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Resumo 

 

O Direito Brasileiro vê a emoção como uma modificadora da responsabilidade 

penal. O presente estudo tem como objetivo mostrar alguns aspectos da emoção 

no Código Penal brasileiro. Com subsídios teóricos da Medicina Legal, a autora 

analisa esse distúrbio da consciência que pode fazer uma pessoa cometer crimes 

violentos. Nossa investigação mostra que é um desafio localizar o limite exato 

em que a emoção interfere na consciência e a obscurece. Mas, ela constitui um 

engenhoso mecanismo perturbador da lucidez do homem e, por isso, pode ser 

considerada atenuante da responsabilidade criminal. 
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Abstract:  

 

The Brazilian Right sees the emotion like a changer of the criminal liability. The 

present study has as objective to show some aspects of the emotion in the 

brazilian Criminal Law. With theoretical subsidies from the Forensic Pathology, 

the author analyzes this conscience riot that can make a person to commit 
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violent crimes. Our inquiry sample that is a challenge to locate the accurate limit 

where the emotion intervenes on the conscience and  overshadows it. But it 

constitutes an ingenious disturbing mechanism of the human lucidity and, 

therefore, can be considered of the criminal liability 

Keywords: Criminal Law; Forensic Pathology; Emotion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Imaginemos a situação de uma família vivendo sob o mais severo sistema de 

valores, no zelo de preceitos morais rígidos controlados pela austera figura de 

um pai. Aparentemente felizes e em harmonia, no interior de uma propriedade 

rural, trabalham pais e filhos, na lavoura ou nos serviços da casa grande.  

Eis que um casal de seus filhos se envolve amorosa e sexualmente. Em conflito, 

o filho abandona a casa paterna, sem que alguém compreenda os motivos da 

partida. Algum tempo depois, o filho retorna, trazido pelo irmão primogênito, a 

quem lhe é confidenciado o caso amoroso. Em uma festa, que comemorava o 

retorno do filho proporcionada à comunidade de vizinhos, a filha, que, até então 

mantivera um comportamento recatado, inclusive na dedicação religiosa, toma 

de assalto a festa, vestida com roupas “vulgares”, as de uma prostituta e, ao 

som da música do festejo, dança de maneira sensual. Em meio ao assombro de 

todos que ali estavam, ao pai é revelado o caso incestuoso, e este, “ferido nos 

seus preceitos, possuído de cólera divina”, toma um alfanje e “atinge num só 

golpe” a própria filha.  

O caso é produto da ficção literária, de uma dos maiores romances da recente 

produção da literatura brasileira: Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar. Mas, o 

entrecho ficcional pode viabilizar discussões em diversas áreas do conhecimento 

humano em torno de uma questão central: a emoção. Assim, debruçar-se iam 

sobre ele discursos provenientes da Filosofia, da Teologia, da Psicologia, da 

Antropologia, da Sociologia... e do Direito. No último caso, há, inclusive, uma 

tipificação no Código Penal dos delitos cometidos sob a influência do estado 

emotivo que se afigura pela emoção como atenuante de certos atos criminosos. 

Assim, poderíamos questionar: teria aquele pai justificação de seu ato, nessa 

referida atenuante, pelo fato da situação ter-lhe causado impacto tamanho, 

capaz de obnubilar seus sentidos no momento do crime?   
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Contemporaneamente, a emoção comparece aos mais variados contextos, 

captada, por exemplo, pela cultura de massa. Poderíamos afirmar, sem exagero, 

que ela incorporou de tal modo algumas estratégias para provocar a emoção 

junto a seus consumidores que não teríamos dificuldade de reconhecer produtos 

culturais - matérias jornalísticas, telenovelas, programas de auditório, noticiários 

“sensacionalistas” de rádio ou televisão - que a utilizam, ora enfaticamente, ora 

de maneira mais branda. 

Fora do âmbito da cultura de massa, é sabido que a emoção representou um 

problema da Filosofia, da Literatura e das Artes em geral. Poderíamos lembrar, 

por exemplo, no que tange à história da Literatura e da Arte, que no final do 

século XVIII e início do século XIX, momento conhecido pelo nome de 

Romantismo, acreditava-se que o momento da criação deveria se dar sob o 

efeito da emoção. Além disso, a própria obra trataria da emoção. Veja-se, por 

exemplo a poesia sentimentalista de Álvares de Azevedo: 

Dizei-o vós, ternos amantes, 

Almas ardentes que a paixão palpita, 

Dizei essa emoção que o peito gela 

E os frios nervos num espasmo agita. 1

Identificam-se, nesse contexto, romancistas, poetas e compositores que criam 

suas obras movidos pela emoção - ou inspiração - e suas obras, igualmente, 

estariam destinadas a provocar uma reação emotiva a quem delas desfrutasse.   

Na prosa literária, e não se restringindo ao período romântico, encontramos 

variações significativas de sentidos para a palavra emoção, e por meio dela 

podemos ter um reflexo do que se verifica no senso-comum.  

No livro O Ateneu, de Raul Pompéia, há um momento em que o termo é aplicado 

a uma concepção sobre a arte: 

Depois da arte primitiva e fundamental do tato, a arte do ouvido. A obra de arte 

é a frase sentida, hábil para produzir emoção; o instrumento é a linguagem. 2

No mesmo livro, ainda, deparamos com um outro sentido, o qual se relaciona à 

idéia de comoção experimentada pelos alunos do Ateneu:  

A premiação foi, como deveria ser, exuberante. Aristarco leu um relatório do 

movimento literário nos dois últimos anos. Lembrou o nome dos alunos de 
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medalhas de ouro e prata, desde a fundação da casa, e convidou o secretário a 

evocar, por ordem de merecimento, os novos premiados. Extensa lista. A cada 

nome descia um aluno, branco de emoção, atrapalhando os passos; e 

transpunha a arena.3

Já o satírico Eça de Queirós, em O Crime do Padre Amaro, refere-se à emoção no 

ambiente religioso: 

Amaro, depois de recitar rapidamente o ofertório, limpava o 

cálice com o purificador; o sacristão, um pouco vergado dos 

rins, ia buscar as galhetas, apresentava-as, curvado – e 

Amaro sentia o cheiro do óleo rançoso que lhe reluzia no 

cabelo. Naquela parte da missa, por um antigo hábito de 

emoção mística, Amaro tinha um recolhimento sentido: 

com os braços abertos, voltava-se para a igreja, clamava, 

com largueza, a exortação universal à oração – Orate, 

fratres! 4

Machado de Assis, em Dom Casmurro, leva-nos à emoção do primeiro amor 

relembrada por um narrador que recorda a infância: 

Estou que empalideci; pelo menos, senti correr um frio pelo corpo todo. A notícia 

de que ela vivia alegre, quando eu chorava todas as noites, produziu-me aquele 

efeito, acompanhado de um bater de coração, tão violento, que ainda cuido ouvi-

lo. Há alguma exageração nisto; mas o discurso humano é assim mesmo, um 

composto de partes excessivas e partes diminutas, que se compensam, 

ajustando-se. Por outro lado, se entendermos que a audiência aqui não é das 

orelhas, senão da memória, chegaremos á exata verdade. A minha memória 

ouve ainda agora as pancadas naquele instante. Não esqueças que era a 

emoção do primeiro amor estive quase a perguntar a José dias que me 

explicasse a alegria de Capitu, o que é que ela fazia, se vivia rindo, cantando ou 

pulando, mas retive-me a tempo, e depois outra idéia... 5

Ainda em Dom Casmurro, a emoção é mencionada por Bentinho na célebre cena 

do velório de Escobar: 

Era o discurso. Queriam o discurso. Tinham jus ao discurso 

anunciado. Maquinalmente, meti a mão no bolso, saquei o 

papel e li-o aos trambolhões, não todo, nem seguido, nem 
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claro; a voz parecia-me entrar em vez de sair, as mãos 

tremiam-me. Não era só a emoção  nova que me fazia 

assim, era o próprio texto, as memórias do amigo, as 

saudades confessadas, os louvores à pessoa e aos seus 

méritos; tudo isso eu era obrigado a dizer e dizia mal. 6

Nos românticos, como José de Alencar, é abundante a quantidade de exemplos, 

como no caso de O Guarani, no flagrante de uma reação apaixonada de uma 

personagem: 

A emoção que teve Isabel foi tão forte, que involuntariamente voltou-se para 

sua prima soltando uma exclamação de prazer, sua fisionomia iluminou-se com 

um desses reflexos divinos, que parecem descer do céu sobre a cabeça da 

mulher que ama. 7

No entanto, nossa investigação sobre a emoção se aplica à área do Direito, mais 

propriamente numa interface entre o Direito e a Medicina. Cumpre identificar o 

cerne temático deste estudo, ou seja, a emoção como modificadora biológica da 

responsabilidade penal. Estaremos, portanto, indagando: é ou não a emoção 

capaz de interferir decisivamente nos estados de equilíbrio considerados 

racionais, chegando ao ápice da atitude violenta? Pode ou não o Direito, mesmo 

alicerçando-se em recursos médico-científicos, achar-se apto para discernir o 

estado descontrolado da emoção e beneficiar o agente delituoso, diminuindo-lhe 

a sanção penal?  

 

2. PRESSUPOSTOS HISTÓRICOS 

 

O Direito, assim como tantas outras áreas da ciência humana sujeitas a 

transformações sociais e políticas, está sempre dependente de eventuais 

revisões em seus princípios. Assim, é necessário examinar, para os nossos 

objetivos específicos, algumas alterações significativas nos textos das leis 

brasileiras que consideraram questões acerca dos estados emotivos. Essas 

mudanças refletem a evolução histórica da nossa legislação, esta que acompanha 

o desenvolvimento moral e cultural da sociedade brasileira. 

O Código Criminal do Império do Brasil, inspirado principalmente no modelo 

francês, foi muito prestigiado por juristas europeus e mereceu traduções 
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elogiosas ao tempo de sua edição. Também ilustrou a redação do Código 

espanhol de 1848 e subsidiou reformas penais latino americanas. O Código foi 

sancionado pelo Imperador D. Pedro I, em 16 de dezembro de 1830, e dispunha: 

Art. 10. Tambem não se julgarão criminosos: [...] 

§ 2º. Os loucos de todo gênero, salvo se tiverem lucidos 

intervallos e nelles commetterem o crime. 8

Com a abolição da escravatura (lei de maio de 1888), a Proclamação da 

República (novembro de 1889) e as transformações sociais pelas quais passava o 

Brasil, fez-se necessária nova edição das leis criminais. O Código Penal da 

Primeira República Brasileira, Decreto 847 de 11 de outubro de 1890, indicou a 

exclusão de criminalidades para os seguintes agentes: 

Art. 27. Não são criminosos: [...] 

