de coincidência19, rectius, congruência entre o actus reus e mens rea. Regra básica da punição 

do agente pela realização de um tipo de crime é, pois, a presença simultânea e coincidente 

do conjunto de elementos objetivos20 ou externos que conformam o actus reus e o mens rea21 

a eles correspondente. Dito de outro modo, “[t]he actus reus amounts to a crime only when 

it is accompanied by the appropriate mens rea”22.  

 

2.1.1. Actus reus 

 

Glanville Williams23 afirma que o actus reus se esgota nos elementos externos do crime. O 

mesmo é dizer, o actus reus corresponde apenas e só à revelação objetiva do tipo de crime.  

                                                 
18 Que é habitualmente traduzida como “An act does not make a man guilty of a crime, unless his mind be 

also guilty”. Vd. David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford 

University Press, 2015, p. 50 e Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, p. 29. 

Hans-Heinrich JESCHECK, no seu artigo “The Doctrine of Mens Rea in German Criminal Law: Its Historical 

Background and Present Statute”, in The Comparative and International Law Journal of Southern Africa, vol. 8, n.º 

1, Mar., 1975, p. 115, faz correspondê-la ao nosso bem conhecido princípio nulla poena sine culpa. 
19 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 59. 
20 Interessante a posição de Paul H. ROBINSON, "Should the Criminal Law Abandon the Actus Reus-Mens 

Rea Distinction?", in S. Shute, J. Gardner e J. Horder (eds.), Criminal Law: Action, Value and Structure, Oxford 

University Press, 1993, pp. 187-211, que rejeita a identificação entre elementos objectivos/actus reus e elementos 

subjectivos/mens rea, com base no seguinte raciocínio: “What is the unifying characteristic of the actus reus 

requirements? Are they all 'objective' in nature, as the related concept of 'objective elements' might suggest? 

A circumstance element of an offence may be entirely abstract, such as 'being married' in bigamy or 'without 

licence' in trespass. Indeed, an 'objective' element may include a purely subjective state of mind, such as the 

requirement of causing 'fear' in robbery or the requirement in rape that the victim does not 'consent'. The 

'subjective' nature of mens rea requirements and their common character as 'mental states' are also chequered. 

Negligence is neither subjective nor a state of mind, of course, but rather a failure to meet an objective 

standard” (p. 188-189). 
21 Uma excepção a esta regra residirá nas chamadas offences of strict liability.  
22 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 59. 
23 Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, p. 30. 
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Apesar da aparente clareza e simplicidade desta conceptualização, nem sempre é fácil, 

porém, maxime para a jurisprudência inglesa24, destrinçar o que pertence ao actus reus 

daquilo que se refere ao mens rea. São exemplo disso mesmo aquelas descrições típicas em 

que são usados verbos como permitir, apropriar ou possuir (v. g. droga ou uma arma 

proibida), que implicam tanto um comportamento, enquanto manifestação externa e 

objetiva, como também um elemento mental ou subjetivo, um determinado animus por parte 

do agente. Pela necessária coexistência de elementos externos (objetivos) e internos 

(subjetivos), não se pode dizer que, nestas situações, o actus reus consiga revelar-se 

autonomamente. É necessário, pois, que surja o mens rea, enquanto elemento 

funcionalmente complementar, para que se compreenda e se realize, na sua globalidade, a 

definição da conduta proibida25. 

 

2.1.2. Mens rea 

 

A punição de um agente supõe, em via de princípio, como já anunciámos, a prática 

culposa (mens rea26) de um facto típico e ilícito (correspondente, não sem algumas dúvidas, 

ao conceito de actus reus27). Mas a concreta definição e conteúdo material do conceito de 

mens rea tem suscitado as mais diversas dúvidas na doutrina anglo-americana. Diz-se, aliás, 

                                                 
24 David ORMEROD e Anthony HOOPER, Blackstone's Criminal Practice 2010, Oxford University Press, 2009, 

parag. A1.4. 
25 É elucidativo o exemplo, retirado da jurisprudência, que se encontra em David ORMEROD e Anthony 

HOOPER, Blackstone's Criminal Practice 2010, Oxford University Press, 2009, parag. A1.4.: “A person may, for 

example, possess a controlled drug without realising what it is that he possesses, but he does not possess 

something which, unknown to him, has become stuck to the sole of his shoe or the blade of his penknife”. 
26 Entendido como “Schuld” por Hans-Heinrich JESCHECK, “The Doctrine of Mens Rea in German Criminal 

Law: Its Historical Background and Present Statute”, in The Comparative and International Law Journal of 

Southern Africa, vol. 8, n.º 1, Mar., 1975, passim.  
27 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 56, a propósito da localização sistemática atribuída às causas de justificação e causas de exculpação, 

dá conta da existência de, pelo menos, três correntes doutrinárias divergentes. A primeira delas, encabeçada 

por Glanville Williams, inclui no actus reus a ausência de qualquer causas de justificação ou causa de exclusão 

da culpa. A segunda, da qual é expoente David Lanham, procede, por seu turno, a uma autonomização 

sistemática das causas de exclusão da ilicitude e culpa, advogando uma conceção tripartida do conceito de 

crime: actus reus, mens rea e ausência de defesa. Por último, temos Michael Moore que, numa visão 

aparentemente mais próxima daquela que é adotada em geral pelos ordenamentos jurídico-penais de 

inspiração alemã, afirma que somente o juízo de (anti)juridicidade do facto típico deve pertencer ao actus reus, 

remetendo as causas de exculpação para um momento metodológica e dogmaticamente posterior. 
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que “there is no term fraught with greater ambiguity than that venerable Latin phrase that 

haunts Anglo-American criminal law: mens rea”28. Apesar disso, podemos, em primeiro 

lugar, discernir, pelo menos, dois possíveis conglomerados definitórios para mens rea. O 

primeiro deles obtém-se a partir da tradução que usualmente lhe é lançada: mente culpada 

(“guilty mind”). Este significado, no entanto, dá azo às mais amplas objeções doutrinais, 

sobretudo pela conotação com o (in)cumprimento de normas ou regras morais que pode ser 

suscitada.  Neste aspeto, a doutrina e jurisprudências anglo-americanas são praticamente 

unânimes ao considerar que o mens rea deve ser perspetivado sob um enfoque unicamente 

legal e não moral29. Um ato imoral nem sempre é ilegal e vice-versa. Veja-se, por exemplo, 

o que afirma Lord Mustill, no caso R. v. Kingston [1995] 2 A.C. 355: 

 

“Each offence consists of a prohibited act or omission coupled with whatever state 

of mind is called for by the statute or rule of the common law which creates the 

offence. In those offences which are not absolute the state of mind which the 

prosecution must prove to have underlain the act or omission - the "mental element" 

- will in the majority of cases be such as to attract disapproval.  

