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RESUMO 

 

OLIVEIRA, Lisandra da Silva de. Co-culpabilidade do Estado: a influência da 
omissão estatal sobre a capacidade de autodeterminação do indivíduo. 2014. 
Trabalho de Conclusão de Curso- Graduação em Direito. Universidade Federal do Rio 
Grande. Rio Grande. 

 

O presente trabalho busca fazer uma análise acerca dos preceitos trazidos pelo 
princípio da co-culpabilidade, sob a perspectiva de que a omissão do Estado em 
fornecer à totalidade de sua população condições básicas para o desenvolvimento 
econômico, social e cultural, afeta significativamente a capacidade de 
autodeterminação de alguns indivíduos, tornando-os mais suscetíveis ao cometimento 
de delitos. A co-culpabilidade, assim, concretiza-se no reconhecimento da parcela de 
responsabilidade que tem o Estado brasileiro em determinados crimes, considerando 
que se configura como Estado de Democrático de Direito fundamentado, dentre outros 
valores, no princípio da dignidade da pessoa humana o que lhe atribui o dever de agir 
na vida dos cidadãos, garantindo-lhes a efetividade deste axioma. Ademais, pretende 
a presente monografia demonstrar a importância da positivação do princípio da co-
culpabilidade, como medida fundamental para a concretização de um Direito Penal 
igualitário.  

 

Palavras-chaves: Co-culpabilidade. Dignidade da pessoa humana. Estado 
Democrático de Direito. Livre arbítrio. Determinismo. Autodeterminação. Garantias 
constitucionais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

OLIVEIRA, Lisandra da Silva de. Co-culpability of the State: the influence of the 
State omission on the ability of self determination of the individual. 2014. 
Graduation Course Conclusion Work – Law degree. Universidade Federal do Rio 
Grande. Rio Grande. 

 

The present work aims to analyze the precepts brought by the principle of co-

culpability, under the perspective that the State's omission on providing to the totality 

of its population basic conditions for economical, social and cultural development, 

significantly affects the ability of self determination of some individuals, making those 

more susceptible to committing offences. The co-culpability, thus, gets materialized in 

recognizing the Brazilian State's share of responsibility in certain crimes, considering 

it is configured as a democratic State based on the rule of law, built, among other 

values, on the principle of the dignity of the human person which imputes to the State 

the duty to act in the lives of citizens, guaranteeing them the effectiveness of this 

axiom. Furthermore, this monograph intends to demonstrate the importance of 

incorporating the co-culpability principle into the legal system, as fundamental to the 

achievement of an equal Penal law. 

 

Keywords: Co-culpability. Dignity of the human person. Democratic State based on 

the rule of law. Free will. Determinism. Self determination. Constitutional guarantees. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem por principal objetivo o estudo das ideias contidas no 

princípio da co-culpabilidade, sob a ótica de que, na medida em que o Estado não 

propicia aos seus cidadãos estruturas suficientemente adequadas para o 

desenvolvimento pleno e digno das mais básicas necessidades da vida, deverá dividir, 

nestes casos, a responsabilização com o autor de uma conduta delituosa, 

especialmente porque as privações sociais e econômicas sofridas pelo indivíduo 

afetam de maneira expressiva nas escolhas tomadas quanto ao seu agir. Assim, 

antecedendo qualquer aplicação do poder de punir estatal, deve o Estado intervir 

positivamente de maneira a prestar à sociedade os direitos e garantidas fundamentais 

do homem, consagrados mundialmente e ratificadas por nossa Constituição Federal.  

O primeiro capítulo busca analisar a forma social e política adotada pelo 

Estado brasileiro, que configura-se, segundo preceitua a Carta Magna vigente, em 

verdadeiro Estado Democrático de Direito. Após, procura-se explorar no que resulta 

tal definição, esclarecendo em que se baseia sua estrutura e em quais limites deve 

buscar atuar, observando-se ainda que quanto mais o Estado promova o bem-estar 

do homem, tanto mais este será livre para traçar caminhos e fazer escolhas.  

O capítulo seguinte abordará o conceito e a terminologia do princípio da co-

culpabilidade, fazendo ainda breve análise de sua origem histórica, apontando quem 

são os primeiros representantes destas ideias. Ademais, procura-se traçar um 

paralelo entre os preceitos contidos na Constituição Federal de 1988 e as disposições 

propostas pela co-culpabilidade.  

A seguir, o conceito de co-culpabilidade às avessas é definido, demonstrando-

se exemplos de sua aplicação na legislação pátria e aclarando porque tal concepção 

se demonstra completamente contrária ao que busca frisar e defender a presente 

monografia. 

Por fim, o terceiro e último capítulo colaciona legislações alienígenas em que 

o princípio da co-culpabilidade já se encontra positivado, bem como as diferenças de 

aplicação encontrada entre tais ordenamentos. Outrossim, explicitam-se diversas 

maneiras de elevar a co-culpabilidade a texto legal no Código Penal brasileiro, através 

da discussão de que, embora já se possa aplicá-lo, a atividade do Judiciário 
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demonstra resistência em reconhecê-lo como necessário a uma correta e mais justa 

aplicação das leis penais vigentes.  

Finalmente, ilustra-se a aplicabilidade dos preceitos contidos no princípio 

objeto deste trabalho através do exemplo existente na Lei de Drogas, evidenciando-

se ainda como a co-culpabilidade pode ser entendida como critério corretor da 

seletividade do Direito Penal. 
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1. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CONFLITO ENTRE 

DETERMINISMO E LIVRE ARBÍTRIO 

 

 

1.1 O papel do Estado na efetivação da dignidade da pessoa humana  

 

Estruturado na segunda metade do século XIX, o Estado de Direito surge na 

Alemanha, tendo como um de seus escopos teóricos a limitação da atuação e do 

poder do Estado através do Direito. Dessa maneira, não representa o Estado de 

Direito apenas uma forma jurídica, mas um agregado de conceitos, não mais restrito 

a esta mesma forma jurídica, mas a um grupamento de direitos fundamentais 

existentes em uma determinada cultura. Diz Streck: 

 

[...] o Estado de Direito não é mais considerado somente como um dispositivo 
técnico de limitação de poder, resultante do enquadramento do processo de 
produção de normas jurídicas; [...] O Estado de Direito é, também, uma 
concepção de fundo acerca das liberdades públicas, da democracia e do 
papel do Estado, o que constitui o fundamento subjacente da ordem jurídica.1 

 

Neste contexto, a tentativa de aliar o ideal democrático e suas conquistas ao 

Estado de Direito já existente, integrando-se ainda diversas preocupações sociais e 

garantias legais, faz nascer o Estado Democrático de Direito, que para muito além de 

qualquer aspecto formal, tem o condão de “agir”, como será exposto adiante. Segundo 

Streck: 

 

Quando assume o feitio democrático, o Estado de Direito tem como objetivo 
a igualdade e, assim, não lhe basta limitação ou a promoção da atuação 
estatal, mas referenda a pretensão à transformação do status quo. A lei 
aparece como instrumento de transformação da sociedade não estando mais 
atrelada inelutavelmente à sanção ou à promoção. O fim a que pretende é a 
constante reestruturação das próprias relações sociais.2  

 

                                                           
1 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 3. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 88 
2 Ibid., p. 94 



11 
 

 
 

O Estado Democrático de Direito introduz em seu núcleo a discussão acerca 

da igualdade como ideal a ser buscado, através da garantia de condições mínimas 

para os cidadãos e toda a sociedade. Assim, adquire o Estado um ideal de 

transformação por “incorporar um papel simbólico prospectivo de manutenção do 

espaço vital da humanidade.”3 

É através da inclusão dos ideais democráticos que o Estado de Direito passa a 

se valer de um conjunto de princípios consagrados expressamente, que contam ainda 

com mecanismos para que sejam mais do que letra de lei e estejam na vida dos 

indivíduos materialmente. Ao conceito trazido pelo Estado Democrático de Direito se 

pode somar ainda a constante mutação de suas normas, submetidas a diversos 

contextos sociais e políticos.  

A brevíssima análise aqui realizada sobre o conteúdo e o surgimento do Estado 

Democrático de Direito faz questionar sobre a posição que ocupa hoje tal noção em 

nosso país. Com previsão logo no primeiro artigo da Constituição Federal4, o Brasil é 

expressamente orientado como um Estado Democrático de Direito, tendo como 

fundamentos, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e o pluralismo 

político. 

No contexto em que se desenvolve o presente trabalho, a dignidade da pessoa 

humana tem fundamental relevância, eis que é preceito constitucional que, antes de 

tudo, deve identificar nossa República e nortear toda e qualquer ação estatal, 

vinculada ou não ao mundo jurídico. Com efeito, “não há como negar que os direitos 

à vida, bem como os direitos de liberdade e de igualdade correspondem diretamente 

às exigências mais elementares da dignidade da pessoa humana.”5 

Ainda que não se mostre adequado aprofundar as inúmeras questões que 

cercam o princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente por não ser este 

                                                           
3 STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência política e teoria geral do Estado. 3. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 98 
4 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
5 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 94. 
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o objetivo final do trabalho, necessário atentarmos para o fato de que este princípio 

parece ser fonte comum a todos os direitos fundamentais e representa um avanço no 

ordenamento jurídico pátrio, eis que a dignidade da pessoa humana não encontra 

positivação anterior na Constituição Federal. Há, assim, na Magna Carta, uma 

verdadeira mudança de estruturas, pois 

 

[...] no momento em que a dignidade é guindada à condição de princípio 
constitucional estruturante e fundamento do Estado Democrático de Direito, 
é o Estado que passa a servir como instrumento para a garantia e promoção 
da dignidade das pessoas individual e coletivamente consideradas.6 

 

Embora a dificuldade de conceituação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, especialmente por seus amplos contornos, é inegável que se pode 

facilmente verificar as circunstâncias em que é desprezada ou preterida frente a outros 

interesses. Além do mais, enfatiza-se que, enquanto qualidade inerente à condição 

da pessoa humana, a dignidade simplesmente existe, já que representa o elemento 

que define o homem como tal, não se podendo dele retirá-la. Quanto à questão, Sarlet 

traz a definição de Günter Dürig, que aponta: 

 

Cada ser humano é humano por força de seu espírito, que o distingue da 
natureza impessoal e que o capacita para, com base em sua própria decisão, 
tornar-se consciente de si mesmo, de autodeterminar a sua conduta, bem 
como de formatar a sua existência e o meio que o circunda.7  

 

Acrescenta ainda Sarlet: 

 

À luz do que dispõe a Declaração Universal da ONU, [...] verifica-se que o 
elemento nuclear da dignidade da pessoa humana parece residir – e a 
doutrina majoritária conforta este entendimento – primordialmente na 
autonomia e no direito de autodeterminação da pessoa (de cada pessoa).8 

 

                                                           
6 NOVAIS, Jorge Reis apud SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma 
teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012, p. 98 
7 DÜRIG, Günter apud SARLET, ibid., p 101. 
8 SARLET, op. cit, p. 101. 
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Importante, neste contexto, atentarmos para o fato de que, se por um lado a 

dignidade da pessoa humana representa uma “tarefa” dada ao Estado, por outro é 

também limite do poder que este contém. Enquanto limite, tem-se que a dignidade 

não pode ser renunciada ou alienada; enquanto tarefa, pressupõe-se uma ação 

estatal positiva para conservar a dignidade já usufruída pelo cidadão ou para garantir 

que esta se realize. 

 É para a ação positiva do Estado em relação à dignidade da pessoa humana 

que o presente trabalho dirige seu enfoque – e no quanto a ausência desta ação 

estatal afeta a capacidade de autodeterminação do indivíduo. A garantia de condições 

justas e adequadas de vida é aspecto de grande relevância para a dignidade da 

pessoa humana, especialmente no que diz respeito aos direitos sociais ao trabalho, a 

um sistema de seguridade social bem-sucessivo, ao resguardo da pessoa contra as 

carências de ordem material e à garantia de igualdade entre os seres humanos. Neste 

sentido, leciona Sarlet: 

 

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela 
vida e pela integridade física do ser humano, onde as condições mínimas 
para uma existência digna não forem asseguradas, onde a intimidade e 
identidade do indivíduo forem objeto de ingerências indevidas, onde sua 
igualdade relativamente aos demais não for garantida, bem como onde não 
houver limitação do poder, não haverá espaço para a dignidade da pessoa 
humana, e esta não passará de mero objeto de arbítrio e injustiças. A 
concepção do homem-objeto [...] constitui justamente a antítese da noção da 
dignidade da pessoa humana.9 

 

Tal é assim que, para exemplificar, segundo dados do Ministério da Justiça, 

através do InfoPen (Sistema Integrado de Informações Penitenciárias)10, sabe-se que, 

em Junho de 2012, o sistema penitenciário nacional era composto de 45,6% de presos 

                                                           
9 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 104. 
10 “O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) apresenta os dados da população carcerária 

brasileira referentes ao primeiro semestre de 2010. A consolidação destas informações é feita a partir 
do lançamento dos números de cada uma das unidades da federação no Sistema Nacional de 
Informação Penitenciária (InfoPen), as quais são responsáveis pelas informações prestadas. Este 
sistema, inaugurado em 16 de setembro de 2004, foi desenvolvido pelo Governo Federal e é 
disponibilizado aos Estados, que por meio de suas secretarias gestoras da pasta penitenciária, lançam 
as informações sobre os presos administrados.” Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BD574E9CE-3C7D-437A-A5B6-
22166AD2E896%7D&params=itemID=%7B364AC56A-DE92-4046-B46C-
6B9CC447B586%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D>. Acesso 
em 01/09/2014. 
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com escolaridade em nível ensino fundamental incompleto. Salienta-se ainda que 

somando-se os níveis de escolaridade fundamental incompleto (45,6%), analfabetos 

(5,6%) e os que apenas foram alfabetizados (13%), tem-se a imensa fatia de 64,2% 

da população carcerária, contra apenas 0,4% de presos com escolaridade em nível 

superior completo.  

