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RESUMO 

 

A idéia de culpa está impregnada no pensamento ocidental, permeando todos os âmbitos das 

ciências humanas. Em sede de Direito penal, surge como forma de restrição da 

responsabilidade pelo resultado delitivo. Com a consolidação da racionalidade penal moderna, 

todavia, associa-se fortemente com a pena aflitiva, servindo a um só tempo como requisito e 

medida da mesma, isto é, porque o Direito penal administra uma sanção particular, a pena 

aflitiva, mister que o delito contenha um requisito a mais que os demais ilícitos – a 

culpabilidade -, cuja intensidade terá repercussão direta na fixação da reprimenda. A primeira 

noção acabada de culpabilidade no seio da teoria do delito, conseqüentemente, é da atribuição 

de uma pena a quem agiu livremente em contradição ao ordenamento jurídico, situação que 

torna do condenado um merecedor da mesma. Está calcada em uma imagem iluminista de ser 

humano: livre, igual e racional; em uma imagem consensualista de sociedade, cujos bens 

jurídicos essenciais, em grande parte herdados do Direito natural, seriam igualmente valorados 

por seus membros; e, finalmente, em uma percepção da pena como espelho do mau uso da 

razão representado no delito. Em que pese a evolução doutrinária da culpabilidade, tais 

premissas, aqui denominadas ilustrativamente de pilares, mantém-se inalterados. A 

Criminologia, porém, demonstra que tal imagem de sujeito não se sustenta; que a sociedade é 

heterogênea; que os bens jurídicos são escolhas políticas e que a pena aflitiva tem efeitos 

deletérios tão ou mais graves quanto os do crime. Tem-se, assim, uma contradição entre o 

discurso e a prática do Direito penal, com um superávit punitivo, anverso de seu déficit ético. 

Possível correção de rota estaria na desvinculação entre delito e pena aflitiva, redefinindo-se o 

Direito penal, a culpabilidade e o processo penal com vistas à recomposição dos danos de 

relacionamento, com explícito desprezo à pena aflitiva. Dentro do marco da racionalidade 

penal moderna, todavia, é possível vislumbrar o fortalecimento da culpabilidade em vista das 

criticas criminológicas, sobretudo em sede de erro de proibição e de inexigibilidade de 

conduta diversa. Limitando o poder punitivo, a dogmática cumpriria a única missão viável no 

Estado Democrático de Direito, com resgate ético do Direito penal. 
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ABSTRACT 

 
The idea of guilt is deeply rooted in western thinking, permeating all areas of humanities. In 

criminal law, it appears as a restriction of liability by the offense result. With the consolidation 

of modern criminal rationality, however, it is strongly associated to a painful penalty, serving 

at the same time as its requirement and extent, that is, because Criminal Law manages a 

particular penalty, the painful penalty, it is necessary that the offense contains an additional 

requirement to other illegal acts - guilt - whose intensity will have direct impact on the setting 

of the reprimand. The first built notion of guilt within the theory of Criminal Law, therefore, is 

the award of a penalty to those who freely acted in contradiction to the legal system, which 

makes the criminal someone who deserves such punishment. This is based on the Enlightment 

Age image of a human being: free, equal and rational; on a consensual society image, whose 

legal essential goods, largely inherited from Natural Law, would also be valued by its 

members; and finally, on the perception of the penalty as the mirror image of the misuse of 

reason, represented by the crime. Despite the doctrinal evolution of guilt, such assumptions, 

here called pillars, remain unchanged. Criminology, however, demonstrates that such image 

does not hold; that society is heterogeneous; that legal assets are political choices and that the 

painful penalty has side effects possibly far more serious than the crime itself. Thus there is a 

contradiction between the discourse and practice of Criminal Law, with a punitive surplus, 

opposite to its ethical deficit. A possible track correction would be the untying of crime and 

punishment, redefining Criminal Law, guilt and criminal prosecution with the purpose of 

rebuilding the relationship damages with explicit contempt with respect to the painful penalty. 

Within the framework of modern criminal rationality, however, it is possible to see the 

strengthening of guilt in the presence of criminological criticism, especially in the presence of 

the error as to prohibition and exculpation. Limiting punitive power, the dogmatic would meet 

the only viable mission in a Democratic State of Law, with the rescue of an ethical criminal 

law. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Schuldidee, die im westlichen Denken tief verwurzelt ist, durchdringt sämliche Bereiche 

der Geisteswissenschaft. Sie erscheint im Strafrecht als einschränkende Form der 

Verantwortlichkeit für das Resultat des Delikts. Allerdings wird sie aufgrund der 

Konsolidierung des modernen, strafrechtlichen Gedankenguts stark mit der peinlichen Strafe 

in Verbindung gebracht, wobei sie gleichzeitig als deren Voraussetznng und deren Maßnahme 

dient; d.h. da im Strafrecht eine besondere Sanktion – die peinlicht Strafe – auferlegt wird, ist 

es notwendig, dass im Delikt eine im Vergleich zu den übrigen Vergehen zusätzliche 

Bedingung enthalten sein muss, nämlich die Schuld, deren Ausmaß sich direkt auf die 

Strafzumessung auswirkt. Als erster, abgerundeter Begriff von Schuld innerhalb der Theorie 

des Delikts stellt sich folglich die Strafzumessung für denjenigen dar, der aus freiem Willen 

rechtswidrig handelte; der Verurteilte hat also seine Strafe verdient. Diese Vorstellung des 

Menschen stammt aus der Zeit der Aufklärung: er, ein freies, gleichberechtigtes und 

rationelles Wesen innerhalb eines gesellschaftlichen Komplexes der Übereinstimmung, dessen 

wesentliche Rechtsgüter größtenteils Erbe des Naturrechts und also von seinen Mitgliedern 

ehrenvoll zu behandeln waren. Sie fußte schließlich ebenfalls auf der Perzeption von Strafe als 

einer mit dem Verbrechen zum Vorschein gekommenen Widerspiegelung des böswilligen 