The mental element will then be the mark of what may properly be called a "guilty 

mind." The professional burglar is guilty in a moral as well as a legal sense; he intends 

to break into the house to steal, and most would confidently assert that this is wrong. 

But this will not always be so. In respect of some offences the mind of the defendant, 

and still less his moral judgment, may not be engaged at all. In others, although a 

mental activity must be the motive power for the prohibited act or omission the 

activity may be of such a kind or degree that society at large would not criticise the 

defendant's conduct severely or even criticise it at all. Such cases are not uncommon. 

Yet to assume that contemporary moral judgments affect the criminality of the act, as 

distinct from the punishment appropriate to the crime once proved, is to be misled 

                                                 
28 George P. FLETCHER, Rethinking Criminal Law, p. 398, 1978 apud Michael JEFFERSON, Criminal Law, 8.ª ed., 

Longman, 2007, p. 86. 
29 Michael JEFFERSON, Criminal Law, 8.ª ed., Longman, 2007, p. 87, William WILSON, Criminal Law, 3.ª ed., 

Longman, 2008, p. 116 e Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, pp. 49-50. 

Contra, Kumaralingam AMIRTHALINGAM, “Caldwell Recklessness Is Dead, Long Live Mens Rea's 

Fecklessness”, in The Modern Law Review, vol. 67, n.º 3, Maio, 2004, p. 494. 
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by the expression "mens rea," the ambiguity of which has been the subject of 

complaint for more than a century. Certainly, the "mens" of the defendant must 

usually be involved in the offence; but the epithet "rea" refers to the criminality of the 

act in which the mind is engaged, not to its moral character”30.  

  

Assumir esta ideia, o que concedemos31, não implica, porém, ou pelo menos não deve 

implicar, que a ideia de que a culpa jurídico-penal não exprime um juízo de censura do 

agente pela prática do facto típico e ilícito. Não pode, por isso, dizer-se, como peregrina 

jurisprudência inglesa, que “Mens rea does not (...) involve blameworthiness”32. Tal 

conclusão resulta, com certeza, de uma explicitação menos bem conseguida da 

dissemelhança entre aquilo que é censura jurídica e censura moral. Exprima ela, v. g., uma 

“relação psicológica do agente com o facto no seu significado objectivo, no reflexo espiritual 

da realidade33” – a chamada concepção psicológica da culpa – ou signifique “ter de 

responder pelas qualidades juridicamente desvaliosas da personalidade que fundamentam 

um facto ilícito-típico e nele se exprimem” – na enunciação de Figueiredo Dias34 –, a culpa 

jurídico-penal é, desde logo, um juízo de censura. 

Mas então em que consiste o mens rea? 

De entre um segundo conglomerado definitório, obtemos vários pensamentos 

doutrinários onde, no essencial, não são descortinadas divergências de maior. Para 

Glanville Williams, significa “an intent to do the forbidden act (whether you know it is 

forbidden or not) or (generally) recklessness to it. Intention includes knowledge. 

Exceptionally, a statute may, in addition to intention or recklessness, require another mental 

                                                 
30 No mesmo sentido, R. v. Tolson (1889) 23 Q.B.D. 168. 
31 Sobre as finalidades e legitimação da pena criminal, vd., por todos, FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte 

Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra 

Editora, 2012, pp. 43-85, em especial p. 57. 
32 R. v. Darryl Philip Dodman [1998] 2 Cr. App. R. 338. 
33 Trad. de FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do 

Crime, 2.ª edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 511, do texto de Ernst BELING, Die Lehre 

vom Verbrechen, 1906, p. 10. 
34 FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, A Doutrina Geral do Crime, 2.ª 

edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, p. 525. Para uma melhor compreensão histórica do 

conceito de culpa jurídico-penal, cf. FIGUEIREDO DIAS, Direito Penal, Parte Geral, Tomo I, Questões Fundamentais, 

A Doutrina Geral do Crime, 2.ª edição, 2.ª reimpressão, Coimbra, Coimbra Editora, 2012, pp. 510-528. 
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element, namely, a dishonest intent, such as an intent to deceive or defraud, as part of the 

offence”35. Lord Simon of Glaisdale opta por defini-lo como o “state of mind stigmatised as 

wrongful by the criminal law which, when compounded with the relevant prohibited 

conduct, constitutes a particular offence”36. Já Sandord Kadish diz ser “the mental state 

which is required by the definition of the offence to accompany the act which produces or 

threatens the harm”37. Finalmente, no entender de David Ormerod e Karl Laird, mens rea 

exprime “the state of mind (intention, recklessness, knowledge, belief, suspicion, wilfulness, 

malice, etc), required by the particular crime (...)"3839. Facilmente nos apercebemos, a partir 

da leitura destas definições, que o conceito mens rea é um que não se revela de forma 

unitária, antes se manifesta em vários matizes. De entre as suas várias manifestações, 

iremos, seguidamente, explanar três: intenção, recklessness e negligência40. 

 

a) Intenção41 

                                                 
35 Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, p. 50. 
36 DPP v. Majewski [1977] A.C. 443. 
37 Sanford H. KADISH, "The Decline of Innocence", in The Cambridge Law Journal, vol. 26, n.º 2, Nov., 1968, p. 

