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RESUMO 

 
A presente tese investigará a noção de autodeterminação do sujeito como elemento de 

sustentação da culpabilidade no Direito penal. A hipótese a ser verificada sugere que o livre-

arbítrio, verdadeiro alicerce do jus puniendi estatal, é um conceito que não parece apto a 

fornecer qualquer auxílio na tarefa de (des)legitimar o Direito penal, uma vez que sua 

comprovação e refutação exorbita o âmbito daquilo que é humanamente cognoscível. Nesse 

sentido, tem-se por hipótese que o livre-arbítrio funciona como uma presunção essencial à 

cultura humana, de modo que ele não pode ser afastado sem uma total descaracterização do que 

se entende como o ser humano e sua sociedade. Diferentemente do inverificável livre-arbítrio 

e tendo em vista um conceito que pode ser instrumentalizado na tarefa de adequação do Direito 

penal a uma conformação mínima, propõe-se a adoção da noção de autodeterminação, como 

um conceito dotado de gradações, uma vez que o sujeito pode ter seu âmbito de 

autodeterminação restringido em razão de condicionantes físicas, biológicas, sociais. Assim, o 

indivíduo não é absolutamente livre em suas deliberações e atos, eis que eles dependem das 

circunstâncias que o permeiam, ou seja, ele é um “ator situado” em um cenário de 

condicionantes. Interessa ao recorte da pesquisa a influência das ingerências do Estado sobre o 

sujeito, sendo certo que, em algumas hipóteses de delitos, é legítima a aplicação da ideia de 

“coculpabilidade”, diminuindo a reprovabilidade do indivíduo que cometeu um injusto penal, 

em virtude de omissões estatais na oferta de bens sociais. Tal medida visa a uma diminuição do 

cenário de seletividade penal contra as classes subalternas, bem como uma aplicação que 

melhor se adeque ao princípio da proporcionalidade e a uma perspectiva de Direito penal 

mínimo. 

Palavras-chave: Livre-arbítrio; autodeterminação; culpabilidade; coculpabilidade; 

seletividade penal. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis will investigate the notion of self-determination of the subject as a guiding 

element in criminal law. The hypothesis to be verified suggests that free will, a foundation of 

the jus puniendi, is a concept that is not able to provide any assistance in the task of legitimize 

the criminal law, since its proof or refutation exorbit what is humanly knowable. In this sense, 

it is hypothesized that free will functions as a presumption, which is essential to human culture, 

so that it can not be removed without a total decharacterization of what is understood as the 

human being and his society. Unlike the free will, it’s proposed the use of a concept that can be 

instrumented in the mission of adapting criminal law to a minimum range: the self-

determination, as a concept endowed with gradations, since the subject may have its scope of 

self-determination restricted due to physical, biological, and social constraints. Thus, the 

individual is not absolutely free in his deliberations and acts, behold, they depend on the 

circumstances that pervade him, so, he is an "actor situated" in a setting of constraints. The 

influence of State interference on the subject is of interest to the research approach, since in 

some hypotheses it is legitimate to apply the idea of "coculpability", reducing the 

reproachability of the individual who committed a crime, due to omissions in the supply of 

social goods. This measure aims at reducing the scenario of criminal selectivity against the 

subaltern classes, as well as an application that best fits the principle of proportionality and a 

minimal criminal law perspective. 

 

Key words: Free will: self-determination; culpability; coculpability; criminal selectivity. 
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RESUMEN 

 
La presente tesis investigará la noción de autodeterminación del sujeto como elemento de 

sustentación de la culpabilidad en el Derecho penal. La hipótesis a ser verificada sugiere que el 

libre albedrío, verdadero fundamento del jus puniendi estatal, es un concepto que no parece 

apto a proporcionar ninguna ayuda en la tarea de (des)legitimar el Derecho penal, una vez que 

su comprobación y refutación exorbita el ámbito de lo que es humanamente cognoscible. En 

ese sentido, se tiene por hipótesis que el libre albedrío funciona como una presunción esencial 

a la cultura humana, de modo que no puede ser alejado sin una total descaracterización de lo 

que se entiende como el ser humano y su sociedad. A diferencia del libre albedrío y teniendo 

en una vista un concepto que puede ser instrumentalizado en la tarea de adecuación del Derecho 

penal a una conformación mínima, se propone la adopción de la noción de autodeterminación, 

como un concepto dotado de gradaciones, pues el sujeto puede tener su ámbito de 

autodeterminación restringido en razón de condicionantes físicos, biológicos, sociales. Así, el 

individuo no es absolutamente libre en sus deliberaciones y actos, he aquí que dependen de las 

circunstancias que lo impregnan, o sea, él es un "actor situado" en un escenario de 

condicionantes. En el caso de los delitos, es legítimo la aplicación de la idea de 

"coculpabilidad", disminuyendo el reproche del indivíduo que cometió un injusto penal, en 

virtud de las omisiones estatales en la oferta de bienes sociales. Esta medida se refiere a una 

disminución del escenario de selectividad penal contra las clases subalternas, así como una 

aplicación que mejor se adapte al princípio de proporcionalidad y a una perspectiva del Derecho 

penal mínimo. 

 

Palabras clave: Libre albedrío; autodeterminación; selectividad criminal; culpabilidad; co-

culpabilidad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Olhar um átomo modifica-o, olhar um humano 

transforma-o, olhar o futuro subverte-o.” 

Gaston Berger1 

  

                                                 
1 BERGER, Gaston. Phénoménologie du temps et prospective. Paris: PUF, 1964, p. 275. (Tradução livre). 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 “A doutrina da liberdade humana fornece a prova de que, às vezes, uma hipótese 

errônea é preferível a uma hipótese exata”2. O provocativo aforismo de Georg Christoph 

LICHTENBERG aponta para uma insustentável aporia que tem sido objeto primordial no 

pensamento de diversos autores, de variadas áreas, há milênios: a liberdade ou ausência dela 

nas ações humanas, ou seja, se realmente somos de fato libertos das amarras de relações de 

causalidade perpetradas em um trajeto que ruma ad infinitum.  

Tal pergunta – vital à Teologia e à Filosofia, mas que também acabou por enveredar-

se pelos mais diversos campos do conhecimento – permanece sem uma resposta inequívoca ou, 

ao menos segura, embora, cada vez mais, Física, Psicologia e Neurociência têm desconstruído 

o paradigma de liberdade de ação que sustenta as relações sociais.  

Diante das constatações cada vez mais sólidas de tais ciências, o excerto inicial aponta 

para uma constatação: mesmo que, faticamente, inexista liberdade em nosso comportamento – 

e nossa concepção de livre-arbítrio seja um colossal mal-entendido ou uma necessidade de 

primeira grandeza – não mais parece ser possível abdicar-se de tal hipótese. O despertar desse 

suposto estado ficcional representaria a falência inelutável de toda essa construção coletiva 

denominada humanidade, que, sem o livre-arbítrio, nada mais seria do que um conjunto de 

autômatos conduzidos por inexoráveis relações causais pré-estabelecidas. 

Desta feita, ficcional ou não, a ideia de livre-arbítrio é um atributo essencial à 

sociedade. Portanto, como bem aponta Georg LICHTENBERG, a hipótese que apregoa a 

existência do livre-arbítrio, ainda que errônea, é inafastável à conformação de toda e qualquer 

sociedade. Assim, para o bem e para o mal, o indivíduo é considerado senhor de seus atos e 

responsabilizado na medida de sua conduta.  

