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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem por finalidade analisar as condições 
sociais dos presos da Penitenciária Deputado Expedito Faria de Tavares – PEDFT, 
localizada em Patrocínio, Estado de Minas Gerais, e uma possível relação delas com 
o comportamento criminal por eles apresentado. O estudo irá refletir uma realidade 
muito superior ao espaço geográfico desta cidade, uma vez que vez que a população 
carcerária do citado ergástulo é proveniente de todas regiões mineiras, que 
cometeram crimes em locais diversos e aqui estão apenas reclusos, sejam na 
condição de preso temporário ou em decorrência de sentença penal condenatória. Foi 
aplicado ao caso concreto a teoria da coculpabilidade, desenvolvida pelo penalista 
argentino Eugenio Raul Zaffaroni, a qual foi criada em decorrência à omissão do 
Estado em garantir recursos e meios para uma vida digna, influenciando de maneira 
considerável o evento de aumento da criminalidade. A finalidade deste trabalho é 
comprovar cientificamente que o reeducando em Minas Gerais é, na maioria das 
vezes, um excluído social, sendo esta a principal razão para seu ingresso no mundo 
criminoso. O Estado lida com o crime tão somente como caso de polícia, de modo que 
não observamos políticas públicas de prevenção à criminalidade com base em 
medidas sociais. Quase sempre a responsabilidade recai sobre órgãos policiais, 
sendo o enfoque da segurança pública meramente um “caso de polícia”. O método 
utilizado foi o dedutivo, uma vez que partimos geral, ou seja, da ampla teoria da 
coculpabilidade para o caso concreto, qual seja aplicação da citada teoria aos 
detentos da PEDFT. O objetivo geral desta pesquisa é analisar as condições 
socioeconômicas dos reeducandos da PEDFT antes de ingressarem no 
estabelecimento penal, e analisá-las como uma das possíveis causas do 
comportamento criminal. A problema figura em torno da seguinte pergunta: O detento 
recluso na PEDFT apresenta condição de vulnerabilidade em decorrência de sua 
condição sócioeconônimca? 

 

 

Palavras chave: coculpabilidade, autodeterminação, vulnerabilidade, condição 

social. 
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1-INTRODUÇÃO 
 

 

O cometimento de crimes é uma preocupação generalizada de nossa sociedade, 

sendo este assunto amplamente debatido nas casas legislativas brasileiras e 

divulgado nos meios de comunicação de massa. A população está aumentando a 

cada dia a sensação de insegurança e os órgãos envolvidos são cada vez mais 

cobrados para solucionar esta questão. 

 

O Estado tem obrigação de garantir alguns direitos fundamentais, previstos em nossa 

Carta Magna, uma vez que no artigo 1° já existe definição como fundamento 

constitucional a dignidade da pessoa humana e a cidadania, e no artigo 3° define 

como objetivo fundamental erradicar a pobreza e a marginalização, assim como 

promover uma sociedade livre, justa e solidária. A educação, prevista no artigo 205 

do mesmo ordenamento, é elencada como dever do Estado, em conjunto com a 

família.  

 

É notório que o Estado, representado pelo poder público tripartido, inclusive em suas 

várias esferas de abrangência (Federal, Estadual e Municipal), tem por 

responsabilidade promover garantias mínimas assistenciais, algumas delas já citadas 

no parágrafo anterior. Entretanto, estas obrigações nem sempre são cumpridas, afinal 

grande parte da população está marginalizada por falta de oportunidades, qualificação 

profissional, falta de educação e pobreza.  

 

Salvo honrosas exceções, as políticas públicas até então realizadas não tem por 

finalidade a inclusão social para refrear o aumento da criminalidade, e o presente 

trabalho tem por finalidade demonstrar que o reeducando é, em tese, 

maioritariamente, um excluído social, e que tal fator pode ter relação direta com o 

crime por ele praticado. 

 

Surge dentro deste cenário a teoria da coculpabilidade, criada pelo penalista argentino 

ZAFFARONI, o qual afirma que o Estado possui parcela de culpa nos crimes 
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cometidos por seus concidadãos em situação de vulnerabilidade em decorrência da 

deficiência de serviços públicos de natureza social que deveriam ter sido prestados. 