274. 
38 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 114. 
39 Também Nicola LACEY, "A Clear Concept of Intention: Elusive or Illusory?", in The Modern Law Review, 

vol. 56, n.º 5, Set., 1993, p.621, n. 1, define mens rea como “the (not entirely happy) umbrella term used by most 

criminal law scholars to refer to a range of practical attitudes or states of mind on the defendant's part, which 

form part of the definition of many offences”. 
40 Ao incluirmos a negligência estamos expressamente a optar por aquilo que a doutrina designa por 

conceito amplo de mens rea. Na verdade, admitindo que mens rea implica a presença de um estado mental ou 

uma realidade psíquica do agente, então, a não ser que a ausência de representação seja em si mesma análoga 

à sua presença, a negligência (inconsciente) pertencerá a uma categoria dogmática autónoma. Cremos que este 

representa o pensamento doutrinário unânime. Apesar de tudo, a negligência representa uma concreta forma 

de culpa e, por isso, pode ser integrada num conceito mais amplo de mens rea. Cf. David ORMEROD e Anthony 

HOOPER, Blackstone's Criminal Practice 2010, Oxford University Press, 2009, parag. A2.11. 
41 Sobre esta matéria, vd., inter alia, Nicola LACEY, "A Clear Concept of Intention: Elusive or Illusory?", in 

The Modern Law Review, vol. 56, n.º 5, Set., 1993, pp. 621-642, Nicola LACEY, “In(de)terminable Intentions”, in 

The Modern Law Review, vol. 58, n.º. 5, Set., 1995, pp. 692-695, J. C. SMITH, "A Note on Intention", in Criminal 

Law Review, Fev., 1990, pp. 85-91, Itzhak KUGLER, “Conditional Oblique Intention”, in Criminal Law Review, 

Abril, 2004, pp. 284-290, Itzhak KUGLER, "The Definition of Oblique Intention", in Journal of Criminal Law, vol. 

68, n.º 1, Jan., 2004, pp. 79-83, M. KAVENY, “Inferring Intention from Foresight”, in Law Quarterly Review, n.º 120, 

Jan., 2004, pp. 81-107, Arfan KHAN, “Intention in Criminal Law: Time to Change?”, in Statute Law Review, vol. 

23, n.º 3, 2002 pp. 235-239, Jeremy HORDER, “Intention in the Criminal Law: A Rejoinder”, in The Modern Law 

Review, vol. 58, n.º 5, Set., 1995, pp. 678-691, Alan NORRIE, “Intention – More Loose Talk”, in Criminal Law 

Review, Set., 1990, pp. 642-644, Alan NORRIE, “Oblique Intention and Legal Politics”, in Criminal Law Review, 

Nov., 1989, pp. 793-807, R. A. DUFF, “Intentions Legal and Philosophical”, in Oxford Journal of Legal Studies, 

vol. 9, n.º 1, Primavera, 1989, pp. 76-94, e Glanville WILLIAMS, “Oblique Intention”, In The Cambridge Law 

Journal, vol. 46, n.º 3, Nov., 1987, pp. 417-438. 
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Embora o conceito de intenção42 seja porventura aquele que se apresenta imediatamente 

mais apreensível de entre os diversos graus de culpa em que se decompõe o mens rea43, um 

consenso doutrinário e judicial em torno de uma concreta formulação não foi ainda hoje 

logrado. De todo o modo são normalmente distinguidas pela doutrina duas classes de 

intenção: intenção direta44 e intenção oblíqua45. 

A primeira – intenção directa – é constituída por aquelas hipóteses em que a realização 

do actus reus surge como o propósito da conduta do agente46. Reconhecida, cum grano salis, 

como equivalente à noção de dolo direto intencional ou de primeiro grau, a intenção direta 

corresponde, pois, à intensidade volitiva mais nítida e acentuada. Esta modalidade de dolo 

inclui ainda, segundo David Ormerod e Karl Larid47, aquelas situações em que a realização 

do actus reus constitui degrau ou pressuposto necessário para atingir o objetivo último. Por 

exemplo, A, pretendendo ofender a integridade física do seu inimigo, B, que se encontra 

dentro de casa, atira uma pedra que, antes de acertar em B, parte o vidro da janela, atrás da 

qual este se encontrava. O dano ser-lhe-á imputado sob a forma de intenção direta. 

Por seu turno, a intenção oblíqua48 refere-se aos casos em que a realização do actus reus 

surge não como objetivo último ou intermédio do agente, mas sim como consequência 

inevitável da sua conduta. A consequência da conduta há-de configurar-se para o autor 

como “altamente provável” ou “virtualmente certa”49. Esta segunda aceção, claramente um 

critério mais lasso de intenção, denominada intenção oblíqua, parece, a nosso ver, 

reconduzir-se grosso modo ao conceito de dolo direto necessário ou de segundo grau.  

                                                 
42 Intention, no original. 
43 William WILSON, Criminal Law, 3.ª ed., Longman, 2008, p. 122. 
44 Trad. literal de direct intention. 
45 Trad. literal de oblique intention. 
46 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 118.  
47 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 121-122. 
48 Expressão cunhada por BENTHAM, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Burns and Hart, 

1970, pp. 86-87 apud Glanville WILLIAMS, “Oblique Intention”, In The Cambridge Law Journal, vol. 46, n.º 3, Nov., 

1987, p. 420. 
49 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 118, Glanville WILLIAMS, “Oblique Intention”, In The Cambridge Law Journal, vol. 46, n.º 3, Nov., 1987, 

p. 421 e Itzhak KUGLER, "The Definition of Oblique Intention", in Journal of Criminal Law, vol. 68, n.º 1, Jan., 

2004, p. 79.  
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b) Recklessness50 

 

De entre as formas mais correntes de mens rea, a recklessness é entendida como um tertium 

quid51, situado entre a intenção e a negligência (inconsciente)52.  

Embora dotada de enorme importância prática, por constituir amiúde, relativamente à 

intenção, uma alternativa típica de responsabilização jurídico-penal de um agente, a precisa 

noção de recklessness encontra-se apesar disso (e talvez por isso mesmo) envolta em acesa 

discussão jurisprudencial e académica. R. v. Cunningham53, R. v. Caldwell54, R. v. Lawrence55 e 

R. v. G.56 são comummente apontados como marcos jurisprudenciais que, pela sua 

importância no tratamento jurídico-penal deste conceito, contribuíram de modo decisivo 

para a sua modelação.  