Gebrauchs der Vernunft. Selbst unter Berücksichtigung der Entwicklungsschritte der 

Schulddoktrin verbleiben derartigte Prämissen, wie sie in dieser Arbeit in anschaulicher Weise 

als Stützpfeiler bezeichnet wurden, unverändert erhalten. Allerdings beweist die Kriminologie, 

dass solch ein Menschenbild nicht beibehalten werden kann; dass die Gesellschaft heterogen 

ist; dass sich die Rechtsgüter aus politischen Entscheidungen ergeben und die peinliche Strafe 

gleichwertige zerstörerische Auswirkungen besitzt wie das Verbrechen oder noch 

schwerwiegendere. Folglich besteht im Strafrecht ein Widerspruch zwischen Theorie und 

Praxis, denn einerseits hat man es mit einem punitiven Exzess und andererseits mit einem 

ethischen Defizit zu tun. Eine mögliche Korrektur würde diesbezüglich darin bestehen, eine 

Trennung zwischen Delikt und peinlicher Strafe vorzunehmen, das Strafrecht, die Schuld und 

den Strafrechtsprozess neu zu definieren und zwar im Hinblick auf die Wiedergutmachung der 

geschädigten Beziehungen, insbesondere jedoch bezüglich der Missachtung der peinlichen 

Strafe. Angesichts kriminologischer Kritiken, die vor allem im Rahmen des Verbotsirrtums 
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und der Schuldausschließung in diversen Verhaltenssituationen erhoben wurden, ist es 

innerhalb der modernen strafrechtlichen Rationalität durchaus möglich, einer Stärkung der 

Schuldfrage entgegenzusehen. Mit der Einengung der punitiven Macht würde die Dogmatik 

die für einen demokratischen Rechtsstaat einzige gangbare Mission erfüllen: die ethische 

Wiedergewinnung des Strafrechts.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Panorama atual da doutrina brasileira quanto à culpabilidade: apresentação do 

objeto de pesquisa 

 

A palavra culpa encerra uma infinidade de significados possíveis e é empregada nos mais 

diversos âmbitos do saber (a exemplo da filosofia, da psicologia, do direito, da moral e da 

religião), sendo inclusive de usual emprego popular.  

 

De maneira ainda genérica e introdutória, pode-se afirmar que a idéia de culpa está associada à 

de responsabilidade, de caráter duplo: trata-se de tornar o agente responsável por sua ação e, 

conseqüentemente, pelos resultados dela advindos.  

 

Com efeito, como  se verá abaixo, a primeira noção de culpa no âmbito do Direito penal nasce 

com a necessidade de excluir do âmbito de responsabilidade dos sujeitos aqueles resultados 

gerados pelo acaso, isto é, aqueles que estão fora do âmbito de vontade do agente. 

Exemplificativamente, não deveria o dono de um boi responder pelos “delitos” que este viesse 

a cometer. Nulla crimen sine culpa. Esse primeiro caráter da culpa vai se manter presente ao 

longo de toda a história do Direito penal, fazendo-se sentir nos temas da inimputabilidade, 

menoridade penal, circunstância modificativas da responsabilidade, medição da pena etc. 

 

Como efeito direto da definição dos inculpados,  há um reforço da  definição de culpado e 

nesse processo se manifesta a segunda dimensão da culpa: a de atribuir ao responsável os 

resultados decorrentes da sua ação. Em outras palavras: a atribuição de culpa tem sempre em 

vista a busca de status quo ante. No âmbito da religião, o reconhecimento da culpa inspira o 

pedido de perdão, que conduz o pecador novamente ao estado de pureza; no da psicologia, a 

culpa conduziria o autor à busca inconsciente de uma punição, por meio da qual a equação 

seria novamente equilibrada; no Direito penal, a culpa é a porta para a pena que serve como 

uma compensação. Salo de Carvalho, a esse propósito, aponta que em Nietzsche o conceito 

moral de culpa está intrinsecamente ligado ao de dívida:  
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se a civilização exige do homem a capacidade de empenhar sua 
palavra, de prometer e de se responsabilizar pelos valores morais 
criados, nasce desta imposição o binômio culpa-dívida, credor-
devedor. Por isso o criminoso é em regra aquele que descumpre a 
promessa e realiza o ato proibido e contrário ao pactuado na invenção 
do estado civil.1 

 

Em sentido técnico-jurídico culpa é sinônimo de negligência, fiel à tradição romana que 

conhecia três modalidades de produção de resultado: a titulo de dolo, culpa e acaso. O juízo de 

responsabilidade em face da ação e das suas conseqüências, assim, acabou recebendo outra 

denominação: a de culpabilidade. O sufixo “-dade”, a propósito, designa “condição de”, ou 

seja, maturidade designa a condição de maduro; racionalidade, a de racional e assim 

sucessivamente. Culpabilidade é a condição de culpa, isto é, a condição de responder pela 

prática de uma ação e pelas conseqüências dela advindas. 

 

Trata-se de conceito tão amplo e arraigado no pensamento ocidental que mesmo em sentido 

técnico mostra-se plurívoco. Em sentido amplo, fala-se em princípio da culpabilidade, 

amalgamado na máxima nullum crimen sine culpa, segundo o qual só se pode tornar alguém 

responsável quando há algum nexo subjetivo, volitivo, entre a ação e o resultado. Também no 

âmbito da fixação da pena, é corrente a expressão de que a reprimenda deverá ser proporcional 

à culpabilidade, ou seja, quanto maior o mal causado, maior a intensidade da medida a ele 

correspondente. 

 

Por fim, e é disso que trata o presente trabalho, culpabilidade designa, ao lado da tipicidade e 

da antijuridicidade, uma das categorias do delito. A tipicidade e antijuridicidade são juízos de 

desvalor sobre um fato, isto é, se o fato se mostra em oposição ao Direito. Vencida essa 

constatação, é preciso aferir se ao autor do fato se pode opor reprovação diante de sua conduta. 