Assim, a dignidade da pessoa humana não poderá ser imposta apenas em seu 

aspecto negativo, em que o indivíduo não será objeto de discriminações, ofensas e 

exclusões sociais, mas também (e principalmente) de forma positiva, importando no 

pleno desenvolvimento de cada ser humano. É inegável que deve o Estado agir de 

maneira a satisfazer as necessidades mais básicas do homem, tornando-o tanto mais 

livre quanto mais efetivo for o exercício de sua dignidade: 

 

[...] toda a atividade estatal e todos os órgãos públicos se encontram 
vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, impondo-lhes, 
neste sentido, um dever de respeito e proteção, que se exprime tanto na 
obrigação por parte do Estado de abster-se de ingerências na esfera 
individual que sejam contrárias à dignidade pessoal, quanto no dever de 
protege-las contra agressões por parte de terceiros, seja qual for sua 
procedência. Assim, percebe-se, desde logo, que o princípio da dignidade da 
pessoa humana não apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas 
também condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade do 

indivíduo. 11 

 

A co-culpabilidade, princípio sobre o qual se debruça o presente trabalho, tem 

vinculação direta com os deveres assumidos pelo Estado na efetivação da dignidade 

humana, como se verá mais aprofundadamente adiante. De maneira inicial, é 

relevantíssimo o entendimento de que as carências sofridas pelo indivíduo em razão 

da omissão estatal afetam precipuamente no agir dos cidadãos, dando concretude ao 

fato de que a reprovabilidade de delitos porventura cometidos deve ser atenuada sob 

este prisma. Em relação à influência sofrida pelo homem quanto ao contexto social no 

qual se insere, aponta Baratta: 

 

Só aparentemente está à disposição do sujeito escolher o sistema de valores 
ao qual adere. Em realidade, condições sociais, estruturas e mecanismos de 
comunicação e de aprendizagem determinam a pertença de indivíduos a 

                                                           
11 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 106. 
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subgrupos ou subculturas, e a transmissão aos indivíduos de valores, 
normas, modelos de comportamento e técnicas, mesmo ilegítimos.12 

 

Aqui, surge o antigo impasse existente entre determinismo e livre arbítrio, 

especialmente por estar a reprovação do indivíduo ligada ao fato de poder (ou não) 

agir de maneira diversa. Estaria o agente causador do delito determinado por 

circunstâncias externas a qualquer expressão de sua vontade? Ou seu agir seria, 

antes de tudo, manifestação pura de escolhas tomadas de maneira consciente? É 

relevantíssima, pois, a discussão advinda destas concepções opostas, especialmente 

em relação à análise da responsabilidade, refletindo-se estes questionamentos 

diretamente na ideia de co-culpabilidade, conforme passará a se expor.  

 

 

1.2 Livre arbítrio versus determinismo 

 

É antigo o debate entre determinismo e livre arbítrio (também chamado 

indeterminismo) e as consequências advindas de cada um desses posicionamentos 

para explicar o comportamento humano são bastante diversas no campo da 

responsabilização penal. Mostra-se, assim, necessária a elucidação acerca destes 

entendimentos. 

Conforme ensina Ferrajoli,  

 

Segundo as hipóteses deterministas e suas múltiplas variantes (fatalistas, 
teleológicas, mecanicistas, histórico-ideológicas, economicistas, etc.), todo 
fenômeno – e, portanto, não só as ações, mas também a intenção (ou seja, 
a soma de conhecimento e vontade) de realizá-las – é efeito necessário e, 
por isso, inevitável de causas absolutamente condicionantes, de tipo físico, 
psíquico, ambiental, econômico ou social, condicionadas, por sua vez, por 
outras causas de tipo análogo e igualmente condicionantes e condicionadas 
numa espécie de espiral para o infinito. Contrariamente, segundo as 
hipóteses do livre-arbítrio, a vontade humana é normalmente livre e 
incondicionada, no sentido de que todos os seres racionais têm a faculdade 
de autodeterminar-se e são pais e donos de suas ações.13 

                                                           
12 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2002, p. 74. 
13 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 452. 
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Por sua vez, Bobbio assim define tais conceitos: 

 

Quando um determinista fala de liberdade, fala para designar aquela situação 
na qual o curso natural dos eventos não é obstaculizado em seu 
desenvolvimento necessário, ou seja, fala de libertas a coactione, segundo a 
definição de Hobbes: A liberdade é a ausência de todos os impedimentos à 
ação que não estejam contidos na natureza e na qualidade intrínseca do 
agente. Assim, por exemplo, diz-se que a água desce livremente, ou que tem 
a liberdade de descer, pelo leito do rio, já que nessa direção não há 
impedimento; mas que não pode fazê-lo para os lados, porque as margens 
são impedimentos (Of liberty and necessity, in English Works, vol. IV, pp. 273-
274). Para um indeterminista, ao contrário, a liberdade consiste na 
capacidade que têm alguns sujeitos, como o sujeito humano na plena posse 
de suas faculdades, ainda que dentro de certos limites e em determinadas 
circunstâncias – e, no máximo grau, Deus -, de autodeterminar-se: ou seja, 
consiste na libertas a necessitate. [...] a liberdade como autodeterminação na 
linguagem filosófica qualifica não uma vontade absolutamente indeterminada, 
mas uma vontade que se determina não com base em impulsos ou móveis 
sensíveis, mas com base nos ditames da razão, seja essa a razão divina ou 
cósmica. 14 

 

Assim, resta claro que para os deterministas o responsável por um delito não 

poderia ter agido de maneira diversa da que atuou, tomando-se as causas de agir 

como circunstâncias que independem de sua vontade. De maneira oposta, para os 

que afirmam a existência do livre arbítrio, toda pessoa possui liberdade de 

autodeterminar-se, decidindo livremente sobre suas condutas e possuindo, antes de 

tudo, liberdade na sua vontade.  

Sustentando a inexistência da ação humana que não seja precedida por 

motivação, os defensores do livre arbítrio afirmam ser indiscutível a liberdade da 

vontade. Para estes, o homem avalia, seleciona e fundamenta o seu agir, tendo 

possibilidade de escolha quanto à motivação da sua atuação.  

Em entendimento contrário, os deterministas sustentam que seria o indivíduo 

dirigido por seus instintos, bem como por prévias circunstâncias sociais e emocionais, 

não possuindo, por consequência, possibilidade de atuar de modo diferente. Estando 

o homem condicionado por diversos fatores, não há que se falar em liberdade, eis que 

a vontade do agente acaba por ser fruto de inúmeras situações.  

                                                           
14 BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. Tradução de Carlos 
Nelson Coutinho, p. 55. 
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Necessário atentarmos, de pronto, para o fato de que a presente discussão não 

se sustenta quanto à liberdade de ação, que é indiscutível, mas sim no que diz respeito 

a liberdade de vontade, no sentido de analisar se esta se condiciona ou não por fatores 

causais. 

A impossibilidade de comprovação do livre arbítrio tem ocasionado a rejeição 

da afirmação de sua existência. Mas, embora inviável a constatação empírica da 

liberdade de escolha entre uma ação conforme ou não o direito, a doutrina parece 

unânime em entender que não há como se negar a liberdade de agir – o que não 

significa afirmar o indeterminismo incondicionado.  

Ocorre que a liberdade de vontade, esta sim, é inquestionavelmente 

influenciada – e por vezes determinada – por diversos fatores, gerando inevitável 

contágio na construção da vontade.  Assim, embora o meio condicione diversos atos 

do indivíduo, por não ser o homem uma máquina, mas ser pensante, é que se atribui 

a este a liberdade de ação.  

Deve-se, contudo, atentar para o fato de que nenhum homem é totalmente livre, 

tampouco totalmente condicionado. A liberdade de decisão deve, todavia, ser 

analisada dentro dos inúmeros fatores sociais e pessoais da qual é oriunda. Neste 

sentido, dentro dos limites propostos pelo presente trabalho e que serão analisados 

ao longo de seu texto, cabe colacionar a afirmação trazida por Moura: 

 

[...] não defende a co-culpabilidade a adoção de um determinismo; ao 
contrário, busca um meio-termo entre a questão do livre-arbítrio e o 
determinismo, ou seja, a vontade do agente é livre, porém, na maioria das 
vezes, pode ser “contaminada”, “viciada”, pelas condições adversas em que 
vive, o que gera, portanto, um poder de escolha mais restrito, ensejando 
menor reprovabilidade.15 

 

Como adverte Ferrajoli, “as consequências dessas duas explicações antitéticas 

do comportamento humano sobre a configuração teórica e normativa da 

responsabilidade penal são, obviamente, opostas”16, merecendo a questão, por isso, 

dedicada análise. É com o surgimento da escola positiva, especialmente através dos 

                                                           
15 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 76. 
16 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 2. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, p. 453. 
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estudos formulados por Ferri, como se verá adiante, no sentido de que o homem seria 

condicionado por fatores sociais não possuindo liberdade de agir, que se questiona 

de maneira fundamental a ideia de livre arbítrio e, por consequência, são exploradas 

ainda mais as proposições trazidas pelo determinismo. 

 

 

1.3 A teoria da responsabilidade social de Enrico Ferri 

 

Enrico Ferri foi um dos mais importantes representantes da escola positivista e 

consolidou o nascimento da chamada Sociologia Criminal. Ferri obstinou-se no 

aspecto sociológico do crime, inclusive chegando a reduzir o direito penal, fazendo 

com que fosse absorvido pela sociologia, conforme afirma Zaffaroni: 

 

Esta “redução sociológica” do direito conduziu Ferri a um equívoco: entendeu 
a sociologia como uma disciplina valorativa, pois por este caminho afirmava 
que a realidade social é aquela que nos indica o bem e o mal. Em síntese, 
trata-se de uma teoria que sustenta o objetivismo valorativo, só que Ferri 
defendia que seus juízos de valor eram empiricamente comprováveis.17  

 

Segundo as teorias defendidas por Ferri, a responsabilidade do delito advém 

do mero fato de se viver em sociedade, sendo a “defesa social” o objetivo final do 

direito penal. Neste sentido, afirma Ferri: 

 

Todo sujeito de delito é, portanto, sempre penalmente responsável, desde 
que o ato seja seu, isto é, expressão da sua personalidade, quaisquer que 
sejam as condições fisiopsíquicas em que ele o deliberou e executou. E as 
sanções defensivas contra ele só deverão ser condicionadas pela qualidade 
e quantidade, da sua diversa potência ofensiva. A razão jurídica fundamental 
disto – que eu chamei, no campo teórico, “responsabilidade social” (isto é, 
para com a sociedade) e, no campo prático, responsabilidade “legal” quando 
concretiza numa norma de lei, como o art. 18 do nosso Projeto de Código 
Penal – é a por mim resumida nas palavras: “o homem é sempre responsável 
de todo o seu ato, somente porque e até que vive em sociedade”. Vivendo 
em sociedade, o homem recebe delas as vantagens da proteção e do auxílio 
para o desenvolvimento da própria personalidade física, intelectual e moral. 
Portanto, deve também suportar-lhe as restrições e respectivas sanções, que 

                                                           
17 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 263. 
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asseguram o mínimo de disciplina social, sem o que não é possível nenhum 
consórcio civilizado.18 

 

A teoria da responsabilidade social proposta pelo penalista italiano foi 

sustentada “[...] sobre a inexistência do livre arbítrio, considerando que a pena não se 

impunha pela capacidade de autodeterminação da pessoa, mas pelo fato de ser um 

membro da sociedade”.19 Sua crítica fervorosa ao livre arbítrio advinha principalmente 

dos ideais da Escola Positiva20 da qual fazia parte, especialmente por que tal 

concepção é impossível de ser comprovada – haja vista que o positivismo 

engrandecia as ciências naturais e o método indutivo. 