Os casos de recklessness são aferidos de acordo com um standard judicial denominado 

Cunningham recklessness. Este teste deve o seu nome a Roy Cunningham, um indivíduo que, 

pretendendo furtar dinheiro que se encontrava no interior de uma casa desocupada, 

danificou um contador de gás, provocando uma fuga de gás.  O gás, que foi vazando, 

colocou em perigo a vida de um vizinho que se encontrava a dormir. Do seu julgamento57, 

do qual resultaria aliás a sua absolvição, sobressaiu um critério de avaliação segundo o qual 

recklessness supõe que o agente represente a existência de um risco de produção de um 

resultado típico e tome esse risco. Assim, para que Cunningham pudesse ser 

responsabilizado criminalmente fazia-se necessário que a acusação provasse, desde logo, 

que o agente representou o risco de que o gás poderia vir a ser inalado por alguém. Não é 

                                                 
50 Categoria dogmática cuja nomenclatura poderá ser traduzida, grosso modo, por imprudência ou 

temeridade.  
51 Greg TAYLOR, "Concepts of Intention in German Criminal Law", in Oxford Journal of Legal Studies, vol. 24, 

n.º 1, 2004, p. 102. 
52 Cf. Dan W. MORKEL, “On the Distinction between Recklessness and Conscious Negligence”, in The 

American Journal of Comparative Law, vol. 30, n.º 2, Primavera, 1982, p. 326. Por isso, é natural que, ao comparar 

com os conceitos existentes na dogmática jurídico-penal alemã, o Autor infira: “In view of the foregoing it is 

clear that the recklessness standard of Anglo-American law covers the scope of both dolus eventualis and 

bewusste Fahrlässigkeit (...)”. 
53 [1957] 2 All ER 412. 
54 [1982] A.C. 341. 
55 [1982] A.C. 510. 
56 [2004] 1 A.C. 1034. 
57 R. v. Cunningham [1957] 2 All ER 412. 
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suficiente dizer que, dadas as circunstâncias, o agente deveria tê-lo representado. Como 

assevera David Ormerod e Karl Laird58, “[i]t is a subjective form of mens rea focused on the 

defendant’s own perceptions of the existence of a risk” – devido ao seu entono subjetivo 

esta conceção é conhecida também por subjective recklessness. A afirmação do recklessness não 

é afastada mesmo que a apreciação do risco, uma vez presente na consciência do agente, 

seja suprimida ou afastada, v.g. por razões esténicas.  

Importante ainda referir que nem todos os riscos fundamentam o recklessness59, pois que, 

em certas ocasiões, o agente representa o risco como significativamente diminuto, razão pela 

qual se justificará tomá-lo ou assumi-lo. Noutras ocasiões, apesar do risco ser de elevado 

carácter, a punibilidade por recklessness será excluída por força da utilidade ou conveniência 

social da conduta. Neste particular, a utilidade social da conduta e a probabilidade ou 

gravidade da conduta serão analisadas à luz de um critério objetivo, o de saber se um 

indivíduo prudente e razoável tomaria a mesma opção.  

A conceção subjetivista, que, como iremos ver, ainda hoje preside à construção dogmática 

do conceito de recklessness, nem sempre logrou ser doutrinal e jurisprudencialmente aceite, 

na medida em que, durante mais de duas décadas, a jurisprudência anglo-americana tomou 

um rumo muito diferente nesta matéria. De facto, em R. v. Caldwell60, R. v. Lawrence61, 

volvidos cerca de vinte e cinco anos sobre R. v. Cunningham, sustentou-se que, quando a 

conduta do agente tenha resultado no dano de propriedade alheia, recklessness existiria se 

“(1) he does an act which in fact creates an obvious risk that property will be destroyed or 

damaged” e “(2) he either has not given any thought to the possibility of there being any 

such risk62 or has recognised that there was some risk involved and has nonetheless gone 

on to do it63” (negrito nosso). A partir daqui fica óbvia a possível incursão numa 

generalização da capacidade de representar o risco de dano criado pela conduta do agente, 

                                                 
58 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 130. 
59 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 131. 
60 [1982] A.C. 341. 
61 [1982] A.C. 510. 
62 Conhecido doutrinalmente como inadvertent recklessness. 
63 Apelidado advertent recklessness. 
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operada a partir de um padrão de “homem sensato” ou “homem razoável”. Não era exigível 

que, em concreto, o agente houvesse representado o risco, mesmo que tal falta de 

representação adviesse de uma qualquer incapacidade. O critério definidor de recklessness 

era, portanto, em última instância, um critério objetivo que não tinha em linha de conta as 

capacidades individuais detidas pelo agente.  

Esta solução, porém, levantou sérias reservas por parte de académicos, magistrados, 

solicitors e barristers, chegando-se mesmo a considerá-la como um dos mais duros golpes 

infligidos ao direito criminal64 que nada mais serviria senão para “confound judges and 

juries, be a bane to law students, and add to the incomes of practitioners, for some time to 

come”65. 

Em 2004, R. v. G. veio repor o critério sustentado em R. v. Cunningham. No caso estavam 

em causa duas crianças, de 11 e 12 anos respetivamente, que haviam ateado fogo a uns 

jornais nas traseiras de uma loja. O fogo acabaria por alastrar-se à loja e provocar prejuízos 

na ordem de um milhão de libras. Nenhum dos agentes equacionou a hipótese de o fogo 

provocar esses prejuízos, pois, partiram do pressuposto que os jornais iriam simplesmente 

ficar consumidos pelo fogo. 

Do colectivo foi Lord Bingham o mais assertivo em responder afirmativamente a uma 

mudança que há muito vinha sendo reclamada pelos vários sectores da justiça inglesa em 

relação a um cânone judicial tido como “injusto”. A sua conclusão foi particularmente 

transparente ao declarar que o seu ponto vista sobre a questão era coincidente com o que se 

pode encontrar na Cláusula 18(c) do Criminal Code Bill incluso no Report on Criminal Law: A 

Criminal Code for England and Wales and Draft Criminal Code Bill66, isto é, "[a] person acts 

recklessly (...) with respect to—(i) a circumstance when he is aware of a risk that it exists or 

                                                 
64 Glanville WILLIAMS, "Recklessness Redefined", in The Cambridge Law Journal, vol. 40, n.º 2, Nov., 1981, p. 

283. No mesmo sentido, David IBBETSON, “Recklessness Restored”, in The Cambridge Law Journal, vol. 63, n.º 1, 

Mar., 2004, p. 13. 
65 Glanville WILLIAMS, "Recklessness Redefined", in The Cambridge Law Journal, vol. 40, n.º 2, Nov., 1981, p. 