§ 4º Os que se acharem em estado de completa privação de 

sentidos e de intelligencia no acto de commetter o crime.  

A utilização da palavra privação nessa norma foi duramente criticada como 

podemos averiguar no julgamento de Carvalho Durão: “que a these só 

comprehendia o cadaver, o corpo inerte e sem vida, incapaz de gesto ou acto 

imputavel physicamente”9 e na seguinte nota de Manoel Clementino de Oliveira 

Escorel:  

O dr. Baptista Pereira, que foi quem elaborou o presente Codigo, declara, em 

artigo publicado na Revista de Jurisprudência, vol. 2, paginas 374, 375 e 376, o 

seguinte: ‘A disposição contida no § 4º. do art. 27 do Codigo Penal que declara 

não criminosos – os que se acham em estado de completa privação dos sentidos 

e de intelligencia no acto de commeter o crime – não corresponde ao texto 

original; em vez de privação dos sentidos e de intelligencia o texto dizia – 

perturbação dos sentidos ou de intelligencia. É a fórmula do Codigo Bavaro que 

foi acceita com duas modificações sensiveis: uma referente á intensidade da 

perturbação que deve ser completa e não qualquer, porque só aquella tira ao 

individuo a conciencia do acto, ou da liberdade de determinação, evitando assim 

a redundancia do Codigo Bavaro; outra relativa á condição, que se supprimiu, de 

ser a perturbação imputavel a agente para evitar o gravissimo erro de se 

considerar passivel de pena, e, portanto, capaz de dolo contemporaneo da 
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consummação, o individuo, v.g., que procurasse a embriaguez como meio de 

encorajal-o ao crime, ou que se prestasse a ser hypnotivado para servir de 

instrumento ao crime de outrem. Aconteo, porém, que na publicação official do 

Codigo foi alterado o §4º. do art. 27, sendo substituidas as palavras – estado de 

completa perturbação dos sentidos ou intelligencia – por estas outras – estado 

de completa privação dos sentidos e da intelligencia.’ 10

Nelson Hungria também comenta tal artigo:  

E foi destarte cancelado o texto elástico do famigerado § 4º. 

Do art. 27 do Código de 90, essa chave falsa com que se 

abria, sistematicamente, a porta da prisão a réus dos mais 

estúpidos crimes. Ninguém ignora que a fórmula da dirimente 

reconhecida nesse parágrafo, tanto mais infeliz quanto 

mutilara o modelo bávaro, com exclusão da cláusula que 

subordinava a dirimente da ‘perturbação dos sentidos e da 

inteligência’ à condição de não ser esta ‘imputável ao agente’, 

foi uma das razoes máximas da ineficiência do primeiro 

Código republicano, porque se tornou uma prévia garantia de 

impunidade aos mais brutos e feros delinqüentes. 11

E assim, em dezembro de 1923, o decreto 4.780, artigo 38, reformulou o texto: 

“No artigo 27, § 4º, do Codigo Penal, em vez de ‘privação’, leia-se ‘perturbação’”. 

Baseado nisso e com a Consolidação das Leis Penais, em 1932, o Dec. 22.213 

modificou definitivamente o art. 27 do Código Penal para: 

 

Art. 27. Não são criminosos: [...] 

§ 4º. – os que se acharem em estado de completa 

perturbação de sentidos e inteligência no acto de commeter 

o crime. 12

Porém, com a influência italiana do Código Rocco, de 1930, a regra brasileira foi 

novamente enjeitada. Isso porque o art. 90 do Código Criminal italiano (1) 

defendia a punição aos causadores de crimes emotivos e passionais. 

                                                 
10 Manoel Clementino de Oliveira Escorel, Codigo Penal Brasileiro, São Paulo: Duprat & Comp., v. I, p. 119 
(grifos e ortografia do original), apud René Ariel Dotti, Op. cit., p. 142 – 143. 
11 Comentários ao Código Penal, p. 526-527. 
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Assim, a partir de janeiro de 1942, (por meio do Dec. – lei 2.848 de 07 de 

dezembro de 1940) o Código Penal declarou imputáveis os agentes desses 

crimes em seu artigo 24.  

Art. 24. Não excluem a imputabilidade penal: 

I – a emoção e a paixão.13

Mesmo depois de todas essa modificações, os críticos jurídicos não deram trégua 

aos legisladores, como se pode perceber na análise, datada da década de 50, de 

Bicalho Filho desse artigo 24: 

O Código resolveu a questão como Alexandre Magno e o nó górdio: não podendo 

encontrar uma solução racional, aplicou a lei do menor esforço. [...] Mas, como 

urgia uma solução, estabeleceu que os estados emotivo e passional não podem 

levar o individuo à condição de irresponsável, muito embora todo mundo saiba 

que muitas emoções e paixões têm levado milhares de pacientes à inibição 

permanente e suprema – à morte14  

Há autores, porém, que se posicionaram diferentemente:  

Em face das considerações feitas, parece-me que nosso legislador andou 

acertadamente não considerando a emoção e a paixão como capazes de excluir a 

responsabilidade penal. Se não há crime sem emoção, se a vida moderna 

exagera a emotividade normal do homem contemporâneo, filho de um século 

superemocionado, como defender a sociedade da avalancha dos nevrosados, dos 

descontrolados, dos intoxicados, dos predispostos, se a emoção lhes excluir a 

responsabilidade criminal?15

Já em 1984, a Lei 7.209 de 11 de julho de 1984, que modificou a Parte Geral do 

nosso Código Penal, ajustou o número do artigo referido de 24 para 28, 

mantendo sua redação: 

Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal: 

I – a emoção e a paixão. 

Esse sucinto percurso nos permite observar o caráter controverso desse conceito. 

Possibilita-nos constatar algo mais: embora a tendência da atualidade seja a 

despenalização dos crimes, com o início do implemento das penas alternativas a 

várias ocorrências, o que se percebe no delito em questão é exatamente o 
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contrário, haja vista que na Constituição Criminal do Império do Brasil o crime 

sequer era penalizado. Hoje ele não exclui a imputabilidade penal e é 

simplesmente considerado como atenuante da pena imposta pelo juiz. 

Deve-se ressalvar que embora o assunto do presente estudo esteja contido no 

artigo descrito, o interesse reside na análise de somente um dos delitos que ele 

comporta, os emotivos, alijando, portanto, os passionais.  

Para considerar os emotivos é necessária uma abordagem que oriente o leitor 

sobre uma maneira elucidativa de considerar a emoção, ou seja, apresentar-lhe 

conceitos que compreendam áreas diversas que extrapolam o próprio direito, 

sem dele prescindir. 

 

3. CONCEITOS GERAIS 

 

Para nortear a trajetória que conduz ao entendimento de como a emoção se 

torna criminalmente um modificador da responsabilidade penal, o que veremos 

em capítulos posteriores, é necessário, antes, esmiuçar as noções acerca desse 

fenômeno psíquico. 

A vida do ser humano em sociedade, desde sempre, se lhe é apresentada tensa 

e cheia de dificuldades capazes de obstar o seu relacionamento pacífico em 

grupo e consigo mesmo. 

Visando a manter a sobrevivência, o homem possui, cada qual, uma maneira 

própria de se comportar vinculada àquilo que contribui diretamente para a 

melhoria ou o prejuízo da vida. Porém, não só os instintos integram o seu 

comportamento. Este se expressa por uma infinidade de fenômenos afetivos 

complexos. De acordo com o professor Almeida Júnior16 são eles: 

• Estados de humor: são fenômenos afetivos indefinidos, estáveis ou 

transitórios, e referidos, não ao mundo exterior, mas ao próprio organismo. 

Como já notara Hipócrates, tais estados dependem de modificações nos líquidos 

internos do organismo (humores), os quais atuam sobre o sistema nervoso. Se 

tal atuação for equilibrada, ela assegura a modalidade de seu humor ou 

temperamento. 

• Emoções: são fenômenos afetivos súbitos, intensos ou não referidos pelo 

paciente ao mundo exterior. 
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• Sentimentos: fenômenos afetivos estáveis, complexos, de intensidade 

moderada, geralmente relacionados ao mundo exterior. Distinguem-se da 

emoção por serem sentimentos de maior duração, e da paixão por serem menos 

intensos. 

• Paixões: sentimentos de grande intensidade, prolongados e intelectualizados.  

O autor fornece-nos uma breve introdução aos conceitos que usaremos no 

decorrer da atual pesquisa. Porém, dentre eles, os que mais nos interessam no 

momento vêm a ser os que se referem diretamente ao tema emoção.  

O termo emoção, galicismo, vem do latim emotus e, no sentido trivial, significa 

comoção ou abalo moral, embora tenhamos verificado como sendo a origem do 

termo a palavra movere, latina também, que tem como acepção mover-se, 

acrescida do prefixo e trazendo, então, como sentido afastar-se, mostrando que 

a emoção implica em uma inclinação para uma reação imediata.  

De tempos remotos até hoje, muitos autores vêm procurando a melhor forma de 

definir a emoção. Alguns valem-se, com afinidade, na elaboração de suas bases 

conceituais de identificáveis características, senão explicitamente por meio de 

sinônimos que não comprometem a idéia fundamental de sentido como se 

percebe nos grifos nossos das definições que se seguem. 

Iniciamos o rol de conceitos com aqueles que ressaltam a grande intensidade 

como característica básica do estado emotivo. O professor Olavo Oliveira, nos 

orienta com seus conceitos:  

A emoção é um estado afetivo que, sob uma impressão atual, produz imprevista 

e violenta perturbação do equilíbrio psíquico. Informa a emoção o sentimento, 

estado de prazer ou de dor, que dá tono a qualquer operação da consciência. A 

emoção é um sentimento mais vibrante e intenso e como tal dominador dos 

demais fenômenos psíquicos. 17

Para E. Mira y Lopez, ex-professor de Psiquiatria da Universidade de Barcelona 

Salmon Lecturer da Academia de Medicina de New York, “emoção não é, pois, 

outra coisa senão um sentimento exagerado (e acompanhado de alterações 

somáticas mais extensas e intensas).”18
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Edward J. Murray: “Emoções são poderosas reações que exercem efeitos 

motivadores sobre o comportamento. As emoções são reações fisiológicas e 

psicológicas que influem na percepção, aprendizagem e desempenho.”19  

O dicionário francês Tire de Terminologie de Neuropsychologie du Comportement 

encontrou como definição para émotion a seguinte:  

État affectif intense, caractérisé par une brusque 

perturbation physique et mentale où sont abolies, en 

présence de certaines excitations ou représentations vives, 

les réations approprié es d’adaptation à l’environnement. La 

modulation inadéquate de la réaction émotionnelle entraîne 

une exagération de la réaction en termes d’euphorie ou de 

dépression, ou une diminution de celle-ci avec insensibilité 

et indifférence. 20  

Além dos doutrinadores, também a jurisprudência: 

Configura a emoção que se apresenta intensa, absorvente, 

como verdadeiro choque emocional (TJRS, mv – RJTJRS 

166/131), não a perturbação com reação fria. (TJSP, RT 

524/340) 21  

Outros teóricos se utilizam, para compor sua assertiva acerca da emoção, da 

propriedade de sua duração.  