Eis o conteúdo central da categoria dogmática da culpabilidade: um juízo de censura 

endereçado ao agente por não ter agido conforme a norma, quando podia fazê-lo.2 Os 

                                                
1 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 196-197. No 
vernáculo alemão culpa e obrigação são designadas pelo mesmo vocábulo (Schuld), a reforçar a referida 
ambigüidade. 
2 PRADO, Luis Regis. Curso de Direito penal brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, 2005, vol. I, p. 425; 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 408 e ss.; 
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, vol. I, p. 98; JESUS, 



 8 

percursos da culpabilidade até essa formulação e as incontáveis réguas para censurar o agente 

serão detalhados oportunamente. 

 

Na doutrina brasileira prepondera que seja composta pela imputabilidade, pelo potencial 

conhecimento da ilicitude, pela inexigibilidade de conduta diversa.  

 

Imputabilidade é “capacidade de entender e de querer, isto é, (...) o conjunto das condições de 

maturidade e sanidade mental que permitem ao agente conhecer o caráter ilícito do seu ato e 

determinar-se de acordo com esse entendimento”. 3 São causas que excluem a imputabilidade: 

(i) doença mental; (ii) desenvolvimento mental incompleto ou retardado; (iii) menoridade; (iv) 

embriaguez acidental completa; e (vi) embriaguez patológica completa. A semi-

imputabilidade reduz o montante de pena. 

 

O potencial conhecimento da ilicitude, por sua vez, é a consciência ou conhecimento atual ou 

possível da ilicitude da conduta: “trata-se, então, da possibilidade de o agente poder conhecer 

o caráter ilícito de sua ação”.4 Introduzido pela primeira vez pelo Tribunal Federal Alemão, 

em 1952, para tal conhecimento “basta que o autor tenha base suficiente para saber que o fato 

praticado está juridicamente proibido e que é contrário às normas mais elementares que regem 

                                                                                                                                                    
Damásio de. Direito penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 403; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de 
Direito penal. Parte Geral. São Paulo: Atlas, 1990, p. 197. CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte 
geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 276; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito penal. 
Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 188. 
3 BRUNO, Aníbal. Direito penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, vol. II, p. 44. No mesmo sentido: PRADO, 
Luis Regis. Curso de Direito penal brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, 2005, vol. I, p. 441; BITENCOURT, Cezar 
Roberto. Tratado de Direito penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 408 e ss. e 437-438; MAGALHÃES 
NORONHA, E. Direito penal. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, vol. I, p. 98; JESUS, Damásio de. Direito 
penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, p. 403; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito penal. Parte 
Geral. São Paulo: Atlas, 1990, p. 198; CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 288 e ss.; QUEIROZ, Paulo. Direito penal: introdução critica. São Paulo: 
Saraiva, 2001, p. 221..; no sentido de que a imputabilidade é pressuposto da ação: REALE JÚNIOR, Miguel. 
Instituições de Direito penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 189.  
4 PRADO, Luis Regis. Curso de Direito penal brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, 2005, vol. I, p. 425; 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 434; 
MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991, vol. I, p. 100; JESUS, 
Damásio de. Direito penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1993, 404; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de 
Direito penal. Parte Geral. São Paulo: Atlas, 1990, p. 197; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito 
penal. Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 190. Sobre as posições mais modernas sobre o tema: 
CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 304 e 
ss. 
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a convivência”.5 Não se trata, afirma Jorge de Figueiredo Dias, de um “conhecimento atual e 

efectivo do dever jurídico concreto de omitir a realização do facto proibido (ou de levar a cabo 

o facto imposto), mas no seu conhecimento potencial, da sua cogniscibilidade, de uma 

capacidade do seu conhecimento”.6 Faltando tal conhecimento, dar-se-á um erro de proibição 

que, sendo inevitável, exclui a culpabilidade e, evitável, atenua a pena. 

 

A inexigibilidade de conduta diversa, por última, consiste na exigibilidade de o agente, dadas 

as circunstâncias, obedecer à norma. Em outras palavras: “o conteúdo da reprovabilidade 

repousa no fato de que o autor devia e podia adotar uma resolução de vontade de acordo com o 

ordenamento jurídico e não uma decisão voluntária ilícita”.7 São causas de exclusão da 

culpabilidade em virtude da exclusão de exigibilidade de conduta diversa: (i) coação moral 

irresistível; (ii) obediência hierárquica ou devida; (iii) estado de necessidade exculpante. 

 

1.2. O delito sob a lente da criminologia: apresentação do método 

 

Há muito se abandonou, ao menos em sede das ciências humanas, o hoje referido como “mito 

da neutralidade científica”, que poderia ser sintetizado na crença de que a aplicação rigorosa 

dos métodos científicos levaria a conclusões neutras, válidas universalmente, isto é, 

invariáveis conforme o pesquisador que a executa. 

 

O abandono deu-se em face da incontornável contestação de que o pesquisador terá sido 

talhado em um determinado momento histórico, inserido em uma dada condição social, 

marcado por sua história de vida de tal sorte que sua mundividência marcará sua condução de 

vida, abrangida inclusive a produção científica. 