Essa estrutura é a tônica do funcionamento social, sendo, obviamente, também 

reproduzida dentro do prisma do Direito penal, objeto central da tese. Conquanto tal ramo do 

Direito possua idiossincrasias no que concerne à atribuição de responsabilidade, é inegável que 

a pedra fundamental da penalização seja a ideia de que o ser humano (sendo e estando imputável 

no momento da conduta e ciente desta) pode ser responsabilizado por ter se comportado de 

                                                 
2 LICHTENBERG, Georg Christoph. Aphorismes. Tradução de Marthe Robert. Paris: J. J. Pauvert, 1966, p. 105. 
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forma ilícita, quando poderia e deveria ter agido de maneira distinta. Trata-se, portanto, de um 

plexo de escolhas possíveis ao indivíduo, que dentre elas optou (e tal verbo denota e pressupõe 

liberdade) por uma dessas condutas possíveis, sendo tal conduta eleita tipificada como ilícita e, 

mais do que isso, como criminosa. 

A primeira indagação acerca da utilização do livre-arbítrio como expediente 

legitimador do Direito penal é a respeito da própria existência dessa suposta liberdade. Há 

correntes que apontam para tanto, sendo a defesa do livre-arbítrio a posição proeminente sobre 

o tema, desde a chamada Escola Clássica do Direito penal.  

Por outro lado, há correntes de pensamento que colocam sob dúvidas e até mesmo 

refutam o livre-arbítrio. Nesse sentido, imagine-se uma realidade em que essa noção de 

liberdade seja colocada em suspensão: lançando mão da mecânica acima esboçada do 

funcionamento do Direito penal, não faria qualquer sentido pensar nem mesmo em uma 

preocupação acerca da penalização ou não das condutas tidas como ilícitas.  

Isso porque as condutas foram tipificadas em virtude de uma cadeia de fatores 

sucessivos além do controle da humanidade; a conduta criminosa também adveio de uma 

inelutável cadeia causal; por sua vez, a própria preocupação coletiva acerca da penalização seria 

um sentimento derivado de cadeias causais pré-estabelecidas e a penalização ou não decorreria, 

por seu turno, de uma sucessão não modificável de acontecimentos, ou seja, a própria percepção 

de possibilidades (de que o indivíduo poderia ser ou não punido) já era algo pertencente a uma 

cadeia causal determinada de antemão.  

No pavoroso (embora plausível aos olhos de alguns filósofos e cientistas) cenário de 

impotência acima descortinado uma postura possível (conclusão, diga-se de passagem, que já 

seria pré-estabelecida, portanto, sem qualquer liberdade) seria a da indiferença. Atributos como 

mérito e culpa perdem razão de ser em um mundo que se prostra diante do implacável destino 

previamente estabelecido, da ausência de opção e de possibilidades. Tal panorama estaria bem 

sintetizado na expressão árabe maktub, traduzível como “estava escrito”.  

Em prol da vida em sociedade e ainda que uma ficção, há que se crer no livre-arbítrio, 

não apenas como fundamento do Direito penal3, mas de toda humanidade nos seus mais 

                                                 
3 HASSEMER aponta que a certeza de que podemos agir de outro modo é uma mentira vital, mentira em que os 

penalistas são os primeiros a crer. Cf. HASSEMER, Winfried. Neurociencias y culpabilidad en Derecho penal. 

Tradução de Manuel Cancio Meliá. In: Indret - Revista para el análisis del derecho, Barcelona, nº 2, 2011, p. 

10. 
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diversos âmbitos. Essa imprescindível crença leva a um segundo e duplo questionamento 

(rememorando-se que a primeira questão versava sobre a existência do livre-arbítrio): por que 

o livre-arbítrio é um imperativo ao ser humano e sobre que tipo de raciocínio está fundada tal 

noção de liberdade? 

Face a esta dupla indagação, constrói-se toda argumentação, já aqui brevemente 

esboçada, que justifica a premente necessidade de concepção do humano como ser livre. Tal 

premissa, no entanto, depende de um alicerce a seu respeito, que se apresenta de variadas 

formas: o livre-arbítrio é uma constatação metafísica; o livre-arbítrio é uma constatação 

fundamentada cientificamente; o livre-arbítrio – numa posição “agnóstica” acerca de sua 

existência – é uma presunção teleologicamente orientada; o livre-arbítrio é um fato com status 

de premissa, sob uma abordagem do materialismo-histórico; o livre-arbítrio é uma ficção 

utilitarista, fisicamente refutável, mas metafisicamente necessária à humanidade; dentre outras 

possíveis teses acerca do porquê e como se fundamenta o livre-arbítrio. 

Há ainda uma terceira questão, absolutamente central ao presente trabalho: até que 

ponto o ser humano é livre. Assim, diante de uma presunção que parte de uma situação de 

liberdade de agir, que situações contingentes estão aptas a restringir o indivíduo ao ponto de 

suprimir sua condição de comportamento plural, ou seja, de agir a partir de um espectro de 

liberdade que o faça poder eleger, por exemplo, entre o que é lícito e ilícito.  

Nesse sentido, se a presunção acerca do livre-arbítrio parece ser uma condição 

inelutável, cabe perquirir se a partir do pressuposto de liberdade o sujeito pode de fato 

determinar-se de acordo com sua vontade e consciência, ou seja, autodeterminar-se, tendo 

domínio causal de suas condutas, a partir de suas vontades, ainda que elas estejam 

condicionadas em maior ou menor grau por uma série de circunstâncias fáticas.  

No exame dessa causalidade relacionando vontade e conduta, há o risco de se cair no 

hermético discurso científico que aproxima o desviado do inimputável, o que em nada resolve 

a dilema do sistema punitivo, já que, notadamente, tal solução apenas substitui pena por medida 

de segurança. Por isso, a solução à questão do livre-arbítrio em relação à culpabilidade parece 

menos estar dentro do âmbito da “imputabilidade” e mais dentro de um novo delineamento ou 

expansão dos modelos de culpabilidade. 
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Nesse sentido, é imperioso que o delineamento da culpabilidade, como elemento do 

delito, seja apto a albergar as condutas praticadas dentro de um reduzido âmbito de 

discricionariedade, advindas de situações “condicionantes”, ou seja, que induziriam 

decididamente a atuação do agente. Nesse sentido, em certos cenários, circunstâncias sociais 

poderiam limitar o plexo de possibilidades de ação de um sujeito, reduzindo sua capacidade de 

autodeterminação dentro dos parâmetros lícitos.  

Em outras palavras, embora as expectativas sociais sejam comungadas coletivamente 

(por exemplo, êxito financeiro, notoriedade, dentre outras metas generalistas) para 

determinados sujeitos, o alcance de tais objetivos por trajetórias lícitas é sobremaneira difícil. 

Há um ponto de chegada homogêneo com pontos de partida absolutamente heterogêneos.  

Mais além, em um sem número de casos criminais, nota-se que o infrator careceu 

daquilo que é mais comezinho em termos de direitos assegurados a qualquer ser humano, 

privado de bens sociais em um patamar aquém do que se entende como o mínimo existencial a 

qualquer indivíduo. Há que indagar-se, em situações como essas, se a autodeterminação do 

sujeito não sofreu limitações decisivas à opção para a trajetória criminal. 

Tais possibilidades poderiam aportar soluções normativas de racionalização do Direito 

penal, frente a situações concretas em que indivíduos imputáveis, conscientes da ilicitude do 

fato e com possibilidade de comportamento diversos cometem crimes, por estarem inseridos 

em uma situação de autodeterminação restringida por corriqueiras limitações de ordem social. 

Se, a princípio, tal hipótese possa soar laxista aos ouvidos da sociedade (condicionada por 

discursos rigoristas), de outra mão, ela tem o mérito de atribuir um novo critério de aplicação 

proporcional do Direito penal. 