 

EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, nasceu em Buenos Aires, 7 de janeiro de 1940, é 

um jurista e magistrado argentino. Foi ministro da Suprema Corte Argentina de 2003 

a 2014 e, desde 2015, é juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Professor 

emérito e diretor do Departamento de Direito Penal e Criminologia na Universidade de 

Buenos Aires, é também doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, pela Universidade Federal do Ceará, pela Universidade Católica de Brasília e 

pelo Centro Universitário FIEO. É vice-presidente da Associação Internacional de 

Direito Penal.[1] 

 

A presente teoria parte da premissa que as condições socioeconômicas possuem 

relação direta com o crime, de modo que pessoas menos assistidas estão mais 

propensas a cometer atos ilícitos, pois apresentam menor potencial de 

autodeterminação diante de situações fatídicas, sobretudo no que se refere à eventos 

de ordem social. 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar as condições socioeconômicas dos 

reeducandos da PEDFT antes de ingressarem no estabelecimento penal, 

demonstrando que, em sua imensa maioria, os criminosos são pessoas socialmente 

afetadas. 

 

Pretende-se é explorar a teoria de base da coculpabilidade, desenvolvida por Eugenio 

Raul ZAFFARONI, aplicando-a ao contexto do Estado de Minas Gerais, uma vez que 

a pesquisa será realizada em Patrocínio, com detentos de todas regiões mineiras. 

 

Serão coletados dados no intuito em analisar fatores socioeconômicos de interesse 

do estudo. Será realizada uma pesquisa de campo, coletando dados dos 

reeducandos, por amostragem, no sentido de analisar as condições socioeconômicas 

do infrator no momento em que cometeram o delito, confrontando com a média 

nacional. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jurista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Magistrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_Suprema_de_Justi%C3%A7a_da_Na%C3%A7%C3%A3o_Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_Interamericana_de_Direitos_Humanos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito_penal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Criminologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Buenos_Aires
https://pt.wikipedia.org/wiki/Honoris_causa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Federal_do_Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Cat%C3%B3lica_de_Bras%C3%ADlia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Centro_Universit%C3%A1rio_FIEO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Ra%C3%BAl_Zaffaroni#cite_note-1
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Também será relacionada a condição socioeconômica dos reeducandos ao 

cometimento de delitos, baseado na teoria da coculpabilidade de ZAFFARONI, 

demonstrando que o Estado possui responsabilidade na criminalidade e não adota as 

medidas adequadas para prevenir o crime.  

 

O Estado apresenta como forma prioritária de atuação a coerção, tratando a 

criminalidade tão somente como caso de polícia. Todos investimentos nesta área 

anunciados dizem respeito à contratação de efetivo policial, aquisição logística para 

realização de policiamento, construção de presídios, e até mesmo emprego das forças 

armadas realizando atividade de combate ao delito. 

 

Salvo raríssimas exceções, o poder público não trata a causa básica que ocasiona o 

delito, que, segundo a teoria da coculpabilidade, está relacionada ao fator social. 

Programas de inclusão das camadas menos favorecidas ou adoção por parte do 

Estado de medidas preventivas à criança e ao jovem no sentido a evitar que cometam 

delitos são atos muito raros, e não são os norteadores das políticas públicas dessa 

área.  

 

A hipótese é que a população carcerária da PEDFT apresenta condições sociais 

abaixo da média brasileira, o que influenciou a conduta criminosa e que, em 

decorrência disto, não possui expectativa de reinserção social após cumprir a 

imposição de pena restritiva de liberdade. 

 

Em decorrência das pesquisas inicialmente realizadas, verificamos, a priori, que a 

teoria da coculpabilidade teve suas origens nos trabalhos sobre aplicação da Lei Penal 

de Jean Paul Marat, médico francês do final do Século XVIII, inspirado por ideais 

iluministas que, dentre outros, criticavam a enorme desigualdade social vivida naquele 

país.  

 

MARAT, defendia, dentre outras ideias, a de que o indivíduo marginalizado 

socialmente não teve seus direitos fundamentais respeitados, e como tal não está 

obrigado a cumprir os ordenamentos jurídicos, nos seguintes termos: 

 



12 

 

 

Numa terra em que tudo é possessão de outro e na qual não se pode 
apropriar de nada, resta apenas morrer de fome. Então, não 
conhecendo a sociedade a não ser por suas desvantagens, estarão 
obrigados a respeitar a lei? Não, sem dúvida. Se a sociedade os 
abandona, voltam ao estado natural e quando reclamam à força 
direitos dos quais não podem prescindir senão para proporcionar-lhes 
melhorias, toda autoridade que se oponha é tirânica e o juiz que os 
condena à morte não é mais que um vil assassino. (MARAT apud 
MATTE, 2008, p. 32) 