 

                                                
5 MUÑOZ CONDE, Francisco. Teoria geral do delito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, pp. 157-158.  
6 DIAS, Jorge de Figueiredo. O problema da consciência da ilicitude em Direito penal. 5. ed. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2000, p. 220. 
7 PRADO, Luis Regis. Curso de Direito penal brasileiro. 5. ed. São Paulo: RT, 2005, vol. I, p. 425 com esteio 
em WELZEL, Hans. Derecho penal alemán, pp. 202-203; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito 
penal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 435; MAGALHÃES NORONHA, E. Direito penal. 29. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1991, vol. I, p. 100; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito penal. Parte Geral. São 
Paulo: Atlas, 1990, p. 198; CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007, pp. 324 e ss.; REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito penal. Parte Geral. Rio de 
Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 191.  
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Assim, por exemplo, são explicáveis as diferentes reações vivenciadas por um alemão e por 

um brasileiro  perante a seguinte afirmação funcionalista: o juiz, ao aplicar a pena, reafirma a 

validade da norma transgredida. Tal necessidade constitui a própria justificação e medida da 

pena, quando não mesmo a missão do Direito penal. O alemão foi criado no mesmo ambiente 

de seu mestre funcionalista: é um membro da classe média, como a quase totalidade de seus 

concidadãos, estudou em escola pública, como a esmagadora maioria dos estudantes alemães, 

foi submetido a uma rigorosa supervisão parental, marcada pela ética da obediência e da não-

admoestação do próximo. Desenvolveu um apego pela burocracia e pelos papéis: sabe que 

todos os âmbitos da vida social estão regrados e, muito provavelmente, por escrito. Quem se 

registra na biblioteca estatal de Berlim ganha um modesto marcador de livros com seus 

horários de abertura e uma cópia bilíngüe das regras da casa. O controle social é tão efetivo 

que se pode mesmo acreditar que as normas sejam compartilhadas pelo corpo social de 

maneira tão homogênea que o discurso funcionalista faça sentido. 

 

O mesmo não se pode esperar do latino-americano. A primeira dificuldade seria a de precisar 

sua classe social, considerando as variáveis, por exemplo, do Brasil: sul versus norte; cidade 

versus campo; elite versus excluídos. Cidadão de um país de renome internacional em matéria 

de desigualdade social, o brasileiro está principalmente separado em três grandes camadas: 

miseráveis, pobres e ricos. Os primeiros não freqüentarão nenhum sistema educacional, não 

terão contato com o Estado senão em órgãos desaparelhados de assistência social ou quando 

apreendidos pela Polícia; os segundos freqüentarão as depauperadas escolas públicas, cujo 

corpo docente é mal remunerado e desestimulado à docência; os últimos gozarão das 

instituições particulares, veículos transmissores da ideologia daquela classe. A violência 

segrega ainda mais os diferentes grupos que se encasulam fisicamente, epifenômeno do 

apartheid social. Um brasileiro reagirá com maior estranheza do que um alemão à apontada 

afirmação funcionalista: qual regra? Qual expectativa social? De quem? Para com quem? 

 

Pode-se então afirmar que a produção teórica no campo do Direito não está imune a essa 

situação. A doutrina européia mostra-se muito madura e serve de inspiração para os trópicos; 

todavia, foi e é elaborada sob bases diversas, sendo inevitável que, quando aplicadas, revelem 

discrepâncias. 
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Inescapável, portanto, a fixação de uma margem, tomando de empréstimo a comparação de 

autoria de Eugenio Raul Zaffaroni. Por franqueza e coerência acadêmica, é preciso explicitar 

que o presente trabalho tem como locus o Brasil, centrando a presente aproximação 

criminológica “sua atenção no poder e que, dentro da estrutura geral do poder mundial, nosso 

rincão se encontra em uma parte marginal do mesmo”.8 E no capitalismo marginal vivenciam-

se, evidentemente, relações locais de poder, em parte caudatárias daquelas ditas mundiais. 

Uma forma específica que interessa particularmente é o Direito penal que, como manifestação 

na vida sensível, nada mais é do que poder, cumprindo a ele, como saber científico, o papel de 

limitar ao máximo o referido poder, sempre atento à posição dos atores em suas margens. Em 

outras palavras: a legitimidade do Direito penal como saber estará, precisamente, radicada na 

capacidade de limitar o poder punitivo.9 

 

Atende, observadas as limitações, à seguinte exortação do mestre argentino:  

em nossa margem é necessário um saber que nos permite explicar o 
que são nossos sistemas penais, como operam, que efeitos produzem, 
por que e como se nos ocultam esses efeitos, que vínculos mantêm 
com o resto do controle social e do poder, que alternativas existem 
para essa realidade e como se podem instrumentalizar.10 

 

Com isso não se subverte a percepção de criminologia como saber empírico e, nessa medida, 

atrelada aos fatos. O conhecimento criminológico, todavia, há de ser traduzido em um corpo 

de medidas a que se denomina Política criminal que, “como a própria denominação indica”, é 

“uma disciplina ‘política’, essencialmente valorativa, dependente das ideologias políticas e 

penais, razão pela qual não faz sentido exigir uma postura apolítica ou mesmo imparcial por 

parte do estudioso”.11 Os conteúdos políticos, já explicitados no marco metodológico, 

reforçam-se quando da explicitação das inquietudes que inspiram a pesquisa, no item abaixo. 

 

                                                
8 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Criminologia: aproximación desde un margen. Segunda reimpressão. Bogotá: 
Temis, 1998, p. 2. 
9 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Culpabilidad por vulnerabilidad. Barcelona: Revista Anthropos, n. 204, 2004, pp. 
136-151, p. 142. 
10 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Criminologia: aproximación desde un margen. Segunda reimpressão. Bogotá: 
Temis, 1998, p. 2.  
11 FREITAS, Ricardo de Brito A. P. O estatuto teórico da Política criminal. In: FÖPPEL, Gamil (coord.). Novos 
desafios do Direito penal no terceiro milênio: estudos em homenagem ao Prof. Fernando Santana. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 801-822, p. 819. 
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1.3. Mal-estar na dogmática jurídico-penal: apresentação da inquietude e da hipótese de 

trabalho 

 