Fernando de Alencar Pedroso declara: “A emoção tem por característica a 

transitoriedade, constituindo súbita e repentina exaltação do espírito, provocada 

por uma impressão momentânea e de conteúdo afetivo.”22 Damásio E. de Jesus 

afirma: “A emoção é um estado súbito e passageiro de instabilidade psíquica.”23  

Há, ainda, aqueles mestres que incorporam à sua doutrina da emoção as duas 

características citadas, como perceberemos. José Rodrigues da Costa Doria, 

antigo professor das Faculdades de Medicina e Direito da Bahia, explica a emoção 

desta forma: 

Os estados affetivos, quando suscitados de improviso e sob a 

influencia de uma impressão actual, constituem as emoções. 

Estas soem despertar no organismo reacções rápidas e 

Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 1, n.1, Jan./Jun. 2008 

                                                 
19 Curso de psicologia moderna- motivação e emoção, p. 58. 
20 Louise Bérubé, Tire de terminologie de neuropsychologie du comportement, p. 18 
21 Celso Delamanto et al., Comentários ao Código Penal, p. 232. 
22 Homicídio - participação em suicídio – infanticídio e aborto, p. 94. 
23 Direito penal, p. 55.  

 



 157

intensas, que se manifestam por batimentos fortes e 

accelerados do coração, pallidez ou ruborização da face, 

secreções exaggeradas de suor, de ourinas, suppressão de 

saliva, tremores musculares, calefrios e até crises intestinaes. 

24

Almeida Júnior, autor já comentado, define a emoção como sendo um “fenômeno 

afetivo de intensidade variável e de curta duração, provocado por estímulo 

exterior. O que sobretudo a caracteriza é a subtaneidade.”25 Nelson Hungria, por 

sua vez, ensina que: 

Emoção é um estado de ânimo ou de consciência 

caracterizado por uma viva excitação do sentimento. É uma 

forte e transitória perturbação da afetividade, a que estão 

ligadas certas variações somáticas ou modificações 

particulares das funções orgânicas (pulsar princípite do 

coração, alterações térmicas, aumento da irrigação 

cerebral, aceleração do ritmo respiratória [,...].26

Já Celso Delmanto analisa a emoção como sendo “um movimento psíquico de 

forte e repentina comoção ou excitação, que pode acometer uma pessoa, à vista 

de alguém ou pela percepção de algo bom ou ruim.”27  

E também o dicionário Aurélio nos define a emoção como sendo: “Reação intensa 

e breve do organismo a um lance inesperado, a qual se acompanha de um 

estado afetivo de conotação penosa ou agradável.”28  O respeitado Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa traz para o verbete o seguinte texto:  

1. ato de deslocar, movimentar 2. agitação de sentimentos; 

abalo  afetivo ou moral; turbação, comoção 2.1 PSIC 

Reação orgânica de intensidade e duração variáveis, ger. 

Acompanhada de alterações respiratórias, circulatórias etc. 

e de grande excitação mental. 29  
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Consideramos suficiente a definição dada pelo professor Mirabete, que preceitua 

que a emoção: “é um estado afetivo que, sob uma impressão atual, produz 

repentina e violenta perturbação do equilíbrio psíquico.”30  

Embora tenhamos visto muitas definições de emoção, cabe a nós ressaltar que a 

emoção que pretendemos analisar é a que age sobre o indivíduo de forma 

violenta. Por isso vamos diferenciar esta da emoção considerada normal.  

Para o professor Hélio Gomes31, emoção normal é aquela que confunde os 

sentido, rompe a coerência da mente, modifica a inibição voluntária e aproximar-

se do automatismo. Ele exemplifica-a citando que aos oradores dizem que “ela 

embarga a voz” e aos examinados que causa “inibição”. Já a emoção violenta, o 

mestre explica: pode alterar a consciência, obscurecê-la, além de descontrolar a 

vontade. Só a emoção patológica é capaz de causar a amnésia completa. 

 

3.1. Diferenciando emoção e paixão 

 

Existe alguma confusão doutrinária acerca da diferenciação entre a emoção e a 

paixão ou, como mesmo escreveu Evaristo de Morais: “Em muitas obras 

modernas, se observa que, para os respectivos autores, emoção e paixão valem 

o mesmo”; diz ele, ainda: “A paixão é uma emoção estratificada, permanente e 

maior, traduzindo uma crise psicológica profunda e duradoura, que afeta a 

integridade do espírito e do corpo.” 32 Sobre esse conflito Kant escreveu:  

A emoção é um dique que retém uma corrente, e que num determinado 

momento se rompe, deixando em tumulto, sair toda a água. A paixão é a 

corrente de água que vai cavando lenta e duradouramente o próprio leito (...) A 

emoção é uma embriaguez; a paixão, um envenenamento. ·33

A emoção é uma descarga nervosa brusca, inesperada, com breve duração, já a 

paixão persiste no tempo como um anseio intenso e monopolizante. Nelson 

Hungria diz que: 

a paixão é a emoção que se protrai no tempo, incubando-

se, introvertendo-se, criando um estado contínuo e 

duradouro de perturbação afetiva em torno de uma idéia 
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fixa, de um pensamento obsidente. A emoção dá e passa; a 

paixão permanece, alimentando-se de si própria. Mas a 

paixão é como o borralho que, a um sopro mais forte, pode 

chamejar de novo, voltando a ser fogo crepitante, 

retornando a ser estado emocional agudo.34

Fernando de Alencar Pedroso nos informa que são emoções: o medo, a alegria, a 

ira, a vergonha, a surpresa, o prazer erótico, o espanto, a aflição, o entusiasmo, 

a euforia. E são paixões: o amor, o ódio, a avareza, o fanatismo, a ambição, a 

inveja, o ciúme, o patriotismo, a cupidez.35

Delton Croce anuncia a diferença entre os dois fenômenos da seguinte maneira: 

“a emoção e a paixão são estados somatopsíquicos em ato potencial, uníssonos 

qualitativamente, diferenciados apenas pelo tempo – que é sempre fugaz na 

emoção e duradouro na paixão [...]”36 O mesmo autor revela, porém, que tanto 

uma quanto a outra agem no organismo de forma semelhante, alterando os 

batimentos cardíacos, a freqüência do pulso, a respiração, inibindo a inteligência 

e gerando o automatismo, etc. 

Hélio Gomes nos ensina que, em face de um crime, para diferenciar a emoção da 

paixão, devemos analisar, primeiramente, se as modificações psicológicas eram 

normais, intensas ou patológicas. Então, diz ele, precisamos diferenciá-las 

usando o critério médico, segundo o qual a emoção é determinada pela descarga 

nervosa psicológica momentânea, e a paixão pela conclusão de uma evolução de 

resistências e aberrações. 

 

4. A EMOÇÃO E A MEDICINA LEGAL 

 

Depois do exame dos conceitos gerais acerca da emoção, devemos nos apoiar 

em algumas contribuições da Medicina Legal, (2) a qual aplica conhecimentos 

médicos e científicos a estudos jurídicos. É ela que consegue comprovar, por 

meio de cuidadosos estudos, como a emoção constitui um mecanismo 

desequilibrador capaz de comprometer o domínio racional no ser humano, e, 

assim, tornar realidade a atenuação da responsabilidade penal.  
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Para Delton Croce,37 a Medicina Legal é a ciência e arte extrajurídica auxiliar 

alicerçada em um conjunto de conhecimentos médicos, paramédicos e biológicos 

destinados a defender os direitos e interesses dos homens e da sociedade. Ela 

serve à aplicação de seus conhecimentos médicos aos problemas jurídicos.  

Costuma-se dizer que a Medicina é tão antiga quanto a dor. O surgimento do 

Direito coincide com o da sociedade. Assim, vale a pena retomar, ao menos 

superficialmente, alguns momentos em que há uma intersecção entre as duas 

ciências.  

É no período antigo que surgem as primeiras leis incorporando normas higiênicas 

à sociedade. É na Roma antiga que o delinqüente considerado louco era tratado 

com brandura porque se considerava inaceitável puni-lo novamente ante ao 

sofrimento imposto pela própria loucura. 

No período romano, a reforma de Justiniano se vale de conhecimentos médicos 

para a elucidação de eventos do interesse jurídico. Na Idade Média, as leis sálica, 

germânica e as Capitulares de Carlos Mago contêm descrições anatômicas de 

ferimentos e estabeleceram relações entre a gravidade dos ferimentos e a 

reparação dos danos causados. Há também a recomendação de que os juízes se 

baseassem nos pareceres médicos. Os transtornos mentais eram vistos como 

influência do sobrenatural e seus portadores eram freqüentemente queimados 

em fogueiras ou então jogados ao mar, pois deste modo se castigava o demônio 

encarnado nos seus corpos. 

No Período Canônico, em 1532, o Código Criminal Carolino passa a exigir o 

parecer pericial antes das decisões, e, assim surgem os primeiros peritos 

médicos. Em 1575, Ambrosio Pare publica, na França, o primeiro livro 

contemplando tópicos de Medicina Legal. 

No Renascimento surgiram interesses na observação do comportamento 

anormal, não mais considerado possessão de demônios. Surge a Psicopatologia 

como disciplina médica, admitindo-se que o criminoso era um doente. No período 

Moderno, surgem os primeiros livros de Medicina Legal e também o primeiro 

Instituto Médico Legal. 