283.  
66 Correspondente a uma das já várias tentativas de edificação de um Código Penal para Inglaterra e País 

de Gales. Cf. REINO UNIDO, LAW COMMISSION, Report on Criminal Law: A Criminal Code for England and Wales 

and Draft Criminal Code Bill, vol. 1, Her Majesty’s Stationery Office, 1989.  



Em torno do dolo eventual e negligência consciente (ou da [im] possibilidade do encerramento de uma discussão 

permanente) 

- 120 - 

 

will exist; (ii) a result when he is aware of a risk that it will occur; and it is, in the 

circumstances known to him, unreasonable to take the risk"67. 

Um outro ponto da exposição de Lord Bingham merece aqui ser salientado. A certo ponto 

da argumentação expendida perante a House of Lords colocou-se a questão de saber se era 

defensável a ideia de que o Caldwell test, recklessness na forma acima referida, podia ser 

aplicado de forma mitigada, rectius, medianamente concretizada ou subjetivada, tomando 

como padrão crítico não o homem adulto razoável, mas, dado que os agentes tinham cerca 

de 12 anos de idade, a criança razoável e prudente de idade idêntica. Lord Bingham refutou 

terminantemente essa possibilidade por considerar que tal solução apenas carregaria 

consigo mais dificuldades de interpretação e aplicação e, sobretudo, porque seria abalado o 

princípio de que a condenação supõe a prova da culpa individual e pessoal do agente. A 

aporia esboçada, se bem compreendemos, estava em que o conteúdo material da culpa 

jurídico-penal tornar-se-ia resultado de uma lógica normativa que, não obedecendo ao real 

do indivíduo, às suas singulares características e qualidades, levaria a quebrantar o vínculo 

que entre ele e a culpa deve existir.  

Mas, por outro lado, será político-criminalmente defensável um critério em que a 

comprovação da representação do risco depende em muito (quando não exclusivamente) 

das declarações do agente? Não é disto que se trata quando se fala em critério subjetivo? 

Lord Bingham, em R. v. G., não duvida que os jurados sejam perfeitamente capazes de 

enfrentar as dificuldades colocadas pela adoção de um tal critério:  

 

“There is no reason to doubt the common sense which tribunals of fact bring to 

their task. In a contested case based on intention, the defendant rarely admits 

                                                 
67 Apesar de ter base subjetiva, se assim podemos dizer, o critério de aferição de recklessness aqui retratado 

é parcialmente objetivo, na precisa medida em que, para além da comprovação de que o agente representou a 

existência de um risco de produção de um resultado típico, necessário se torna verificar se a sua atuação se 

manteve ou não dentro da medida de risco permitido. Segundo David ORMEROD e Anthony HOOPER, em 

Blackstone's Criminal Practice 2010, Oxford University Press, 2009, parag. A 2.5., “[t]he accused's awareness is 

only relevant as to the level of the risk, not as to its reasonableness”.  Estamos em crer que esta apreciação de 

razoabilidade e sensatez na atuação do agente que criou ou potenciou o risco implica, sobretudo, perceber se, 

atentas as circunstâncias concretas, o mesmo se reconduz ainda a um conjunto de riscos permitidos numa 

sociedade que, hoje em dia, não pode ser corretamente perspetivada sem que se apele à consabida expressão 

de Ulrich Beck: Risikogesellschaft ou “sociedade do risco”. Cf. Ulrich BECK, Risk society: towards a new modernity, 

Sage Publications, 1992, pp. 19 e ss. 
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intending the injurious result in question, but the tribunal of fact will readily infer 

such an intention, in a proper case, from all the circumstances and probabilities and 

evidence of what the defendant did and said at the time. Similarly with recklessness: 

it is not to be supposed that the tribunal of fact will accept a defendant's assertion 

that he never thought of a certain risk when all the circumstances and probabilities 

and evidence of what he did and said at the time show that he did or must have 

done”. 

  

Ao júri caberá, portanto, a tarefa de indagar se houve ou não por parte do agente 

consciência ou representação de um certo risco, a partir dos factos apresentados em sede de 

audiência e tendo sempre por base as suas capacidades e características biopsicológicas 

individuais. 

Este otimismo não é, no entanto, partilhado por todos. A busca de uma solução de 

compromisso entre Cunningham e Caldwell, mesclando o que de mais proveitoso pode ser 

retirado de cada destes critérios, tem levado determinada doutrina a aventar outros critérios 

definidores de recklessness68: para uns, a não representação ou má representação do risco não 

é motivo bastante para afastar a imputação jurídico-penal a título de recklessness, pelo 

contrário, é seu fundamento caso a existência do risco fosse intelectualmente cognoscível 

pelo agente, isto é, se, tendo em conta as capacidades do agente, o risco fosse por ele 

reconhecível69 - conditionally subjective test; enquanto para outros, conjeturando um teste 

denominado de indiferença prática, apenas se verifica recklessness quando se comprova que 

a conduta do agente traduz uma atitude íntima de indiferença prática para com interesses 

de terceiros, independentemente de existir a representação de um risco da sua lesão70. 

                                                 
68 David IBBETSON, “Recklessness Restored”, in The Cambridge Law Journal, vol. 63, n.º 1, Mar., 2004, p. 15. 
69 Cf. Glanville WILLIAMS, "Recklessness Redefined", in The Cambridge Law Journal, vol. 40, n.º 2, Nov., 1981, 

passim e David ORMEROD e Anthony HOOPER, Blackstone's Criminal Practice 2010, Oxford University Press, 2009, 

parag. A 2.6. 
70  R. A. DUFF, Intention, Agency, and Criminal Liability, Basil Blackwell, 1990, p. 172 apud David ORMEROD E 

KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 2015, p. 138, n. 155. 
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Em suma, no estado atual do direito anglo-americano, aferir a existência de  recklessness 

envolve saber 1) se o agente previu o risco de preenchimento do actus reus e 2) se era razoável 

para o agente tomar esse risco perante as circunstâncias que lhe eram conhecidas71. 