 

Além disso, MARAT, ainda naquela época, dissertou sobre a necessidade de se levar 

em consideração, no julgamento, a situação social do acusado no momento em que 

cometeu o delito, conforme se observa: 

 

A natureza estabeleceu grandes diferenças entre os homens e a 
fortuna as estabeleceu muito mais. Quem não vê que a justiça deve 
levar sempre em consideração as circunstâncias em que o culpado 
se encontra, circunstâncias que podem agravar ou atenuar o crime? 
(MARAT apud MATTE, 2008, p. 33) 

 

Como dito acima, o Estado Brasileiro, salvo raras exceções, trata o assunto da 

criminalidade apenas com a coerção, caracterizada pela repressão policial ao infrator. 

Entretanto, tal medida vem se demonstrando ineficaz, uma vez que a quantidade de 

crimes, sobretudo violentos, encontra-se em aumento. 

 

A própria sociedade, na maior parte das vezes, ao notar o aumento da criminalidade,  

recorre em primeiro plano aos órgãos de segurança pública, pois ali acredita estar a 

solução mais eficiente e principalmente rápida para o problema da segurança pública.  

 

Este comportamento é perfeitamente compreensível, uma vez que a percepção do 

aumento da violência não decorre apenas das vítimas dos crimes, mas da sociedade 

como um todo. Isso ocorre com o aumento da sensação de insegurança, e a presença 

ostensiva do Estado, representado pelas forças de segurança, vai aumentar, ainda 

que momentaneamente, essa sensação.  

 

Salvo raríssimas exceções, a sociedade ou até mesmo o poder público não lidam com 

o problema da criminalidade buscando identificar sua gênese,  propondo medidas a 

longo prazo e que possuam escopo em ações preventivas, no sentido de evitar que 

as pessoas entrem no mundo do crime. 
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É de conhecimento do meio acadêmico que vários fatores contribuem para a formação 

do carácter criminoso. Influência do meio, condições socioeconômicas, passionais, 

problemas mentais, dentre outras, Neste trabalho vamos abordar duas: condições 

sociais e influência do meio. 

  

Neste contexto surge o princípio da coculpabilidade, que visa levar em consideração 

os fatores que precederam e determinaram o comportamento criminoso, sobretudo os 

de origem socioeconômica, não observando apenas a medida coercitiva e restritiva 

de liberdade, dividindo com o Estado a responsabilidade pelo cometimento de crimes. 

 

Em resumo, leva-se em consideração os fatores que influenciaram o crime e, sendo 

estes decorrentes da ausência de serviços que deveriam ter sido prestados pelo 

Estado, com este é compartilhada a culpa, diminuindo a reprovação social contra o 

autor do delito.  

 

SILVA, no trabalho Ensaio sobre o princípio da coculpabilidade, descreveu o seguinte: 

 

O princípio da coculpabilidade reconhece, com certo compromisso, 
as desigualdades sociais inerentes ao modo capitalista de produzir 
como importantes condicionantes de certos crimes, defendendo 
meios de se compensar a seletividade do direito penal que incide em 
maior frequência nos setores sociais marginalizados da sociedade. 
(SILVA, 2011, p. 02). 

 

Importante salientar que a presente teoria ora apresentada não pensa em 

simplesmente deixar de punir o autor em decorrência de sua condição social 

desabastada e direcionar a culpabilidade do crime cometido inteiramente ao Estado.  

O criminoso deve sofrer uma pena, porém está será aplicada considerando sua 

condição vulnerável. Ao mesmo tempo, o infrator abastado, que teve perfeitas 

condições de autodeterminação no momento fatídico, e ainda assim decidiu cometer 

o ilícito, deveria ser penalizado levando em consideração sua condição de 

suficiência social. 

 

Como dito alhures, nossa Carta Magna prevê como fundamento a dignidade da 

pessoa humana, e objetivo erradicar a pobreza. Sendo assim, o princípio da 

coculpabilidade é consoante à previsão Constitucional.  
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Em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, discorre 

ALEXANDRE DE MORAES: 

 

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 
manifesta singularmente na autodeterminação consciente e 
responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao 
respeito por parte das demais pessoas, constituindo-se um mínimo 
invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, 
somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício 
dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a 
necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos. (ALEXANDRE DE MORAES 2003, p.60). 