A definição de delito oferecida como fato típico, antijurídico e culpável poderá gerar, assim 

como ao autor deste trabalho em seu segundo ano de faculdade, a seguinte inquietude: não se 

quer saber como se divide o delito; quer-se saber o que o constitui. O Código Penal não 

oferece resposta a essa indagação. O que há de comum entre o homicídio, o furto e a 

falsificação ideológica? Que elementos hão de estar presentes em uma determinada conduta 

para ser considerada criminosa? Uma primeira abordagem foi encontrada na obra de Zaffaroni 

que, com sua sagacidade particular, afirmou:  

parece-nos claro que um conjunto de requisitos não chega a constituir 
um conceito: ninguém se atreveria a afirmar que o atestado de óbito e a 
condição de representante da família, enquanto requisitos exigidos pela 
autoridade administrativa para o sepultamento em um cemitério, sejam 
suficientes para construir um ‘conceito de morto’ apropriado à 
administração dos cemitérios; e nem que a vacinação, a corrente, a 
focinheira e demais apetrechos utilizados quando levamos um cão a 
passear fundem um conceito de ‘cão’ adequado à administração 
municipal.12 

 

É o que Sergio Salomão Shecaira buscou exprimir em suas aulas introdutórias de 

Criminologia da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, aqui sintetizado da 

seguinte maneira: o crime não existe per se; é apenas um rótulo aplicado sobre determinadas 

condutas humanas. 

 

A primeira definição de delito origina-se do autodiscurso do Direito penal, ou seja, naquilo 

que o Direito penal afirma ser. A segunda, de outro lado, tem matriz empírica e busca 

apreender o Direito penal como fenômeno social, como ocorre no mundo sensível. De maneira 

simples: a dogmática é vetor do Direito penal como ele diz ser; a Criminologia, do Direito 

penal como ele é. 

 

Uma e outra, na margem do capitalismo periférico, estão em conflito evidente. 

 

                                                
12 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: Revan, 1991, p. 247. 
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Eis, em síntese, o embate mental aqui proposto:13 no plano do discurso, o Direito penal teria 

por missão proteger os bens jurídicos essenciais, restrito pelos princípios da fragmentariedade 

e da intervenção mínima, contra aqueles cidadãos que escolhem agir em contrariedade ao 

ordenamento jurídico, afetando assim a paz social, por meio da pena, tão amargo quanto 

inevitável remédio que, por isso mesmo, não pode gerar sofrimento desnecessário, sendo certo 

que o apenado apenas perde sua liberdade, e não sua dignidade.  

 

No mundo dos fatos, vê-se um Direito penal orientado a uma missão de manutenção do status 

quo, ou, na formulação de Nilo Batista, a de “estruturar e garantir determinada ordem 

econômica e social”, isto é, uma “função conservadora ou de controle social”14. Juarez Cirino 

dos Santos, aderindo a uma análise sensível à luta de classes, afirma que “os sistemas jurídicos 

e políticos de controle social do Estado (...) instituem e produzem as condições da vida social, 

protegendo interesses e necessidades dos grupos hegemônicos da formação econômico-social, 

com a correspondente exclusão ou redução dos interesses e necessidades dos grupos sociais 

subordinados”;15 assim, por detrás da função auto-assumida pelo Direito penal (a que 

denomina de declarada), há de se encontrar um significado político: criminalização primária 

(definição legal de crimes e de penas) e secundária, “realizada pelo sistema de justiça criminal 

constituído pela polícia, justiça e prisão (aplicação e execução de penas criminais)”, que 

“garantem a existência e a reprodução da realidade social desigual das sociedades 

contemporâneas”. Exsurgem, assim, as funções de criminalização da pobreza e eliminação de 

determinados contingentes humanos por meio das violências estrutural (relações de produção) 

e institucional (controle social).16 Alessandro Baratta definia de modo semelhante o referido 

                                                
13 A pesquisa referente ao presente trabalho revelou, já às vésperas de sua conclusão, que outros autores 
explicitamente compartilhavam dessa inquietude. Registre-se aquela de Amilton Bueno de Carvalho: “Temos 
profunda desconfiança no direito penal: não cumpre suas promessas, suas funções declaradas, há espetacular 
descompasso entre sua retórica justificadora e o resultado que alcança: não atemoriza ninguém e não recupera 
aqueles que violam suas determinações. Da mesma forma, não pode, no plano ético, servir de instrumento de 
vingança”. O (im)possível julgar penal. In: FÖPPEL, Gamil (coord.). Novos desafios do Direito penal no terceiro 
milênio: estudos em homenagem ao Prof. Fernando Santana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, pp. 235-245, p. 
238. 
14 BATISTA, Nilo. Introdução critica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 1990, p. 21. 
15 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito penal: parte geral. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 7.  
16 Idem, ibidem, p. 10.  
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objetivo: “imunizar com o processo de criminalização comportamentos socialmente danosos 

típicos dos indivíduos” pertencentes às classes subalternas.17 

 

A realidade também desafia a idéia de bem jurídico essencial: o Direito penal vem sofrendo 

espantosa expansão, imiscuindo-se em todas as áreas do Direito e da vida social; a produção 

legislativa criadora de normas penais incriminadoras é infinita. Quem, valendo-se do Sistema 

de Informações do Congresso Nacional,18 pesquisar todas as leis complementares e ordinárias 

promulgadas após 1988 que contenham o vocábulo “pena” deparar-se-á com 215 resultados, 

em que – exemplificativamente –, os seguintes bens jurídicos são eleitos como penalmente 

relevantes (ou mantidos, com alteração de reprimenda ou de âmbito de abrangência): pesca 

(Lei 7.679/1988), preconceito de raça e de cor (Lei 7.716/1989), redução fraudulenta de 

imposto de renda (Lei 7.752/1989), manejo de agrotóxico (Lei 7.802/1989), extração de 

minerais (Lei 7.805/1989), discriminação à pessoa portadora de deficiência (Lei 7.853/1989), 

argüição de ineligibilidade ou impugnação de registro de candidatura em razão de poder 

econômico ou abuso de autoridade (LC 64/1990), Estatuto da criança e do adolescente (Lei 

