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RESUMO 

Sob a égide de um Direito Penal garantista, calcado, sobretudo, no respeito aos princípios 

constitucionais, e com o fim de coadunar o mal da pena com o cerne de todo o sistema que 

é a máxima da dignidade da pessoa humana, novos temas emergem da realidade social, 

provocando reflexões no sentido de se atualizar o Direito e seus institutos com as 

necessidades de uma sociedade que está cada vez mais dinâmica em suas relações. 

Devido à amplitude e importância de seu conceito, a culpabilidade vem sendo objeto de 

estudo, afinal, de acordo com a sistemática adotada pelo Código Penal brasileiro, este 

instituto corresponde ao cerne da Teoria do Delito. 

A partir dos estudos sobre a culpabilidade, surge a teoria da coculpabilidade que, por sua 

abrangência conceitual, hoje se considera princípio de origem constitucional. 

A reflexão parte da gritante desigualdade socioeconômica que se vislumbra atualmente 

dentro do grupo social, a qual se reforça pela omissão do Estado na efetivação das políticas 

públicas que possibilitam o acesso dos cidadãos aos direitos sociais, e do fato 

incontroverso que o meio no qual a pessoa vive condiciona a formação de sua 

personalidade e, consequentemente, a eleição de seus comportamentos. Atrela-se a isso o 

caráter seletivo que o sistema penal assume quando se verifica na realidade fenomênica sua 

utilização equivocada como mecanismo corretor de problemas como a incapacidade estatal 

de cumprir os deveres constitucionais no que atine à concreção do bem comum. 

A coculpabilidade, então, coloca o Estado e a sociedade para dividirem a culpabilidade 

pelo crime com a pessoa do delinquente, uma vez que se constate no caso concreto que 

esta foi privada do acesso aos seus direitos fundamentais por negligência estatal; essa 

divisão de responsabilidade pelo delito se dá na limitação do direito de punir. 

O reconhecimento do princípio da coculpabilidade como vigente no Estado Democrático 

de Direito apresenta-se um tanto controverso ainda na jurisprudência e na doutrina penal 

brasileira. Tem por objeto a presente pesquisa analisar o alcance de referido princípio e sua 

aptidão de atenuar ou mesmo excluir a pena, situando-o na Teoria do Delito como 

mecanismo eficaz para a concreção do Direito Penal mínimo. 

 

Palavras chave: culpabilidade, coculpabilidade, culpabilidade por vulnerabilidade, 

seletividade do sistema penal, limitação do direito punir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
 

Under the aegis of a criminal garantista law, trampled, especially in respect to 

constitutional principles, and consistent with the end of the of the penalty with the evil core 

of the whole system which is the maximum of human dignity, new themes emerge from 

the social reality, causing reflections in order to update the law and its institutions to the 

needs of a society that is increasingly dynamic in their relationship. 

Due to the breadth and importance of its concept, culpability has been the object of study, 

after all, according to the system adopted by the Brazilian Penal Code; this corresponds to 

the core Theory of Crime institute. 

Based on the studies on the guilt arises the co culpability theory which in conceptual 

comprehensiveness, today it is considered a constitutional principle of origin. 

The reflection part of whopping socioeconomic inequality that can be seen today within 

the social group, which is reinforced by the omission of the state in the fulfillment of 

public policies that enable citizens' access to social rights, and the incontrovertible fact that 

the way in which a person lives affects the formation of his personality and therefore the 

election of their behaviors. It attaches itself to the selective character the penal system 

assumes that when there is in fact phenomenalistic use as mistaken a mechanism broker 

problems such as the inability to meet the state constitutional duties concerning the 

concretion of the common good. 

The co culpability then puts the state and society sharing culpability by crime with the 

person of the delinquent, since it is found in this case was deprived of access to their 

fundamental rights by state neglect, this division of responsibility for the crime occurs on 

limiting the right of punishing. 

The recognition of the principle of co culpability as existing in a democratic state has 

become somewhat controversial even in Brazilian criminal jurisprudence and doctrine. 

Aims at the present research to analyze the scope of this principle and its capacity to 

mitigate or even delete the sentence, placing it on the Theory of Crime as an effective 

mechanism for the concretion of minimal Criminal Law. 

