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RESUMO 

 

O presente estudo busca definir e afirmar o princípio da autorresponsabilidade 
como norma constitucional, decorrente do modelo de Estado Democrático de Direito, e, a 
partir daí, considerando o sistema de vinculação normativa propugnado pelo Estado 
Constitucional de Direito, avaliar criticamente a legitimidade da atuação paternalista 
estatal por meio do poder punitivo penal. Para tanto, primeiramente, busca-se traçar os 
parâmetros básicos do sistema jurídico-normativo, por meio de breves considerações 
acerca da teoria dos princípios. Em seguida, o objetivo é analisar a evolução do modelo de 
Estado, chegando-se ao atual Estado Constitucional e Democrático de Direito, desenhando-
se a forma como se coloca a relação entre Estado, Constituição e Direito Penal. No 
momento seguinte, parte-se, propriamente, para a afirmação e definição do princípio 
constitucional da autorresponsabilidade, inerente à adoção do modelo de Estado 
Democrático de Direito. Por fim, com amparo no modelo de Estado Constitucional de 
Direito, será estudado o impacto da aplicação do princípio da autorresponsabilidade no 
Direito Penal, começando-se pela análise dos tipos penais paternalistas, passando-se pela 
teoria do consentimento, e chegando-se à teoria da imputação do resultado. 
 
 
Palavras-chaves: Direito Penal – Estado Democrático de Direito – Estado do 

Constitucional de Direito – Estado Constitucional e Democrático de 
Direito - Princípios Constitucionais – Princípio da Autorresponsabilidade 
– Paternalismo – Paternalismo Jurídico-Penal - Tipos Penais Paternalistas 
– Teoria do Consentimento – Teoria da Imputação do Resultado  

 



RIASSUNTO 

 

Il presente studio mira a definire e sostenere il principio dell’autoresponsabilità 
come norma costituzionale derivata dal modello dello Stato Democratico di Diritto, e, a 
partire da ciò, valutare criticamente la legittimità dell’azione paternalista statale mediante il 
potere punitivo penale, considerando il sistema di vincolazione normativa propugnato dallo 
Stato Costituzionale di Diritto. A questo fine, in primo luogo si cercherà di tracciare i 
parametri di base del sistema giuridico-normativo tramite brevi considerazioni circa la 
teoria dei principi. Successivamente, l’obbiettivo sarà quello di analizzare l’evoluzione del 
modello di Stato, per arrivare all’attuale Stato Democratico Costiruzionale di Diritto, 
illustrando la relazione tra lo Stato, la Costituzione e il Diritto Penale. In seguito, ci si 
occuperà propriamente dell’affermazione e della definizione del principio costituzionale 
dell’autoresponsabilità, inerente all’adozione del modello di Stato Democratico di Diritto. 
Infine, in base al modello di Stato Costituzionale di Diritto, si studierà l’impatto 
dell’applicazione del principio dell’autoresponsabilità sul Diritto Penale, cominciando con 
l’analisi di fattispecie penali paternalistiche, passando poi alla teoria del consenso e 
arrivando per ultimo alla teoria dell’imputazione dell’evento. 
 
 
Parole-chiave: Diritto Penale – Stato Democratico di Diritto – Stato Costituzionale di 

Diritto – Stato Democratico Costituzionale di Diritto – Principi 
Costituzionali – Principio dell’Autoresponsabilità – Paternalismo – 
Paternalismo Giuridico-Penale - Fattispecie Penali Paternalistiche – Teoria 
del Consenso – Teoria della Imputazione dell’Evento 
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INTRODUÇÃO 

 

O passar dos séculos, a ocorrência de importantes processos revolucionários, 

o desenvolvimento de todas as ciências, nada disso parece ter impedido que se 

chegasse ao presente século com um cenário de intensa interferência do Estado na 

esfera individual da pessoa. 

Em pleno século XXI, o que se observa, talvez de forma cada vez mais frequente 

e abrangente, é o Estado tratando todos seus cidadãos como se crianças fossem, como 

seres acríticos e incapazes de tomar suas próprias decisões ou de estabelecer a sua própria 

forma de vida, muitas vezes numa tentativa incessante de afirmar padrões de condutas 

moralmente dominantes ou conforme os “bons costumes”, ainda fortemente influenciado 

por preceitos religiosos. 

