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1. INTRODUÇÃO: 

A palavra “culpa” (de acordo com o senso comum) remete à idéia de um juízo 

axiológico-negativo exercido sobre algum acontecimento – isso explica porque 

não se culpam pessoas por suas vitórias ou conquistas. O termo em voga, por si 

só, já traz intrinsecamente a noção de reprovação. 

Em matéria de direito penal, nota-se que são freqüentes os juízos negativos 

realizados sobre o comportamento1. O princípio da culpabilidade assume 

importantes papéis na atribuição da responsabilidade e conseqüentemente, na 

aplicação das sanções penais. A idéia de imputação pessoal de um 

acontecimento humano desvalorado é própria da ciência penal – e do conceito 

de crime.  

 

2. DESENVOLVIMENTO: 

Várias são as funções do princípio da culpabilidade em direito penal. Embora 

muitas vezes a doutrina se negligencie sobre uma ou outra função em sua 

análise, elas devem ser destacadas para a correta compreensão do tema. 

O princípio da culpabilidade pode indicar a impossibilidade de existência de 

responsabilidade penal objetiva – dolo ou culpa como pressupostos 

indispensáveis para responsabilizar o agente por seu comportamento. Assim, 

não pode haver responsabilização penal amparada exclusivamente nos 

elementos físicos de causação, sendo necessária a análise dos requisitos 

                                                           
1
 Não é necessário nenhum conhecimento aprofundado para perceber que o crime (ou melhor, a 

infração penal) é o núcleo intangível em torno do qual orbitam os pressupostos que garantem a 
existência do direito penal. A construção dogmática é realizada tendo como fundamento um 
conceito negativo, estando excluídos do âmbito de abrangência penal todos os comportamentos 
humanos valorados positivamente. O “crime”, por si só, já traz o conceito de algo ruim ou 
indesejado. 
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psíquicos (dolo/culpa2). Ademais, tal princípio ainda traz a idéia de 

censurabilidade, um autêntico juízo de reprovação que recai sobre a conduta do 

agente quando da prática de um injusto penal – essa função evidencia que o 

agente, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, pudesse agir de 

maneira distinta (não contrária ao direito). A terceira e última função do 

princípio em tela está ligada à proporcionalidade que a censura deve guardar 

com a conduta do agente, sendo necessária uma equivalência entre o injusto 

praticado e a pena aplicada (informação verbal)3. 

Não pode haver responsabilidade penal sem que esteja presente a culpabilidade 

do agente. A responsabilidade penal do agente deve ser excluída quando 

ausente a culpabilidade no caso concreto. A culpabilidade, dentro da teoria do 

crime, costuma ser apresentada como o terceiro degrau do conceito analítico de 

crime4. “Verifica-se em primeiro lugar, se o fato é típico ou não; em seguida, em 

caso afirmativo, a sua ilicitude; [...] só a partir de então, é que se passa ao exame 

da possibilidade de responsabilização do autor” (CAPEZ, 2007, p. 299). 

A teoria normativa pura da culpabilidade é dominante no cenário jurídico atual. 

Segundo ela, a análise do dolo e da culpa deve ser realizada na tipicidade, 

estando fora do substrato da culpabilidade (do ponto de vista analítico) o fator 

psíquico. A culpabilidade possui somente elementos normativos (CAPEZ, 2007). 

A culpabilidade é composta pela imputabilidade, potencial consciência da 

ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. O injusto penal somente poderá ser 

punido quando presentes todos esses elementos normativos (MASSON, 2010). 

Ausente qualquer um deles, surge uma causa de exclusão da culpabilidade. 

A imputabilidade nada mais é do que “a capacidade mental, inerente ao ser 

humano de, ao tempo da ação ou da omissão, entender o caráter ilícito do fato e 

de determinar-se de acordo com esse entendimento” (MASSON, 2010, p. 434). 

São exigidos simultaneamente o elemento intelectivo (integridade biopsíquica) e 
                                                           
2
 Aqui se mostra oportuna a crítica – comum na doutrina – de que apenas o dolo constitui 

autêntico requisito psíquico, uma vez que a culpa é um elemento normativo, não 
compreendido na imputação subjetiva, mas pertencente ao aspecto valorativo da 
atribuição do resultado jurídico desvalorado. 
3
 Aula ministrada pelo professor Fábio Guaragni, disciplina de “culpabilidade e 

responsabilidade pessoal do agente” no curso de pós-graduação em Ciências Penais da 
Universidade Anhaguera  (UNIDPERD) em parceria com a rede de Ensino LFG em junho 
de 2011. 
4
 Não se ignora a existência de entendimento diverso, porém, adota-se nesse presente 

estudo o conceito analítico de crime presente na doutrina majoritária pátria, como fato 
típico, ilícito e culpável. 
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volitivo (domínio da vontade). Ausente algum deles, ausente estará a 

imputabilidade e conseqüentemente a possibilidade de aplicação de pena. Nesse 

caso, em regra, aplicar-se-á uma medida de segurança, de caráter curativo 

(CAPEZ, 2007).  

Não há potencial consciência da ilicitude quando de acordo com o caso concreto 

não for possível ao agente “compreender o caráter ilícito do fato praticado” 

(MASSON, 2010, p. 459). Exige-se que o agente possa pelo menos entender que 

seu comportamento é criminoso. 

Para que haja culpabilidade ainda é necessária que no caso concreto seja exigível 

uma conduta diversa do agente. Caso a anormalidade das circunstâncias não 

permita que a sociedade tenha um anseio legítimo de que o agente agirá de 

determinado modo, excluída estará a culpabilidade (MASSON, 2010). A 

obediência hierárquica e a coação moral irresistível são causas previstas na lei 

que excluem a culpabilidade em razão da inexigibilidade de conduta conforme a 

norma.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A culpabilidade, em síntese, age como pressuposto necessário (mas não 

suficiente) para responsabilização penal do indivíduo. Trata-se de um juízo de 

valor realizado sobre o injusto penal de forma a justificar a intervenção punitiva. 

Em casos onde esse juízo não assuma caráter relevante, excluída estará a 

reprovabilidade da conduta, impossibilitando a aplicação da sanção penal (essa é 

a regra).  

Quando no momento da conduta o agente não for capaz de entender o caráter 

ilícito do fato e agir de acordo com esse entendimento, ou não for exigível, em 

razão das circunstâncias concretas, uma conduta de acordo com o direito, ou 

ainda, não lhe for possível saber que o que faz é criminoso, não há 

reprovabilidade na conduta – e conseqüentemente, culpabilidade. 
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