No Brasil, foi em 1895 que, com o entusiasmo dos penalistas acerca das 

investigações das ciências, funda-se a Sociedade de Antropologia Criminal, 

Psiquiatria e Medicina Legal, integrada por professores catedráticos da Faculdade 

de Direito de São Paulo. Hoje, a Medicina Legal, ao estudar o campo dos 
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fenômenos afetivos no qual se encaixa o estudo da emoção, encontra um campo 

trabalhoso e pouco disciplinado. Almeida Júnior exemplifica a situação nos 

relatando que no Congresso do “Wittenberg College”, em 1927, para o estudo da 

emoção, observou-se que “no uso dessa palavra ninguém se entende, um 

congressista sugeriu que fosse ela riscada da terminologia psicológica.” 38

Estudos mais recentes entendem que o sistema límbico (arquipallium), que é a 

região cerebral constituída pelo tálamo, hipotálamo, amídala, hipófise e 

hipocampo, é um dos geradores da emoção no corpo humano. Quando esse 

sistema funciona de forma pouco equilibrada, seja por motivo artificial ou 

natural, pode desencadear reações excepcionais imprevisíveis.  

O desequilíbrio da hipófise, por exemplo, motiva mudanças no humor, já da 

amídala pode desencadear agressividade e medo, sua estimulação empírica em 

animais provoca até estados de terror ou agitação frenética, já a sua extirpação, 

também experimental, torna os animais anteriormente ferozes, dóceis e 

carinhosos. No hipotálamo há, ainda, o sistema hipotalâmico ventral, associado a 

procedimento ocasionados por situações de emergência, como a luta ou a fuga e 

a comportamentos submissos em outras ocasiões.  

A emoção age no organismo alterando a freqüência normal do pulso, dos 

batimentos cardíacos, acelerando o ritmo respiratório, modificando a 

temperatura, aumentando a irrigação cerebral, provocando intensa palidez ou 

rubor, ocasionando fenômenos musculares, etc. Porém, a emoção patológica, e 

só ela, pode ocasionar inconsciência completa e até perda de memória. Hungria, 

inclusive, exemplifica a  situação fazendo uma comparação com  um homem sob 

a força da emoção violenta e um carro movido por bons cavalos, mas que tem na 

sua boléia um cocheiro bêbado, ou seja, desgovernado. 

A psicologia nos ajuda a demonstrar o que filósofos antigos já desconfiavam: que 

a emoção libera no organismo descargas hormonais e metabólicas além de 

forças nervosas que podem adulterar a consciência e a autodeterminação do ser 

humano. Entre os hormônios que atuam na período emotivo podemos citar  a 

ACTH (hormônio adenocorticotrópico), que afeta diversas funções da mente.  

A consciência integra todas as funções psíquicas envolvidas com o 

reconhecimento da realidade e da própria identidade do indivíduo. Estando ele 

atento e vigilante quanto a questões extrínsecas e intrínsecas ao seu ser, estará 

refletindo o lado quantitativo da sua consciência. A porção qualitativa considera a 
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capacidade do ser humano valorizar as experiências vividas por meio de aspectos 

éticos e integrativos. 

A psicopatologia não ousa conceber a ocorrência da violenta emoção, capaz de 

arrebatar uma pessoa a ponto de levá-la ao descontrole de perpetrar um crime, 

sem que tenha havido juntamente com isto um prejuízo na consciência. No caso 

do delito especial cometido com o emprego da violenta emoção, o psiquiatra 

forense analisa precisamente a porção qualitativa ética da consciência, ou seja, a 

noção do bem e do mal que tem o acusado em relação às suas atitudes.  

De acordo com Geraldo José Ballone39, quando por exemplo, um psiquiatra é 

chamado para comprovar se uma pessoa agiu ou não sob o estado de violenta 

emoção, ele deve, primeiramente, analisar o elemento descritivo do fato, ou 

seja, a qualificação do delito. Depois, o elemento psicológico: ele verifica se a 

consciência foi prejudicada, ou seja, até que ponto a violenta emoção justifica a 

atitude do agente delituoso. Então, o psiquiatra parte para o elemento 

valorativo, considera as circunstâncias que serviram de motivo para o 

desenvolvimento daquele estado emocional. Analisa, por exemplo, se no fato 

injusto que provocou a reação foi atingido o limiar máximo de tolerância à 

ofensa, a partir do qual o agente não pôde mais controlar suas atitudes. 

Para Rojas, citado por Heber Soares Vargas40, a emoção violenta causadora de 

delitos atende a dois critérios: 

a) moral: corresponde ao aspecto fisiológico fundamentado em razões éticas que 

atenuam o crime ante a consciência moral da sociedade; 

b) psiquiátrico: aspecto patológico, apesar de fugaz, e que se alicerça na 

perturbação da vontade e da inteligência.  

Há autores que defendem a idéia de que, embora sob a influência da violenta 

emoção, o homem pode, sim, interromper tal influxo, intervindo de modo a 

deixar de exprimir a emoção. Diz-se que, antes do instante agudo da descarga 

emocional, há um crucial momento no qual ainda se pode optar por obedecer ao 

racional psíquico.  

Porém, outros dizem ser isto impraticável. De acordo com Sêneca, em seu 

tratado Da Ira, citado por Hungria:, lemos: 

A alma, uma vez aluída, lançada fora de sua sede, a nada 

mais obedece além do impulso que recebeu. Há coisas que, 
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no seu início, dependem de nós, mas que, deixadas a si 

mesmas, nos arrastam por sua própria fôrça e não mais 

permitem recuo. O homem que se lança ao fundo do abismo 

não é mais senhor de si, não podendo deter-se, nem 

diminuir sua queda: um despenhamento inelutável cortou 

cerce toda a prudência, todo o arrependimento, e é-lhe 

impossível retornar ao momento ou posição em que podia 

ter deixado de cair. 41

É certo que algumas emoções, existindo tantas, podem sim ser interrompidas 

quando o que as sofre imagina-se sob o efeito das conseqüências de seu ato. 

Porém, a nossa lei trata da emoção da qual não se pode fugir, aquela que atinge 

de tal forma o psíquico do indivíduo que o deixa sem alternativa para outra 

conduta. Se assim não o for, ele não será protegido pelo benefício do Código 

Penal. Aliás, é nisso que se baseia a atenuante da violenta emoção, analisar o 

resultado psíquico da situação sobre o agente que causou o delito, e não o 

contrário, o fato que a desencadeou.  

Com efeito, de acordo o professor Cavaleiro de Ferreira, citado por Amadeu 

Ferreira, “a justificação da escusa, como a da simples atenuante, não está no 

facto praticado pelo provocador, mas no seu efeito sobre o agente, como causa 

de intensa emoção.”42

Na análise do sentimento abrupto da emoção agindo sob a pessoa, devem-se 

levar em consideração todos os comportamentos do agente durante o 

cometimento do delito, e também aqueles que o influenciaram. Muitas vezes, há 

um fator precedente, que pode ser longo, que tem a capacidade de levar a um 

grave conflito interior acumulando a violência. Como Rasch chama a descarga 

afetiva: a “gota de água que faz transbordar o copo”.43 Essa fase anterior à crise 

comportamental leva à perda das forças do autodomínio e abre caminho para o 

procedimento com desígnio fixo.  

Segundo Hallermann44, as três fases do estado afetivo são: 

a) a pessoa não consegue resolver o conflito e este começa a crescer e a tornar-

se muito doloroso; 
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b) a representação se torna cada vez mais forte e começa a destruir a própria 

personalidade, estando já o agente à espera de uma descarga emocional; 

c) finalmente, a descarga afetiva. 

Durante esse processo psicológico, há expressões somáticas que ocorrem na 

vítima da violenta emoção, que permitem verificá-la agindo sobre essa pessoa. 

Segundo Sêneca, desta vez citado por Fernando de Alencar Pedroso, são 

exemplos dessas manifestações:  

Seu andar é precipitado, suas mãos crispam, a cor é 

alterada, sua respiração é ofegante, entrecortada, opressa e 

sibilante, seus olhos flamejam e faíscam, seus lábios 

tremem, seus dentes se comprimem, geme e ruge 

surdamente, sua palavra é gaguejante, seus pés percutem 

o chão; todo o corpo está abalado, e a violenta emoção se 

estampa na sua terrífica figura. 45

Rasch considera a emoção como um mosaico combinado por vários elementos 

que a compõem: a personalidade do agente, fatores psicológicos, influências 

exógenas, o estado psíquico nas semanas e meses antes da ação, o 

comportamento imediatamente antes, durante e depois da ação.  

Diversos autores tentam caracterizações para as emoções, atendendo a critérios 

diversos.  

Segundo a teoria intelectualista, a mais antiga, os fenômenos somáticos da 

emoção representam uma conseqüência do estado afetivo. Essa teoria restringe 

os sentimentos ao estado psíquico, e defende que todas as operações mentais se 

acompanham de um componente afetivo, do mesmo modo que não há prazer ou 

desprazer sem o elemento intelectual. 

Para a doutrina somática, fisiológica ou periférica, elaborada por Willian James, 

seguido por Lange (chamada, por isso, de teoria de emoções James-Lange) a 

emoção produzir-se-ia independentemente de um estado psíquico especial, 

sendo precedida e provocadas por variações fisiológicas. Para James, ter 

consciência de uma emoção forte é ter consciência de sua expressão orgânica. A 

emoção, segundo essa teoria, é uma perturbação fugaz, momentânea do estado 

somático (em especial do aparelho cardiovascular e respiratório), a que se 

sucede uma agitação psíquica. Ainda segundo esse autor, citado por Ferraz 
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Alvim46, a emoção só pode ser estudada ao lado do instinto, pois, quando são 

colocados objetos perto de qualquer animal, este pode se expressar por meio de 

uma reação psicológica emotiva ou instintiva. A primeira faz o animal sentir, a 

segunda, agir. As emoções, embora se manifestando subjetivamente e 

inicialmente no cérebro, repercutem por todo o corpo de forma objetiva, 

dominando-o de tal forma que tangem as condutas do ser vivo. A emoção seria 

procedente da percepção de tal ou qual objeto, e, em seguida, o estado subjetivo 

emocional exprimir-se-ia no corpo, determinando modificações psíquicas. 

Almeida Júnior47 nos fornece três elementos que integram a emoção como 

sendo:  

a) estímulo exterior: pode ingressar no cérebro pela via sensorial, um ruído, 

uma visão, um toque, etc., e é seu agente deflagrador. 

b) a tonalidade afetiva, ou a impressão boa ou má sentida pelo indivíduo e que 

tem qualidade e grau. 

c) as reações somáticas ligadas à vida de nutrição (exemplo: alteração 

respiratória), e as ligadas a vida de relação (exemplo: riso). 