 

A condição social, especificamente, é muito debatida como fator de influência na 

adoção de conduta socialmente inaceitável por parte do criminoso. Neste contexto, 

PANTALEÃO E MARCOCHI, versam o seguinte: 

 

Não podemos olvidar, como consequência da falta de tais "condições 
mínimas de sobrevivência" a precária alimentação do corpo que influi, 
ademais, na má formação "física, psíquica e biológica" do homem, 
tornando-o "apto", também, a delinquir; cuida-se do louco criminoso 
que da patologia que possui - independente de sua fonte - acarreta o 

crime. (PANTALEÃO E MARCOCHI, 2007) 
   

A educação é apontada como fator preponderante na formação do carácter de uma 

pessoa, e tal fato inicia-se ainda na infância. Como previsto em nossa Carta Magna, 

e já citado na introdução deste trabalho, trata-se de dever do Estado e da família. 

Denota-se que o carácter criminoso se desenvolverá de maneira inversamente 

proporcional à educação dispendida à pessoa. Óbvio que cada um possui uma 

personalidade, e tal fator será evidenciado de maneira mais ou menos ampla a cada 

caso, sendo este fator apenas influência, e não causa determinante. 

 

Por fim, citamos o mestre ZAFARONNI e PIERANGELI, pelo seguinte: 

 

ZAFFARONI asseveram que: "todo sujeito age numa circunstância dada 
e com um ânimo 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 tem um menos 
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. 
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Costuma-se dizer que há, aqui, uma ‘coculpabilidade’, com a qual a 
própria sociedade deve arcar. (ZAFARONNI e PIERANGELI, 2011). 
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2 A TEORIA DA COCULPABILIDADE 

 

 

A teoria da coculpabilidade foi desenvolvida a partir das teses elaboradas pelo médico 

Francês JEAN PAUL MARAT, no final do século XVIII. Importante ressaltar que o 

contexto vivido era de declínio da monarquia absolutista francesa e auge de um dos 

principais movimentos intelectuais, o Iluminismo. 

 

MARAT, ao escrever sua obra “Plano de Legislação Criminal”, afirma que a Lei de 

Talião, a qual foi regida pela máxima “olho por olho, dente por dente”, seria a mais 

justa maneira de se aplicar uma pena.  

 

Em um momento de avanço nos ideais iluministas, de valorização dos direitos 

fundamentais do homem, tal assertiva certamente causou impacto na sociedade 

francesa. O grande ponto da tese, porém, é que a citada Lei seria justa se todos na 

sociedade tivessem as mesmas condições sociais.  

 

Sobre isso, ZAFFARONI afirma que  

 

Marat acreditava que a pena mais justa seria a talional, afirmação 
contrária aos ideais iluministas da época, porém desde que a 
sociedade fosse justa. (ZAFFARONI apud MATTE, 2008, p. 33) 
 

Como o regime absolutista era extremamente excludente, favorecendo uma minoria 

composta pela nobreza e burguesia, a maioria da população vivia marginalizada, 

sendo a aplicação de pena rígida, mensurada basicamente na gravidade do delito 

cometido, injusta e desprovida de razão. 

  

Em apertada síntese, Marat considera que o cidadão antes de respeitar a ordem 

estabelecida pela sociedade, deve satisfazer as suas. Afinal, um dos propósitos do 

Estado é garantir o convívio harmônico, afastando-se do estado de natureza.  

 

Para tanto, deve garantir alguns direitos, sobretudo os naturais, e se não o faz, resta 

aos cidadãos satisfazê-los, e muitas vezes isto ocorrerá confrontando o que o Estado 

objetivamente considera como crime. 
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A tese de MARAT, apesar de escrita a mais de duzentos anos, é muito atual ao 

contexto socioeconômico do Brasil, país marcado pela desigualdade social, 

concentração de renda nas mãos de minoria, exclusão de grande parte da população 

e, principalmente, pela ineficiência da máquina Estatal. 

 

A responsabilidade do Estado em garantir direitos fundamentais encontra-se 

positivado em nossa carta Magna, nos seguintes artigos: 

 

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: 

(...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 
(...) 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Passados quase trinta anos que o texto acima foi escrito, não é difícil concluir que o 

Estado não está cumprindo os objetivos e fundamentos previstos em nosso 

ordenamento maior, afinal erradicação da pobreza e marginalização estão muito longe 

de serem alcançados. 