 

c) Negligência72 

 

A negligência, diferentemente do que se passa com a intenção e recklessness, não assume 

um relevo político-criminal e dogmático assaz significativo. Aliás, a decisão de punir 

criminalmente os comportamentos negligentes levanta, ainda hoje, por parte da certa 

doutrina anglo-americana, sérias reservas. Para Jerome Hall, por exemplo, a “penalisation 

for negligent behaviour (regardless of capacity) is an unwarranted repudiation of the 

principle of mens rea; and that although the objective standard is defensible in private and 

in corrective law, it is invalid in penal law”73. A rejeição da penalização da conduta 

negligente, no entendimento dos defensores desta perspetiva, justifica-se por três razões74: 

de base histórica, dado que a maioria dos ordenamentos jurídico-penais modernos tem 

restringido progressivamente o âmbito de punição das condutas negligentes; de finalidade 

utilitarista da pena, na medida em que a pena só serve como instrumento de prevenção 

quando em causa esteja um comportamento deliberado e consciente75 - nestes casos de 

conduta negligente é certo que a vontade do agente não se dirige à realização do actus reus; 

                                                 
71 David ORMEROD E KARL LAIRD, Smith and Hogan’s Criminal Law, 14.ª ed., Oxford, Oxford University Press, 

2015, p. 129. 
72 Cf. George P. FLETCHER, “The Theory of Criminal Negligence: A Comparative Analysis”, in University of 

Pennsylvania Law Review, vol. 119, n.º 3, Jan., 1971, pp. 401-438 e Glanville WILLIAMS, “Mens Rea and 

Negligence”, in The Modern Law Review, vol. 16, n.º 2, Abr., 1953, pp. 231-232. 
73 Jerome Hall, Principles of Criminal Law, Bobbs-Merrill, 1947, p. 333 apud J. R. SPENCER e Marie-Aimée 

Brajeux, “Criminal liability for negligence – a lesson from across the Channel?”, in International and Comparative 

Law Quarterly, vol. 59, Jan., 2010, pp. 1-24. 
74 Seguimos, cum grano salis, a exposição de J. R. SPENCER e Marie-Aimée BRAJEUX, “Criminal liability for 

negligence – a lesson from across the Channel?”, in International and Comparative Law Quarterly, vol. 59, Jan., 

2010, p. 19. 
75 Defensor desta corrente de pensamento, Jerome HALL, “Negligent Behavior Should Be Excluded from 

Penal Liability”, in Columbia Law Review, vol. 63, n.º 4, Abr., 1963, p. 641-642, sobretudo quando afirma: “In 

any event, no evidence whatever supports the assumption that, in some mysterious way, insensitive negligent 

persons are improved or deterred by their punishment or that of other negligent persons”. 
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e de justiça material, porque se vai demasiado longe ao se possibilitar a punição de agentes 

que nada podiam fazer para evitar a consumação do ilícito. 

Significativa franja dos Autores contemporâneos, sobretudo a partir Herbert Hart76, não 

segue a mesma linha de raciocínio e admite, ainda que somente em circunstâncias 

excecionais, a punição do agente a título de negligência. Veja-se Glanville Williams ao crer 

que, de um ponto de vista de prevenção geral e especial, se justifica a decisão político-

criminal de se punir a conduta negligente77, acrescentando ainda: “Responsibility is for 

negligence is therefore exceptional for the more serious crimes. There would be much to be 

said for enacting that no one should be sent to prison on account of negligence”78. Por seu 

turno, J. R. Spencer e Marie-Aimée Brajeux, ao mesmo tempo que relatam ser prática 

judiciária a responsabilização jurídico-penal a título negligente e consequente aplicação de 

pena de prisão em determinados tipos de manslaughter, patenteiam alguma apreensão 

quanto à possível introdução de cláusula geral de punição do agente que negligentemente 

mate ou ofenda a integridade física de outrem, pois tal significaria, diante da tradicional 

falta de sensibilidade dos tribunais ingleses para o recurso a penas substitutivas, que de 

resto apenas vem acompanhar os apelos da sociedade no sentido de uma efetiva e visível 

punição do criminoso, um aumento exponencial da população prisional à custa de agentes 

em relação aos quais se assesta uma culpa substancialmente mais reduzida79.  

Num outro ponto parece haver larga concordância doutrinal: “A person is negligent if he 

fails to exercise such care, skill or foresight as a reasonable man in his situation would 

exercise”80. Assim, age negligentemente aquele que, ao não proceder com o cuidado devido, 

fica aquém do comportamento que um homem prudente, consciencioso e razoável 

assumiria em idêntica situação. A negligência corresponde, portanto, neste ponto de vista, 

                                                 
76 H. L. A. HART, Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law, 2.ª ed., Oxford University 

Press, 2008. 
77 Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, pp. 46-48. 
78 Glanville WILLIAMS, Textbook of Criminal Law, Stevens & Sons Ltd, 1978, p. 48. 
79  Cf. J. R. SPENCER e Marie-Aimée BRAJEUX, “Criminal liability for negligence – a lesson from across the 

Channel?”, in International and Comparative Law Quarterly, vol. 59, Jan., 2010, pp. 23-24. 
80 REINO UNIDO, LAW COMMISSION, Report on Criminal Law: Report on the Mental Element in Crime, Her 

Majesty’s Stationery Office, 1978, p. 34, REINO UNIDO, LAW COMMISSION, Working Paper on Codification of the 

Criminal Law: General Principles – The Mental Element in Crime, Her Majesty’s Stationery Office, 1970, pp. 57-63, 

James RICHARDSON, Archbold, Criminal Pleading, Evidence and Practice 2010, Sweet & Maxwell, 2009, parag. 17-

43 e William WILSON, Criminal Law, 3.ª ed., Longman, 2008, p. 136. 
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a uma violação de um standard objetivo81 de comportamento. Um standard que convoca o 

homo juridicus: o homem prudente, razoável e fiel aos valores do Direito. No entanto, autores 

há que, para além deste elemento concretizador do standard devido, assinalam igualmente 

o respeito pelas normas jurídicas e técnicas82. 