Assim, para Ferri, as leis eram direcionadas a todos aqueles que viviam em 

sociedade, sem qualquer preocupação em relação ao agente – no que se afasta em 

muito das proposições oriundas do princípio da co-culpabilidade, como se verá 

adiante -, já que viver em sociedade significaria, necessariamente, o respeito às 

regras sociais. Na aplicação da lei, o que importava era a defesa social, pois “frente 

ao homem que está determinado ao delito, a sociedade está determinada a defender-

se”.21 

Embora a teoria da responsabilidade social seja em muitos pontos distinta da 

co-culpabilidade, inegável que existem semelhanças entre os dois conceitos. Ambas 

buscam aproximar o Direito Penal à realidade dos fatos, especialmente porque na 

avaliação subjetiva se acrescenta a análise social do crime. Esta análise social existe 

na teoria da responsabilidade social de Ferri no sentido de que ao se negar o livre 

arbítrio, se reconhece a influência pelo meio coletivo do qual faz parte o indivíduo (ou 

seja, se evidencia o determinismo). O princípio da co-culpabilidade, de maneira 

análoga,  

                                                           
18 FERRI, Enrico apud MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito 
Penal. Belo Horizonte: D´plácido, 2014, p. 73-74. 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 89 
20 Em análise breve acerca da Escola Positiva, Bitencourt aponta seus principais aspectos: “a) o Direito 
Penal é um produto social, obra humana; b) a responsabilidade social deriva do determinismo (vida em 
sociedade); c) o delito é um fenômeno natural e social (fatores individuais, físicos e sociais); d) a pena 
é um meio de defesa social, com função preventiva; e) o método é o indutivo ou experimental e f) os 
objetos de estudo do Direito Penal são o crime, o delinquente, a pena e o processo.” (BITTENCOURT, 
Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 90.) 
21 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 263. 
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[...] propõe uma análise social do delito, no sentido de que o crime é um fato 
social; logo, na aplicação e execução da pena, essas condições 
socioeconômicas devem ser consideradas, bem como deve ser feita a análise 
do meio ambiente em que vive o indivíduo, até como forma de individualizar 
o fato-crime por ele praticado.22 

 

Por fim, convém ainda mencionar que enquanto a defesa social trazida pela 

Escola Positiva é alicerçada no conceito de defesa dos direitos do Estado em relação 

aos direitos dos indivíduos, o princípio da co-culpabilidade, de maneira oposta, 

pretende a efetivação dos direitos do homem frente a omissão dos deveres do Estado 

trazidos pela Constituição Federal.  

 

 

1.4 A teoria da estrutura social e da anomia de Robert Merton 

 

Em ensaio formulado em 1938, Merton trouxe novo enfoque à teoria da anomia 

anteriormente proposta por Durkheim23, representando seu trabalho enorme 

contribuição para a sociologia criminal atual. A finalidade principal de sua teoria era 

demonstrar como certas estruturas sociais exercem influência sobre algumas pessoas 

da sociedade, para que tracem condutas não conformistas, ao invés de seguirem por 

caminhos em consonância com os valores culturais socialmente aprovados. Shecaira 

explica, em relação à teoria, que assim Merton argumentou seus postulados: 

 

Defendeu, como hipótese central, que o comportamento aberrante pode ser 
considerado sociologicamente um sintoma de dissociação entre as 

                                                           
22 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 75-76. 
23 Embora sobre o tema não deva o presente trabalhado debruçar-se de maneira profunda, necessário 
fazer um esboço acerca da Teoria da Anomia. Os postulados de Durkheim trazem em si a ideia de que 
o crime seria normal e funcional em qualquer sociedade, devendo ser considerado, em verdade, como 
fator de desenvolvimento social, pois promove transformações nesta mesma sociedade. Durkheim vai 
além e afirma ainda que sem delitos uma sociedade fica estagnada, pois não precisa debater, analisar 
e repensar valores. Entretanto, deve haver certo controle das taxas de criminalidade, evitando-se a 
ocorrência do que o sociólogo chamou de anomia. Com a existência da anomia, o crime passa a não 
ter qualquer função. Neste sentido, a anomia representa a crise das normas e valores vigentes em uma 
sociedade, sendo esta crise expressão de um desenvolvimento econômico acelerado e das inúmeras 
mudanças sociais que daí decorrem.  
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aspirações culturalmente prescritas e os caminhos socialmente estruturados 
para realizar tais aspirações.24 

 

O estudo trazido por Merton quer explicar que, em verdade, diferentemente do 

que afirma o discurso oficial, “as normas institucionais não permitem que todos atinjam 

os objetivos culturais, ou seja, por não conseguirem atingir tais objetivos, as classes 

sociais mais baixas estão expostas a um nível de tensão anômica maior.” 25 Neste 

sentido, refere Baratta: 

 

O modelo de explicação funcionalista proposto por Merton, portanto, consiste 
em reportar o desvio a uma possível contradição entre estrutura social e 
cultura: a cultura, em determinado momento do desenvolvimento de uma 
sociedade, propõe ao indivíduo determinadas metas, as quais constituem 
motivações fundamentais do seu comportamento (por exemplo, um certo 
nível de bem-estar e de sucesso econômico). Proporciona, também, modelos 
de comportamento institucionalizados, que resguardam as modalidades e os 
meios legítimos para alcançar aquelas metas. Por outro lado, todavia, a 
estrutura econômico-social oferece aos indivíduos, em graus diversos, 
especialmente com base em sua posição nos diversos estratos sociais, a 
possibilidade de acesso às modalidades e aos meios legítimos para alcançar 
as metas.26  

 

Assim, a origem dos comportamentos desviantes, segundo estas ideias, parece 

estar na desigualdade existente entre os fins culturalmente tidos válidos e os meios à 

disposição dos indivíduos para alcança-los, como preceituou Merton: 

 

O recurso a canais legítimos para “entrar no dinheiro” é limitado por uma 
estrutura de classe a qual não é inteiramente acessível em todos os níveis a 
homens de boa capacidade. Apesar de nossa persistente ideologia de 
“oportunidades iguais para todos”, o caminho para o êxito é relativamente 
fechado e notavelmente difícil para os que têm pouca instrução formal e parcos 
recursos. A pressão dominante conduz à atenuação de utilização das vias 
legais, mas ineficientes, e ao crescente uso dos expedientes ilegítimos, porém 
mais ou menos eficientes.27   

 

                                                           
24 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 196. 
25 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 78-79. 
26 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2002, p. 63. 
27 MERTON, Robert King apud MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no 
Direito Penal. Belo Horizonte: D´plácido, 2014, p. 80. 
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Neste sentido, acrescenta Shecaira: 

 

Esse relevo à riqueza como símbolo básico do sucesso, sem uma ênfase 
correspondente às legítimas vias, nas quais se deve marchar para alcançar 
este objetivo, cria uma delicada tensão que pode derivar para um 
comportamento desviado dos padrões normais. Este desajuste propicia o 
surgimento de condutas que vão desde a indiferença perante as metas 
culturais até a tentativa de chegar às metas mediante meios diversos 
daqueles socialmente prescritos.28 

 

Apesar das críticas sofridas – sobre as quais não cabe aqui aprofundamento -, 

a teoria de Merton é, sem dúvida, sustentáculo para os preceitos trazidos pela co-

culpabilidade, como passará a se expor de maneira mais clara no capítulo seguinte. 

Isto porque o princípio da co-culpabilidade busca a aplicação de uma reprovação 

penal atenta às privações sofridas pelo indivíduo em razão da omissão estatal, o que, 

de maneira análoga, equivale à pressão anômica gerada pela tensão entre os 

objetivos culturais e os meios legais à disposição. Neste contexto, a co-culpabilidade 

“é uma tentativa de reconhecer e amenizar a maior pressão que surge sobre as 

classes sociais menos favorecidas, na esteira do que propõe Merton em sua teoria da 

anomia.”29 

No contexto da comparação entre os dois conceitos, Moura afirma que outro 

fator oriundo da utilização frequente dos meios ilegítimos por determinado estrato 

social é a diminuição da consciência da ilicitude30, especialmente por considerar que 

a exclusão social leva também à exclusão do conhecimento do Direito.31 Afirma, neste 

contexto, Moura: 

  

Se o Estado não leva aos cidadãos o mínimo de conhecimento, bem como 
direitos fundamentais como saneamento básico, habitação, educação, 
saúde, segurança pública, dentre outros, não levará, com maior razão, o 
conhecimento de normas jurídicas.32 

                                                           
28 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 196. 
29 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 82. 
30 Sobre a consciência da ilicitude, Prado a define como o “elemento intelectual da reprovabilidade, 
sendo a consciência ou o conhecimento atual ou possível da ilicitude da conduta. Trata-se, então, da 
possibilidade de o agente conhecer o caráter ilícito de sua ação.” (PRADO, Luiz Regis. Curso de 
Direito Penal brasileiro: Parte Geral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 410.) 
31 MOURA, op. cit., p. 82.  
32 Ibid., op. cit., p. 82. 
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É, pois, a partir das bases conceituais acima resumidas que resta induvidoso 

que o meio social do qual faz parte o indivíduo afeta significativamente seu modo de 

agir e pensar, motivo pelo qual não se pode afastar da reprovabilidade de um fato 

punível as circunstâncias sociais e de vida daquele que cometeu o delito. Neste 

contexto, surge o princípio da co-culpabilidade penal, como forma de atenuar a 

reprimenda sofrida em virtude das desigualdades e carências experimentadas que 

sejam diretamente relacionadas à inatividade estatal. 
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2. PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE  

 

O Direito Penal, marcado por sua constante interação com a sociedade e seus 

indivíduos, tem o condão de regular o poder punitivo estatal, na medida em que é 

apenas por meio do respeito às regras do ordenamento jurídico que pode um cidadão 

ser restringido em seus direitos e na sua liberdade – ou assim deveria sê-lo. A partir 

desta perspectiva, não pode tal ciência alijar-se de conhecer o meio social a que 

pertencem os indivíduos a que se dirige.  

É, assim, sob este prisma que o estudo do princípio da co-culpabilidade adquire 

grande importância. A lei, em que pese criada para abranger uma gama de 

possibilidades, quando aplicada sem qualquer cuidado para com aquele contra quem 

é dirigida, acaba por subverter a lógica do todo o direito: o que era igualdade, passa 

a ser discriminação; o que era justo, torna-se arbitrariedade. 

Neste sentido, leciona Bitencourt: 

 

Na doutrina brasileira tem predominado o entendimento de que a função do 
Direito Penal é a proteção de bens jurídicos fundamentais. O bem jurídico, no 
entanto, não pode identificar-se simplesmente com a ratio legis, mas deve 
possuir um sentido social próprio, anterior à norma penal e em si mesmo 
decidido, caso contrário, não seria capaz de servir a sua função sistemática, 
de parâmetro e limite do preceito penal [...].33 

 

Assim, tem-se que é no sentido social mencionado por Bitencourt que ganha 

consistência o princípio da co-culpabilidade. A aplicação da norma penal não pode 

visar apenas a reprovação daquele que comete um ilícito, esquecendo-se por 

completo que, em alguma medida, sua capacidade de autodeterminação restou 

prejudicada em razão das privações socioeconômicas sofridas – estas de 

responsabilidade do Estado.  

É inegável que somos todos influenciados pelo meio social no qual estamos 

inseridos, não podendo a responsabilização criminal ser situação alheia a este 

                                                           
33 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 37. 
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entendimento, tal como o Estado não pode esquivar-se da culpa por sua 

inadimplência. Neste cenário, refere Batista: 

 

Trata-se de considerar, no juízo de reprovabilidade que é dado como 
essência da culpabilidade, a concreta experiência social dos réus, as 
oportunidades que se lhes depararam e a assistência que lhes foi ministrada, 
correlacionando sua própria responsabilidade a uma responsabilidade geral 
do Estado que vai impor-lhes a pena; em certa medida, a co-culpabilidade faz 
sentar no banco dos réus, ao lado dos mesmos réus, a sociedade que os 
produziu.34 

 

Assim, na busca por uma prática penal mais atenta às particularidades de cada 

caso – e mais “consciente” dos contextos sociais a que se aplica – é que o princípio 

da co-culpabilidade adquire inegável importância. Os grandes dissabores a que são 

submetidos milhares de cidadãos brasileiros não poderão ser minorados senão pelo 

completo reconhecimento de suas privações e da influência que estas carências 

exercem sobre suas vidas.  

 

 

2.1 O conceito e a terminologia do princípio da co-culpabilidade 

 

O princípio da co-culpabilidade busca reconhecer a parcela de 

responsabilidade do Estado e da sociedade pelos delitos cometidos por cidadãos que 

não gozam de condições socioeconômicas suficientes ao seu desenvolvimento, 

partindo da ideia de que a precariedade de alcance a estas condições acaba por gerar 

uma menor capacidade de autodeterminação, sendo menor também a reprovação 

social que recai sobre o ilícito penal. 

O penalista Zaffaroni assim define tal princípio: 

 

Todo sujeito age numa circunstância determinada e com um âmbito de 
autodeterminação também determinado. Em sua própria personalidade há 
uma contribuição para esse âmbito de autodeterminação, posto que a 
sociedade – por melhor organizada que seja – nunca tem a possibilidade de 

                                                           
34 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 12. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 
p. 102 
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brindar a todos os homens com as mesmas oportunidades. Em 
consequência, há sujeitos que têm um menor âmbito de autodeterminação, 
condicionado desta maneira por causas sociais. Não será possível atribuir 
estas causas sociais ao sujeito e sobrecarrega-lo com elas no momento da 
reprovação de culpabilidade. Costuma-se dizer que há, aqui, uma 
“coculpabilidade”, com a qual a própria sociedade deve arcar.35 

 

De tal forma, tem-se que o princípio da co-culpabilidade é centrado na divisão 

da responsabilidade entre o agente causador do delito, este socialmente excluído, e 

o Estado, em virtude do reconhecimento de sua a falha em propiciar iguais condições 

e oportunidades a todos os homens.  