8.069/1990), relações de consumo (Lei 8.078/1990); desvio de recursos do SUS (Lei 

8.080/1990), ordens econômica, tributária e econômica (Lei 8.137/1990), sistema de estoque 

de combustíveis (Lei 8.176/1991), locação de móveis urbanos (Lei 8.245/1991), discriminação 

política contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística, de consciência ou 

de crença, no andamento de projetos do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Lei 

8.313/1991), licitações públicas (Lei 8.666/1993), redução fraudulenta de impostos em sede de 

mecanismos de fomento à atividade audiovisual (Lei 8.685/1993), eleições (Lei 8.713/1993), 

ordem econômica (Lei 8.884/1994), cédula de produto rural (Lei 8.929/1994), manipulação 

genética (Lei 8.974/1995), proibição de exigência de atestado de gravidez e esterilização (Lei 

9.029/1995), eleições municipais de 1996 (Lei 9.100/1995), planejamento familiar (Lei 

9.263/1996), propriedade industrial (Lei 9.279/1996), interceptação telefônica (Lei 

9.296/1996), remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e 

tratamento (Lei 9.434/1997), tortura (Lei 9.455/1997), trânsito (Lei 9.503/1997), eleições (Lei 

9.504/1997), meio ambiente (Lei 9.605/1998), propriedade intelectual (Lei 9.609/1998), 

                                                
17 BARATTA, Alessandro. Observaciones sobre las funciones de la cárcel en la producción de las relaciones 
sociales de desigualdad. Nuevo Foro Penal, n. 15, 1982, jul/set, pp. 737-749, p. 741.  
18 Pesquisa realizada em 8/9/2008 no sitio www.senado.gov.br/sicon. 
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lavagem de capitais (9.613/1998), desporto (Lei 9.615/1998), microempresa e empresa de 

pequeno porte (Lei 9.841/1999), sigilo bancário (LC 105/2001), minas terrestres antipessoais 

(Lei 10.300/2001), mercado de capitais (Lei 10.303/2001), entorpecentes (Lei 10.409/2002), 

Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), armas de fogo (Lei 10.826/2003), violência doméstica 

(Lei 10.886/2004), tráfico interno de pessoas e outros delitos sexuais (Lei 11.106/2005), armas 

químicas (Lei 11.254/2005), violência doméstica (Lei 11.340/2006), tóxicos (11.343/2006), 

bioma mata atlântica (Lei 11.428/2006) e trânsito (Lei 11.705/2008). 

 

Conclua-se com o contraste em sede de pena: qualquer menção ao falido e violador de direitos 

sistema carcerário faz-se desnecessária. Alvino Augusto de Sá chega mesmo a denominar a 

prevenção por intimidação e a ressocialização (ao lado da proteção dos bens jurídicos) de 

verdadeiros apaziguadores de consciência, todos contraditos por sua experiência  no sistema 

carcerário, sintetizada no episódio de um preso que lhe afirmou: “Doutor, quando a gente sair 

pra rua, alguém vai ter que pagar pelo que a gente está passando aqui”; foi secundado por um 

coro uníssono de outros detidos: “pode crer, Doutor”. 

o resultado da aplicação da pena está sendo a prática de novas 
violências, que vão gerar outras violências futuras, conforme declarado 
pelos presos, pelo que cai por terra qualquer pretensão de proteção dos 
bens jurídicos, de prevenção por intimidação ou de ressocialização, ao 
menos levando-se em conta, é claro, as condições em que aqueles 
presos estavam cumprindo suas penas, as quais não são muito 
diferentes, por certo, das dos demais distritos.19 

 

Quando o mundo do dever ser difere tão vertiginosamente do mundo do ser, tem-se, em regra, 

um mero problema teórico. Quando se está no campo do Direito penal, todavia, há um extenso 

número de pessoas vivendo na pele essa contradição, tema central das lições de criminologia 

de Alvino Augusto de Sá. O autor buscou sensibilizar um grupo de formandos engravatados 

para o fato de haver uma miríade de fatores que convergem rumo a uma situação delitiva;  

entre  eles, o próprio sistema de justiça criminal que seleciona os mais vulneráveis e, sob 

pretexto de “melhorá-los”, reforça ainda mais as diferenças entre os que estão do lado de cá os 

que estão do lado de lá dos muros do cárcere. Alvino colocou seus discípulos em cima do 

muro, em oposição ao conteúdo clássico dessa expressão popular. De lá, não se avista com 

                                                
19 SÁ, Alvino Augusto de. Razões e perspectivas da violência e da criminalidade: análise sob o foco da 
criminologia clínica. In: Criminologia clínica e psicologia criminal. São Paulo: RT, 2007, p. 47. 
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facilidade aquele homem que escolheu, senhor de seus atos, agir deliberadamente em 

contrariedade ao Direito, revelando todo o seu desprezo pelas normas a que ele compreende 

com clareza hialina, merecendo, assim, uma severa reprimenda. Ao revés; vislumbram-se 

pessoas de origem social muito semelhante, a quem sempre foram dadas poucas escolhas. 

Ironicamente, quem nunca pôde escolher nada (onde morar, que carreira seguir, que 

procedimentos médicos adotar, que hobbies cultivar etc.) é encarado como executor 

consciente de uma decisão lamentável: a de agredir aqueles valores compartilhados, com a 

mesma intensidade, por todo o corpo social. O cinismo revela-se evidente. 

 

Eis, portanto, a inquietude que inspira o presente trabalho: punem-se diária e volumosamente 

cidadãos em nome de uma escolha racional e consciente de agressão a valores socialmente 

compartilhados. De outro lado, reconhece-se que o Brasil ocupa lastimável posição no ranking 

mundial de desigualdade social; que em uma cidade como São Paulo coexistem regiões com 

qualidade de vida européia e outras comparáveis a regiões em guerra; que grupos sociais 

distintos tenderão a valorar bens jurídicos de maneiras diferenciadas; que o ser humano 

raramente é senhor todo-poderoso de suas decisões.  