 

4.1. Classificação dos delinqüentes pela Criminologia 

 

A Criminologia, ciência que estuda o delito, o criminoso, a vítima e as condições 

sociais, também procurou contribuir na prevenção dos crimes, por meio da 

observação da sociedade, desenvolvendo a categorização dos delinqüentes.  

Embora haja muitas classificações diferentes, selecionamos, dentre elas, a do 

professor Veiga de Carvalho48 que é considerada a mais aceitável, pois admite a 

etiologia biológica e também a mesológica, além de exigir uma observação 

pluridimensional da pessoa que cometeu o delito; e a categorização de Cesar 

Lombroso e Ferri, seguidor da Escola Lombrosiana.  

Veiga de Carvalho qualifica os criminosos tendo em vista a alteração que o fator 

biológico possa apresentar sobre o mesológico no procedimento delituoso e 

assim reciprocamente: 
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a) Biocriminosos Puros: são pseudo-criminosos pois não têm condições de 

entendimento por causa de fatores estritamente biológicos: uma patologia 

psíquica. Isso os torna penalmente inimputáveis. A condição é comprovada por 

meio de laudos médicos. 

b) Biocriminosos Preponderantes: neste caso, por ocasião da circunstância do 

ambiente em que se encontram, eles perdem a razão momentaneamente e 

cometem o delito. É o caso em que se encaixa a violenta emoção. Adequar-se à 

classe dos biocriminosos preponderantes não faz da pessoa inimputável, o que 

só ocorreria se a atitude antijurídica fosse corroborada com outras circunstâncias 

motivadoras, como é explicado no decorrer desta pesquisa. 

c) Mesobiocriminosos: a ação ilícita ocorre por causa de fatores biológicos e 

sociais ao mesmo tempo. Os indivíduos cujas atitudes delituosas se encaixam 

neste contexto são chamados criminosos verdadeiros. 

d) Mesocriminosos Preponderantes: quando o delito ocorre em decorrência de 

condições sociais que influenciaram os delinqüentes no momento da ação 

delituosa, eles são chamados de mesocriminosos preponderantes. No caso, para 

essa verificação, não há estudo pericial, somente social. 

e) Mesocriminosos Puros: são, também, pseudo-criminosos, penalmente 

inimputáveis por causa da obstrução da razão que ocorre no momento do crime, 

porém, aqui, a única condição que o provocou é de cunho social. Os criminosos, 

de tão influenciados pelo meio no qual vivem, sequer têm consciência do quão é 

desaprovativa as suas condutas. Ao contrário, têm convicções quanto à correição 

dos seus atos. A prova que deve ser juntada é, igualmente à anterior, uma 

pesquisa social. 

A também importante a classificação de Lombroso – Ferri exposta no livro deste 

último “Sociologia Criminale” 49, de 1900. Ela é a seguinte: 

a) Delinqüente nato; 

b) Delinqüente louco e epilético; 

c) Delinqüente passional (por força irresistível); 

d) Delinqüente louco; 

e) Delinqüente habitual; 

f) Delinqüente associado; 
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h) Delinqüente criminolóide (por sugestão do 

companheiro); 

i) Delinqüente pseudo-criminal (involuntário). 

Ferri situa em terceiro lugar o delinqüente passional, compreendendo nesta 

expressão o delinqüente por paixão ou por emoção. O autor ainda nos instrui:  

A emoção é o contra-golpe fisiopsíquico momentâneo de um 

sentimento provocado por uma sensação, enquanto a 

paixão, corresponde à idéia fixa no campo intelectual. A 

emoção é o estado agudo, explosivo; a paixão, o estado 

crônico permanente. [...] O delito emotivo é determinado 

pela descarga nervosa de uma tempestade psicológica 

momentânea, improvisada e imprevista. O passional é a 

conclusão de toda uma evolução de graus de resistências e 

aberrações. 

A classificação dos criminosos torna-se importante na medida em que retifica 

noções simplistas baseadas na idéia de que os agentes delituosos seriam 

indivíduos malignos que somente agiriam por terem em si um forte instinto de 

destruição. Há, nessa categorização, alguns tipos de situações criminosas nas 

quais o delinqüente age por motivos alheios à sua vontade e auto-determinação, 

razões estas que podem, como veremos no capítulo posterior, modificar-lhes a 

pena imposta judicialmente. 

 

5. A EMOÇÃO E O CÓDIGO PENAL 

 

O Código Penal brasileiro reconhece a influência que causam as emoções nos 

estados de alma dos seres humanos. Nele, porém, elas não atuam como um 

dirimente de crimes. Aliás, de acordo com Nelson Hungria, o Código Penal não 

traz uma visão muito “positiva” da responsabilidade penal, restringindo-se a 

revelar os estados em que ela é excluída.  

O autor, além disso, define essa responsabilidade como sendo a presença de 

certas conjeturas psíquicas pelas quais o indivíduo pode responder criminalmente 

pelo delito cometido. É uma condição in concreto ou a posteriori. A priori viria a 

da imputabilidade penal, que é a capacidade abstrata de direito penal. 
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No nosso Código penal, a supressão absoluta da responsabilidade penal só ocorre 

nos casos biológicos de desaparecimento total da capacidade de entendimento, 

de adequada determinação ou de autogoverno do agente. C Condizentes com 

estas situações podemos citar os eventos de doença mental, desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado (enquadrados no art. 26, caput, do CP) e 

embriaguez fortuita (art. 28, II). A exceção à regra das causas biológicas reside 

na menoridade do agente (art. 27, caput). Havendo, então, dúvidas sobre a 

integridade mental do acusado, o juiz ordenará que seja a situação comprovada 

por exame médico-legal (incidente de insanidade mental), segundo o artigo 149 

do Código de Processo Penal. Na análise desse artigo feita pelo professor Julio 

Fabbrini Mirabete, há a orientação sobre as situações em que um laudo pericial é 

solicitado:  

Prevendo a lei penal a imposição de medida de segurança 

quando se verificar a inimputabilidade por doença mental, 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado daquele 

que é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do 

fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento 

(art. 26 do CP) e uma redução de pena ou aplicação 

daquela medida (art. 78 do CP) para o que, nessas 

condições ou, em virtude de perturbação da saúde mental, 

não tem plena capacidade de entendimento ou 

determinação (art. 26, parágrafo único, e 98, do CP), impõe 

a lei, para o reconhecimento dessas causas e 

conseqüências, a instauração do incidente de insanidade 

mental do acusado. 50

Assim, percebemos que em casos de suspeita de ter a emoção servido como 

deflagrador de um ilícito penal não é requerido pelo juiz um laudo pericial para 

comprovação da situação, uma vez que não é passível de medição médica a 

intensidade da emoção em uma pessoa sã. Como já citamos, a emoção não é 

uma dirimente, um motivo de exclusão da responsabilidade penal ao contrário 

dos casos descritos. Os artigos que vamos a seguir expor vão auxiliar no 

entendimento do caráter de atenuante que a emoção ocupa no nosso diploma 

legal. 
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5.1 Emoção e paixão 

 

Art. 28: Não excluem a imputabilidade penal: 

I – a emoção ou a paixão 

 

Emoção e paixão: não excluem a imputabilidade. (TACrSP, 

RT 625/306; TJMT, RT 625/330) 51

A emoção e a paixão são sentimentos comuns ao homem médio. De modo 

genérico, são controláveis e não comprometem o equilíbrio mental das pessoas. 

Por isso, o artigo acima mencionado diz que elas não excluem a imputabilidade 

penal, elas somente podem ser consideradas para mitigar a pena do delito 

cometido pelo agente quando fortemente afetado por um desses estados. 

Unicamente se um laudo pericial constatar a presença de um estado patológico 

enquadrável nas hipóteses do artigo 26, que não inclui a emoção, poderá ser 

reconhecida a inimputabilidade ou a semi-responsabilidade do agente: 

Art. 26. É isento de pena o agente que, por doença mental 

ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, 

ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de 

entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de 

acordo com esse entendimento. 

§ único: A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 

agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era 

inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou 

de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Percebe-se que, não se enquadrando nas hipóteses previstas no artigo acima, o 

agente, necessariamente, já estaria excluído das hipóteses de inimputabilidade, 

tornando o artigo 28, citado na página anterior, completamente dispensável. 

 

5.2 Circunstâncias atenuantes 
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Art. 65: São circunstâncias que sempre atenuam a pena: 

[...] 

III – ter o agente: [...] 

c) cometido o crime sob coação a que podia resistir ou em 

cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a 

influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da 

vítima.  

Todas as hipóteses previstas no artigo acima obrigam a redução da pena por 

parte do juiz (nesse sentido: RT 713/385; JTJ 161/300, 168/318; JCAT 

71/404)52, porém, nunca abaixo do mínimo legal. 

Supõe-se que, durante o estado de violenta emoção, a pessoa, embora não 

tenha perdido a capacidade de conhecer a norma, não possa dominar suas 

atitudes, prejudicando-se quanto ao domínio ético. É indispensável que se 

evidencie a perda do equilíbrio psíquico causado por ato injusto da vítima, ainda 

que esta atitude não seja ilícita. Exemplos53: pessoa que revidou insulto 

golpeando o ofensor (JTACrSP 19/111); marido que, após receber tapa de sua 

esposa em público, desfere-lhe socos (JTACrSP 19/203).  

A emoção ou a paixão pode beneficiar a pena do réu, atenuando-a, quando a 

conduta dele se encaixar nas previstas nos artigos 65, III, c, 121, §1º ou ainda 

129, §4º.  

De acordo com o mestre Celso Delmanto54, “circunstâncias atenuantes são dados 

ou fatos de caráter objetivo ou subjetivo, que estão ao redor do crime e atenuam 

a sua pena, embora não interfiram no tipo.” 

 

5.3 Homicídio: caso de diminuição de pena 

 

Art. 121: Matar alguém:  

Pena – reclusão de 6 a 20 anos. 

§ 1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral, ou sob o domínio da 

violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da 
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vítima, o juiz pode (3) reduzir a pena de um sexto a um 

terço.  

A gênese dogmática do homicídio privilegiado remete a tempos remotos da Baixa 

Idade Média, como afirma Amadeu Ferreira55. O artigo 121 nos oferece diversas 

modalidades de homicídio privilegiado, porem vamos analisar a 2ª parte de seu 

parágrafo 1º, que trata da violenta emoção. 