A omissão do Estado em relação aos deveres estabelecidos na Constituição 

Federal de 1988, tal como o acesso pleno à saúde, o direito à educação, à 

profissionalização, não deve ser entendida como situação alheia ao poder de punir 

estatal, especialmente porque é sobre os estratos de menor poder econômico que 

recaem a maioria absoluta dos processos criminais – o que acaba por evidenciar a 

proposição do princípio em tela –, sendo também nestas camadas sociais que este 

poder mais é manifesto.  

Não se pode, no entanto, entender erroneamente que sobre o Estado recairia 

uma infração penal, tendo em vista que o detentor do poder de punir não poderia 

aplicar pena para si próprio. Além do mais, indevida também a colocação da figura 

estatal no polo ativo de uma conduta delitiva. O princípio da co-culpabilidade, em 

verdade, “decorre do reconhecimento da exclusão social ínsita ao Estado, 

responsabilizando-o indiretamente por este fato [...]”,36 aplicando, em sendo o caso, 

pena mais adequada à realidade social de que faz parte o agente delinquente.  

Como ensina Moura, 

  

[...] esse princípio, ao ser aplicado no caso concreto, reconhece o papel do 
Estado e da sociedade no que se refere aos delitos praticados por certas 
pessoas, em certas condições, propiciando a diminuição da seletividade e da 
visão ideológica do Direito Penal, indo ao encontro dos direitos fundamentais 
do cidadão.37 

                                                           
35 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 529.  
36 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 60-61. 
37 Ibid., p. 61.  
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Para que o termo co-culpabilidade seja melhor compreendido, de grande 

importância é o desmembramento de tal palavra. Como ensinam as lições do estudo 

da língua portuguesa, o prefixo “co” indica “companhia, proximidade, junto com”38, 

advindo daí o conceito de que o Estado é indiretamente responsável pelo delito 

quando não brinda aos seus cidadãos igualdade de direitos e oportunidades. Neste 

contexto, a expressão culpabilidade não faz referência à reprovação de um fato ilícito 

e típico, mas sim à ideia de responsabilização, na medida em que o descumprimento 

dos deveres do Estado em relação à inclusão social, cultural e econômica de seus 

cidadãos influencia, em grande medida, no cometimento de crimes, ensejando assim 

menor reprovação social destes.  

Assim, o princípio da co-culpabilidade busca uma situação de compensação: 

quanto mais o Estado tenha renegado direitos fundamentais e se omitido na prestação 

de serviços essenciais à dignidade da pessoa humana, tanto mais sua falta deve ser 

contrabalanceada no momento da aplicação das penalidades. Este princípio busca, 

em última análise, reconhecer o quanto somos todos condicionados pelo meio em que 

vivemos e pelos direitos a que temos (ou não) acesso. Nas palavras de Greco: 

 

Todos sabemos a influência, por exemplo, do meio social na prática de 
determinada infração penal. Temos, quase que diariamente, por meio da 
imprensa, notícias de que o tráfico de entorpecentes procura arregimentar 
pessoas da própria comunidade para que possam praticar comércio ilícito de 
drogas. Muitos são atraídos pela ausência de oportunidades de trabalho; 
outros, pela falsa impressão de poder e autoridade que o tráfico de drogas 
transmite. Enfim, o meio social pode exercer influência ou mesmo  determinar 
a prática de uma infração penal.  Contudo, nem todas as pessoas que 
convivem nesse mesmo meio social se deixam influenciar e, com isso, 
resistem à prática de crimes. Outras, pelo fato de a pressão social ser 
demasiadamente forte, se deixam levar. A esta última hipótese, como 
veremos mais à frente, pode-se aplicar a teoria da co-culpabilidade.39 

 

O princípio objeto deste trabalho, por via de consequência, busca reconhecer 

que a sociedade não consegue brindar a todos com as mesmas possibilidades, sendo 

dever do Estado, dos cidadãos, e do direito como um todo reconhecer as restrições e 

limitações sofridas pelo indivíduo. 

                                                           
38 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 3. 
ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008, p. 165. 
39 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 13. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, p. 373. 
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2.2 A história do princípio da co-culpabilidade  

 

Embora existam correntes diversas acerca do surgimento do princípio da co-

culpabilidade40 - as quais não serão abordadas no presente trabalho, tendo em vista 

não estarem contidas, propriamente, no ponto fulcral desta monografia -, Moura afirma 

que é com o nascimento do Estado Liberal juntamente com as ideias iluministas do 

século VXIII que esta concepção ganha força.41  

Para Zaffaroni, “a coculpabilidade é herdeira do pensamento de Marat e, hoje, 

faz parte da ordem jurídica de todo Estado Social de Direito, que reconhece direitos 

econômicos e sociais [...]”42 

Ressalvados os limites teóricos e conceituais atinentes à época, Jean Paul 

Marat trouxe grandes contribuições para a ligação existente entre as punições 

advindas da atuação do Direito e as condições sociais a que estavam expostos os 

indivíduos. Em que pese Marat afirmasse que era justa a pena talional, ressaltava que 

só o seria na medida em que fosse justa também a sociedade. 

Marat admitia o contratualismo rousseauniano, acreditando que os homens se 

reuniram em sociedade para garantirem seus direitos. Entretanto, a violência que uns 

homens exerceram sobre outros pôs fim à igualdade primitiva: 

 

Através das gerações, a falta de qualquer freio ao aumento das fortunas, foi 
o que fez com que uns enriquecessem à custa dos outros, e que um pequeno 
número de famílias acumulasse a riqueza, enquanto uma enorme massa foi 
caindo na indigência, vivendo numa terra ocupada pelos outros, e sem ter 
acesso a um quinhão. Perguntava-se se, em tal situação, os indivíduos que 
não obtinham da sociedade mais do que desvantagens estavam obrigados a 
respeitar as leis, e respondia categoricamente: “Não, sem dúvida. Se a 
sociedade os abandona, retornam ao estado de natureza e recobram pela 
força, os direitos que somente alienaram para obter vantagens maiores; toda 

                                                           
40 Certos autores, calcados na ideia de que o liberalismo acabou por acentuar ainda mais as diferenças 

entre os estratos sociais, acreditam que o princípio da Co-culpabilidade surgiu com o nascimento dos 
direitos socialistas e ideais marxistas, que tiveram seu advento alicerçado no propósito de diminuir as 
desigualdades socioeconômicas.  
41 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 65. 
42 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 529. 
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autoridade que se lhes oponha será tirânica e o juiz que os condene à morte 
não será mais que um simples assassino”.43 

 

Sob a ótica de que o crime seria uma quebra do chamado contrato social, ganha 

ainda mais força a concepção do surgimento do princípio da co-culpabilidade junto 

com o nascimento do Estado Liberal fundado em ideias iluministas, especialmente 

porque também há quebra deste mesmo contrato quando o Estado é inadimplente 

nas prestações devidas aos seus cidadãos.  

 

 

2.3 O princípio da co-culpabilidade e sua relação com a Constituição Federal de 

1988 

 

Como anteriormente demonstrado, o princípio da co-culpabilidade nasce junto 

à eclosão do pensamento iluminista, consagrando muitos de seus ideais. Assim 

também a Constituição Federal brasileira o fez, trazendo em seu texto a afirmação de 

alguns destes pensamentos, sendo necessária a análise da ligação entre este 

princípio e a Carta Magna de 1988. 

A Constituição apresenta como um dos fundamentos da República Federativa 

do Brasil a dignidade da pessoa humana44, tornando-se este princípio uma das 

maiores expressões do Estado Democrático de Direito de que é constituído nosso 

país, orientando os três poderes republicanos, bem como servindo de guia para todo 

o ordenamento jurídico.  

É deste princípio que advém o ideal de que todos os homens, nacionais ou não 

deste país, deveriam contar com igualdade de oportunidades, acesso amplo à 

educação e ao sistema de saúde, livre expressão da opinião, direito à alimentação e 

à profissionalização, bem como aos demais direitos entendidos como essenciais. 

                                                           
43 ZAFARRONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 238. 
44 O presente trabalho não tem o objetivo de delimitar e conceituar o princípio da dignidade da pessoa 
humana, especialmente por ser um princípio tão abrangente e de conceitos tão amplos. Interessa a 
esta pesquisa acadêmica apenas a relação da dignidade da pessoa humana com o princípio da co-
culpabilidade, demonstrando como o segundo princípio pode dar efetividade ao primeiro. 
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Assim, a dignidade decorre de uma inclusão social efetiva do cidadão, oportunizando-

lhe acesso a tudo que é necessário para seu pleno desenvolvimento. 

Neste contexto, Moura afirma: 

 

Com o advento do Estado Democrático de Direito, o Estado assumiu diversas 
funções até então relegadas à iniciativa privada, com a finalidade de 
promover o bem comum e, por conseguinte, a dignidade da pessoa humana, 
mediante a concretização de seus deveres constitucionais. Referido Estado, 
porém, não cumpriu seus deveres por vários motivos, dentre os quais 
podemos citar: ineficiência dos governantes, inchaço da máquina 
administrativa, má administração, falta de recursos, corrupção, interesses 
políticos, modo capitalista de produção, aspecto histórico, desigualdades 
sociais, globalização e muitos outros.45 

 

Assim, o direito, enquanto instrumento de inclusão social, deve buscar formas 

de diminuição das desigualdades, efetivando a proteção dos que forem considerados 

hipossuficientes, ou daqueles que estiverem em qualquer situação de desvantagem.46 

O princípio da co-culpabilidade, neste cenário, visa reconhecer que o Estado 

nem sempre atende aos deveres assumidos em face dos seus cidadãos, como 

também deixa de promover, em inúmeras situações, a dignidade da pessoa humana. 

Assim, busca a co-culpabilidade tornar menores os efeitos da exclusão social sofrida 

em razão da inobservância dos direitos essenciais do homem.  

Também a igualdade jurídica conferida aos cidadãos no art 5º, caput, da 

Constituição Federal47 busca diminuir as disparidades sofridas pelo homem. Em que 

pese a ideia de igualdade ter um conceito bastante amplo e seja, por muitos, 

considerada como utópica – eis que a desigualdade é, antes de tudo, oriunda de 

aspectos naturais – a consolidação deste ideal no ordenamento jurídico é um grande 

avanço. 

                                                           
45 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 91. 
46 Como exemplo desta busca pela proteção à parte hipossuficiente, temos o princípio protetor do 
Direito do Trabalho, o princípio da inversão do ônus da prova no Direito do Consumidor, a proteção ao 
segurado no Direito Previdenciário. 
47 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade (...).  
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Entretanto, nenhum efeito prático tem a igualdade formal em face da 

desigualdade de fato, que vem alicerçada na grande discrepância econômico-social 

existente em nosso país. Nesse sentido, refere Ferrajoli: 

 

Com a prescrição da igualdade formal convenciona-se que os homens devem 
ser considerados como iguais propriamente prescindindo do fato que eles são 
diversos, isto é, das suas diferenças pessoais de sexo, de raça, de língua, de 
religião, de opinião política e afins. Com a afirmação da igualdade substancial 
se convenciona, ao invés, que eles devem ser considerados tão iguais quanto 
possível for, e por isso não se deve prescindir do fato que eles são social e 
economicamente desiguais. Convirá chamar ‘diferenças’ às diversidades do 
primeiro tipo, e ‘desigualdades’, às do segundo. Umas devem ser 
reconhecidas para serem respeitadas e garantidas; as outras também, mas 
para serem removidas ou, ao menos, o mais possível compensadas.48 

 

A problemática da igualdade tem encontrado solução – ao menos teórica – na 

famosa frase proferida por Rui Barbosa: “A regra da igualdade não consiste senão em 

quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam”.49 Contudo, 

evidente ser de difícil prática tal assertiva, especialmente por que o conceito de 

igualdade é diverso em cada subjetividade – e assim também aos operadores do 

Direito – tornando-se utópica sua existência. 

Porém, em que pese utópica, não pode a igualdade ser renegada ao 

esquecimento, sob tal justificativa. Ao contrário, seu reconhecimento e efetividade 

devem ser buscados frequentemente, não só pelo Direito, mas por toda a sociedade, 

sendo qualquer passo que se dê ao seu alcance uma grande conquista. Neste 

contexto, o princípio da co-culpabilidade decorre do reconhecimento da exclusão 

social sofrida por determinadas pessoas (fruto da desigualdade sócio-econômica e 

cultural de que são grandes exemplos) e da influência gerada sobre a 

autodeterminação destas – situação da qual não pode se eximir de responsabilidade 

o Estado.  