Há, no entanto, uma aporia decorrente da análise do livre-arbítrio e culpabilidade, 

sobretudo no específico aspecto do nexo de causalidade motivador do ilícito, diz respeito ao 

solipsismo inerente a cada comportamento individual, dificultando o processo de generalização 

necessário para a criação de padrões normativos que orientem minimamente a 

discricionariedade do julgador.  

Ao que parece, como hipótese resolutiva desse impasse acerca do acesso à subjetividade 

dos indivíduos, é necessário trabalhar dentro do plano da presunção. Nesse sentido, se a própria 

ideia de livre-arbítrio, fundamentadora da punição pelo direito penal, é uma presunção, não há 

que se falar em empecilho dogmático ao se inserir dentro do Direito penal uma presunção 
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limitadora de sua incidência, que levasse em consideração que em determinadas situações, 

objetivamente verificáveis, o indivíduo encontra-se em uma situação de debilidade em sua 

autodeterminação. 

A culpabilidade parte do pressuposto da liberdade de decisão, amparada pela 

consciência e voluntariedade de um comportamento. Se assim o é, talvez seja fundamental 

inserir elementos que mitiguem o alcance de tal normatização do comportamento, por meio de 

variáveis também normativas, que não digam respeito à existência ou não de liberdade 

comportamental, mas sim de limitações ou supressão da premissa (possivelmente fictícia) de 

que possuímos plena autodeterminação.  

Para tanto, dois conceitos – com origens, fundamentações e autorias distintas – serão 

cotejados em busca da verificação da hipótese apresentada, quais sejam, o do “ator situado” e 

o da “coculpabilidade”. 

O primeiro conceito é o de “ator situado”, do criminólogo belga Christian DEBUYST, 

segundo o qual o sujeito deve ser enxergado a partir de uma síntese do pensamento racional 

(em que o indivíduo é dotado de escolha livre e racional) e do pensamento determinista (que 

idealiza o indivíduo como condicionado em suas ações). A partir da simbiose dessas duas ideias, 

o autor é muito mais um ator (acteur), uma vez que atua dentro de um cenário repleto de 

condicionantes (posição social, biografia, modo de vida) que influenciam suas tomadas de 

decisão e seus comportamentos. 

O segundo conceito é o da “coculpabilidade”, da lavra do jurista argentino, Eugenio 

Raúl ZAFFARONI, que concebe a coculpabilidade como uma valoração da atuação estatal 

(suas ações e omissões) em relação ao criminoso, procurando avaliar se de alguma forma o 

Estado contribuiu para o comportamento delitivo do sujeito. Evidentemente, em caso 

afirmativo, o Estado não seria punido como coautor ou partícipe na empreitada criminosa. A 

coculpabilidade serviria como um elemento limitador do jus puniendi estatal justamente em 

razão de uma atuação deficitária ou ilegítima sobre a biografia do indivíduo. Expõem 

ZAFFARONI e PIERANGELI: 

 

Todo sujeito age numa circunstância dada e com um âmbito de 

autodeterminação também dado. 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 brindar a todos 

os homens com as mesmas oportunidades. Em consequência há sujeitos que 
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têm um menor âmbito de autodeterminação, condicionado desta maneira por 

causas sociais. Não será possível atribuir estas causas sociais ao sujeito e 

sobrecarregá-lo com elas no momento da reprovação de culpabilidade.4 

 

Nesse sentido, conjugando os conceitos esboçados, se os indivíduos são “atores 

situados” em uma determinada realidade na sociedade, há sobre eles a influência das 

ingerências do Estado, como um dos principais colaboradores na tarefa de construir um cenário 

social. Ou seja, o ator está situado em um palco cuja construção tem enorme contribuição da 

atuação estatal. O Estado, portanto, pode ser decisivo no comportamento individual, inclusive 

no comportamento criminoso.  

A coculpabilidade busca situar a análise da culpabilidade dentro de um patamar de 

proporcionalidade, a partir dos limites da autodeterminação do sujeito, levando em 

consideração as possibilidades a ele oferecidas em cotejo com as expectativas que a sociedade 

(em certa medida condicionadas pelo próprio Estado) deposita sobre cada individualidade. 

Por fim, necessário justificar a escolha do título da tese, qual seja, “Ao arbítrio de 

Ananke: por uma revisão do conceito de autodeterminação no Direito penal”. Para mais além 

do que uma mera marca de estilo na escrita, recorre-se à mitologia como forma de metaforizar 

o milenar impasse do ser humano diante do livre-arbítrio.  

Ananke é uma divindade primeva na teogonia grega (chamada de Necessitas na 

mitologia romana, decorrendo daí a etimologia de necessidade, com o sentido de algo 

inexorável). Trata-se da deusa do destino, da inevitabilidade, da necessidade (no sentido 

filosófico do termo).5 Não há como se escapar dos desígnios de Ananke, os quais regem todo o 

universo, suas criaturas e, na mitologia grega, até mesmo os deuses olímpicos.6  

 

                                                 
4 ZAFFARONI, Eugenio Raul e PIERANGELI, José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. Parte 

Geral. 5ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 613.  
5 SMITH, William. A new classical dictionary of Greek and Roman Biography, Mythology and Geography. 

Nova Iorque: Harper & Brothers, 1984. P. 523. 
6 No diálogo Protágoras, Platão recorre ao poeta Simonides ao afirmar que nem mesmo os Deuses podem lutar 

contra Ananke.  
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Representação (em uma edição ilustrada da 

República, de Platão) de Ananke com suas três 

filhas, as Moiras: Cloto, Láquesis, Átropos 

 

Ananke, consorte de Khronos (o Deus-tempo) costuma ser representada junto de suas 

filhas (as Moiras: Clotos, Láquesis e Ártropos) portando um fuso7, do qual saem os fios da vida 

de todos os humanos (fios que são trabalhados pelas Moiras), os quais são regidos pelas regras 

universais e necessárias de Ananke. 

O mito de Ananke sinaliza para a curiosa crença dos gregos antigos segundo a qual a 

ideia de livre-arbítrio não era plenamente acessível aos homens, tampouco aos deuses, mas sim 

apenas à própria divindade regente do destino, cuja inevitabilidade foi tão bem explorada em 

tragédias gregas, como “Édipo Rei”, de Sófocles. 

Ainda em veredas literárias, porém mais de dois milênios após Sófocles, a pena de 

Victor Hugo cuidou de Ananke, em uma breve passagem que inicia a obra Les travailleurs de 

la mer. É justamente tal excerto (talvez por uma vontade de Ananke...) que motivou a metáfora 

                                                 
7 No livro X da República de Platão, ao narrar o Mito de Er, o filósofo grego menciona Ananke e seu “fuso da 

necessidade”.  



21 

 

 

 

que intitula a presente tese. Nele, Victor Hugo afirma: “Uma tripla Ananke repousa sobre nós, 

a Ananke dos dogmas, a Ananke das leis e a Ananke das coisas.”8  

O objetivo da investigação será justamente buscar essa “Ananke multifacetada”, ou seja, 

os elementos que restringem a autodeterminação humana, sejam eles físicos, biológicos, sociais 

ou, mais especificamente, jurídicos, avaliando quais deles são aptos a uma instrumentalização 

que colabore para o processo de contenção do Direito penal. 

Nesse sentido, embora não seja possível abdicar da presunção de livre-arbítrio, não se 

mostra adequada a extrapolação de tal presunção, de modo a considerar que todos também 

possuem plena autodeterminação. Há que se verificar se a autodeterminação pode ser graduada 

a partir da situação de cada ator social e, ainda, se é adequado operar no Direito penal com um 

princípio da culpabilidade que não parece levar em conta as possíveis restrições das 

possibilidades de cada sujeito. 