Não há dúvidas de que se está diante de um Estado extremamente paternalista, 

que busca, de todas as formas, interferir na vida privada dos cidadãos, supostamente 

protegendo-os mesmo contra a sua vontade, vilipendiando o mais básico dos direitos, o 

direito à liberdade individual. Como exemplos, pode-se citar o cerco à prostituição, a 

proibição da venda de medicamentos para emagrecimento ou para ganho de massa 

muscular, a supertributação para desmotivar o consumo de tabaco, ou a obrigação de 

casamento em regime de separação total de bens quando um dos cônjuges tiver 

ultrapassado os 70 anos de idade. Com o avanço da neurociência, não seria exagero 

imaginar o Estado, daqui a algumas décadas, tentando proibir determinados tipos de 

pensamentos humanos. 

A situação se torna ainda mais grave quando se constata que o Estado busca 

implementar a sua atuação paternalista utilizando-se de seu instrumento mais violento, 

qual seja, o seu poder punitivo penal. Para isso, eleva-se à condição de crime diversas 

condutas que não lesionam qualquer bem jurídico ou que, no máximo, lesionam apenas o 

bem jurídico do próprio indivíduo sobre qual o Estado pretende fazer incidir seu poder, 

criando, assim, verdadeiras infrações penais sem vítimas. Além disso, vale-se de uma teoria 

do delito que ignora a vontade do titular do bem jurídico passível de lesão, expandindo o seu 

poder punitivo e reafirmando o seu caráter paternalista. Busca-se, assim, muitas vezes, a todo 
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custo, também por meio do poder punitivo, estabelecer-se padrões de condutas alinhados a 

uma suposta moral dominante, ignorando a liberdade individual. 

O presente trabalho visa demonstrar que, no atual modelo de Estado 

Constitucional e Democrático de Direito, adotado pelo Brasil na Constituição de 1988, a 

atuação paternalista estatal por meio de seu poder punitivo penal carece de legitimidade, 

sobretudo diante do princípio constitucional da autorresponsabilidade, norma segundo a 

qual cada indivíduo se coloca como o único responsável por suas condutas, por suas 

escolhas, por sua forma de viver, desenvolvendo livremente a sua personalidade, no pleno 

exercício de sua autonomia. 

Para tanto, como uma espécie de pré-requisito para o estudo de qualquer princípio 

jurídico, inicia-se com algumas breves considerações acerca da teoria dos princípios, 

buscando-se traçar os parâmetros básicos do sistema jurídico-normativo vigente. 

Em seguida, parte-se para a análise da relação entre Estado, Constituição e Direito 

Penal, desenhando a evolução do modelo de Estado até se chegar ao atual Estado 

Constitucional e Democrático de Direito, e destacando-se como se coloca o Direito Penal 

nesse cenário. 

No momento seguinte, o objetivo é definir e afirmar o princípio da 

autorresponsabilidade como norma constitucional diretamente decorrente do modelo de 

Estado Democrático, para, logo após, tendo em vista o sistema de vinculação normativa 

do Estado Constitucional, avaliar qual o impacto deste princípio no Direito Penal. 

Seguindo esta linha, primeiramente, serão estudados os principais tipos penais 

paternalistas existentes no cenário jurídico brasileiro, avaliando-se a sua legitimidade 

diante do princípio constitucional da autorresponsabilidade. 

No âmbito da dogmática penal, será analisado o impacto do princípio da 

autorresponsabilidade na teoria do consentimento assim como na teoria da imputação do 

resultado, as quais, de um modo geral, permanecem sendo estruturadas de modo a admitir a 

intervenção paternalista do poder punitivo, ignorando os preceitos do atual modelo de Estado. 

Pode-se dizer, assim, que o trabalho desenvolve-se em quatro partes principais: 

apontamentos sobre o vigente sistema jurídico-normativo (cap.1); delimitação do atual 

modelo de Estado (cap.2); afirmação e definição do princípio da autorresponsabilidade 
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como decorrência direta desse modelo de Estado (cap.3); e, por fim, análise do impacto 

da aplicação deste princípio no Direito Penal (Cap.4, 5 e 6). 

Como se poderá perceber, trata-se de um trabalho em defesa da liberdade 

individual frente a intervenções ilegítimas do Estado, baseado não apenas em qualquer 

argumento de interesse ou conveniência, mas, fundamentalmente, no pacto firmado em 1988. 

O compromisso científico conduziu à necessidade de manifestação sobre temas 

extremamente delicados, alguns considerados verdadeiros tabus, tais como o referente ao uso 

e tráfico de drogas, ao comércio de órgãos humanos, e à disponibilidade da vida humana. O 

enfrentamento de tais questões, mesmo em uma Dissertação de Mestrado, só foi possível 

graças ao suporte inestimável oferecido por um orientador da envergadura do professor 

Miguel Reale Júnior, professor no sentido mais belo e completo da palavra, e, também, 

devido às condições oferecidas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

locus – por excelência - de estudo, discussão e questionamento do cenário jurídico vigente. 