A aplicação do princípio da co-culpabilidade busca, assim, tratamento mais 

adequado aos que estão às margens da prestação de direitos básicos por parte do 

Estado. Quanto à questão, refere Bobbio: 

                                                           
48 FERRAJOLI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 726-727. 
49 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 3a ed. Rio 
de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988. 
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[...] o princípio da igualdade das oportunidades, quando elevado a princípio 
geral, tem como objetivo colocar todos os membros daquela terminada 
sociedade na condição de participar da competição pela vida, ou pela 
conquista do que é vitalmente mais significativo, a partir de posições iguais. 
É supérfluo aduzir que varia de sociedade para sociedade a definição de 
quais devem ser as posições de partida a serem consideradas como iguais, 
de quais devam ser as condições sociais e materiais que permitam considerar 
os concorrentes iguais. Basta formular perguntas do seguinte tipo: é 
suficiente o livre acesso a escolas iguais? Mas a que escolas, de que nível, 
até que ano de idade? Já que se chega à escola a partir da vida familiar, não 
será preciso equalizar também as condições de família nas quais cada um 
vive desde o nascimento? Onde paramos? Mas não é supérfluo, ao contrário, 
chamar a atenção para o fato de que, precisamente a fim de colocar os 
indivíduos desiguais por nascimento nas mesmas condições de partida, pode 
ser necessário favorecer os mais pobres e desfavorecer os mais ricos, isto é, 
introduzir artificialmente, ou imperativamente, discriminações que de outro 
modo não existiriam, como ocorre, de resto, em certas competições 
esportivas, nas quais se assegura aos concorrentes menos experientes uma 
cerva vantagem em relação aos mais experientes. Desse modo, uma 
desigualdade torna-se um instrumento de igualdade pelo simples fato de que 
corrigem uma desigualdade anterior: a nova igualdade é o resultado da 
equiparação de duas desigualdades.50 

 

A partir desta análise, pode-se atribuir ao Estado sua parcela de 

responsabilidade, ao mesmo tempo em que se minora a reprovação penal daquele 

que se encontra em situação social adversa, objetivando assim diminuir as 

desigualdades antes existentes. Nesta mesma linha, Zaffaroni afirma que: 

 

Reprovar com a mesma intensidade a pessoas que ocupam situações de 
privilégio e a outras que se acham em situação de extrema penúria é uma 
clara violação ao princípio da igualdade corretamente entendido.51 

 

Outra relação existente entre o princípio da co-culpabilidade e a Constituição 

Federal é vislumbrada no princípio da individualização da pena, presente no inciso 

XLV de seu art. 5º52, especialmente por sua função de limitar o poder de punir estatal. 

                                                           
50 BOBBIO apud MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. 
Belo Horizonte: D´plácido, 2014, p. 89. 
51 ZAFFARONI apud BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 12. Ed. Rio de 
Janeiro: Revan, 2011, p. 102. 
52 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 
decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles 
executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. 
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Assim, não poderá, em tese, a punição lançada ao agente que praticou o fato delituoso 

alcançar quaisquer pessoas além deste, sendo vedada a transcendência da pena.  

Sobre a relação existente entre estes princípios, afirma Moura: 

  

A co-culpabilidade, como forma de reconhecimento material da reprovação 
social e pessoal do agente, portanto, concretiza o princípio da 
individualização da pena, visto que personaliza, individualiza e materializa a 
aplicação e a execução da pena, levando em conta condições sociais e 
pessoais do autor do delito. [...] Com efeito, a positivação do princípio da co-
culpabilidade no Código Penal brasileiro propiciará ao julgador considerar na 
aplicação e execução da pena outras circunstâncias relevantes que 
circundam o delito, isto é, as condições de miserabilidade e desemprego, 
enfim, as condições socioeconômicas do agente, desde que estas tenham 
influenciado na prática do fato crime.53 

 

Assim, não apenas pela previsão legal da individualização da pena, como 

também quando de sua concreta aplicação, a punição poderá ser mais adequada ao 

agente que cometeu o delito, na medida em que se equacionam as privações sofridas 

por este, reconhecendo-o enquanto detentor de direitos – e não como objeto do 

ordenamento jurídico.  

Finalmente, necessário ainda mencionar que a aplicação do princípio da co-

culpabilidade traz significativa colaboração à efetivação do garantismo penal proposto 

por Ferrajoli54, eis que por meio deste modelo há a possibilidade de concretização de 

diversos princípios existentes na Constituição Federal, especialmente pela atenção 

dada às particularidades dos aspectos sociais e econômicos do indivíduo no momento 

em que se avalia sua responsabilização.  

 

 

 

                                                           
53 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 94. 
54 O sistema garantista desenvolvido por Ferrajoli, também denominado modelo de responsabilidade 
penal, baseia-se na adoção de 10 princípios fundamentais, conforme ensina o autor, e dentre eles 
destacamos: “2) o princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) o princípio da 
necessidade ou da economia do direito penal; [...] 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 
pessoal [...]; 10) princípio do contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade.” (FERRAJOLI, Luigi. 
Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 91) 
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2.4 Co-culpabilidade às avessas e os exemplos existentes na legislação pátria 

 

Ainda que a positivação do princípio da co-culpabilidade represente grande 

avanço na prática penal e na efetivação de garantias constitucionais a todos, por 

diversas vezes na história tal preceito foi utilizado de maneira inversa, aplicando-se 

suas ideias em favor dos estratos sociais dominantes, restringindo a estas mesmas 

camadas penas mais brandas, em nome do que se convencionou chamar (em uma 

total distorção, diga-se) de “condições sociais” – representando o caminho oposto do 

que se busca com a discussão proposta pelo presente trabalho, sendo tal situação 

denominada co-culpabilidade às avessas.  

A co-culpabilidade às avessas é demonstrada no ordenamento jurídico 

brasileiro, ainda hoje, em diversos exemplos. Menciona-se, neste sentido, as ações 

tipificadas que são direcionadas a pessoas marginalizadas, como é o caso dos artigos 

59 e 60 da Lei de Contravenções Penais55, que incidem, respectivamente, sobre a 

conduta da vadiagem e da mendicância (este último revogado pela Lei 11.983/2009). 

Resta evidente da análise destes tipos penais que tais artigos tornam legítima 

uma forma de exclusão social, sendo a previsão destes delitos uma afronta a diversos 

princípios constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o princípio da 

igualdade. Ademais, tais tipificações invertem por completo a lógica da co-

culpabilidade, eis que não só o Estado não presta a devida assistência aos cidadãos, 

como potencializa a exclusão ocasionada por sua inatividade.  

Ainda neste contexto, também a determinação de penalidades mais brandas 

aos que detêm maior poder econômico demonstra a inversão do princípio da co-

culpabilidade. Tal situação ocorre, por exemplo, em relação aos efeitos advindos da 

reparação do dano, gerando situações distintas dependendo do crime ao qual é 

aplicado: quanto aos delitos ditos comuns, a reparação do dano é mera causa de 

diminuição da pena, enquanto para os crimes tributários, é causa de extinção da 

punibilidade.  

                                                           
55 Assim o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais define a conduta da vadiagem: “Entregar-se 
alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure 
meios bastantes de subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita”. Em 
relação à mendicância, agora revogada, dispunha o art. 60 da já referida lei: “Mendigar, por ociosidade 
ou cupidez”. 
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Ao contrário do que deveria buscar o legislador, a distinção em relação aos dois 

tipos de delitos demonstra-se positivada no ordenamento. No que se refere ao ditos 

crimes comuns, a reparação do dano encontra dois possíveis efeitos, estes previstos 

no art. 16 do Código Penal56, ou no art. 65, III, b, do mesmo diploma57, sendo, 

respectivamente, uma causa de diminuição de pena e uma atenuante genérica. 

Porém, quanto aos crimes tributários, existem diversas previsões legais de 

benefícios para os que praticarem tais conduta e após repararem o dano. Como 

principal exemplo, tem-se o art. 34 da Lei nº 9.249/9558, que determina a extinção da 

punibilidade nestes casos – ainda que a conduta criminosa de caráter tributário afete 

a uma gama muito maior de pessoas59 - em uma verdadeira consagração do princípio 

da co-culpabilidade às avessas. 

Situação ainda mais exemplificativa da co-culpabilidade às avessas vem 

demonstrada na hipótese do aumento da reprovação penal em face do agente que 

tenha cometido um delito ainda que sobre condições sociais absolutamente 

favoráveis. Tal é o que ocorre, por exemplo, no art. 76, IV, a, do Código de Defesa do 

Consumidor: 

 

Art. 76. São circunstâncias agravantes dos crimes tipificados neste código:  

[...] 

IV – quando cometidos: 

                                                           
56 Art. 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparando o dano ou 
restituída a coisa, até o momento da denúncia, ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será 
reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços). 
57 Art. 65. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: III – ter o agente: b) procurado, por sua 
espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, 
ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. 
58 Art. 34. Extingue-se a punibilidade dos crimes definidos na Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, 
e na Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, quando o agente promover o pagamento do tributo ou 
contribuição social, inclusive acessórios, antes do recebimento da denúncia. 
59 Segundo notícia veiculada no portal online  EBC Agência Brasil: “O valor de impostos sonegados no 
Brasil está próximo de alcançar R$ 300 bilhões. Os dados são do Sindicato Nacional dos Procuradores 
da Fazenda Nacional (Sinprofaz) e foram calculados pelo sonegômetro: ferramenta em forma de placar, 
que calcula quantos reais o país deixou de arrecadar com a sonegação de tributos. Para facilitar o 
entendimento do contribuinte, o presidente do Sinprofaz, Heráclio Camargo, fez uma comparação entre 
o valor de tributos sonegado e o gasto global com a Copa do Mundo de 2014 - segundo dados da Matriz 
de Responsabilidade Consolidada do Ministério do Esporte. Ele explica que a sonegação fiscal no país, 
de 1º de janeiro até o momento, foi doze vezes maior que os gastos com a Copa (da ordem de R$ 25,6 
bilhões).” Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2014-08/sonegometro-
brasil-toma-goleada-em-sonegacao-de-tributos-aponta-sinprofaz>. Acesso em 19 de agosto de 2014. 
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a) por servidor público, ou por pessoa cuja condição econômico-social seja 
manifestamente superior à da vítima; [...]60 

 

Veja-se que da leitura do artigo em questão pode surgir o seguinte raciocínio: 

se de um lado temos que quanto menor a inclusão social do indivíduo que comete o 

delito, menor deve ser sua responsabilização, na via contrária, tem-se que será maior 

a reprovabilidade tanto mais seja o indivíduo socialmente inserido e tenha condições 

socioeconômicas favoráveis. Entretanto, tal raciocínio vai de encontro às finalidades 

propostas pelo princípio da co-culpabilidade, descaracterizando o propósito para o 

qual tal princípio foi criado.  

Nas palavras de Moura:  

 

Ora, o Estado somente estará fazendo sua obrigação prevista 
constitucionalmente ao incluir socialmente seus cidadãos, propiciando-lhes o 
verdadeiro bem comum – elemento teleológico do conceito de Estado – e não 
o “bem de alguns”. Assim, não reconhecemos a co-culpabilidade como forma 
de aumentar a reprovação penal, visto que ela está em confronto com seus 
reais fundamentos, além de desvirtuar a finalidade para a qual foi criada. 
Além disso, a reprovação daqueles que são incluídos socialmente já está 
devidamente prevista e limitada pelo ordenamento jurídico-penal, não 
carecendo, com efeito, de uma exacerbação na punição desses agentes. 
Contrariamente, seria uma afronta ao chamado princípio da necessidade e 
suficiência da pena previsto no art. 59 do Código Penal.61 

 

Por todo o exposto, resta evidente que a co-culpabilidade às avessas legitima 

interesses das elites detentoras de poder, baseando-se, ou na reprovação exacerbada 

dos indivíduos dos estratos sociais mais baixos, ou em vantagens estabelecidas em 

favor dos agentes de crimes das camadas mais abastadas, o que constitui clara 

violação ao princípio da isonomia e total distorção do fim a que se destina a 

responsabilização estatal por sua inadimplência. 