 

Keywords: guilt, co culpability, culpability for vulnerability, selectivity of the penal 

system, limiting the right to punish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

Dizer que o Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito implica reconhecer 

o conteúdo transformador da realidade que este conceito abarca e, sustentando esta 

máxima, vislumbra-se que a Constituição Federal impôs mais do que a positivação de 

direitos, a sua efetivação, quando reconheceu os direitos humanos em todas as suas 

dimensões como sendo direitos fundamentais para as pessoas. 

Apresenta-se o Direito como mecanismo de controle social que viabiliza a vida 

gregária, revelando-se o Direito Penal como ultima ratio, por ser o mais extremo, que 

apresenta as sanções mais gravosas, as quais afetam de maneira mais incisiva a esfera de 

direitos individuais do cidadão. 

Ao Direito se confere também a missão de promover a igualdade entre os membros 

do grupo e de tutelar seus interesses; entretanto, estes se mostram, muitas vezes, opostos, 

porque a sociedade, por sua própria natureza, encontra-se dividida estruturalmente em 

classes distintas. 

Com o fim de estruturar e garantir a ordem social, o Direito Penal acaba sendo 

moldado às necessidades do Estado, para que, através deste mecanismo de controle social 

coercitivo, sustente-se a ideologia que interessa aos representantes do povo detentores do 

poder. 

Entretanto, como os representantes do povo, que detém o poder, pertencem às classes 

mais favorecidas, os fins almejados pelo Direito acabam correspondendo, em grande parte, 

aos objetivos destas camadas populacionais em detrimento de outras menos favorecidas. 

Assim sendo, evidencia-se que o Estado não assegura a todo seu povo os direitos 

sociais fundamentais elencados na Constituição Federal e acaba contribuindo para o 

aumento da criminalidade ao passo que vários membros da sociedade restam 

marginalizados do grupo e da efetivação dos direitos que deveriam receber como pessoas 

humanas. 

Consequentemente, o sistema penal que, teoricamente, deveria atingir de forma 

equânime as pessoas, de acordo com as práticas de condutas delituosas, intervindo 

estritamente quando necessário, revela-se corolário da seletividade e da estigmatização, 

uma vez que a intervenção do ramo mais coercitivo do direito se consubstancia em relação 

a determinados indivíduos que integram grupos bem definidos na sociedade, o que não 

somente fomenta a penalização como forma de controle social, mas acaba por promover 

ainda a degradação da imagem do ser humano que é afetado pela incidência da sanção 

penal. 



Atentando-se à realidade legislativa brasileira, vislumbra-se que a omissão do Estado 

aparece inicialmente no plano de formação das leis, no que tange a aspectos do fato social 

e da coletividade; em relação ao Direito Penal não é diferente, principalmente quando o 

reconhecimento de determinado instituto jurídico vai de encontro aos objetivos da classe 

detentora do poder. 

Resta, então, ao Poder Judiciário atuar no vácuo da timidez do Poder Legislativo, 

aplicando as leis de que dispõe baseado em dispositivos normativos muitas vezes 

ultrapassados e que limitam a exegese, ao passo que as relações sociais se modernizam e 

ficam cada vez mais dinâmicas. 

No âmbito do Direito Penal discute-se acerca das influências que as situações de 

desigualdades sociais operam em relação ao agente de um delito quando este foi excluído 

pelo Poder Público do acesso às políticas públicas e se estas circunstâncias devem ser 

analisadas no momento da fixação da pena em caso de ele vir a sofrer uma condenação. 

Partindo-se da noção tripartida, o delito é fato típico, antijurídico e culpável, tendo-se 

por culpabilidade o juízo de reprovação que recai sobre a conduta criminosa; analisando-se 

os elementos que constituem o conceito de culpabilidade, depreende-se que a sociedade em 

da qual o criminoso faz parte, ainda que esteja situado às margens dela, pode influenciar 

suas ações; é o que se chama de variáveis, que condicionam o comportamento social do 

acusado e que derivam da carência material de direitos fundamentais. 

Timidamente se apresentou a ideia da coculpabilidade que atribui uma parcela de 

responsabilidade ao Estado pelo cometimento de determinados delitos, principalmente em 

relação aos de cunho patrimonial, por não ter cumprido com as obrigações que a Magna 

Carta brasileira lhe outorgou e, assim, ter deixado parte de sua população marginalizada na 

sociedade. 