De qualquer modo, espera-se que, ainda que levando em conta as limitações 

inerentes a qualquer trabalho científico, que sempre pressupõe um recorte metodológico, 

este trabalho possa representar uma reflexão da qual não mais se pode esquivar, qual seja, 

sobre a (i) legitimidade da atuação paternalista do Estado por meio de seu poder punitivo. 

Advirta-se, desde já, todavia, que, por razões metodológicas, não integrará o objeto do 

trabalho a discussão acerca de legitimidade da intervenção penal em situações que 

envolvem pessoas consideradas com capacidade de discernimento reduzida ou 

inexistente, a exemplo dos menores de 18 anos de idade e dos deficientes mentais. A 

atuação paternalista do poder punitivo estatal sobre indivíduos adultos e plenamente 

responsáveis, este o objeto do presente trabalho. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O sistema jurídico-normativo é composto por regras e princípios, ambos 

expressando mandamentos de “dever-ser”. Os princípios jurídicos, 

diferentemente das regras, revelam mandados de otimização, o que significa 

que o comando nele consubstanciado deve ser realizado na maior medida 

possível, diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. Além da 

eficácia interpretativa – que se coloca como vetor de interpretação dos demais 

atos normativos -, os princípios possuem eficácia positiva e negativa. A 

primeira, tradicionalmente atribuída às regras, tem o condão de reconhecer um 

direito subjetivo à realização dos efeitos da norma. A segunda permite que 

sejam declarados inválidos todos os atos ou normas que contravenham os 

efeitos pretendidos por um determinado princípio. 

2. O Direito Penal, que tem como objeto a relação do indivíduo com o poder 

punitivo estatal, vincula-se diretamente ao modelo de Estado no qual se insere. 

Assim, qualquer estudo aprofundando acerca da legitimidade ou dos critérios 

de legitimidade da atuação desse poder de punir deve ter como pressuposto a 

análise da conformação política do Estado, em cada momento histórico. 

3. No plano normativo, após a afirmação do Estado de Direito, verifica-se a 

passagem de um Estado Legal de Direito – marcado pelo “império da lei” - 

para um Estado Constitucional de Direito – no qual a Constituição assume o 

centro do sistema, dotada de supremacia e força normativa imediata. Nesse 

cenário, todos os ramos do Direito passam a ser construídos e interpretados 

segundo o conteúdo do texto constitucional, sob pena de carência de 

legitimidade. 

4. No que tange ao conteúdo, no âmbito do Estado de Direito, verifica-se, 

inicialmente, o estabelecimento do Estado Liberal de Direito, preocupado, 

sobretudo, com a afirmação de garantias fundamentais individuais frente ao 

autoritarismo do anterior Estado Absoluto. Em seguida, passa-se a um Estado 

Social de Direito, que, além de inaugurar um novo catálogo de direitos, visa 

conferir materialidade a direitos apenas formalmente afirmados, buscando 
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superar as deficiências do modelo precedente. E, finalmente, como síntese dos 

modelos anteriores, chega-se ao Estado Democrático de Direito, irradiador do 

conteúdo democrático e, portanto, laico, multicultural, pluralista, tolerante 

perante todas as diferenças, consagrador de direitos difusos, e garantidor dos 

direitos fundamentais ainda que contra a vontade da maioria dos membros da 

sociedade. 

5. Forma-se, assim, um modelo que pode ser chamado de Estado Constitucional e 

Democrático de Direito, Constitucional quanto ao sistema de vinculação 

normativa, e Democrático quanto ao conteúdo normativo, quanto aos valores 

consagrados, sendo este o modelo adotado no Brasil desde a Constituição de 

1988. 

6. O modelo de Estado Constitucional e Democrático de Direito, logicamente, 

acaba por influenciar a configuração do Direito Penal, o qual passa a ter como 

parâmetro de legitimidade justamente o conteúdo democrático estabelecido 

pela Constituição, formando o que pode ser denominado de Direito Penal 

Constitucional-Democrático, pautado, portanto, pelos princípios e regras 

constitucionais. 