  

                                                           
60 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Lei nº 8.078 de 11 de Setembro de 1990. Disponível 
em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm>. Acesso em 14/09/2014. 
61 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 73. 
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3. A CO-CULPABILIDADE NO DIREITO PENAL BRASILEIRO E NA LEGISLAÇÃO 

COMPARADA 

 

A análise das legislações penais de outros países não pode ser afastada do 

fato de que a mera positivação do princípio da co-culpabilidade não indica que este 

preceito venha sendo efetivado na prática forense destas nações. Neste sentido, 

afirma Carvalho ser inquestionável “[...] que entre o direito legislado e o direito vivo 

existem lacunas e contradições muitas vezes insuperáveis”.62 

Contudo, a ausência, no Brasil, da positivação do princípio objeto deste 

trabalho torna necessária a análise comparativa da legislação estrangeira. Ademais, 

fica demostrado o avanço destas ideias no ordenamento alienígena e se comprova a 

possibilidade de adotá-lo no momento da análise da reprovabilidade do agente que 

cometeu o delito.63 

De forma elucidativa, Moura afirma que  

 

[...] a positivação e aplicação da co-culpabilidade, se ainda não é uma 
solução, pelo menos é um começo em busca de um Direito Penal mais 
humanista, liberal e voltado para o cenário nacional, onde será aplicado.64 

 

Necessário ainda atentarmos para o fato de que o princípio da co-culpabilidade 

parece ter sido pensado com ênfase em países subdesenvolvidos – eis que traz em 

si a ideia de reparar a omissão do Estado -, talvez pela semelhança com que seus 

                                                           
62 CARVALHO, Salo de. Como não se faz um trabalho de conclusão. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013, p. 30. 
63 Em rápida pesquisa jurisprudencial, pode-se verificar a resistência encontrada nos Tribunais quanto 
à adoção do princípio da co-culpabilidade – o que, em certa medida, é fruto da inexistência de previsão 
expressa na legislação: Ementa: APELAÇÃO-CRIME. HOMICÍDIO DOLOSO. MINORAÇÃO DO 
APENAMENTO ARBITRADO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRETENSÃO 
AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE GENÉRICA PELA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. 1. 
Verificando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, o apenamento 
arbitrado pelo juízo a quo mostrou-se excessivo, sendo impositivo o redimensionamento da pena. 2. A 
agravante genérica da reincidência foi declarada constitucional pelo STF, não subsistindo a tese de 
que configura inaceitável bis in idem. 3. Não se pode responsabilizar o Estado e a sociedade como um 
todo pelas escolhas de um indivíduo, não se mostrando razoável a atenuação da pena por uma 
eventual coculpabilidade do Estado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Crime Nº 
70058144197, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabio Vieira Heerdt, 
Julgado em 07/08/2014) Disponível em < http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso em 15/08/2014. 
64 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 100. 
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ordenamentos foram sendo construídos, em especial pelo processo de colonização 

ao qual todos foram subjugados.  

 

 

3.1 A positivação da co-culpabilidade na legislação estrangeira  

 

O Código Penal da Argentina divide-se em dois livros, sendo o primeiro de 

disposições gerais e o segundo sobre os delitos em espécie, tal como o Código Penal 

brasileiro. Todavia, diferentemente do nosso ordenamento, seu primeiro livro traz 

menção expressa ao princípio da co-culpabilidade e, em uma interpretação literal, 

tem-se que pode ser usado tanto como atenuante como agravante. 

Dessa forma, dispõem assim os artigos 40 e 41 do Código Penal Argentino: 

 

ARTICULO 40. - En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, 
los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias 
atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las 
reglas del artículo siguiente. 

ARTICULO 41. - A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta: 

1. La naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la 
extensión del daño y del peligro causados; 

2. La edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del 
sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, 
especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio 
necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, 
las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y 
condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las 
personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 
demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar 
conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias 
del hecho en la medida requerida para cada caso.65 (grifei) 

 

Da análise destes artigos, conclui-se que, em relação às leis penais brasileiras, 

tal disposição teria caráter de circunstância geral, recaindo sobre a segunda fase de 

aplicação da pena, em conformidade com o art. 68 do Código Penal brasileiro, que 

dispõe: “Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste 

                                                           
65 ARGENTINA. Código Penal. Lei nº 11.179 de 21 de Dezembro de 1984. Disponível em 
<http://www.infojus.gob.ar/documentDisplay.jsp?guid=123456789-0abc-defg-g77-62000scanyel>. 
Acesso em: 15/07/14 
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Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; 

por último, as causas de diminuição e de aumento.”66 

Utilizando-se de outra aplicação para a co-culpabilidade, ainda que com 

redações bastante semelhantes, o Código Penal do México confere ao princípio status 

de circunstância judicial, o que, em comparação ao que ocorre no Brasil, incidiria na 

primeira fase de aplicação da pena. Determina o art. 52 do Código Penal Federal do 

México: 

 

Artículo 52. .- El juez fijará las penas y medidas de seguridad que estime 
justas y procedentes dentro de los límites señalados para cada delito, con 
base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 
teniendo en cuenta: 

I. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro a que hubiere 
sido expuesto; 

II. La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla; 

III. Las circunstancias de tiempo, lugar, modo u ocasión del hecho realizado; 

IV. La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito, así 
como su calidad y la de la víctima u ofendido; 

V. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones 
sociales y económicas del sujeto, así como los motivos que lo 
impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado perteneciere 
a algún pueblo o comunidad indígena, se tomarán en cuenta, además, sus 
usos y costumbres; 

VI. El comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido; 
y 

VII. Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el 
agente en el momento de la comisión del delito, siempre y cuando sean 
relevantes para determinar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las 
exigencias de la norma. (grifei)67 

 

Por outro lado, tal como ocorre no Brasil, o Direito Penal costarriquenho não 

possui em seu ordenamento previsão expressa do princípio da co-culpabilidade. 

Porém, a interpretação do artigo 71 de seu Código Penal poderia traduzir-se na 

                                                           
66 BRASIL. Código Penal. Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em 15/07/2014. 
67 MÉXICO. Código Penal Federal de 14 de Agosto de 1931. Disponível em 
<http://mexico.justia.com/federales/codigos/codigo-penal-federal/libro-primero/titulo-tercero/capitulo-
i/#articulo-52>. Acesso em 24/07/2014.  
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aplicação da co-culpabilidade enquanto atenuante genérica, a exemplo do artigo 66 

do Código Penal pátrio68. Assim prevê o referido artigo 71: 

 

ARTÍCULO 71.- El Juez, en sentencia motivada, fijará la duración de la pena 
que debe imponerse de acuerdo con los límites señalados para cada delito, 
atendiendo a la gravedad del hecho y a la personalidad del partícipe. Para 
apreciarlos se tomará en cuenta: 

a) Los aspectos subjetivos y objetivos del hecho punible; 

b) La importancia de la lesión o del peligro; 

c) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar; 

d) La calidad de los motivos determinantes; 

e) Las demás condiciones personales del sujeto activo o de la víctima en 
la medida en que hayan influido en la comisión del delito; y  

f) La conducta del agente posterior al delito. Las características 
psicológicas, psiquiátricas y sociales, lo mismo que las referentes a 
educación y antecedentes, serán solicitadas al Instituto de Criminología el 
cual podrá incluir en su informe cualquier otro aspecto que pueda ser de 
interés para mejor información del Juez.69 (grifei) 

 

Entretanto, embora ainda não reconhecido expressamente, o princípio da co-

culpabilidade encontra-se um passo à frente no ordenamento da Costa Rica, como 

refere Moura: 

 

[...] há o reconhecimento da co-culpabilidade no Proyecto del Código Penal 
de Costa Rica, de 14 de abril de 1998, em seus arts, 73 e 74 que ora se 
transcreve: 

ARTICULO 73: Principio de culpabilidad 

La pena no podrá exceder los límites de la culpabilidad.  Tanto para cuantificar 
como para seleccionar la pena de los delitos y las contravenciones, el juez 
tendrá especialmente en cuenta: La extensión del daño y del peligro 
provocados; la calidad de los motivos que lo impulsaron a la conducta; la 
mayor o menor comprensión del carácter ilícito de la conducta; las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta; las condiciones 
económicas, sociales, culturales y personales del autor; el 
comportamiento posterior a la conducta, en cuanto revele la disposición para 
reparar el daño, resolver el conflicto o mitigar sus efectos; y las condiciones 
generales de la persona ofendida en la medida en que hayan influido en la 
comisión del delito o contravención. (Grifo nosso) 

                                                           
68 Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior 
ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em 15/07/2014 
69 COSTA RICA. Código Penal. Lei nº 4.573 de 04 de março de 1970. Disponível em 
<http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=5027&nValor3=96389&strTipM=TC>. Acesso em 24/07/2014. 
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Las mismas reglas se aplicarán cuando se trate de las sustituciones tanto de 
la pena principal por una alternativa como de una alternativa por otra u otras. 

 

ARTICULO 74: Reglas generales para la aplicación de las penas 

En el momento de individualizar las penas, de determinar las condiciones de 
su cumplimiento o de realizar las sustituciones que correspondan, el juez 
debe tener en cuenta lo que en cada caso resulte adecuado para: 

1. Tutelar los intereses de la víctima, de su familia o de las personas que de 
ella dependan; 

2. Resolver satisfactoriamente los conflictos generados por la conducta; 

3. Resolver satisfactoriamente los conflictos en cuyo marco ha tenido lugar la 
conducta; 

4. Suplir las carencias sociales que ha sufrido la persona condenada 
(grifo nosso); 

5. Conservar y mejorar la salud física y psíquica de la persona condenada; 

6. Hacer el menor empleo posible de la pena de prisión; y 

7. Motivar que la conducta futura de la persona condenada, sea conforme a 
derecho.70  

 

A análise comparativa entre a disposição legal hoje existente na Costa Rica e 

o projeto de lei ora transcrito revela a grande evolução quanto à aplicação do princípio. 

Com a adoção destas disposições, a co-culpabilidade serviria não só como medida 

da pena, mas também para a determinação de punição adequada para suprir as 

carências sociais enfrentadas pelo autor do fato punível.  

O Código Penal da Colômbia, por sua vez, prevê em seu artigo 56 a aplicação 

da co-culpabilidade da seguinte maneira: 

 

Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas 
situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan 
influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la 
entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor 
de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada 
en la respectiva disposición.71 

 

                                                           
70 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 107-108. 
71 COLÔMBIA. Código Penal. Lei nº 599 de 24 de Julho de 2000. Disponível em 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388>. Acesso em: 02/08/2014. 
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Exemplo de aplicação diferenciada do princípio da co-culpabilidade é 

encontrado no Código Penal do Equador, em que tal dispositivo, embora a previsão 

expressa, aplica-se apenas aos crimes contra a propriedade. Dispõe o artigo 29, 11º: 

 

Art. 29.- Son circunstancias atenuantes todas las que, refiriéndose a las 
causas impulsivas de la infracción, al estado y capacidad física e intelectual 
del delincuente, a su conducta con respecto al acto y sus consecuencias, 
disminuyen la gravedad de la infracción, o la alarma ocasionada en la 
sociedad, o dan a conocer la poca o ninguna peligrosidad del autor, como en 
los casos siguientes:  

[...] 

11o.- En los delitos contra la propiedad, cuando la indigencia, la numerosa 
familia, o la falta de trabajo han colocado al delincuente en una situación 
excepcional; o cuando una calamidad pública le hizo muy difícil conseguir 
honradamente los medios de subsistencia, en la época en que cometió la 
infracción.72 

 

Também a legislação penal do Paraguai traz em seu texto a análise da medida 

da pena em consonância com as oportunidades sociais e econômicas vividas pelo 

indivíduo, conforme preceitua o artigo 65 de seu Código Penal: 

 

Artículo 65.- Bases de la medición  

1º La medición de la pena se basará en la reprochabilidad del autor y será 
limitada por ella; se atenderán también los efectos de la pena en su vida futura 
en sociedad.  

2º Al determinar la pena, el tribunal sopesará todas las circunstancias 
generales en favor y en contra del autor y particularmente:  

1. los móviles y los fines del autor;  

2. la actitud frente al derecho;  

3. la intensidad de la energía criminal utilizada en la realización del hecho;  

4. el grado de ilícito de la violación del deber de no actuar o, en caso de 
omisión, de actuar;  

5. la forma de la realización, los medios empleados, la importancia del daño 
y del peligro, y las consecuencias reprochables del hecho;  

6. la vida anterior del autor y sus condiciones personales y económicas; 
y  

7. la conducta posterior a la realización del hecho y, en especial, los esfuerzos 
para reparar los daños y reconciliarse con la víctima.   

                                                           
72 EQUADOR. Código Penal de 22 de Janeiro de 1971. Disponível em 
<http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/ecu/sp_ecu-int-text-cp.pdf>. Acesso em: 02/08/2014. 
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3º En la medición de la pena, ya no serán consideradas las circunstancias 
que pertenecen al tipo legal73. (grifei) 

 

Assim, com base na análise ora apresentada vê-se que é especialmente como 

forma de dirimir a seletividade exercida pelo Direito Penal que o princípio da co-

culpabilidade deve encontrar aplicação. A adoção do referido princípio tornaria mais 

humana e materialmente igualitária a incidência da norma penal, atenta não só ao que 

prescreve a lei, mas ao contexto social do qual faz parte.  