Questão sobre a qual não se oferecem dúvidas tem que ver com a inexistência da 

representação por parte do agente do risco de produção do facto típico. Nas palavras de J. 

Turner, a negligência 

 

“indicates the state of mind of the man who acts without adverting to the possible 

consequences of his conduct; he does not foresee those consequences. The word further 

indicates that he is in some measure in fault, and that we should expect an ordinary, 

reasonable, man to foresee the possibility of the consequences and to have regulated 

his conduct so as to avoid them”83. 

 

Facilmente se compreende o carácter unitário da negligência, que abrange somente a 

negligência inconsciente, se não se olvidar o alcance dogmático concedido à recklessness, em 

relação ao qual nos referimos no ponto anterior. 

 

 

4. Zeitgeist no direito penal continental 

 

Poder-se-á afirmar, com mediana segurança, que a resposta à questão de onde se situa a 

fronteira entre dolo eventual e negligência consciente tem gravitado, no direito penal 

                                                 
81 Claramente minoritária é a posição de Helbert Hart que advoga a indispensabilidade de serem colocadas, 

de forma sucessiva, duas questões: “Did the accused fail to take those precautions which any reasonable man 

with normal capacities would in the circumstances have taken?” e “Could the accused, given his mental and 

physical capacities, have taken those precautions?”. Apenas com a resposta afirmativa a ambas as questões se 

abriria então espaço para a punição do agente a título negligente – ao incluir uma dupla valoração, o critério 

deixa, portanto, de ser puramente objetivo. Vd. H. L. A. HART, Punishment and Responsibility: Essays in the 

Philosophy of Law, 2.ª ed., Oxford University Press, 2008, p. 154. 
82 Cf. REINO UNIDO, LAW COMMISSION, Working Paper on Codification of the Criminal Law: General Principles – 

The Mental Element in Crime, Her Majesty’s Stationery Office, 1970, pp. 57-59. 
83 J. W. C. TURNER, "The Mental Element in Crimes at Common Law", in The Cambridge Law Journal, vol. 6, 

n.º 1, 1936, p. 39.  
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continental, em torno de duas grandes teorias que agregam, em si, numerosas variações: a 

teoria da aprovação ou consentimento e a teoria da probabilidade84. 

A primeira das teorias coloca o acento tónico na componente volitiva, sendo nessa 

medida uma teoria da vontade. É a esta que se recorre quando se sustenta que a diferença 

entre dolo eventual e negligência consciente está em saber se o agente consentiu, aceitou ou 

aprovou interiormente a possibilidade do resultado se produzir.  

A teoria da probabilidade85 centra a questão essencialmente no plano cognitivo ou 

intelectual. Para os defensores das teorias da probabilidade o critério decisivo reside, não 

apenas na possibilidade, mas no grau de probabilidade de produção do facto típico que o 

agente representou. Se esta for elevada no quadro da representação do agente, afirma-se a 

presença do dolo eventual, caso contrário estaremos perante a negligência consciente. É 

completamente indiferente a concreta atitude interna do agente relativamente à 

possibilidade de realização do facto. 

Qualquer uma destas teorias não está isenta de críticas e, perante as contínuas 

dificuldades, sobreveio uma teoria mista ou eclética86, que mereceu e merece amplo 

acolhimento na doutrina alemã, mas não só, apelidada de teoria da conformação. No 

essencial, descobrem-se nesta teoria fortes traços cognitivos e volitivos, pois faz depender a 

afirmação do dolo da circunstância de o agente tomar a sério a possibilidade de realização 

do facto típico e se conformar com essa possibilidade87. Neste contexto, tomar a sério 

corresponderá a contar com a possibilidade do delito, enquanto conformação existirá se o 

agente se resignar perante essa possibilidade, mesmo que lhe pareça indesejável88. 

                                                 
84 SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, p. 272 e ss. 

Essencialmente no mesmo sentido, FRANCISCO MUÑOZ CONDE e MERCEDES GARCÍA ARÁN, Derecho Penal, 

Parte General, 8.ª edição, Valência, Tirant Lo Blanch, 2010, p. 271 e DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA, Lecciones de 

Derecho Penal, Parte General, 2.ª edição, Valência, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 250. 
85 Faz-se necessária uma chamada de atenção para a circunstância de falta de consenso sobre a 

categorização e significado das teorias da representação, possibilidade e probabilidade, sendo descortinadas 

três opções doutrinárias: 1) equivalência entre teoria da possibilidade e teoria da representação; 2) equivalência 

entre teoria da probabilidade e teoria da representação; 3) teoria da possibilidade e teoria da probabilidade 

como modalidades da teoria da representação. Cf., sobre este assunto, DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA, Lecciones 

de Derecho Penal, Parte General, 2.ª edição, Valência, Tirant Lo Blanch, 2012, p. 248. 
86 DIEGO-MANUEL LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho Penal, Parte General, 2.ª edição, Valência, Tirant Lo 

Blanch, 2012, p. 250. 
87 SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, p. 274. 
88 SANTIAGO MIR PUIG, Derecho Penal, Parte General, Barcelona, Editorial Reppertor, 2015, p. 274. 
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Recorrendo à fórmula de Claus Roxin89, “há que afirmar o dolo eventual quando o sujeito 

conta seriamente com a possibilidade de realização do tipo, mas apesar disso segue atuando 

para alcançar o fim almejado, e se resigna assim (...) a uma eventual realização de um delito, 

conforma-se com ela. Pelo contrário, atua com negligência consciente quem nota a 

possibilidade de produção do resultado, mas não a toma a sério e, consequentemente, não 

se resigna a ela, confiando negligentemente na não realização do tipo”. 