A violenta emoção deste artigo não se confunde com a atenuante genérica citada 

no artigo 65, III, c. Na atenuante do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º.), 

além de o legislador exigir domínio da emoção, o ato criminoso deve ser 

praticado logo após um desafio desonesto da vítima, capaz de obnubilar os 

sentidos e desencadear o estado afetivo. Na atenuante genérica, o termo 

empregado é influência da violenta emoção, e ela prescinde do requisito 

temporal. 

Existindo apenas a influência da emoção, ocorre somente a 

atenuante prevista no art. 65, III, c, do CP. (RT 625/267) 56

Exigem-se três requisitos para que possa haver uma diminuição da pena 

(facultativa) nesse artigo:  

a) domínio do agente por uma emoção violenta 

É reconhecido que, qualquer que seja o homicídio, o agente geralmente o pratica 

sob algum tipo de emoção, porém, não é qualquer uma que é considerada no 

homicídio privilegiado. É a emoção violenta, intensa, absorvente, capaz de 

dominar e influenciar o agente tanto, que ele cometa o delito, senão o crime 

recai para o do caput do artigo 121 do Código Penal como no exemplo do agente 

que age por vanglória, ou seja, para não ser submisso diante de um desaforo. 

A intensidade do dolo que pode gerar a violenta turvação do espírito (diversos 

tiros, várias facadas, etc.) não pode ser considerada como motivo para o 

acréscimo da pena fulcrado nas circunstâncias judiciais de aplicação, pois o 

abrupto e brusco descontrole nervoso e a intensidade do animus são 

ingredientes antagônicos. (RT 523/354-6) 57

O professor Amadeu Ferreira nos auxilia:  

o domínio da emoção violenta sobre o agente aproxima-se 

de uma autêntica situação de coacção pelo que lê não é 
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inteiramente ou nada responsável pelos seus actos. No seu 

limite, o domínio pode ser tal que coloque o agente em 

situação de inimputabilidade no momento da prática do 

facto. 58

E, como já foi citado anteriormente, é imprescindível a apreciação da emoção 

com o auxílio das ciências psicológicas e psiquiátricas. 

b) provocação injusta causadora daquela emoção 

Essa injustiça deve ser assim analisada se de acordo com a opinião geral das 

pessoas e deve ela, além disso, causar justa indignação, ou seja, deve ser apta a 

provocá-la em uma pessoa de boa-fé. Deve ser o estopim para a descarga 

emocional. Para Nelson Hungria, ela pode consistir em ofensas à honra, vias de 

fato, ameaças, riso de escárnio ou desprezo, apelidos vilipendiosos, expressões 

ambíguas, indiretas mordazes, revelações de segredos, exercício abusivo de 

direito, etc. 

Esse estado excepcional de turbação psíquica deve nascer de uma provocação 

endereçada ao próprio agente, a outra pessoa que lhe seja querida ou mesmo 

estranha – por exemplo, um deficiente físico ou um idoso - e até mesmo a 

animais ou coisas – seu cachorro de estimação ou suas roupas. Segundo 

Carrara, “esta ação injusta se chama provocação, se dá corpo a uma ofensa à 

pessoa; ou se chama justa dor, se dá corpo a uma ofensa à propriedade ou a 

pessoas que nos sejam caras.”59  

Também sabemos que nem mesmo o dolo de causar a situação é necessário ao 

provocador.  

Além disso, o juízo crítico de análise dessa afronta é relativo, ou seja, o que seria 

provocativo para uns, pode não sê-lo a outros. Assim, importante é atentar para 

a personalidade da pessoa que se considerou atingida pela provocação. 

Almeida Júnior nos ressalta que a provocação deve ser “injusta do ponto de vista 

moral corrente. As ofensas à dignidade da pessoa humana – a bofetada, a 

cusparada no rosto, por exemplo – estão neste caso.” 60

A injusta provocação é aquela antijurídica, sem motivo razoável. (TJSC, JC 

69/538).61
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A provocação deverá consistir-se em uma afronta atual, imediatamente depois 

de seu recebimento, pois o homicídio deve produzir-se durante o arrebatamento 

emocional. Porém a jurisprudência é controversa: 

Não há privilégio, se eventual violenta emoção não foi 

provocada no instante em que gerou os acontecimentos. 

(TJMS, RS 705/359)62

A reação sob estado emotivo deve operar-se sem intervalo 

e exercer-se incontinenti. (TJSP, RT 569/280; TJRS, mv – 

RJTJRS 166/131)63

O pequeno tempo decorrido entre a provocação injusta da 

vítima e a agressão por parte do réu, despendido por este 

para se armar e voltar ao local do crime, não afasta a 

violenta emoção que o dominava. Para a figura prevista no 

§ 1º. do art. 121 do CP não se reclama atualidade, mas 

uma seqüência compatível com o estado emocional. (RT, 

394:82)64

O que determina a descaracterização da reação imediata como requisito da 

violenta emoção é haverem ocorrido fatos estranhos, quefazeres, no intermezzo 

entre a provocação e o crime. Assim, fazem-se incompatíveis com o choque 

emocional o ódio e o rancor guardados que originariam a insídia, a traição, a 

emboscada ou a dissimulação. 

Vale ainda lembrar que, se o agente imaginar uma provocação inexistente e, 

atingido de irresistível emoção, cometer o delito, terá o benefício da atenuante. 

Ainda, que se o sujeito errar na execução do crime, atingindo pessoa diversa 

(aberratio ictus), também será a ele diminuída a pena. Porém, na aberratio 

persone, ou seja, quando a pessoa errar sobre a pessoa causadora da 

provocação que lhe induziu à turbação mental, o privilégio não lhe será cedido, 

por ferir o pressuposto da sucessão imediata entre a provocação e a reação. 

 

5.4 Lesão corporal: diminuição de pena 
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Art. 129: Ofender a integridade corporal ou a saúde de 

outrem. 

§ 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de 

relevante valor social ou moral ou sob o domínio da violenta 

emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o 

juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

§ 5º. O juiz, não sendo grave as lesões, pode ainda 

substituir a pena de detenção pela de multa. 

I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. 

Devemos ressaltar que, no que se refere ao crime de lesão corporal privilegiada, 

acima descrito, aplicam-se as mesmas considerações referidas no sub-item 

anterior, ou seja, as do homicídio privilegiado.  

 

5.5. Direito comparado 

 

Compilamos neste sub-item alguns artigos integrantes dos códigos penais que 

tratam da emoção em diferentes países. No Brasil, como acabamos de observar 

nos sub-itens anteriores deste capítulo, temos quatro artigos que dissertam 

acerca do estado emotivo (art. 28, art. 65, art. 121, art. 129). Porém, entre eles, 

acreditamos que o mais relevante é aquele que ressalta ser a emoção uma causa 

atenuante da pena. Ele resume o pensamento prioritário da nossa legislação, ou 

seja, de não ser a emoção um dirimente, mas uma causa de diminuição da 

sanção. Nas legislações estrangeiras, buscamos encontrar, também, o artigo que 

sintetizaria o juízo dos legisladores acerca do tema. Desse modo, embora 

existindo vários artigos que dissertam sobre os estados emotivos, só compilamos 

os que, segundo nosso parecer, são os mais importantes. 

 

A)  Código argentino 

 

O Código Penal Argentino (4), em seu título V, aborda a questão da 

imputabilidade. O seu artigo 34 apresenta-nos as hipóteses em que não são 

punidos os agentes de ações delituosas, são elas: quando o agente não pôde no 

momento da sua atuação compreender a criminalidade do seu ato ou orientar 

suas ações, seja pela insuficiência de suas faculdades, por alterações doentias 
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das mesmas, ou por estado de inconsciência, erro ou ignorância de ação não 

imputável.  

 

B)  Código francês 

 

Já o Código Penal Francês (5), Code Penal- Partie Législative, em seu Título II 

cuida das causas de irresponsabilidade e de atenuação da responsabilidade na 

ocorrência de um delito. O artigo 122-1 do documento nos informa que não é 

penalmente responsável a pessoa que estava atingida no momento dos fatos de 

um problema psíquico ou neuropsíquico tendo abolido seu discernimento ou  o 

controle dos seus atos. A pessoa que estava atingida, no momento dos fatos, de 

um problema psíquico ou neuropsíquico que tenha alterado seu discernimento ou 

em entravado o controle de seus atos permanece punível; todavia, a jurisdição 

leva em conta essas circunstâncias quando determina a pena e a fixação do 

regime. 

 

C) Código espanhol  

 

A Lei Orgânica 10/1995, de 23 de novembro, do Código Penal (6) nos traz as leis 

criminais espanholas. No artigo 20 são acertados os casos de isenção de 

responsabilidade criminal do agente da ação. A sua parte 1 diz que aqueles que, 

por causa de qualquer anomalia psíquica, não puderam compreender a ilicitude 

do fato e atuar de acordo com essa compreensão no momento do ato estão 

desobrigados penalmente. Além disso, informa que o transtorno mental 

transitório provocado propositalmente pelo sujeito com intuito de cometer o 

crime não o exime criminalmente. 

O capítulo III do código, em sua parte 1, afirma ser considerada atenuante a 

circunstância do capítulo anterior quando não concorrem todos os requisitos 

necessários para eximir a responsabilidade. Finalmente, a parte 3 trata daqueles 

que operaram por causa de estímulos tão poderosos que tenham neles produzido 

arrebato, obcecação ou outro estado passional de natureza semelhante.
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D) Código italiano 

 

O Código Penal Italiano (7) (Códice Penale) nos prescreve que o estado emotivo 

ou passional não exclui ou diminui a imputabilidade. 

 

E) Código colombiano 

 

A Ley 599, publicada em 24 de julho de 2000, que decreta o Código Penal 

colombiano (8) lida, em seu artigo 55, com as circunstâncias de menor 

punibilidade e cita, entre outras, na parte 3 a emoção, a paixão e o temor 

intenso. 

 

F) Código boliviano 

 

O Código Penal da Bolívia (9) está vigente desde 2 de abril de 1973 no país, 

porém foi modificado pela Ley de Modificadores al Codigo Penal: nº. 1768 de 10 

de março de 1997. Essa lei, no seu artigo 13, modifica o artigo 13 do diploma 

legal e preceitua que a inimputabilidade ocorre quando o agente, no momento do 

fato, não pode entender a antijuridicidade da sua ação ou conduzir-se de acordo 

com esta compreensão por causa de enfermidade penal, grave perturbação da 

consciência ou por insuficiência da inteligência.  

O artigo 14 da Lei de Modificadores do Código Penal, alterando o artigo 18 do 

Código Penal, descreve a semi-imputabilidade, como atenuante, para quando, 

nas circunstâncias descritas no artigo anterior, o agente não tenha excluída toda 

a sua capacidade de compreensão da antijuridicidade da atuação ou excluída a 

possibilidade de agir de acordo com essa concepção. 