Sua incidência depende de se verificar a relação entre a conduta criminosa e o 

contexto social em que o agente viveu, ou seja, se o meio e suas influências repercutiram 

na formação e condicionamento da personalidade daquela pessoa; em caso positivo, 

parcela da responsabilidade será atribuída ao Estado omisso e à sociedade excludente, 

como maneira de minimizar os efeitos da precedente exclusão. 

A análise da coculpabilidade parte do prisma sociológico, atendo-se às 

consequências que o não cumprimento das obrigações constitucionais pelo Estado e pela 

sociedade desencadeia em relação a alguns determinados grupos de pessoas; a partir dai, 

questiona-se se seria constitucional a admissibilidade do instituto e, em caso positivo, se 

configuraria uma resposta jurídica satisfatória aos abusos da marginalidade oriunda do 



descaso estatal, e ainda como seria possível conferir validade e eficácia a este instituto 

independente de manifestação legislativa. 

Partindo desta análise, propôs-se a reestruturação da teoria do delito no que tange ao 

conteúdo da culpabilidade por se considerar a vulnerabilidade do agente como quesito de 

grande importância para o cenário delituoso e para a determinação da pena. 

Em um sistema estratificado, há de se buscar coerência entre a resposta penal do 

Estado e os meios que ele dispõe para que todos os indivíduos da sociedade atinjam os 

objetivos de desenvolvimento humano, econômico, cultural e social. 

Não há como analisar a coculpabilidade ou a culpabilidade por vulnerabilidade sem 

enfrentar o problema da marginalização e da exclusão que ainda se vislumbra dentro do 

sistema penal, pois é justamente como forma de minorar a reprovação penal pelo 

reconhecimento da corresponsabilização do Estado por uma atuação negligente que este 

instituto aparece no mundo jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

Analisou-se no presente trabalho o princípio da coculpabilidade que aborda a questão 

da corresponsabilização do Estado em relação à marginalização de determinados 

indivíduos, os quais vislumbram a prática criminosa como única opção restante para 

alcançar os objetivos de melhoria nas condições, após uma vida de exclusão. 

Partiu-se a análise dos conceitos e princípios trazidos pela Magna Carta brasileira a 

fim de verificar a compatibilidade do tema com os preceitos do Estado Democrático de 

Direito e com os principais ditames contemplados na Lei Maior à qual todas as outras leis, 

decisões jurisprudenciais e teses doutrinárias devem obediência e que norteiam a 

incidência do Direito Penal. 

Foram apontados ainda quais os deveres que a Constituição Federal, pela expressa 

previsão de direitos humanos em seu aspecto social e de relevância internacional, confere 

conjuntamente ao Estado e à sociedade no que tange à concreção do bem comum, à 

erradicação da pobreza e à minimização das desigualdades. 

Entretanto, durante a pesquisa constatou-se que a atuação do Estado se dá de forma 

seletiva, tanto na concreção dos direitos sociais fundamentais, quanto ao executar seu 

poder punitivo, consolidando-se, assim, a estratificação social por meio da imposição de 

uma disciplina marginalizante sobre os corpos dominados. 

O poder de punir do Estado é regulamentado pelos princípios constitucionais penais, 

os quais asseguram a dogmática constitucional que confere primazia à pessoa humana. 

Neste sentido também aparece o Direito Penal que, após a Reforma de 1984, calca-se na 

complexa noção de culpabilidade. 

A culpabilidade, com a importância de princípio constitucional, aparece na 

dogmática penal como elemento do conceito analítico de crime e, na teoria da pena, como 

fundamento desta e ainda como limite de sua aplicação.  

E é da culpabilidade que decorre a concepção abordada no presente trabalho acerca 

da coculpabilidade. 

Definido seu conceito e sua importância, cogitou-se a maneira mais eficaz de 

positiva-lo no ordenamento jurídico brasileiro.  

Reconhecendo-se o princípio da coculpabilidade a reprovação penal exercida pelo 

poder punitivo restará mitigada quando se estiver diante de um indivíduo que, embora 

tenha infringido uma norma, seu comportamento padeceu da autodeterminação necessária 



para se reprovar o fato, o que ocorre em decorrência da precariedade da assistência estatal 

que lhe foi ofertada. 