Parece evidente que embora esta teoria possua um substrato material medianamente 

distinto das teorias que se situam a seu montante, e que, por essa razão, a elevam a uma 

alternativa teórica razoável, não passa incólume a uma certa imprecisão terminológica 

reconhecida aliás por quem a sufraga. Claus Roxin, por exemplo, afirma que a “delimitação 

segundo os pares concetuais «tomar a sério – negligência ou ligeireza», «resignar-se a – 

confiar em» impôs-se hoje na doutrina científica, na qual, junto a tomar a sério o resultado 

e a resignar-se com ele, se mencionam frequentemente como critério do dolo eventual o 

«contar» com o resultado ou «conformar-se com» ele. As combinações e matizações 

realizadas pelos diferentes autores na aplicação das caraterizações em forma de lemas são 

mais de natureza linguística que material”90. A isto acresce a dificuldade de tradução de 

subtilezas linguísticas alemãs que, por exemplo, em expressões como Inkaufnehmen ou 

Inkaufnahme des Erfolges, nucleares nesta matéria, originaram uma miríade de correlativos 

terminológicos como conformar-se, tomar em consideração, resignar-se ou aceitar o 

resultado tal qual como aparece91. Naturalmente que o problema não residirá 

                                                 
89 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 427. 
90 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 428. 
91 Dão conta desta dificuldade Luzón Peña, García Conlledo e Vicente Remesal, a propósito da tradução do 

tratado de Claus Roxin, em CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la 

Teoria del Delito, Madrid, Civitas, 1997, p. 428, bem como Jesús-María Silva Sánchez, na tradução de BERND 

SCHÜNEMANN (ed.), El Sistema Moderno del Derecho Penal: Cuestiones Fundamentales, Estudios en Honor de Claus 

Roxin en su 50.º Aniversario, Madrid, Editorial Tenos, 1991, p. 69. Socorrendo-se de estudos de Gimbernat e Mir 

Puig, Jesús-María Silva Sánchez dá conta que a expressão Inkaufnahme des Erfolges se refere, na sua etimologia, 

ou à argúcia de certos comerciantes que, querendo maximizar as suas vendas, vinculam a venda de 

mercadorias desejadas pelo cliente à condição de que este adquira outros com pouca procura, tendo este que 

sopesar na decisão de comprar a mercadoria deseja aquelas mercadorias que não deseja; ou às situações em 

que um indivíduo avalia os prós e contras de comprar uma coisa cujas características não correspondem 

integralmente àquilo que desejava.  
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fundamentalmente no exercício de tradução, quanto na polissemia da expressão usada que 

permite, aliás, não apenas uma tradução, sempre correta, em palavras diferentes, mas 

também a sua substituição por outras palavras praticamente idênticas na língua nativa em 

que a mesma se enquadra. Este último fenómeno é visível nos escritos de penalistas alemães 

que, desejando evitar a repetição terminológica ou com o ensejo de edificarem uma teoria 

supostamente diferenciadora, recorrem a expressões diferentes, querendo materialmente 

afirmar praticamente o mesmo que os restantes autores. Assistimos por isso, a mais das 

vezes, a um contínuo exercício de formulação terminológica dos critérios distintivos entre 

dolo eventual e negligência consciente que dificilmente contribuirá para uma interpretação 

e aplicação consistentes neste domínio.  

Perante isto não deixamos de acompanhar aqueles que, olhando para outras paragens 

jurídicas, colocam pelo menos a necessidade de analisar com maior profundidade os 

conceitos que aí emergem, para, mais do que assimilá-los tal como foram originariamente 

formulados, o que seria imprudente atendendo logo às dissimilitudes na construção 

dogmática do facto punível, desbravarmos novos caminhos dogmáticos que possam, de 

algum modo, contribuir para uma maior solidez do edifício político-criminal e dogmático 

que une toda uma comunidade jurídica, da qual fazemos parte. O nosso intento, neste local, 

foi tão-somente o de, por um lado, expor as coordenadas essenciais do problema e, por 

outro, analisar o status quo anglo-americano neste domínio. Se este nosso pequeno 

contributo der ânimo, por mínimo que seja, a que se pense o problema para além dos 

cânones em que tradicionalmente nos movemos, daremos por cumprido o nosso objetivo. 

 

 

5. Considerações finais 

 

A questão da distinção entre o dolo eventual e a negligência consciente é um dos eternos 

problemas da dogmática jurídico-penal que se revela aparentemente impossível de agregar 

consenso doutrinário. Naturalmente que não podemos ser, de todo, insensíveis à 

dificuldade expressa pelos mais diversos Autores em expressar adequadamente “um 

fenómeno psicologicamente muito subtil e frequentemente norteado por tendências 
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irracionais e apenas relativamente conscientes” 92. Mas conformarmo-nos significa 

permanecermos dependentes de meras aproximações a este “fenómeno”, aproximações 

essas que têm um impacto significativo na vida das pessoas que se apresentam a juízo. 

Talvez não esteja completamente errado Greg Taylor quando, a propósito de um estudo 

comparado sobre o conceito de intenção, denota que “uma diferença cultural notável entre 

os dois debates na Alemanha e em Inglaterra é a quase ausência completa de filósofos e 

psicólogos – que poderiam ser úteis sobretudo na definição do elemento volitivo do dolus 

eventualis (…) – no debate alemão. (...) O que acontece é que os académicos do direito tendem 

a ser também filósofos e a inventar a sua própria psicologia. Isto não é, porém, tão mau 

quanto aparenta atendendo ao papel tradicional do académico jurista alemão, que vai muito 

além da simples sistematização e explanação do direito e inclui debates bastante refinados 

sobre conceitos fundamentais”93. De facto, para além de poder ser proveitoso o estudo dos 

pensamentos e debates jurídicos de outros sistemas jurídicos, a falta de sucesso dos juristas 

alemães numa concreção definitiva do dolo, que é apontada por este Autor, deve ao menos 

levar-nos a um questionamento mais amplo sobre a investigação científica no direito e a sua 

tendencial impermeabilidade diante de outras ciências94. Implicará isto uma mudança 

radical do paradigma instalado na nossa academia, não temos dúvidas: os académicos do 

direito, mais do que outros, desde sempre se caraterizaram por um duplo confinamento, 

quer em relação às demais ciências, quer em relação aos seus próprios pares. Talvez seja 

altura da “globalização” impregnar definitivamente o direito. 

                                                 
92 CLAUS ROXIN, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos, La Estructura de la Teoria del Delito, Madrid, 

Civitas, 1997, p. 427. 
93 Greg Taylor, The Intention Debate in German Criminal Law, Ratio Juris. Vol. 17 No. 3 September 2004, 

p. 374. 
94 Greg Taylor, The Intention Debate in German Criminal Law, Ratio Juris. Vol. 17 No. 3 September 2004, 

p. 374. 