O interesse na temática advém da incipiente exploração pela doutrina brasileira do 

assunto, bem como das novas aproximações que a ciência oferece em relação à capacidade de 

determinação do ser humano e de que forma isso pode reverberar dentro da noção de 

culpabilidade dentro do Direito penal. Nesse sentido, por exemplo, as novas descobertas da 

Neurociência supostamente relativizariam cada vez mais a noção de livre-arbítrio, atribuindo 

uma condição de assujeitamento do humano a processos inconscientes que antecipam decisões 

tidas como “livres e racionais”.  

Assim, falar do progresso científico no Direito penal – em um recorte da concepção 

do livre-arbítrio para a Neurociência ou mesmo à Física (em releituras da Teoria da 

Relatividade) – significa reacender o debate acerca da apropriação dos discursos da ciência, 

como saberes que se tornam poderes, ou seja, na validação e justificação da coercibilidade 

estatal (cujo paroxismo é atingido por meio do Direito penal) mediante argumentos científicos, 

os quais, são inexoravelmente dotados de falibilidade e, mais além, necessitam de uma 

crivagem crítica. 

A Filosofia adquire papel de protagonista nesse panorama de crítica, em virtude de 

uma de suas indagações mais basilares ser justamente a questão do livre-arbítrio. E, mais ainda, 

é fundamental lançar um olhar filosófico sobre as implicações de alicerçarmos todo nosso 

aparato social (e, portanto, penal), sob uma presunção: a de que nós possuímos, de fato, livre-

                                                 
8 HUGO, Victor-Marie. Les travailleurs de la mer. Paris: Gallimard, 1980, p 4.  
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arbítrio ou, ainda, de que além do livre-arbítrio possuímos plena autodeterminação. Nesse 

sentido, adentrando-se à seara do Direito penal, há que se esmiuçar especificamente todas as 

implicações da relação (problemática, posto que necessária) entre ficção (presunção de 

liberdade) e culpabilidade. 

O recorte temático foi elaborado visando a centrar a investigação sobre o Direito penal 

no restrito âmbito do conceito de culpabilidade e sua fundamentação na liberdade de ação do 

sujeito, a priori, a partir de uma desconstrução do livre-arbítrio no Direito penal e, 

posteriormente, empreendendo uma releitura da configuração da autodeterminação do sujeito 

dentro do prisma da culpabilidade jurídico-penal. 

Assim, não obstante esteja fora de cogitação para a cultura humana prostrar-se diante 

do argumento determinista – segundo o qual não existe qualquer liberdade comportamental – é 

fundamental encontrar um “ponto ótimo” a respeito da autodeterminação, que não tangencie 

demasiadamente a noção simétrica do determinismo, ou seja, um irrestrito livre-arbítrio, aos 

moldes da Filosofia medievalista. Em outras palavras, se os humanos são livres (ainda que à 

força de uma presunção), que seja levada em consideração a possibilidade de que não são tão 

livres assim, investigando-se quais condicionantes atuam sobre a autodeterminação dos 

sujeitos. 

Com vistas a introduzir o percurso que será empreendido na presente tese, os parágrafos 

a seguir conterão esboços dos temas que serão abordados em cada um dos capítulos que 

compõem o trabalho. 

O capítulo “1 – O livre-arbítrio como problema central à existência humana” buscar-se-

á descortinar a problemática que gira em torno da liberdade de vontade e ação do ser humano, 

demonstrando como a (in)existência do livre-arbítrio é uma das questões mais tormentosas da 

história do pensamento humano, eis que desde tempos imemoriais, toda a gramática das 

relações humanas é construída a partir da crença na liberdade de agir de si e do outro, o que 

permite a elaboração de prêmios e punições aos indivíduos, a depender de seu comportamento, 

valorado como meritório ou demeritório. Tal mirada só é possível a partir da premissa de que 

o comportamento avaliado foi realizado a partir da vontade do sujeito, pois sem esse atributo 

não faz sentido afirmar que o indivíduo agiu com culpa ou mérito ao externalizar determinada 

conduta.  
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Em tal capítulo serão lançadas luzes sobre a ideia de liberdade, termo notadamente 

polissêmico, sendo que seu significado abstratamente múltiplo deve ser contextualizado para a 

real compreensão de que sentido de liberdade está a se falar. Isso porque, mesmo no restrito 

campo do Direito penal, o vocábulo liberdade possui uma miríade de significados. Apenas 

como exemplos dos sentidos possíveis, “liberdade” é um bem jurídico tutelado pelo Direito 

penal e, concomitantemente, também é um bem jurídico restringido por meio da pena de prisão. 

Ao fim desse capítulo inicial, será esboçada uma síntese das principais posições 

relacionadas à (in)existência do livre-arbítrio: o determinismo, o indeterminismo e também 

posições compatibilistas, as quais possuem diversas matizes e, guardadas as peculiaridades de 

cada uma, defendem a possibilidade do livre-arbítrio coexistir com um mundo determinado, ou 

seja, regido por relações causais.  

O capítulo “2 – O livre-arbítrio metafísico: a liberdade de ação como pedra de toque da 

história da Filosofia” incursionará pelo intrincado e milenar debate filosófico a respeito do 

livre-arbítrio, uma vez que se trata de um dos temas mais debatidos e importantes da tradição 

filosófica. Conforme será evidenciado ao longo do texto, por ser o livre-arbítrio um tema 

filosófico por excelência e em virtude da dogmática penal ser profundamente influenciada por 

aportes filosóficos, optou-se por iniciar o alicerce teórico do debate a respeito da liberdade 

humana, a partir da Filosofia e, sempre que adequado, relacionar os pensamentos dos filósofos 

escolhidos com aspectos da dinâmica do Direito penal contemporâneo. 

Muito filósofos deitaram o olhar sobre o assunto, derivando disso diversas teorias que 

defendem ou refutam o a liberdade de ação do homem. Evidentemente, tentar catalogar e 

colacionar toda produção filosófica a respeito do livre-arbítrio é uma tarefa sobre-humana e 

totalmente alheia ao recorte dessa tese. Dessa forma, importantes pensadores que abordaram o 

tema do livre-arbítrio não foram analisados. Optou-se, com a intenção de evidenciar a trajetória 

do pensamento humano (em um recorte da tradição filosófica ocidental), por uma abordagem 

que selecionou cronologicamente alguns dos principais filósofos da história da humanidade e 

que trataram diretamente da temática em suas obras. 

Como dito, o percurso que aqui aborda o livre-arbítrio na Filosofia buscou seguir um 

norte cronológico, lançando mão da tradicional divisão do estudo da história da Filosofia 

ocidental, dividida em quatro períodos, quais sejam, o antigo, o medieval, o moderno e o 

contemporâneo. Há, nesse sentido, a análise da visão acerca do livre-arbítrio de autores de cada 
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um desses períodos. No entanto, não há uma divisão exata entre número de autores, 

prevalecendo uma quantidade maior de filósofos que correspondem ao período moderno. Trata-

se de uma escolha deliberada, pois, entende-se que nesse momento o assunto alcançou 

patamares notáveis, surgindo, a partir dessa ebulição do debate sobre o tema, diversas e 

complexas teorias filosóficas, algumas das quais serão abordadas no capítulo em questão. 

Posteriormente, o capítulo “3 – Livre-arbítrio e autodeterminação: algumas perspectivas 

científicas” abordará algumas aproximações empreendidas entre Ciência e livre-arbítrio. É 

notável pluralidade de perspectivas científicas que ao menos tangenciam o tema da liberdade 

humana. Tal qual justificou-se acima em relação à Filosofia, seria impossível elaborar um 

compêndio que relacionasse Ciência e livre-arbítrio.  