 

 

3.2 O Direito Penal brasileiro e o princípio da co-culpabilidade  

 

 Embora sem positivação no ordenamento jurídico brasileiro74, o princípio da co-

culpabilidade vem encontrando espaço nas decisões dos tribunais do país – ainda 

que, ao menos por enquanto, sejam escassos os exemplos de sua aceitação, 

especialmente pela ausência de previsão legal.75  

                                                           
73 PARAGUAI. Código Penal. Lei nº 1.160 de 1997. Disponível em 
<http://www.mre.gov.py/v1/adjuntos/privacidad/ley1160.pdf>. Acesso em: 05/08/2014. 
74 Incontáveis são os exemplos da resistência em admitir a influência das privações sociais sofridas 
pelo indivíduo ocasionadas pela omissão estatal – o que se verifica em rápida pesquisa jurisprudencial. 
Neste sentido, veja-se a decisão oriunda do TJMG, na exata contramão do que se espera na análise 
da culpabilidade: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBOS SIMPLES - DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA FURTOS - IMPOSSIBILIDADE - GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA - SIMULACRO DE ARMA 
DE FOGO - CONDENAÇÃO MANTIDA - REPRIMENDA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE 
GENÉRICA DA COCULPABILIDADE - INVIABILIDADE. 1. Comprovada a grave ameaça à pessoa na 
subtração dos bens, consistente no simulacro de arma de fogo, impossível a desclassificação do delito 
de roubo para o crime de furto. 2. A mera alegação de que o acusado seria vítima de suposta 
omissão do Estado em não lhe proporcionar moradia, educação, emprego, saúde e os demais 
direitos fundamentais constitucionalmente garantidos não se mostra idônea a legitimar a prática 
de ações criminosas, lesivas e antijurídicas. (Apelação Crime Nº 1.0153.13.006164-8/001, Sexta 
Câmara Criminal, Tribunal de Justiça de MG, Relator:Rubens Gabriel Soares, Julgado em 27/05/2014). 
Disponível em <http://www.tjmg.jus.br/portal/>. Acesso em 13/07/2014. (grifei) 
75 Como forma de demonstrar que é possível uma mudança de perspectiva, colaciona-se antiga decisão 
do Tribunal gaúcho: Ementa: ROUBO. CONCURSO. CORRUPCAO DE MENORES. CO-
CULPABILIDADE . SE A GRAVE AMEACA EMERGE UNICAMENTE EM RAZAO DA 
SUPERIORIDADE NUMERICA DE AGENTES, NAO SE SUSTENTA A MAJORANTE DO 
CONCURSO, PENA DE BIS IN IDEM - INEPTA E A INICIAL DO DELITO DE CORRUPCAO DE 
MENORES (LEI 2.252/54) QUE NAO DESCREVE O ANTECEDENTE (MENORES NAO 
CORROMPIDOS) E O CONSEQUENTE (EFETIVA CORRUPCAO PELA PRATICA DE DELITO), 
AMPARADO EM DADOS SEGUROS COLETADOS NA FASE INQUISITORIAL. - O PRINCIPIO DA 
CO-CULPABILIDADE FAZ A SOCIEDADE TAMBEM RESPONDER PELAS POSSIBILIDADES 
SONEGADAS AO CIDADAO REU. - RECURSO IMPROVIDO, COM LOUVOR A JUIZA 
SENTENCIANTE. (Apelação Crime Nº 70002250371, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do 
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Quanto à possibilidade de aplicação do princípio da co-culpabilidade, Zaffaroni 

menciona que teria cabimento a hipótese de seu reconhecimento com o uso da 

disposição genérica trazida pelo artigo 66 do Código Penal76, que dispõe: “A pena 

poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior 

ao crime, embora não prevista expressamente em lei”77, e assim também entende a 

doutrina majoritária. 

Contudo, em que pese o legislador não tenha trazido ao ordenamento a co-

culpabilidade de maneira expressa, também o judiciário deixa de efetivar sua 

aplicação, sob a justificativa de não encontrar respaldo suficiente na legislação. Neste 

sentido, diversos são os exemplos jurisprudenciais da alegação da inaplicabilidade 

por ausência de previsão legal78, o que, em atenção ao disposto no artigo 66, não se 

justifica.  

Assim, com o objetivo de dar mais segurança e efetividade a uma situação, em 

parte, já existente é que se torna necessária a positivação do princípio da co-

culpabilidade, eis que do contrário continuaremos sob a insegurança da 

discricionariedade que recai sobre o artigo 66 do Código Penal. É também com base 

neste cenário que foi elaborado o anteprojeto de lei que tem por objetivo reformar a 

Parte Geral de nosso Código Penal.79 

Segundo Moura, o anteprojeto prevê o acréscimo, no artigo 59 - que observa 

as chamadas circunstâncias judiciais –, da análise das “oportunidades sociais” 

oferecidas ao acusado80. Tal positivação possibilitaria, dentre a efetividade de outros 

direitos constitucionais, a melhor individualização da pena, eis que não bastaria a 

aplicação pura da lei, mas uma melhor contextualização das oportunidades 

vivenciadas pelo indivíduo a quem a pena é atribuída.  

                                                           
RS, Relator: Amilton Bueno de Carvalho, Julgado em 21/03/2001). Disponível em 
<http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso em 12/08/2014. (grifei) 
76 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte Geral. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 1 v., p. 529. 
77 BRASIL. Código Penal. Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso em 15/07/2014. 
78 Neste sentido, temos a Apelação Crime nº 70059840926, a Apelação Crime nº 70055727374, e a 
Apelação Crime nº 70056548050, todas do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Disponíveis em 
<http://www.tjrs.jus.br/site/>. Acesso em 12/08/2014. 
79 Sob a presidência de Miguel Reale Jr, o projeto foi elaborado por uma comissão de juristas, sendo 
Ministro da Justiça José Gregori.  
80 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 121-122. 
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Quanto às oportunidades sociais, aliás, note-se que o Código de Processo 

Penal já traz em seu texto tal previsão, embora seja em relação à fase de inquérito. 

Assim, deve o interrogatório feito ao acusado questioná-lo quanto ao seu meio de vida 

e demais dados sociais e familiares. Dispõe o artigo 187, §1º, do referido texto legal: 

 

O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado 
e sobre os fatos.  

§ 1o Na primeira parte o interrogando será perguntado sobre a residência, 
meios de vida ou profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a 
sua atividade, vida pregressa, notadamente se foi preso ou processado 
alguma vez e, em caso afirmativo, qual o juízo do processo, se houve 
suspensão condicional ou condenação, qual a pena imposta, se a cumpriu e 
outros dados familiares e sociais.81 (grifei) 

 

Importante mencionar, quanto a este ponto, que o inquérito policial não é 

destinado a formar uma sentença – e por isso também não destinado à análise da 

reprovabilidade do indivíduo quanto ao delito supostamente cometido -, o que acaba, 

até certo ponto, por diminuir o valor das informações obtidas quanto ao meio social do 

qual faz parte o acusado. Neste sentido, afirma Lopes Jr.: “Todos os elementos de 

convicção produzidos/obtidos no inquérito policial e que se pretenda valorar na 

sentença devem ser, necessariamente, repetidos na fase processual”.82 

Assim, evidente ser importante a positivação da co-culpabilidade, o que se 

verifica pela inexistência de menção de sua incidência quando das fases da aplicação 

da pena e especialmente pelo fato de que, embora a possibilidade de sua aplicação 

quando da análise do artigo 66 do Código Penal, parece o Judiciário carecer de sua 

previsão expressa para poder dar efetividade aos ideais que este princípio carrega. 

 

 

 

 

                                                           
81 BRASIL. Código de Processo Penal. Lei nº 3.689 de 3 de Outubro de 1941. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm>. Acesso em 06/08/2014. 
82 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 334. 
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3.2.1 As alternativas para a inserção da co-culpabilidade no Código Penal 

Brasileiro 

 

Diversas são as opções de elevação do princípio da co-culpabilidade a texto 

legal. Isto porque, como se depreende da leitura do artigo 68 do Código Penal83, o 

cálculo da dosimetria da pena é realizado em três fases distintas.    

A primeira possibilidade de inserção da co-culpabilidade no Código Penal seria 

junto das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, empregadas na primeira fase 

da aplicação da pena. Todavia, ressalte-se que é a opção mais acanhada dentre 

todas, tendo em vista que mesmo com o reconhecimento da influência social sobre a 

vida do agente, ocasionada pela omissão do Estado, as circunstâncias judiciais não 

podem definir a pena aquém do mínimo legal.  

De outro modo, o princípio da co-culpabilidade poderia ser incluído como mais 

uma alínea dentre as existentes no inciso III do artigo 65 do Código Penal, que trata 

das atenuantes genéricas. Tal hipótese demonstra-se mais audaciosa, eis que, como 

referido anteriormente, e em observância às resistências encontradas atualmente na 

prática do Judiciário, a expressa previsão do princípio acabaria por tornar efetiva sua 

aplicação.  

Segundo majoritário entendimento jurisprudencial84, a utilização do princípio 

objeto deste trabalho como parte das atenuantes genéricas do artigo 65 do Código 

Penal não permite a fixação da pena-base aquém do mínimo legal – também em 

conformidade com a Súmula 231 do STJ85. Entretanto, tal entendimento não se 

demonstra unânime, a exemplo de Bitencourt, que leciona neste sentido: 

                                                           
83 Art. 68º A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão 
consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de 
aumento. 
84 Neste sentido: Ementa: APELAÇÃO. ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE 
RECONHECIDA. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. A teor 
da Súmula nº 231 do STJ, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de 
reduzir a sanção corporal a patamar aquém do limite mínimo, sob pena de permitir-se, a contrario 
sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo. Apelação da defesa 
improvida. (Apelação Crime Nº 70060065968, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Gaspar Marques Batista, Julgado em 28/08/2014). Disponível em < http://www.tjrs.jus.br/site/>. 
Acesso em 15/08/2014. (grifei) 
85 Súmula nº 231 – STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena 
abaixo do mínimo legal. Disponível em <http://www.stj.jus.br/SCON/>. Acesso em 02/08/2014. 
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Já há algum tempo revisamos nosso entendimento, acompanhando a melhor 
orientação doutrinária (e parte da jurisprudência), voltada para os postulados 
fundamentais do Estado Democrático de Direito, que não transige com 
responsabilidade objetiva e tampouco com interpretações in malam partem; 
assim, acompanhamos o entendimento que sustenta a possibilidade de as 
circunstâncias atenuantes poderem trazer a pena aplicada para aquém do 
mínimo legal [...].86 

 

Como terceira possibilidade, esta ainda mais audaz, Moura propõe a 

positivação do princípio da co-culpabilidade como acréscimo de parágrafo no artigo 

29 do Código Penal87. O doutrinador sugere, para tanto, a seguinte redação:  

 

“se o agente estiver submetido à precárias condições culturais, econômicas, 
sociais, num estado de hipossuficiência e miserabilidade sua pena será 
diminuída de um terço (1/3) a dois terços (2/3), desde que estas condições 
tenham influenciado e sejam compatíveis com o crime cometido.”88 

 

Com a colocação do princípio no ordenamento nestes moldes, tanto maior seria 

a redução da pena quanto maior fosse a submissão do agente a condições precárias 

de vida, especialmente nas situações que afetam diretamente o pleno 

desenvolvimento do homem, bem como sua capacidade de autodeterminação. 

Ademais, por incidir a presente hipótese na terceira fase da aplicação da pena, não 

há dúvidas de que esta poderia ficar aquém do mínimo legal – o que acaba por dar 

mais robustez ao já citado princípio da individualização da pena.  

A quarta e última alternativa encontra-se na utilização da co-culpabilidade como 

causa de exclusão da culpabilidade, na circunstância de estar o indivíduo sob 

tamanha exclusão social e miserabilidade que sobre ele não recairia qualquer 

reprovação penal, especialmente por ser o seu comportamento consequência 

exclusiva da omissão estatal. A exemplo da adoção deste posicionamento, tem-se o 

                                                           
86 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Geral 1. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 
2010, p. 674. 
87 Art. 29º Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na 
medida de sua culpabilidade. 
88 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 128-129. 
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ordenamento jurídico colombiano, que assim prevê em seu Código Penal, no artigo 

56: 

 

Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la influencia de profundas 
situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan 
influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la 
entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en pena no mayor 
de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la señalada 
en la respectiva disposición.89 

 

Vale ressaltar, quanto a este ponto, que não pode o princípio da co-

culpabilidade servir indiscriminadamente a toda e qualquer situação lançada ao crivo 

do Judiciário. Tal princípio deve servir, ao contrário, para efetivar direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos, devendo ser utilizado para reparar os danos causados no 

indivíduo toda vez que a omissão estatal o atingir de maneira efetiva. Ainda que se 

possa afirmar ser difícil a verificação de tal situação, assim também é toda a atuação 

vinculada ao Direito Penal, especialmente por estar o processo relacionado à busca 

da verdade real – esta sempre tão duvidosa e inalcançável.  

 

 

3.3 A existência do princípio da co-culpabilidade na Lei de Drogas 

 

A Lei 11.343/2006, mais conhecida como Lei de Drogas, diferentemente do 

Código Penal brasileiro, reconhece em seu texto o princípio da co-culpabilidade, ainda 

que de maneira indireta. Assim é, por exemplo, em seu artigo 4º, V, que apresenta 

como princípio do SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, 

instituído pela lei em questão) “a promoção da responsabilidade compartilhada entre 

Estado e Sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas 

atividades”. 

Também a preocupação com a inclusão social do indivíduo, expressamente 

trazida pela lei, é exemplo da adoção da co-culpabilidade, eis que busca diminuir os 

                                                           
89 COLÔMBIA. Código Penal. Lei nº 599 de 24 de Julho de 2000. Disponível em 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388>. Acesso em: 02/08/2014. 
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efeitos da vulnerabilidade social. É nesta linha que dispõe o artigo 5º, I, do mesmo 

diploma legal: “contribuir para a inclusão social do cidadão, visando a torná-lo menos 

vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu 

tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados”.90 

Ao longo do texto da Lei de Tóxicos existem ainda outros dispositivos que dão 

instrumentalidade à aplicação do princípio da co-culpabilidade, especialmente por 

trazerem a previsão da indispensabilidade de integrar e ressocializar o usuário ou 

dependente de drogas, bem como por atentarem para a necessidade de atendimento 

diferenciado e direcionado a pessoas em vulnerabilidade.  