A transcrição e o cotejo desses códigos, a partir dos quais se observam 

semelhanças entre si, nos fazem perceber que a questão da violenta emoção 

comparece como um problema de relevância em âmbito internacional, pois é 

analisado de forma cuidadosa em diferentes países. O que se nota na 

configuração dos códigos é o esforço dos legisladores em tratar do tema com 

sensibilidade e acuidade, levando em conta as nuances do comportamento 

humano, fato que revela uma sofisticação dos textos de lei. 
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6. CASOS EXEMPLIFICATIVOS DA VIOLENTA EMOÇÃO 

 

Parece-nos pertinente ilustrar o trabalho com reproduções de casos verídicos de 

crimes, os quais teriam sido cometidos sobre o efeito da violenta emoção, e que 

podem criar alguma polêmica acerca da presença do componente emotivo. 

São três os casos que escolhemos: um deles é um episódio famoso e remoto, 

extraído do relato de um eminente jurista, e os outros foram retirados da 

jurisprudência recente, sendo o primeiro tipificado no art. 121 § 1º, c/c art. 14, 

II, do CP e o segundo no artigo 129, § 3º do CP. 

 

6.1 O caso dos irmãos A. e T.  

 

No primeiro caso, o ilustre autor Evaristo de Moraes, em sua obra Criminalidade 

Passional, narra um ocorrido em Valença no estado do Rio de Janeiro: 

Os irmãos A.e T. eram sócios e separando-se amigavelmente 

a sociedade, T. com a ajuda de A. associou-se a J., cunhado 

de A., de quem era amigo. 

Pouco, porém, durou esta sociedade porque desavieram-se os 

socios T. e J. devido á má orientação d’este que era o gerente 

e que chegou até o estabelecimento comercial, o qual, por 

ordem do Juiz de Direito da Comarca, foi arrecadado e 

fechado para garantia dos credores da massa. 

Desde então, e sem razão, J. inimizou-e com os irmãos T., 

seu ex-sócio, e A., seu cunhado, porque, ao que se sabe, 

explorado na sua ignorancia, por inimigos de A., a este 

atribuía a sua infelicidade comercial. 

Por motivo desta inimizade que se transformou em odio 

profundo e que recrudescia de dia para dia, J., diariamente e 

em todas as ocasiões e lugares que se lhe ofereciam e que 

não perdia, postava-se em frente á casa commercial de seu 

cunhado A. e ali, em plena rua e em altas vozes, provocava-

o, insultava-o, atirando-lhe baldões infamantes, calumniando-

o, procurando, por todos os modos, amesquinha-lo nos seus 

brios, offendel-o na sua dignidade, maltratál-o na sua honra e 
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na honra de sua esposa, cujo nome, cuja reputação, sem o 

menor recato e sem a minima consideração atiráva á lama 

das sargetas, não attendendo, ao menos, a circumstancia de 

ser ella sua irmã e de ter tido sempre um procedimento 

honesto e digno, acima de qualquer suspeita. 

Canalha, cachorro, sem-vergonha, ladrão, eram, entre todos, 

os epithetos atirados, de publico, em altos brados, por J. 

contra A., e isso diariamente por espaço de trinta dias 

consecutivos, tendo sido inuteis e baldados todos os esforços 

de A. no sentido de fazer cessar esse estado de cousas e não 

logrando resultado as providencias que, nesse sentido, pediu 

ás autoridades (Delegado de Policia e Promotor Publico) já 

diretamente, já por interpostas pessoas, já verbalmente, já 

por escripto. E recrudescia a campanha, argumentando de 

violencia a perseguição de J. ao passo que diminuíam as 

energias de A., enfraquecendo-se-lhe o poder de resistencia 

aos embates que lhe massacravam a honra, conturbando-lhe 

a razão, perturbando-lhe o entendimento. 

Estavam nesse pé de cousas quando, em certo dia, como de 

hábito, J. depois de ingerir o liquido estimulante das suas 

proezas, iniciou os seus ataques á dignidade e á honra de A. 

que fortemente agitado resistia ainda e soffria 

resignadamente por amor dos seus filhos ás agruras dessa 

campanha e acontecendo que uma sua filhinha de 4 anos que 

estava ali, chegasse a porta e fosse avisada por J., seu tio, 

este n’um gesto indigno, proferiu a phrase fatal  A.pergunta a 

essa menina se ella é filha de teu irmão T., phrase que foi 

ouvida por T. que, infelizmente, chegava ao local no 

momento e que repelliu, como lhe cumpria, com indiganada 

energia, o dito infame, sendo então aggredido por J. que, 

forte, corpulento e robusto, contra elle investe, n’um ímpeto 

violento e brutal, e, com elle atracando-se, o derribou, 

subjugando-o de encontro ao solo. 

Não resistiu mais, não poude então reagir e n’um gesto 

brusco, n’uma fúria louca, n’um arremesso formidável, 

empunhando um revolver, A. corre e descarrega sua arma 
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sobre J. que estava a cavallo sobre T. estendido ao chão 

ferindo-o mortalmente. 

É então que, por seu turno, desorientado pela situação 

penosa em que estivera e ferido por um tiro, T. 

desvencilhando-se a custo de seu aggressor e inimigo que o 

afobava e constrangia com o peso de seu grande corpo e com 

a pressão violenta das mãos, verdadeiras tenazes de aço, 

sacca uma arma e despeja-a tambem sobre J. À vista do 

exposto. 

Consulta-se: Estariam A. e T. em condições normaes de 

imputabilidade, ou, ao contrario, demonstraram estar em 

estado de completa perturbação de sentidos e de inteligecia 

no acto de commeter o crime, para que a seu favor se possa 

invocar a excusativa do art. 27, § 4º, do Cód. Penal? 

(assignado) Luiz Antonio da Costa Carvalho. Advogado65

A partir da narração do polêmico episódio, Evaristo de Morais propôs a ilustres 

juristas do início do século XX que emitissem suas opiniões acerca da presença 

ou não da emoção no crime cometido pelos irmãos A. e T.. Aliás, ele mesmo, 

Evaristo de Morais, emitiu seu parecer sobre o evento: 

 

Individuos constantemente atacados em sua honra e 

dignidade, freqüentemente envergonhados, deprimidos 

perante o publico, ficaram, como é natural, em estado de 

superexcitação permanente.  

Succedeu que, certa vez, veio novo insulto, de caracter 

torpissimo, augmentar a superexcitação anterior. 

Explodiu, com o choque da subita emoção, a paixãso 

preexistente, dominando, por completo, a vontade, 

obscurecendo a intelligencia. [...] 

D’ahi se me afigurar que se reúnem os requisitos da 

perturbação completa, capaz de dirimir a imputabilidade, em 

face do Código. 
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Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1925. (assignado) Evaristo 

de Moraes66

Esmeraldino Bandeira respondeu, em seu parecer, que a conjectura dos fatos 

deixa claro o estado emotivo em que se achava A. no momento do crime e, 

assim, não poderia deixar de ser reconhecida a atenuante em seu favor. Em suas 

palavras:  

Realmente, os continuados insultos e as reiteradas 

provocações de J. contra A. seu cunhado; as injurias e as 

calumnias proferidas e arrogadas por J. de publico, em altas 

vozes e em frente á casa de A., contra este e contra T.; a 

aggressão physica feita por J. contra T.; a luta material que 

entre estes se seguiu, e em que T. era dominado e espancado 

por J.; são fatos que, conjugados, não podiam deixar de levar 

A. e T. ao estado de perturbação mental de que se trata no § 

4º do art. 27, do citado Código, e que dirime a 

responsabilidade de quem nesse estado commette qualquer 

crime. [...] 

A. surprehendido com a visão e com o espetaculo da luta 

desigual e sangrenta entre seu irmão honesto e injustamente 

aggredido e seu cunhado alcoolisado e aggressor, que no 

chão o havia lançado e ahi o subjugava e espancava; 

surprehendido com essa visão e esse espetáculo, A. perdeu 

inteiramente a consciencia de si próprio e o dominio de seu 

animo e de seus actos, sendo assim arrastado a um estado 

emocional em que commeteu o crime que se lhe atribue. [...] 

Em vista do exposto e discutido, respondo ao quesito único 

da consulta: não estavam A. e T. em condições normaes de 

imputabiliddae no momento em que commetteram o crime de 

que os accusam, podendo, por isso, invocar em seu favor a 

dirimente do art. 27, § 4º, do Codigo Penal.” 

É como penso, S.M.J. 

Rio, 13 – 1 – 1924. (assignado) Esmeraldino Bandeira67
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Afranio Peixoto também expôs sua opinião acerca do episódio:  

A lei e a praxe brasileira e dos paizes latinos admitem a 

paixão e os estados passionaes como attenuantes da 

responsabilidade criminal; nos ermos do §4º, do art. 27, do 

nosso Código, até como dirimentes.  

Minha opinião, inspirada nos termos da exposição que 

antecede esta consulta, é que não podiam ser, no acto 

delictuoso, normaes as condições psycologicas de T. e A.” 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 1925. (assignado) Afranio 

Peixoto”68

Além desse renomados doutrinadores, Alfredo Pujol e Henrique Roxo também 

manifestaram-se, por meio de pareceres, no sentido de que estaria caracterizada 

a emoção como dirimente da responsabilidade criminal no caso exposto.  

É pertinente relembrar, de acordo com o capítulo 1 de nossa exposição, que, na 

época em que as análises foram emitidas, a emoção era considerada como 

excludente de punibilidade. 

 

6.2 O caso de uma tentativa de homicídio 

 

HOMICÍDIO – Tentativa- Caracterização – agente que, 

perseguindo a vítima por longa distância, dispara várias 

vezes sua arma contra o ofendido, somente não o atingindo 

por circunstâncias alheias à sua vontade. 