 

O discurso punitivo encontra sua justificativa em uma escolha individual que, a julgar pelos 

inputs do mundo sensível, não se dá na realidade. Do ponto de vista dogmático, a apreciação 

dessa escolha está na categoria denominada culpabilidade. Eis, então, a hipótese do presente 

trabalho: a culpabilidade, como conceito, foi erigida sobre as bases de uma determinada visão 

tanto de sujeito, senhor todo-poderoso de suas escolhas, como de bem jurídico, valor 

universalmente compartilhado pelo corpo social. O avanço das ciências humanas parece ter 

revelado, todavia, que esses modelos de sujeito e de bem júridico, se é que existem, não 

podem ser tomados como regra, como tipos ideais. A dogmática,  contudo, não os teria 

atualizado, causando o prejudicial contraste revelado acima.  

 

Intui-se que a não atualização não há de ser explicada em uma ignorância dos avanços das 

ciências empíricas: como a culpabilidade está umbilicalmente unida à pena aflitiva, o apego à 

segunda faz com que se temam alterações na primeira (salvo com vistas à expansão punitiva, 

como no funcionalismo radical de Günther Jakobs). 



 17 

Para verificar tal hipótese, será primeiramente preciso delinear o surgimento da idéia de 

culpabilidade, localizando seus pilares de sustentação, e acompanhar o desdobramento 

dogmático, com vistas a aferir a permanência ou não deles . Em seguida, localizados tais 

pilares, será mister submetê-los ao crivo da Criminologia que, ciência empírica que é, pode 

aferir-lhes a validade fática. Nesse momento, poder-se-á ter uma medida de sustentabilidade 

do conceito. Por fim, tecer-se-ão sugestões de como a culpabilidade poderia ser o mais 

condizente possível com seus pressupostos fáticos, maximizando, assim, seu conteúdo ético. 
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5. CONCLUSÕES  

 
1. Prepondera na doutrina brasileira que a culpabilidade seja, ao lado da tipicidade e da 

antijuridicidade, uma das categorias do delito. Trata-se de um juízo de reprovabilidade 

dirigido contra aquele que escolheu agir em contrariedade ao ordenamento jurídico. Compõe-

se da imputabilidade, do potencial conhecimento da ilicitude e da inexigibilidade de conduta 

diversa.  

 

2. A culpabilidade, porém, nasce como superação da responsabilidade objetiva pelo resultado, 

isto é, como forma de exclusão do acaso em relação ao dolo e à culpa. Com a consolidação da 

racionalidade penal moderna, ou seja, com a formação do Direito penal como ramo autônomo, 

herdeiro do Direito natural, atrelou-se ao delito a imposição da pena em sentido forte, servindo 

a culpabilidade como elemento diferenciador do crime em relação às demais infrações legais.  

 

2.1. Desde Pufendorf engendra-se a perspectiva segundo a qual sendo o homem racional e o 

Direito natural verdadeira revelação da razão, basta, para a inculpação, que o sujeito agisse 

livremente para que fosse culpável. Na teoria de Hegel, que considera apenas a ação livre 

como verdadeira ação, bastaria o agir humano. A visão de sujeito subjacente a essa concepção 

de culpabilidade é aquela de alguém livre, igual e racional que conhece sempre o Direito 

Natural. 

 

2.2. Karl Binding é o primeiro a empregar a expressão culpabilidade como integrante do delito 

(e não mais como noção genérica de nullum crimen sine culpa), aproximando-a da capacidade 

de ilícito, ou seja, “a aptidão de reconhecer o próprio ato em relação com a norma e manter-se 

em harmonia com ela”. 740 

 

2.3. Seria apenas com as obras de Beling e de von Liszt que a culpabilidade passaria a ter 

lugar sistemático na teoria do delito. Inauguram a teoria psicológica, pois reconhecem que a 

relação entre os dois elementos constitutivos da ação humana, o impulso da vontade e o 

                                                
740 BINDING, Karl. Die Normen und ihre Übertretung.: eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und 
die Arten des Delikts. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann, 1872, vol. II, p. 77. 
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resultado, tem uma dimensão objetiva (relação de causalidade) e outra psicológica (previsão 

ou possibilidade de previsão do resultado), a que denominaram de culpabilidade. 

 

2.4. Ao positivismo naturalista de Beling e de von Liszt opuseram-se importantes reações 

teóricas sintetizáveis em duas orientações: uma histórica (encabeçada por Dilthey), e outra 

filosófica, o neokantismo que, por sua vez, tomou duas direções centrais: a Escola de 

Marburgo (representada por Cohen, Notarp e Stammler) e a escola sub-ocidental alemã (Lask, 

Radbruch e Sauer).  

 

2.5. Paulatinamente observou-se a inserção da dimensão normativa na culpabilidade. 

Decisivas, nesse sentido, as contribuições de Reinard Frank (circunstâncias concomitantes), 

Goldschimdt (que inverte a abordagem de Frank para centrar-se na norma de dever) e 

Freudenthal (exigibilidade de conduta diversa).  

 

2.6. A teoria normativa pura adviria da obra da Hans Welzel, para quem a culpabilidade é a 

responsabilidade pelo comportamento antijurídico, estando dolo e culpa inseridos na 

tipicidade. Trata-se de reprovação em face de um autor que poderia ter agido de acordo com a 

norma, não em sentido abstrato (“um alguém qualquer no lugar do autor”), porém aquela 

pessoa naquela situação: exige-se que ela pudesse ter engendrado uma vontade consoante a 

norma.741 Trata-se da posição preponderante na doutrina brasileira.  