Ainda que o fosse, não seria um recorte apropriado a uma tese de Direito penal, este que 

é justamente o elemento decisivo na escolha a respeito de quais abordagens científicas estariam 

presentes nesse trabalho. Isso porque a opção por influxos da Física, da Biologia e, 

destacadamente, da Neurociência decorrem de aproximações outrora realizadas por juristas 

brasileiros e estrangeiros, relacionando tais ciências e o Direito, inclusive discorrendo sobre os 

aportes de tais ramos científicos sobre o debate jurídico a respeito do livre-arbítrio, este que é 

elemento fundante na estruturação do Direito. 

Assim, inicialmente serão analisadas algumas considerações da Física sobre o dilema 

da liberdade de agir do ser humano, primeiro a partir da ótica da Física clássica mecanicista 

(determinista) e, após, sob o prisma da Física quântica, a qual rompe com a tradição 

determinista. Todavia, caberá avaliar se tal rompimento assegura a existência do livre-arbítrio, 

é dizer, se as constatações da Física quântica de fato reverberaram sobre a noção de liberdade 

de ação do homem.  

Posteriormente, será realizada uma aproximação entre a Biologia e o livre-arbítrio, a 

partir de uma reflexão acerca deste ser um atributo relativo à vida. Se não o for, cabe perquirir 

que condições e peculiaridades a vida humana apresenta para supostamente possuir tal atributo. 

Ao cabo desse capítulo, restará seu ponto central, o cotejo entre os influxos 

neurocientíficos e o Direito penal. É inconteste que a Neurociência virou um tema de ressalto 

dentro da doutrina penal, sobretudo em razão de certos estudos que supostamente relativizariam 

a noção de culpabilidade do sujeito e mesmo a possibilidade de existência do que é entendido 

como livre-arbítrio. Se tais estudos estiverem corretos e de fato puderem refutar o livre-arbítrio, 
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inegavelmente, cai por terra toda estruturação do Direito penal moderno, lastreado na 

responsabilização subjetiva do indivíduo.  

Todavia, conforme será explicitado, tem-se por hipótese que todos os estudos 

neurocientíficos estão metodologicamente corretos e de fato criam novas verdades, no entanto, 

verdades científicas, as quais não são aptas a modificar um conceito como o livre-arbítrio, 

eminentemente construída a partir da percepção e experiência compartilhada socialmente de 

liberdade de agir. Assim, tal capítulo será finalizado com uma reflexão da noção de livre-

arbítrio a partir da Filosofia da linguagem, de modo a contrapor as afirmações de alguns 

neurocientistas que, com base nos resultados de experimentos realizados nas últimas décadas, 

fortaleceram as fileiras da corrente determinista.  

No capítulo “4 – Livre-arbítrio, autodeterminação e comportamento social”, adentrar-

se-á em uma nova perspectiva acerca da liberdade de agir do ser humano. Em virtude da 

incognoscibilidade da (in)existência do livre-arbítrio (tema que não permite uma incontestável 

comprovação ou refutação), propõe-se uma mirada em um novo conceito (relacionado, embora 

distinto do livre-arbítrio), a autodeterminação. Não à toa, o título do trabalho menciona uma 

revisão de tal conceito, haja vista ser ele costumeiramente compreendido como sinônimo de 

livre-arbítrio. 

Dessa forma, o debate sai de uma insuperável aporia (a verificação do livre-arbítrio), 

uma vez que a liberdade de agir do ser humano passa a funcionar como uma presunção, 

alicerçada em dados da experiência (na ideia de perceber a si e aos demais como livres). 

Todavia, ainda que supostamente livre, é cediço que a depender das circunstâncias a liberdade 

de decisão encontra maior ou menores opções. Assim, ainda que livre, os seres humanos 

possuem plexos de possibilidades distintos, titularizando, portanto, mais ou menos 

autodeterminação em um determinado contexto situado no espaço-tempo. 

A autodeterminação não é absoluta, mas sim matizada, variando em virtude de 

elementos físicos, biológicos e sociológicos. Interessa ao recorte da tese, como será explicitado 

em tal capítulo, a análise das condicionantes sociais que interferem na liberdade de ação dos 

indivíduos. 

O capítulo “5 – Livre-arbítrio, autodeterminação e Direito penal” alcança o cerne da 

presente tese, a aproximação dos conceitos de livre-arbítrio e autodeterminação ao universo do 

Direito penal. Em tal capítulo, será realizado um percurso sobre a complexa categoria da 
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culpabilidade jurídico-penal, sem qualquer pretensão de um estudo histórico do 

desenvolvimento de tal instituto, tampouco a intenção de esgotar as diversas teorias a respeito 

da culpabilidade que foram concebidas ao longo do pensamento jurídico-penal.  

Interessa a tal capítulo contextualizar a ideia de culpabilidade e de que forma ela está 

associada à noção de livre-arbítrio, esboçando para tanto, algumas vertentes teóricas que 

propõem visões plurais para a liberdade humana como fundamento último da culpabilidade, 

inclusive com perspectivas que almejam uma superação do livre-arbítrio. 

Buscar-se-á demonstrar que as teorias da culpabilidade não lograram êxito, exceto por 

artifícios nominalistas, em criar um modelo de Direito penal inequivocamente dissociado do 

livre-arbítrio, ainda que este seja visto como uma presunção, tal qual ocorre na ideia de 

responsabilidade (composta pela reprovabilidade somada a fins preventivos) de Claus ROXIN, 

ou ainda na tentativa de uma construção de uma culpabilidade procedimental (concebida por 

Klaus GÜNTHER), legitimada pela possibilidade de deliberação dos cidadãos na consecução 

das normas. 

Assim, o livre-arbítrio faz-se presente nos modelos teóricos preponderantes a respeito 

da culpabilidade. Todavia, propõe-se um modelo que deixe de lado o debate acerca da 

legitimação do jus puniendi em razão dos indivíduos possuírem livre-arbítrio (que deve ser 

pressuposto) e considere um elemento que pode ser verificável na aplicação do Direito penal 

sobre alguém. Tal elemento é a autodeterminação, sendo certo que se ela é variável, em algumas 

situações, é possível inferir que um grau maior ou menor de autodeterminação tem direta 

relação com a realização de um comportamento delitivo.  

Ao final do referido capítulo, algumas linhas introdutórias serão escritas a respeito da 

coculpabilidade, como uma proposta apta a aproximar a culpabilidade jurídico-penal da 

autodeterminação, a partir de condicionantes sociais que guardam relação com a (não) atuação 

estatal, conforme o recorte proposto para a presente pesquisa. 

O capítulo “6 – Autodeterminação, o ator situado e a coculpabilidade”, empreender-se-

á a análise da autodeterminação (na perspectiva de limitações relacionadas a condicionantes 

sociais) como um elemento central à culpabilidade jurídico-penal, uma vez que a partir dele é 

possível estabelecer parâmetros mais consentâneos à ideia de proporcionalidade da pena, pois 

haverá um menor grau de reprovabilidade em certos crimes cometidos por um sujeito com uma 

autodeterminação reduzida em razão de omissões estatais na oferta de bens sociais. 
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Para tanto, a autodeterminação será contextualizada por meio da noção de “ator 

situado”, sendo que nas hipóteses em que o “ator” fizer parte de um cenário permeado de 

condicionantes sociais decorrentes de omissões estatais, será possível recorrer à 

coculpabilidade como instituto de mitigação do rigor da penalização, voltado à redução da 

seletividade penal e de uma racionalização na aplicação do Direito penal, adequando-o ao seu 

princípio da proporcionalidade, bem como a sua conformação mínima, contraposta à tendência 

contemporânea de recrudescimento da política criminal. 