7. Dentre tais princípios e regras constitucionais, insere-se, como decorrência 

direta da adoção do modelo de Estado Democrático de Direito, o princípio da 

autorresponsabilidade, norma segundo a qual cada indivíduo se coloca como o 

único responsável por suas condutas, por suas escolhas, por sua forma de viver, 

desenvolvendo livremente a sua personalidade, como sujeito de sua própria 

história, no pleno exercício de sua autonomia. Com efeito, cada indivíduo deve 

ser também o único a suportar as consequências de seus próprios atos, não 

podendo tal responsabilidade ser atribuída a terceiros.  

8. O princípio da autorresponsabilidade vincula-se diretamente ao direito 

fundamental à liberdade, à intimidade e à vida privada, tendo sido 

implicitamente adotado pela Constituição brasileira de 1988. Pode-se dizer que 

tal princípio, de aplicação geral e não exclusivamente penal, é concretizado em 

inúmero subprincípios, como o da liberdade de ação e de locomoção, da livre 

manifestação do pensamento, da liberdade de consciência e de crença, da 

liberdade de crença religiosa e de convicção filosófica e política, da liberdade 



13 

 

de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, da liberdade de 

associação e de reunião, da livre de iniciativa econômica, da liberdade de 

exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, e da liberdade e pluralismo 

no campo educacional. 

9. No âmbito da relação Estado-indivíduo, o princípio da autorresponsabilidade 

liga-se diretamente às discussões que envolvem o chamado paternalismo 

estatal. Pode-se dizer que o Estado é paternalista quando atua visando proteger 

o indivíduo ignorando a sua vontade, pouco importando se este deseja ou não 

tal proteção, muitas vezes afirmando um padrão de conduta baseado em uma 

suposta concepção de “vida boa” ou de “vida moralmente recomendável”. 

Agindo assim, o Estado - valendo-se de variados instrumentos, incluindo o seu 

poder punitivo penal - assume a posição de pater, de educador, infantilizando 

os cidadãos, partindo do pressuposto de que o indivíduo não é capaz de fazer 

adequadamente as suas próprias escolhas, e que, portanto, caberia ao Estado 

fazê-las, ou, minimamente, orientá-las.  

10.  No âmbito do Direito Penal, que deve ser Democrático-Constitucional, o 

princípio da autorresponsabilidade atua como critério negativo de legitimidade 

da atuação paternalista por meio do poder punitivo estatal, sobretudo 

considerando ser esta a forma mais grave de intervenção do Estado na esfera 

individual da pessoa – e que deve, pois, ser submetida aos mais rigorosos 

mecanismos de contenção -, e, ainda, o fato de ter o Direito Penal, neste 

modelo de Estado, como principal base de legitimação justamente a garantia da 

autonomia e do livre desenvolvimento do indivíduo. 

11.  O primeiro grande impacto do princípio da autorresponsabilidade no Direito 

Penal resulta na ilegitimidade dos chamados tipos penais paternalistas, os quais 

expandem o poder punitivo estatal a condutas que não lesionam ou exponham a 

risco de lesão qualquer bem jurídico alheio, ou que, mesmo na hipótese de 

lesão, desconsideram, por completo, a vontade do próprio indivíduo lesionado, 

muitas vezes, limitando-se a estabelecer supostos padrões de condutas 

moralmente dominantes. Como principais exemplos, pode-se citar as 

contravenções da vadiagem, da embriaguez e dos jogos de azar e do bicho, 

além de diversos crimes sexuais, dos crimes de charlatanismo e curandeirismo, 
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dos crimes de uso e tráfico de drogas, do crime de comércio de tecido, órgãos 

ou parte do corpo humano, e do crime de participação em suicídio. 

12.  No âmbito da dogmática penal, o princípio da autorresponsabilidade deve 

provocar a reconstrução da chamada teoria do consentimento, superando-se o 

dogma da indisponibilidade de certos bens jurídicos individuais. No atual 

modelo de Estado, cada indivíduo tem o direito à livre gestão de seus próprios 

bens jurídicos, o que, logicamente, inclui a decisão acerca do destino de seu 

bem jurídico “vida”, que teve a sua indisponibilidade levada à condição de 

verdadeiro tabu. 

13.  Por fim, verifica-se que o princípio da autorresponsabilidade provoca grande 

impacto também na chama teoria da imputação do resultado, afastando, mais 

uma vez, a atuação paternalista estatal, sobretudo nos casos de autocolocação 

em risco e de participação em autocolocação em risco. Valendo-se de critérios 

de imputação objetiva, o princípio da autorresponsabilidade atua como critério 

negativo do preenchimento do tipo objetivo, excluindo do alcance do tipo 

aqueles resultados decorrentes diretamente de uma ação livre e responsável do 

próprio indivíduo lesionado. 
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