Pelo exposto, pode-se verificar uma mudança de postura do legislador em 

relação à responsabilização pelos delitos, ao menos no que diz respeito à política 

nacional sobre drogas, eis que reconhece a exclusão social sofrida por muitos e a 

influência que tal exclusão exerce sobre suas condutas. O entendimento adotado em 

alguns artigos da Lei de Tóxicos é, sem dúvida, modelo a ser adotado em todo o 

ordenamento penal. 

 

 

3. 4. A co-culpabilidade como critério para dirimir a seletividade do Direito Penal 

 

O sistema penal – formado não só pelo Direito Penal, mas também pela 

criminologia e pelas políticas criminais -, influencia e é influenciado pela sociedade da 

qual faz parte, refletindo valores de determinada época e sofrendo alterações de 

acordo com as mudanças ocorridas nesta mesma sociedade. Ademais, como afirmam 

Rusche e Kirchheimer, a história vem demonstrando que os diferentes sistemas 

penais e suas transformações estão estreitamente relacionados com as fases do 

desenvolvimento econômico.91 

Tal é assim que a ascensão da burguesia, por exemplo, apresentou estreita 

ligação com as modificações sofridas pelas leis penais da época. Neste cenário, a 

                                                           
90 BRASIL. Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006. Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11343.htm>. Acesso em 08/08/2014. 
91 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2004, p.23.  
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preocupação constante desta burguesia emergente em proteger sua riqueza fez 

nascer um direito criminal cada vez mais voltado a combater delitos contra o 

patrimônio. Sobre o tema, afirmam Rusche e Kirchheimer:  

 

Não apenas a função protetora da lei penal foi delineada pelas exigências da 
burguesia, mas a velha diferenciação de classe foi mantida pela nova 
legislação criminal na aplicação das penas. Falar de igualdade perante a lei 
não prevenia que os mesmos fatos tivessem diferentes interpretações para 
classes diferentes.92 

 

Embora não seja apropriado o aprofundamento da questão sob este aspecto 

histórico, inegável serem bastante semelhantes o cenário da influência burguesa 

sobre a legislação e os dias atuais. Isto porque ainda hoje, de forma bastante clara, é 

a elite que possui o poder de fazer do sistema um produto ideológico, refletindo as 

aspirações das camadas mais abastadas. Quanto ao tema, leciona Batista: 

 

Assim, o sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo igualmente 
as pessoas em função de suas condutas, quando na verdade seu 
funcionamento é seletivo, atingindo apenas determinadas pessoas, 
integrantes de determinados grupos sociais, a pretexto de suas condutas [...]. 
O sistema penal é também apresentado como justo, na medida em buscaria 
prevenir o delito, restringindo sua intervenção aos limites da necessidade [...], 
quando de fato seu desempenho é repressivo, seja pela frustração de suas 
linhas preventivas, seja pela incapacidade de regular a intensidade das 
respostas penais, legais ou ilegais. Por fim, o sistema penal se apresenta 
comprometido com a proteção da dignidade humana [...], quando na verdade 
é estigmatizante, promovendo uma degradação na figura social de sua 
clientela. [...] Seletividade, repressividade e estigmatização são algumas 
características de sistemas penais como o brasileiro.93  

 

Na legislação brasileira, este domínio ideológico sobre o ordenamento penal se 

revela tanto na criminalização de condutas que atinjam bens jurídicos de grande valia 

para a elite (como é o caso do patrimônio), como no afastamento mascarado entre 

esta mesma camada social e o sistema penal, o que pode ser verificado no tratamento 

                                                           
92 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 
2004, p. 142-143. 
93 BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao Direito Penal brasileiro. 12. Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 
p. 25-26. 
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que se dá aos crimes contra o sistema financeiros, lavagem de dinheiro e os 

chamados crimes do colarinho branco.94  

Nesta linha, afirma Moura: 

 

Assim com o auxílio dos meios de comunicação de massa, cria-se o criminoso 
padrão – pessoa pobre, sem formação cultural, que vive nos subúrbios das 
grandes cidades -, perfazendo, mutatis mutandis, o que alguns autores 
chamar de Teoria do Etiquetamento. [...] Assim, o sistema penal seleciona, 
marginaliza e exclui, cada vez mais, os menos favorecidos financeiramente, 
pois não se encaixam no “modelo idealizado”. Prevalece a velha parêmia: 
segregar os que incomodam.95 

 

Outrossim, também as teorias relacionadas à função da pena potencializam a 

exclusão que acaba por recair sobre quem sofreu (ou poderá sofrer) o poder de punir 

estatal. Como prevenção geral, a pena tranquiliza e beneficia as camadas de maior 

poder econômico e intimida os demais por meio da exemplaridade. Como prevenção 

especial, preconiza a ressocialização do condenado – o que, na prática, se sabe ser 

extremamente desvirtuado.  

Sobre a questão, afirma SANTOS: 

 

[...] depois desses momentos decisivos da história do Direito Penal e da 
Criminologia, não é mais possível explicar a prisão pela ideologia penal, 
expressa na teoria polifuncional da pena criminal como retribuição, prevenção 
especial e prevenção geral do crime; igualmente, não é mais possível explicar 
a pena criminal pelo comportamento criminoso, porque exprime a 
criminalização seletiva de marginalizados sociais, excluídos dos processos 
de trabalho e consumo social, realizada pelo sistema de justiça criminal 
(polícia, justiça e prisão); enfim, também não é possível explicar o crime pela 
simples lesão de bens jurídicos, porque exprime a proteção seletiva de 
valores do sistema de poder econômico e político de formação social. Ao 
contrário, somente a lógica contraditória da relação social fundamental 
capital/trabalho assalariado pode explicar a proteção seletiva de bens 
jurídicos pelo legislador, a criminalização seletiva de sujeitos com indicadores 
sociais negativos e, finalmente, a prisão como instituição central de controle 
social formal da sociedade capitalista.96 

 

                                                           
94 A expressão white-collar crime foi cunhada através dos pensamentos de Edwin Sutherland para 
identificar delitos com evidente dessemelhança com os crimes ditos comuns. (SHECAIRA, Sérgio 
Salomão. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 168-186). 
95 MOURA, Grégore Moreira de. Do princípio da Co-culpabilidade no Direito Penal. Belo Horizonte: 
D´plácido, 2014, p. 145-146. 
96 SANTOS, Juarez Cirino dos. Teoria da pena: fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba: 
ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 42.  
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Dentro deste contexto, o reconhecimento do princípio da co-culpabilidade, 

senão pode terminar com esta seletividade, tem grande potencial para diminui-la, eis 

que concretiza a parcela de responsabilidade que têm o Estado e a sociedade na 

exclusão sofrida pelos socialmente marginalizados. A admissão de que as privações 

sofridas pelo indivíduo lhe retiram parte de sua autodeterminação propicia uma análise 

mais equilibrada da reprovação do agente, tal como busca a co-culpabilidade, e 

confere também a correção necessária à seletividade do sistema penal.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através dos delineamentos feitos ao longo deste trabalho, e respeitados os 

limites teóricos e conceituais que permeiam esta monografia, buscou-se demonstrar 

como o abismo existente entre os deveres do Estado – estes consagrados pela 

Constituição Federal – e sua ação efetiva na vida dos indivíduos acaba por influenciar, 

de maneira significativa, os meios escolhidos para que estes alcancem um padrão 

mínimo de dignidade, restado claro que o poder de punir estatal atinge, na maioria da 

vezes, os socialmente excluídos.  

Em conformidade com o preceituado pela Carta Magna, demonstrou-se que 

o Estado brasileiro, enquanto constituído como  Estado Democrático de Direito, possui 

como um de seus fundamentos o princípio da dignidade da pessoa, devendo tal 

concepção ser verdadeiro norte no agir estatal. Buscou-se apontar, neste sentido, que 

a dignidade da pessoa humana, embora de difícil conceituação, tem em seu núcleo a 

ideia de autonomia e determinação de cada pessoa – no que se encontra, de imediato, 

com o tema central deste trabalho. 

Quanto à efetivação da dignidade da pessoa humana, para que tal princípio 

se torne palpável na vida dos indivíduos, o enfoque do presente trabalho foi dado à 

ação estatal positiva. Sob esta ótica, pode-se verificar que a garantia de condições de 

vida adequada e que confiram à pessoa a possibilidade de pleno desenvolvimento 

tornariam o indivíduo tanto mais livre quanto mais oportunidades e chances lhe 

fossem conferidas ao longo da vida.  

Embora a ação estatal constituída em obrigação do poder público sobre a qual 

se falou ao longo do trabalho não faça referência, por óbvio, apenas ao direito à 

educação, mas a todos os direitos proclamados pela Constituição Federal  - que se 

materializam na vida do cidadão como condições de pleno desenvolvimento 

econômico, social e cultural -, os números mencionados ao longo do trabalho e 

referentes à escolaridade dos que são parte do sistema penitenciário dão concretude 

ao fato de que a inacessibilidade do indivíduo a direitos básicos coloca-o em enorme 

situação de vulnerabilidade.  

Com ênfase na ideia de que as condições de vida do indivíduo afetam 

significativamente em suas ações, buscou a presente monografia levantar 
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questionamentos quanto ao antigo impasse existente entre determinismo e livre-

arbítrio, já que a possibilidade de agir de modo diverso - e até mesmo sua 

indemonstrabilidade -  é o cerne da questão da responsabilização penal. Assim, para 

os deterministas, aquele que cometeu um delito não poderia ter agido de forma diversa 

da que atuou, já que as causas de seu agir seriam circunstâncias independentes da 

sua vontade; já para os que defendem a existência do livre arbítrio, todos possuem 

liberdade para se autodeterminar e para decidir de forma livre sobre suas condutas.  

O problema entre estes dois posicionamentos não seria resolvido no presente 

trabalho (especialmente porque qualquer das proposições é indemonstrável). 

Todavia, pretendeu-se demonstrar que, segundo posição doutrinária majoritária, não 

se pode questionar a liberdade de agir, enquanto a liberdade de vontade, por sua vez, 

parece ser consideravelmente contaminada por diversos fatores relacionados ao meio 

do qual faz parte o indivíduo. 

A co-culpabilidade, levando em consideração a influência ocasionada por 

fatores externos, busca reconhecer a parcela de responsabilidade do Estado quanto 

aos crimes cometidos por aqueles que não gozam de condições de vida suficientes 

ao seu desenvolvimento, já que muitas privações sofridas pelo indivíduo advêm da 

omissão estatal. Tal omissão não pode ser entendida como situação alheia ao poder 

de punir que detém o Estado, especialmente por que tal poder recai com frequência 

muito maior sobre quem encontra-se à margem da sociedade.  

Conforme se expôs no decorrer desta monografia, a consagração de um 

Estado Democrático de Direito em nosso país torna inadmissível a desvinculação 

entre os direitos fundamentais e a concretização das liberdades do homem e de uma 

igualitária distribuição de oportunidades. É através da efetivação dos conceitos 

trazidos pela co-culpabilidade que se poderia buscar um Direito Penal mais justo e 

igualitário, atento às circunstâncias específicas e individuais de cada caso. 

A inexistência da positivação no ordenamento brasileiro do princípio da co-

culpabilidade parece trazer resistência quanto ao seu uso, embora já se faça presente 

no ordenamento disposição genérica que permitiria sua aplicação. Dessa forma, 

pretendeu-se demonstrar através de legislações alienígenas que é possível a inserção 

do princípio na legislação, buscando conferir-lhe maior efetividade. Ademais, por meio 

de uma rápida pesquisa jurisprudencial torna-se evidente a necessidade da 
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positivação expressa da co-culpabilidade no país, eis que os Tribunais parecem 

carecer de tal previsão para agir de maneira mais atenta às particularidades de cada 

caso.  

A efetivação do princípio da co-culpabilidade no ordenamento penal brasileiro 

significaria, assim, grande avanço na busca pela diminuição dos efeitos da exclusão 

social, conferindo maior equilíbrio no tratamento dado aos “socialmente 

hipossuficientes”. A adoção deste princípio busca, para muito além de sua positivação, 

uma mudança de postura, tornando mais efetiva a luta por um Direito Penal mínimo e 

não seletivo, bem como a consolidação de um Estado não omisso, mas 

verdadeiramente proporcionador dos valores contidos na dignidade da pessoa 

humana.    

O reconhecimento das ideias trazidas pela co-culpabilidade é um importante 

aliado na constatação da inadimplência estatal quanto às obrigações que deveria 

promover na busca pelo bem-estar comum, por uma maior distribuição de 

oportunidades e pela concretização do pleno desenvolvimento do homem. A 

observância e aplicação do princípio objeto deste trabalho possibilitaria ainda uma 

diminuição das injustiças ocasionadas pelo uso indevido e discriminatório da máquina 

judicial, indo ao encontro, de maneira efetiva, da observância dos direitos mais 

fundamentais do cidadão, eis que são reconhecidas e consideradas suas privações. 
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