De modo a instrumentalizar a ideia de coculpabilidade, serão esboçadas as 

possibilidades de positivação no ordenamento pátrio, a partir de ponderações calcadas na 

realidade do Direito penal brasileiro, por exemplo nas esparsas menções jurisprudenciais à 

expressão, bem como em uma breve análise da positivação de tal ideia em outros países.  

Por fim, há ponderações a respeito da coculpabilidade em face de elementos como 

seletividade e populismo penal, a partir de uma avaliação das possibilidades da coculpabilidade 

como instrumento de efetivação da valoração da autodeterminação dentro da dinâmica do 

Direito penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adverte-se que, como opção metodológica, visando a manter uma uniformização do 

texto, empreendeu-se ao longo da tese o uso de traduções livres para o português de excertos 

no idioma espanhol, inglês e francês, salvo nas hipóteses de textos literários, os quais poderiam 

perder a métrica, rimas e sonoridade se traduzidos do idioma original. Em tais casos, optou-

se por transcrições à língua portuguesa em notas de rodapé.  
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1 – O LIVRE-ARBÍTRIO COMO PROBLEMA CENTRAL À 

EXISTÊNCIA HUMANA 

 

 

Two roads diverged in a yellow wood,  

And sorry I could not travel both  

And be one traveler, long I stood  

And looked down one as far as I could  

To where it bent in the undergrowth;9  

 Robert Frost 

 

A História da Filosofia aponta que há milênios pensadores escolheram a ideia de livre-

arbítrio10 como um tema crucial na definição dos atributos do ser humano, sendo que tal questão 

perdura na atualidade. 

O parágrafo acima, com características típicas de um início de texto acadêmico, já 

apresenta em sua primeira linha uma aporia, pelo simples uso do verbo “escolheram” em sua 

construção. Tal expressão é exemplar no sentido de encerrar em si o cerne do debate acerca de 

nossa liberdade de decisão, tendo em vista que a própria “escolha” da questão que versa sobre 

termos, ou não, possibilidade de escolha já encerra em si uma possível contradição lógica, uma 

vez que, para um defensor da ausência de livre-arbítrio a noção de escolha não passa de obra 

ficcional ou de mal-entendido no emprego da linguagem. 

A “opção” heterodoxa da forma de abertura deste capítulo, já denunciando em sua 

primeira linha um problema terminológico, parecerá, para alguns, inadequada e condenável, 

tendo em vista a melhor técnica de redação científica. Para outros, no entanto, terá méritos por 

fugir de clichês que permeiam a escrita acadêmica. 

                                                 
9 FROST, Robert. The Road Not Taken. In: Mountain Interval. Nova Iorque: Henry Holt and Co., 1931, p. 9. 

Tradução livre para o português: “Duas estradas divergiam em um bosque de outono; ressenti-me não poder ambas 

tomar; E, sendo um único viajante, detive-me longamente; e contemplei um dos caminhos o quanto pude; até onde 

por sob a relva desaparecia.”  
10 Termo que pode ser compreendido descrevendo a existência da possibilidade de se ter optado por uma decisão 

distinta da que de fato foi tomada. Cf. SEARLE, John. Freedom and Neurobiology. Reflexions on Free Will, 

Language and Political Power. Nova Iorque: Columbia University, 2007. Cabe apontar que o conceito exposto é 

uma espécie de denominador comum acerca do que se concebe como livre-arbítrio, sendo que SEARLE discorre 

ao longo de sua obra sobre algumas perspectivas que enfrentam a temática, orientando-se, por fim, ao chamado 

naturalismo biológico. Nessa esteira, cf. o subcapítulo “3.3 - Neurociência e liberdade de ação”. 
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No entanto, para além do louvor ou crítica acerca da abertura do texto, o que interessa 

evidenciar a partir de tal premissa é a seguinte problematização: caso inexista a liberdade de 

decisão (hipótese defendida por diversos pensadores contemporâneos e de outrora), a “opção” 

por determinada forma de iniciar um texto foi, em absoluto, falaciosa, eis que se desvelou a 

única e necessária sucessão de atos possíveis. Nesse sentido, a reação de desaprovação ou 

aprovação de cada leitor, por seu turno, nada mais seria do que a única reação possível diante 

do que fora a ele apresentado.  

Levando às últimas consequências a premissa apresentada: a própria discussão que aqui 

se descortina a respeito do livre-arbítrio é uma ocorrência necessária, carente de qualquer 

discricionariedade11. Assim, para aqueles que defendem o determinismo12, não há espaço de 

liberdade nem no momento em que se discute se somos livres. A própria opção pela defesa da 

ausência de liberdade não consiste numa escolha entre duas possibilidades, mas sim em algo de 

antemão estabelecido e inexorável, que apenas não vislumbramos em virtude de não 

dominarmos todas as variáveis que influenciam a realidade. Se houvesse um ser com uma 

inteligência suficientemente potente para conhecer integralmente as relações causais, de acordo 

com o determinismo, tal ser seria apto a prever tudo o que viesse a acontecer. Pierre-Simon, 

Marquês de LAPLACE esboça uma entidade com tal capacidade, que ficou conhecida como o 

“demônio laplaceano”: 

 

Devemos considerar o estado atual do universo como o seu efeito antes e, 

como a causa do que se segue. Uma inteligência que por um instante dado 

sabia todas as forças com que a natureza é animada e a situação respectiva dos 

seres que a compõem, se de fato fosse grande o suficiente para enviar esses 

dados para análise, abraçar na mesma fórmula os movimentos dos maiores 

corpos do universo e aqueles do átomo mais leve: nada seria incerto para ela, 

e o futuro como o passado, estaria presente aos seus olhos.13  

                                                 
11 “As teorias científicas presumem que somos seres racionais livres para observar o Universo como quisermos e 

tirar conclusões lógicas daquilo que observamos. Num esquema como este, é razoável supor que seremos capazes 

de progredir cada vez mais em direção às leis que governam o Universo. Contudo, se houver realmente uma teoria 

unificada ela também determinará presumivelmente as nossas ações. E assim, a própria teoria determinaria o 

resultado da nossa busca. E por que motivo determinaria que chegássemos às conclusões certas, a partir da 

evidência? Não poderia também determinar que chegássemos à conclusão errada? Ou a nenhuma conclusão?” 

HAWKING, Stephen. Uma breve história do tempo. Tradução de Ribeiro da Fonseca. Lisboa: Círculo de 

leitores, 1988, p. 22. 
12 O determinismo basicamente consiste “na tese de que em cada momento dado há exatamente um único futuro 

possível”. VAN INWAGEN, Peter. An essay on free will. Oxford: Clarendon Press, 1983, p. 3. 
13 LAPLACE. Essai philosophique sur les probabilités. In: Oeuvres, vol. II.  Gauthier, Villars, 1986, pp. 6-7. Karl 

POPPER, em um argumento que serve de premissa a sua crítica ao determinismo, esboça sua própria versão de 

um ser onisciente (a qual acabou ficando conhecida, por referência à metáfora de LAPLACE, como demônio de 
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CONCLUSÕES 
 

 

 1. O livre-arbítrio é fundamento do arcabouço sobre o qual está estruturada a 

humanidade. Uma realidade sem livre-arbítrio só poderia ser concebida com drásticas 

mudanças em toda cultura humana, uma vez que noções como culpa e mérito (bem como suas 

consequências sancionatórias e premiais) perderiam totalmente seus significados. 