 

2.7. A grande ruptura com o modelo finalista de Welzel deu-se por meio do pensamento 

funcionalista, cujos eixo central é a superação do problema do livre-arbítrio inerente à 

inexigibilidade de conduta diversa por paradigmas atrelados à prevenção geral. A pena deve 

ser apreciada com vistas à prevenção de novos delitos, cabendo à culpabilidade papéis 

variados: (i) numa primeira versão, defendida por Roxin, é sentida como um limite à missão 

preventiva do Direito penal; (ii) em versão mais radical, é eliminada, cedendo à pura 

prevenção (Jakobs e Gimbernat Ordeig); e (iii) na formulação de Muñoz Conde é definida no 

marco do processo de socialização, deixando de ser reprovação, e adquirindo contornos de 

frustração de expectativa social. 

                                                
741 WELZEL, Hans. Das deutsche Strafrecht. 11. ed. Berlim: Walter de Gruyter & Co.: 1969,  p. 141. 
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3. Há uma imagem de sujeito, racional, livre e igual, engendrada nas primeiras formulações de 

culpabilidade que se mantém inalteradas ao longo das teorias subseqüentes. Há, igualmente, 

uma imagem de Direito penal como herdeiro do Direito natural que mutatis mutantis mantém 

muito pouco alterada, alterando seu lócus do Direito natural para o de bem jurídico 

penalmente relevante, fórmula genérica que legitima ex ante a importância dos bens jurídicos 

tutelados penalmente. Por fim, a máxima de que a um delito há que se impor uma pena 

mantém-se intocada, alcançando, no funcionalismo, sua versão extremada. 

 

3.1. A imagem de sujeito que dá sustento à culpabilidade mostra-se questionável desde a 

perspectiva psicológica. A Psicologia Moral logrou demonstrar que sujeitos moralmente 

autônomos (capazes de deduzir o conteúdo moral de suas ações em quaisquer circunstâncias) 

são excepcionais. A Psicanálise, percorrendo outras sendas, chega a conclusão semelhante: a 

poucos será dada maturação psicológica tal que lhes torne semelhantes ao sujeito pressuposto 

pelo Direito penal.  

 

3.2. Igualmente questionável a noção de que os bens jurídicos protegidos pelo Direito penal 

gozem de universalidade. A teoria das subculturas criminais escancara a constituição 

heterogênea do corpo social e como a apreciação de valores dependerá sempre do contexto 

social; a teoria do labeling, por sua vez, denuncia os filtros do sistema punitivo, revelando que 

o delito é antes um rótulo e, portanto, desprovido de conteúdo ontológico não podendo ser, 

conseqüente, universal. Ainda que não se aceitassem os argumentos dessas teorias, a expansão 

do Direito penal contradiz, no plano fático, a idéia de que este tutela apenas aqueles bens 

jurídicos especialmente relevantes. 

 

3.3. Por fim, a relação entre delito e pena mostra-se contraditória. A psicanálise logrou mostrar 

como a violência só encontra uma resolução saudável em mecanismos integradores da libido, 

servindo a pena como puro reforço de violência, formando um círculo vicioso. Também a 

sociologia da punição, especialmente por meio da produção do abolicionismo penal, explicitou 

os efeitos negativos da prisão, inerentes à sua condição mesma (e não tanto à gestão do 

cárcere). 
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3.4. A culpabilidade, assim, sustenta-se sobre pilares que se mostram frágeis em face das 

criticas das ciências empíricas e revelam um superávit punitivo. O Direito penal, 

consequentemente, sofre de um déficit ético, eis que organiza o aparato estatal a partir de 

premissas equivocadas, tornando eventual poder punitivo legítimo em violência estatal. 

 

4. Como propostas de re-adequação ética do Direito penal, tem-se, dentro do marco da 

racionalidade penal moderna: (i) a interpretação do erro de proibição de maneira coerente com 

a imagem de sujeito fornecida pela psicologia, a saber, erro quanto ao fato de a ação ser 

penalmente proibida; e (ii) a inserção no rol das causas de exclusão da culpabilidade de uma 

nova hipótese, a de falta de motivabilidade. No âmbito da aplicação da pena, propõe-se: (iii) 

uma nova interpretação do conceito de pena-mínima, de sorte que se possa fixar na segunda 

fase da dosimetria da pena quantum aquém no mínimo previsto no tipo penal; e (iv) a 

inconstitucionalidade da reincidência como agravante. 

 

5. A verdadeira superação, todavia, dar-se-ia escapando-se da racionalidade penal moderna, 

desatrelando-se, definitivamente, o delito da pena. Delito passaria a ser entendido apenas 

como uma situação problema que enseja a mobilização da máquina estatal em sua resolução; 

culpabilidade seria apenas um dano de relação, sendo entendida como uma oportunidade de 

reparação; e o processo penal seria o ramo do Direito incumbido de dar forma jurídica aos 

instrumentos de resolução de situações problemáticas buscando o ponto ótimo entre o re-

equilíbrio da relação lesionada e a dignidade dos contendores. 

 

5.1. O processo de criminalização teria vários filtros de contenção: (i) o primeiro pelo 

reconhecimento de que se trate de um delito em sentido estrito; (ii) o segundo por meio dos 

mecanismos de reparação (psicológica e material); (iii) o terceiro pela condenação sem pena 

ou a pena não-aflitiva; (iv) o quarto, por fim, quando a pena aflitiva se mostrar inevitável por 

meio da redução de danos (reintegração social e clínica da vulnerabilidade). 

 

6. Com esses novos contornos, o Direito penal pode re-equacionar seu caráter ético. 

Desvinculando-se da pena, abdica do poder punitivo em prol de soluções mais dignas e 

socialmente desejáveis; dentro da racionalidade penal moderna, reforça os filtros de contenção 
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do poder punitivo, a partir de um conceito de culpabilidade mais coerente com a realidade 

humana e social, bem como com os próprios pressupostos da dogmática júridio-penal. 
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