A importância da positivação do princípio da coculpabilidade é nítida, uma vez que, 

tanto pela mentalidade dos operadores do Direito em que se vislumbra certo temor em 

conferir validade prática a um conceito que ainda não está escrito expressamente na lei 

penal, quanto pelo receio da repercussão que suas consequências jurídicas provocarão, 

ocorrerá verdadeira transformação na orientação político-criminal brasileira, 

principalmente no que diz respeito aos critérios de seletividade do Direito Penal e na 

afirmação do Direito Penal Mínimo. 

Da pesquisa jurisprudencial realizada no presente estudo vislumbra-se que a questão 

divide entendimentos, provocando as mais variadas interpretações e diversos argumentos 

por parte dos julgadores, este se faz outro argumento no sentido de que é latente a 

necessidade de positivar o conceito, porque somente quando ele estiver escrito em lei é que 

terá a devida atenção por parte dos julgadores. 

Há quem o reconheça como circunstância atenuante, outros propõem sua adoção 

como causa de diminuição de pena, outros vislumbram-no como supralegal de exculpação 

e outros ainda o negam veementemente por considera-lo proposta de impunidade. 

A atual conjuntura impõe o reconhecimento e a inserção do princípio da 

coculpabilidade no ordenamento jurídico brasileiro; outros países de realidade social 

semelhantes à brasileira já quebraram o paradigma traçado pelos movimentos de lei e 

ordem nos quais, sinteticamente, com os rigores da pena se resolvem praticamente todos os 

problemas da criminalidade. 

Desta feita, se, em cada caso específico, constatar-se que a autodeterminação do 

sujeito se encontrava reduzida, bem como se atestar a sua inferiorização em decorrência de 

condições sociais adversas, existirá um imperativo fático imposto pela sociedade 

organizada e pelo Estado e deverá ser reconhecido o estado de vulnerabilidade do sujeito, 

com a consequente redução ou, dependendo da circunstância, a exclusão de sua 

responsabilidade penal. 

 Isso evidencia que o princípio da coculpabilidade se faz o elemento jurídico apto a 

proteger o valor supremo da dignidade da pessoa humana em face da restrição do espaço 

social em que a camada menos favorecida da sociedade se situa. 

Pelo conceito de coculpabilidade e ante a análise interdisciplinar que este princípio 

exige para a devida compreensão de sua amplitude, deparou-se com a questão incisiva da 

seletividade do sistema penal que clama por uma solução urgente. 



Cogitou-se, então, um aperfeiçoamento do conceito inicial de coculpabilidade, o qual 

provocou uma análise inclusive sobre a culpabilidade, elemento que é a base de toda a 

teoria do delito na sistemática penal atual, e que, ao ver dos estudiosos, também necessita 

de uma evolução em termos de acepção. 

A proposta foi no sentido de, quando se analisar a culpabilidade, direcionar nesse 

contexto a atenção para a vulnerabilidade do autor do fato em relação ao sistema, se seria 

ele um dos indivíduos previamente taxados pelo próprio Estado como pretenso futuro 

criminoso. 

Evidentemente a situação de vulnerabilidade varia de pessoa para pessoa, o que 

obrigaria o juiz a realizar uma análise específica em cada caso. 

A noção da culpabilidade por vulnerabilidade acaba com o dilema de se fixar ou não 

a pena abaixo do mínimo legal nas fases iniciais da dosimetria, porque implica na redução 

da própria culpabilidade enquanto elemento constitutivo do crime. 

Deve-se reconhecer, então, que o conceito de coculpabilidade serviu de base para a 

formulação de um conceito novo, que se faz necessário e que dará o passo mais firme rumo 

ao Direito Penal Mínimo e ao fim da seletividade do sistema, cumprindo a Constituição 

Federal de acordo com a realidade fática que é imposta, afinal, já que o Direito não possui 

aptidão para reduzir as desigualdades sociais e regionais, o Direito Penal encontrou na 

inserção do conceito de vulnerabilidade dentro do instituto da culpabilidade uma forma de 

minimizar as desigualdades fomentadas pela sua própria sistemática.  
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