Ementa da Redação: Pratica tentativa de homicídio o agente 

que, perseguindo a vítima por longa distância, dispara 

várias vezes sua arma contra o ofendido, somente não o 

atingindo por circunstancias alheia à sua vontade. 
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Ementa da redação: Caracteriza o homicídio privilegiado, a 

conduta do agente que, logo após saber que seu filho foi 

vítima de agressão, sai ao encalço do agressor, disparando 

por várias vezes sua arma, pois evidencia que o delito 

ocorreu sob violenta emoção, em seguida ao conhecimento 

de uma provocação. 69

Quanto à jurisprudência, colhemos uma apelação criminal que trata de um 

acontecimento ocorrido na cidade de Campinas, no qual o agente, tomado de 

violenta emoção pelo fato de seu filho ter sido agredido e, perseguindo a futura 

vítima, disparou várias vezes a sua arma de fogo. O acusado foi condenado a 2 

anos e 8 meses em Tribunal do Júri por tentativa de homicídio, sendo este 

privilegiado pela emoção, e, apelando dessa sentença, seu recurso postulava a 

máxima diminuição prevista no parágrafo único do artigo 14 do CP, sendo que o 

juiz somente teria a feito na proporção de 1/3. Este fato foi incisivamente 

contestado pela douta Procuradoria Geral de Justiça.  

O assistente da acusação também recorreu da sentença, alegando que, ao 

reconhecer a tese de homicídio privilegiado, a decisão afrontou  

manifestadamente a prova dos autos. Do mesmo modo, a Procuradoria Geral de 

Justiça não negou provimento ao recurso. Citando Mirabete, que enumera os 

requisitos do homicídio privilegiado, a Procuradoria adaptou a eles fatos do caso 

concreto: logo ao ser avisado que alguém teria agredido seu filho, o réu dirigiu-

se, imediatamente, à sua casa, onde encontrou a vítima; testemunhas 

demonstraram em seus testemunhos que houve injusta provocação e violenta 

emoção quando afirmaram terem visto a vítima desferir um violento pontapé no 

filho da vítima, provocando, assim, sua revolta. 

 

6.3 O caso de uma lesão corporal seguida de morte 

 

LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – Exclusão da 

imputabilidade – Inocorrência – Agressão do réu que fez 

com que a vítima batesse a cabeça no meio-fio, fraturando 

o crânio – Óbito do ofendido em razão da não identificação 

das lesões na tomografia realizada em hospital – fato que 

está na linha de desdobramento do evento fatal – Ilícito que 

Vox Forensis, Espírito Santo do Pinhal, v. 1, n.1, Jan./Jun. 2008 

                                                 
69 1ª Câm. Ap. 265.681-3/1- SP, Rel. Des. Andrade Cavalcanti, j. 23-10-2000, v.u., in RT 785. 

 



 183

não pode deixar de ser imputado do ao agente ainda que 

para a produção do injusto tenha ocorrido uma concausa 

superveniente, mas que por si só não causou o resultado – 

Diminuição da pena, nos moldes do art. 129, § 4º do CP, se 

o crime foi cometido sob violenta emoção, logo após injusta 

provocação da vítima. 

Ementa Oficial: Embora houvesse a possibilidade de evitar a 

morte, caso as lesões tivessem sido identificadas na 

tomografia, a agressão do réu, que fez com que a vítima 

batesse a cabeça no meio-fio, fraturando o crânio, está na 

linha de desdobramento do evento fatal. Somente 

circunstancias supervenientes relativas ou absolutamente 

independentes da conduta têm o condão de afastar a 

imputação do agente, não estando abrangidas nesse rol o 

diagnóstico tardio na fratura ou a falta de tratamento, que 

podem, no entanto, ter contribuído para a morte. Ao agente 

não deixa de ser imputável o resultado, ainda quando para 

a produção deste se tenha aliado à sua ação uma concausa 

superveniente, mas que por si só não causou o resultado. 

Demonstrando a prova dos autos que o crime foi cometido 

sob violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação 

da vítima, que desferira um tapa no rosto do agente e saíra 

correndo, deve incidir a causa da diminuição da pena 

prevista no §4 º, do art. 129, do CP. 70

Ainda no campo da jurisprudência, escolhemos uma datada de 2001, a qual 

versa sobre um caso ocorrido em Brasília, Distrito Federal.  

Em um bar, à noite, S.S., após discutir com o cunhado e este lhe dar um tapa no 

rosto, saiu em disparada atrás dele, que tinha já adentrado em outro bar. Por 

ordem da proprietária deste bar, ambos saíram do bar e, na rua, S.S. desferiu 

socos no rosto do cunhado. Ocorre que o agredido veio a cair no chão e bater a 

cabeça no meio-fio, causando uma fratura que o levou à morte. Foi condenado a 

quatro anos de reclusão em regime aberto. 

Na apelação, o réu negou ter participado do crime e observou ter sido 

ferozmente atacado pelo cunhado e apenas ter rebatido a violência. Alegou que o 
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testemunho do médico legista deixa dúvidas sobre o atendimento no hospital e 

ao efeito do álcool no paciente, dando margem a ter sido a negligência médica 

no atendimento do hospital a causa da morte do paciente e incerteza sobre o 

diagnóstico. 

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento do recurso, 

alegando o atendimento médico não elidir a responsabilidade do réu. Além do 

que, o laudo do exame cadavérico concluiu que as agressões perpetradas pelo 

réu foram suficientes para causar a morte da vítima. A Procuradoria reconheceu 

claramente a violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima, 

confirmada pelos depoimentos de diversas testemunhas que presenciaram o 

fato. Além disso, não estavam presentes os requisitos da legítima defesa pelo 

fato da agressão ter sido perpetrada por um bêbado e pela reação do réu não ter 

sido imediata, mas já em outro local, mas ainda sob o efeito da violenta emoção. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao chegarmos ao termo de nossa trajetória, vale lembrar que um tema de 

caráter amplo, a emoção, estudada em diversas áreas do conhecimento humano, 

encontrou em nosso estudo o viés das contribuições da Medicina Legal. Assim, 

nossas considerações estiveram inevitavelmente situadas em uma espécie de 

região de fronteira entre o Direito e a Medicina, além de receber apoio de outras 

áreas que nos serviram quando solicitadas. 

Quanto ao núcleo temático proposto, a emoção como modificadora biológica da 

responsabilidade penal, vimos que, historicamente, a emoção foi cerne de 

opiniões deveras oscilantes em nossa legislação penal. Não só a legislação teve 

comportamento pouco estável como a própria conceituação do termo nunca 

encontrou um assente entre os estudiosos do assunto.  

Hoje, nosso Código Penal, no que tange a seus artigos que tratam da emoção, 

não apresenta alteração, além do assunto não ensejar debates como já o foi 

anteriormente. Prova disso é que a jurisprudência mantém-se decidindo a favor 

da aplicação da atenuante da emoção em crimes. No capítulo 5, inclusive, há a 

apresentação de dois casos nos quais a violenta emoção foi examinada pela 

jurisprudência.  

De qualquer forma, a nossa investigação sobre a emoção ensinou-nos que é 

sempre um desafio para quem pensa a questão localizar o limite exato a partir 

do qual a emoção interfere decisivamente na consciência, obscurecendo-a. Ainda 
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assim, acreditamos que a emoção constitui um engenhoso mecanismo 

perturbador capaz de prejudicar a lucidez habitual no homem médio, e, assim, 

ser considerada no Direito Penal um fator atenuante da responsabilidade 

criminal. 

 

8. NOTAS 

 

(1) Ver na p. 39 deste estudo o artigo 90 do Codice Penale. 

(2) Delton Croce nos ajuda a entender a grande abrangência da Medicina Legal 

ao nos expor que ela se utiliza de informações de todas as especialidades 

médicas e biológicas como a Patologia, Fisiologia, Traumatologia, Psiquiatria, 

Microbiologia e Parasitologia, Radiologia, Tocoginecologia, Anatomia 

Patológica, e ainda outras áreas diferentes do conhecimento humano como o 

Direito. 

(3) Diversos autores compartilham da opinião de que, no caso do artigo em 

análise, o verbo poder não indica mera faculdade do juiz, mas sim, direito 

subjetivo do acusado. Este lhe é dado uma vez que a situação se encaixe nos 

requisitos legais exigidos para o homicídio privilegiado. Sendo assim, o juiz 

deverá obrigatoriamente diminuir a reprimenda, tendo parcial faculdade 

somente no que pertine a fixação do quantum dessa redução. 

(4) TITULO V - Imputabilidad -Articulo 34.- No son punibles: el que no haya 

podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, 

por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, 

error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto 

o dirigir sus acciones. En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la 

reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución 

judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que 

declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a si mismo o a los 

demás. En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las 

causales del presente inciso, el tribunal ordenara la reclusión del mismo en un 

establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las 

condiciones que le hicieren peligroso. 

(5) CHAPITRE II. - Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la 

responsabilité  - Article 122-1: N'est pas pénalement responsable la personne 

qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 
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neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. La 

personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou 

neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses 

actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette 

circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime. 

(6) Artículo 20. Están exentos de responsabilidad criminal:  

1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier 

anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o 

actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no 

eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito 

de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. [...] 

CAPÍTULO III. De las circunsrancias que atenúam la responsabilidad criminal. 

Artículo 21.  Son circunstancias atenuantes: 

1. Las causas expresadas en el Capítulo anterior, cuando no concurrieren 

todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus 

respectivos casos.   

2. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 

arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 

(7) Art. 90. Stati emotivi o passionali - Gli stati emotivi o passionali non 

escludono ne diminuiscono l'imputabilità. 

(8) Artículo 55. Circunstancias de menor punibilidad. Son circunstancias de 

menor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: 

1. La carencia de antecedentes penales. 

2. El obrar por motivos nobles o altruistas. 

3. El obrar en estado de emoción, pasión excusables, o de temor intenso. 

4. La influencia de apremiantes circunstancias personales o familiares en la 

ejecución de la conducta punible. 

5. Procurar voluntariamente después de cometida la conducta, anular o 

disminuir sus consecuencias. 

6. Reparar voluntariamente el daño ocasionado aunque no sea en forma total. 

Así mismo, si se ha procedido a indemnizar a las personas afectadas con el 

hecho punible. 
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7. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido 

la conducta punible o evitar la injusta sindicación de terceros. 

8. La indigencia o la falta de ilustración, en cuanto hayan influido en la 

ejecución de la conducta punible. 

9. Las condiciones de inferioridad psíquica determinadas por la edad o por 

circunstancias orgánicas, en cuanto hayan influido en la ejecución de la 

conducta punible. 

10. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores. 

(9) 13. Sustitúyese el artículo 17 del Código Penal, por el siguiente: 

(INIMPUTABILIDAD).- Está exento de pena el que en el momento del hecho 

por enfermedad mental o por grave perturbación de la conciencia o por grave 

insuficiencia de la inteligencia, no pueda comprender la antijuridicidad de su 

acción o conducirse de acuerdo a esta comprensión. 
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