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Culpabilidade

A culpabilidade é a reprovabilidade pessoal pela realização de uma ação ou omissão
típica e ilícita.

Elementos da Culpabilidade
• Imputabilidade: a capacidade de responder penalmente pelos atos ilícitos que

pratica.
• Exigibilidade de conduta diversa: é poder exigir outra conduta do cidadão.

Culpabilidade é reprovabilidade e só é reprovável o comportamento ante a
possibilidade de se exigir do agente conduta diversa.

• Potencial consciência de ilicitude: a possibilidade de obter o conhecimento e a
informação de que determinada ação ou omissão é ilícita ou contrária ao Direito.
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Imputabilidade:
• Menoridade
Artigo 27, CP:
“Os menores de 18 (dezoito) anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às
normas estabelecidas na legislação especial. ”

• Doença mental
Artigo 26, CP:
“É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental
incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.”
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• Embriaguez
Voluntária : em sentido estrito; preordenada; culposa; patológica = Não afasta a
imputabilidade
Involuntária (acidental):
- Completa: retira do agente completamente a capacidade de entendimento do
caráter ilícito do fato. Exclui a imputabilidade.
- Incompleta: não retira completamente a capacidade de entendimento do caráter
ilícito do fato. Não exclui a imputabilidade.

Erro de proibição:
- Escusável/invencível: exclui a culpabilidade. O agente fica isento de pena. Falta ao
mesmo potencial consciência da ilicitude
- Inescusável/vencível: não exclui a culpabilidade. A pessoa continua tendo potencial
consciência da ilicitude, embora não possua a real consciência da ilicitude. Para ela,
no entanto, o juiz poderá diminuir a pena.
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Exigibilidade de conduta diversa:
Artigo 22, CP:
“Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não
manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da
ordem.”

A exigibilidade de conduta diversa é elemento da culpabilidade. Somente há
reprovabilidade da conduta do agente que poderia agir de outro modo, mas optou, de
forma livre e consciente, por praticar a infração penal. A ausência de exigibilidade de
conduta diversa ou a presença de inexigibilidade de conduta diversa implicam na
exclusão da culpabilidade, o que impede a caracterização do crime (fato típico, ilícito e
culpável). A exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa não é instituto
expressamente previsto no Código Penal. O que se observa é que outros institutos
acabam por viabilizar ou fundamentar a exigibilidade de conduta diversa, tais como
Coação Moral Irresistível e Obediência Hierárquica.
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A semi-imputabilidade, redução da capacidade de compreensão ou vontade, não
exclui a imputabilidade. Sendo constatada, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 a 2/3
ou impor medida de segurança.
Para a aplicação da medida de segurança é necessário que o laudo de insanidade
mental indique como recomendável essa opção.

Art. 26, parágrafo único, CP:
“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.”