2. Conquanto toda cultura humana seja orientada a partir do livre-arbítrio como 

pressuposto, há posições teóricas que refutam sua real existência e defendem que tudo aquilo 

que compõe a realidade é regido pela necessidade. Tal posição corresponde à corrente 

denominada de determinismo radical. Há ainda posições que aceitam a existência do livre-

alvedrio humano, seja a partir de correntes indeterministas ou, ainda, por meio de posições 

compatibilistas, as quais possuem nuances, mas, como regra geral, defendem a coexistência 

entre o livre-arbítrio e as leis deterministas que regem o universo. 

4. Uma das grandes questões filosóficas é: “Há livre-arbítrio?” Há milênios pensadores 

buscam responder tal indagação. De tais esforços, surgiram diversas teorias metafísicas em 

defesa ou refutação da liberdade humana, sendo certo que o próprio conceito de liberdade é 

problemático, eis que o vocábulo é polissêmico e não permite uma interpretação unívoca, sem 

que haja uma contextualização. Assim, a tarefa filosófica por excelência (criar conceitos) 

voltou-se e volta-se não só à busca pela resposta acerca da existência do livre-arbítrio, mas 

também e, a priori¸ à definição de um conceito para tal categoria. 

5. A questão a respeito da existência ou não do livre-arbítrio também foi investigada 

pela Ciência, a partir de diversas miradas, sendo que, não raro, penalistas buscaram aportes 

científicos para sustentar suas posições dogmáticas acerca da liberdade de agir do ser humano, 

não obstante inexista uma resposta peremptória, qualquer que seja o ramo científico a ser 

utilizado como alicerce para uma tomada de posição.  

6. a ideia de liberdade de vontade é construída socialmente e calcada na experiência, a 

partir de uma sensação de sentir-se livre para deliberar. Sob a ótica da Filosofia da linguagem, 

a noção de liberdade fundamenta as práticas dos indivíduos em sociedade, fazendo-se presente 

nos jogos de linguagem que permeiam as relações humanas. Assim, não faz sentido, dentro 

dessa perspectiva filosófica, indagar a respeito da existência ou não do livre-arbítrio, eis que tal 

resposta pertence a ordem do inefável, sendo que a solução para essa (não) questão se dá pela 
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percepção da liberdade de ação presente na prática linguística e social, nas palavras e ações 

cotidianas. 

7. Dessa forma, a solução para o impasse (apenas um mal-entendido linguístico, de 

acordo com a Filosofia da linguagem) a respeito da existência do livre-arbítrio se dá por uma 

análise dos jogos de linguagem compartilhados e operados pelos indivíduos, jogos os quais 

pressupõem a liberdade de ação humana. Portanto, o livre-arbítrio deve ser presumido. 

Qualquer passo além ou aquém disso corresponde a mera ilação, eis que pertence à ordem do 

inefável a resposta para a existência ou não do livre-alvedrio do ser humano. 

8. Considerando-se a incognoscibilidade da solução do dilema do livre-arbítrio (a 

despeito de pensadores há milênios buscarem uma resposta para tal questão), o renitente debate 

sobre o livre-arbítrio dentro do Direito penal parece infrutífero. A dogmática jurídico-penal não 

pode ser construída sobre uma resposta peremptória sobre o livre-arbítrio (eis que tal resposta 

é inexistente), restando, dessa forma, que o Direito penal também trabalhe a liberdade de ação 

humana (um fundamento indissociável à culpabilidade) a partir da chave do livre-alvedrio como 

presunção.  

9. É disfuncional qualquer uso do livre-arbítrio pelo Direito penal que vá além dessa 

presunção comungada coletivamente. Assertivas como “o indivíduo agiu sem livre-arbítrio” 

são inverificáveis e, mais ainda, sob o crivo de uma “Filosofia terapêutica” (ou seja, de 

esclarecimento lógico-gramatical), tal afirmação é sem sentido, eis que o livre-arbítrio não é 

um conceito de matizes, mas sim, uma categoria absoluta. Surge, a partir desse panorama, a 

imperiosidade da dogmática jurídico-penal operar com um conceito instrumentalizável, apto a 

trazer em seu bojo nuances que correspondam aos graus de liberdade que os indivíduos possuam 

concretamente. 

10. Assim, o livre-arbítrio é um conceito absoluto, que consiste numa presunção de 

liberdade de agir do ser humano (tendo por pressuposto a existência de possibilidades de 

condutas diante de uma mesma situação). Isso significa dizer que a ideia de livre-alvedrio 

carece de uma solução para um questionamento acerca de quanta liberdade de agir dispõe um 

ser humano diante de um quadro fático qualquer.  

11. A autodeterminação, por seu turno, consiste na capacidade do sujeito poder se 

comportar com diversos graus de autonomia, os quais dependem do número e intensidade das 

condicionantes que afetam sua capacidade de deliberação e externalização ou não de uma 
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conduta no plano concreto. Dessa forma, a autodeterminação, diferentemente do livre-arbítrio, 

não é absoluta e pode ser concretamente restringida por circunstâncias que atuam na formulação 

de escolhas individuais e nas possibilidades de realização de tais escolhas. 

12. Uma vez que a autodeterminação não é um conceito absoluto, possuindo matizes 

que dependem de variáveis que condicionam as decisões e o comportamento dos indivíduos, 

parece fundamental considerar essas diferenciações no momento de atribuição da 

responsabilidade de um sujeito por uma conduta. Tal premissa vale para a imputação de uma 

conduta delituosa a alguém. Ou seja, há que se considerar a ideia de autodeterminação na 

atribuição da culpabilidade (qualquer que seja sua vertente teórica ou sua denominação) 

jurídico-penal. 

13. No entanto, há dificuldades na instrumentalização da autodeterminação pelo Direito 

penal no que concerne a algumas categorias de condicionantes (físicas e biológicas). São as 

condicionantes sociais que aparentam mais aptidão a uma instrumentalização pelo Direito 

penal, com vistas à construção de uma teoria da culpabilidade alinhada ao princípio da 

proporcionalidade e, concomitantemente, apta a ir de encontro à notável seletividade do sistema 

criminal. 

14. No que concerne à culpabilidade, sob o prisma penal (é dizer, como reprovabilidade 

subjetiva), não parece ter havido nenhuma teoria de ressalto que logrou êxito em superar o 

alicerce do livre-arbítrio de forma peremptória, sem quaisquer resquícios da ideia e, 

concomitantemente, sem jogar por terra a possibilidade de um Direito penal calcada na culpa e 

não apenas na periculosidade do indivíduo.  

15. Dada a já referida incognoscibilidade da verdade sobre o livre-arbítrio, algumas 

teorias colocaram este como uma presunção (tal qual defende-se nessa tese). Nesse sentido, a 

ideia de responsabilidade, concebida por Claus ROXIN, a qual alberga a ideia de 

reprovabilidade já presente nos modelos anteriores de culpabilidade (como o modelo finalista 

welzeniano), mas também pressupõe a demonstração de necessidade da pena para a consecução 

de finalidades preventivas.  

16. A culpabilidade do modelo funcionalista teleológico roxiniano (denominada de 

responsabilidade) é a que ainda demonstra possuir maior robustez teórica, aproximando dentro 

do elemento culpabilidade, a dogmática da política criminal. Tal modelo é o que serve de 

subsídio à presente tese, propondo-se, a partir dele e sem qualquer aporia em tal aproximação, 
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a adoção da coculpabilidade como um elemento contingente da responsabilidade, com uma 

função de diminuição do juízo de reprovabilidade (e não de excludente de culpabilidade) em 

razão de uma corresponsabilização do Estado (via omissão que condicionou a autodeterminação 

do sujeito) pelo comportamento reprovável. 

17. Nesse sentido, a autodeterminação de um sujeito sofre reduções em virtude de 

circunstâncias sociais, as quais diminuem o plexo de possibilidades que o indivíduo possui. 

Assim, em virtude, por exemplo, de privações de bens sociais (como instrução formal), as 

possibilidades de modos de vida do sujeito tornam-se mais restritas e sua biografia tende a uma 

menor pluralidade de trajetórias. 

18. São circunstâncias sociais como a do exemplo anterior que permitem a aferição do 

grau de autodeterminação de alguém que cometeu um delito. Isso porque, utilizando uma 

expressão do criminólogo belga Christian DEBUYST, o criminoso (bem como qualquer 

indivíduo, em qualquer posição social e contexto) é um “ator situado”. Sendo assim, seu 

comportamento está condicionado às circunstâncias do cenário ao qual ele pertence no espaço-

tempo. Todavia, tal exame das condicionantes sociais jamais permite conclusões simplistas, é 

dizer, atribuindo uma causa unívoca à perpetração de um injusto penal. 

19. Dentro da dinâmica das condicionantes sociais, tem-se limitações do plexo de 

possibilidades dos indivíduos em razão de omissões do Estado no que concerne a oferta de bens 

sociais, denominados na Constituição Federal brasileira de “direitos sociais” (previstos no 

artigo 6º da Carta Magna). Há uma heterogeneidade social e nas oportunidades de acesso, por 

meios lícitos, a metas culturais homogêneas (patrimônio, acesso ao consumo, prestígio social), 

sendo certo que o Estado contribui para tal dinâmica, inclusive por meio da falta ou 

insuficiência de políticas públicas inclusivas. 

20. A “coculpabilidade” parece ser um vetor privilegiado na tentativa de transmutar em 

linguagem normativa o conceito de autodeterminação, especificamente no caso de 

condicionantes sociais que decorrem da atuação deficitária do Estado na oferta de bens sociais. 

A coculpabilidade é um elemento a ser valorado no exame da culpabilidade do sujeito delitivo. 

Ao se analisar a reprovabilidade pelo injusto penal, há que levar em consideração, se cabível 

pelo tipo de delito e circunstâncias do “ator situado”, uma eventual corresponsabilização do 

Estado. Em caso positivo, há um decréscimo na reprovabilidade do sujeito e, por conseguinte, 

uma mitigação da pena.  
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21. Tal raciocínio pode ser descrito na seguinte afirmação: Se o Estado é deficitário na 

oferta de direitos sociais que acabam por reduzir o plexo de possibilidades de um sujeito, isso 

há que ser considerado na reprovabilidade desse indivíduo, tendo por norte os princípios da 

proporcionalidade e individualização da pena. Em síntese: o Estado só pode exercer de forma 

integral o jus puniendi se também exercer de forma integral sua incumbência de ofertar direitos 

sociais. 

22. Optou-se, após um percurso que analisou criticamente demais hipóteses, por sugerir 

a adoção da coculpabilidade pelo ordenamento brasileiro como uma causa de diminuição de 

pena que seria positivada no Código penal nos seguintes termos: “Art. 22-A - A pena deve ser 

reduzida de um a dois terços, se reconhecida como contributiva à conduta delitiva a condição 

de vulnerabilidade do agente, caracterizada por sua situação econômica e social, ocasionadas 

pela privação ou precariedade na oferta de direitos sociais.” 

23. Portanto, a coculpabilidade, em virtude da situação de carência e estigmatização do 

criminalizado, não gera uma exclusão do crime em razão de inexigibilidade de conduta diversa 

ou qualquer instituto congênere. O modelo proposto nessa tese, pelos fundamentos expostos ao 

longo do texto, não é consentâneo à exclusão da culpabilidade como consequência de seu 

reconhecimento. A coculpabilidade, nos moldes aqui delineados, serve como minorante que, 

com base na supressão das possibilidades individuais do sujeito em virtude da omissão estatal 

na oferta de bens sociais, diminui a intensidade do apenamento em concreto.  

24. Fugindo da interpretação canônica da teleologia do Direito penal como instrumento 

de proteção de bens jurídicos, alguns penalistas e criminólogos enxergam o Direito penal como 

uma ferramenta irracional que não justifica sua razão de ser quando aplicada à realidade. Para 

outros, o Direito penal como um instrumento racionalmente concebido para se legitimar a partir 

de afetos (irracionais) da coletividade, haja vista ser notável na sociedade uma espécie de 

fascínio pela punição, bem como uma ingênua crença na efetividade do Direito penal em sua 

finalidade manifesta de contenção da violência criminal.  

25. Ambas as posições mencionadas acima parecem trazer acertos em seus diagnósticos 

acerca da realidade jurídico-penal. No entanto, seja o Direito penal ele próprio irracional ou 

seja o Direito penal utilizando da irracionalidade coletiva para legitimar-se e perpetuar-se, há 

que se indagar: qual é a solução factível para a superação desse instrumento eivado de 

externalidades? É possível abdicar do Direito penal? 



377 

 

 

 

26. Conforme demonstrado, a definitiva abolição do Direito penal seria medida que 

também traria consigo uma série de externalidades, havendo que se pensar (racionalizar) em 

uma conformação do Direito penal que saia do atual estado de hiperinflação e rume para um 

patamar mínimo (o que é distinto de patamar nenhum, tal qual propõem autores alinhados ao 

abolicionismo penal).  

27. Sob alguns olhares céticos, aparenta ser uma solução ingênua buscar racionalizar 

um instrumento supostamente irracional e feito para ser dessa forma. Todavia, propostas de 

racionalização do Direito penal trazem em seu bojo um discurso de resistência, pois visam ao 

alinhamento do sistema criminal com os valores democráticos e o conjunto principiológico que, 

ao menos em teoria, alicerça o Direito penal.  

28. Para mais além, medidas racionalizadoras que sejam factíveis à aplicação prática 

têm o potencial de reverberar sobre casos concretos e, por conseguinte, alcançar sujeitos sobre 

os quais lançou-se o jus puniendi¸ cujo peso muitas vezes desproporcional transmuta réus em 

bodes expiatórios. Com supedâneo no pensamento kantiano, afirma-se o seguinte: se para ao 

menos um desses indivíduos (que são fins em si próprios), as propostas de racionalização 

servirem como elementos de contenção da desproporção (por exemplo, com o reconhecimento 

da coculpabilidade e a diminuição do quantum de aprisionamento), é o quanto basta. 

29. Foge à pretensão dessa pesquisa esgotar o rendimento do conceito de 

autodeterminação como sucedâneo do problemático conceito de livre-arbítrio, no que concerne 

à verificação do patamar de liberdade de agir dos sujeitos (sendo tal verificação um parâmetro 

essencial ao juízo de reprovabilidade diante de um injusto penal).  A despeito do livre-alvedrio, 

como conceito estanque, a autodeterminação aparenta ser uma categoria que melhor se adequa 

às nuances que correspondem aos graus de liberdade dos sujeitos em concreto, ou seja, dos 

“atores situados”.  

30. A proposta de positivação da coculpabilidade no ordenamento brasileiro é apenas 

um exemplo de como a mirada sobre a autodeterminação permite um aperfeiçoamento do 

Direito penal, contribuindo para o objetivo de contenção do jus puniendi, sobretudo no que 

concerne aqueles que correspondem à clientela de um Direito penal seletivo e voltado à gestão 

da miséria via criminalização, em vez da oferta de bens sociais previstos constitucionalmente.  
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