 

É notório que em decorrência da desigualdade social promovida pela concentração 

de renda, ocasiona aos brasileiros diferentes condições sociais. Tal situação leva 

percepções distintas sobre a realidade e, por consequência, posturas diversas perante 

o mesmo fato. 

 

O atual sistema penal Brasileiro atua de maneira repressiva, através dos vários tipos 

penais existentes em nosso ordenamento e suas respectivas penas, pelos quais 

espera-se que o indivíduo tema ser punido caso cometa o crime, desestimulando-o a 

cometê-lo. 
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Caso cometa, o Estado age de maneira acusatória, reprimindo o infrator, o qual poderá 

ser encarcerado com a finalidade de que, após cumprida a execução da pena, ocorra 

ressocialização, ou seja, o carácter socialmente indesejado deveria ser corrigido. 

 

É o que diz o artigo 1° da Lei 7210/84: 

 

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de 
sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a 
harmônica integração social do condenado e do internado. (G.N) 

 

Na prática, sabemos que tal fato não ocorre, o que se comprova pelo alto índice de 

reincidência criminal, pelo preconceito ou até mesmo repúdio que a sociedade 

apresente para com as pessoas egressas do sistema penal. 

 

Não por acaso, no ato de contratação de funcionários e concursos públicos, várias 

empresas exigem a certidão negativa de antecedentes criminais na contratação do 

funcionário, concretizando este preconceito e até mesmo exclusão social sobre aquele 

a que foi aplicada execução penal. 

 

Baseado nas ideias desenvolvidas por MARAT, ZAFFARONI apresenta o conceito de 

coculpabilidade, no qual defende que o Estado, por ser inadimplente nas prestações 

de serviços essenciais na garantia de direitos fundamentais, possui também 

responsabilidade pelo delito cometido em decorrência da exclusão social que ele 

provoca, por ser omisso na prestação de serviços essenciais. 

 

Sobre o conceito de culpabilidade, versa ZAFFARONI e PIERANGELI, o seguinte:  

 

Esse é um conceito de caráter normativo, que se funda em que o sujeito 
podia fazer algo distinto do que fez, e que, nas circunstâncias, lhe era 
exigível que o fizesse. (ZAFFARONI e PIERANGELI, 1999, p. 517) 

 

 

A culpabilidade relaciona-se diretamente a condutas esperadas ou reprovadas e, 

sendo estas últimas, tendo o autor consciência do carácter ilícito, a possibilidade em 

agir conforme o ordenamento e, por vontade própria, não o faz, a ele será deferido um 

juízo de reprovação. 
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Dizer que alguém é culpável significa dizer que ele é imputável, que tinha potencial 

consciência da ilicitude do ato e lhe era exigido conduta adversa.  

 

Segundo CASTRO,  

 

Como desdobramento de tal conceito, emergem suas três funções: a 
culpabilidade como fundamento da pena, como limite da punição Estatal 
e como fator de mensuração da penalidade aplicada. (CASTRO, 2013) 

 

O prefixo CO diz respeito a ser comum a mais de um indivíduo, ser em conjunto. Logo, 

coculpabilidade diz respeito ao fato de o Estado ser também responsável pelo delito 

que o cidadão comete, em decorrência da falta de assistência pública devida. 

 

Segundo MOURA,   

 

Não obstante, o prefixo “co” significa estar junto, dividir algo. Partindo 
dessa premissa, tem-se que o Estado participa indiretamente no 
cometimento dos delitos, sendo responsável por diminuir a criminalidade 
para que se atinja o bem comum. Então, considerando a reiterada 
inadimplência deste no cumprimento de seus deveres, em especial 
àqueles relativos à inclusão socioeconômica de seus cidadãos, deve-se 
proporcionar aos acusados, que se encontram na situação de 
hipossuficientes e desde que esta situação tenha influência na conduta 
delitiva, menor reprovabilidade. (MOURA, 2013). 

 

 Esta teoria da coculpabilidade também é chamada de culpabilidade pela 

vulnerabilidade. Explica o criador desse princípio que uma pessoa estará em situação 

vulnerável, quando o sistema penal a utiliza como ferramenta para justificar seu 

próprio exercício de poder. 

 

Desta forma não é o crime cometido propriamente que vai ocasionar a utilização do 

indivíduo para tal justificativa de poder, mas sim o grau de vulnerabilidade em que ele 

se encontra. 

 

A vulnerabilidade é definida por dois fatores preponderantes. O primeiro é a posição 

social, e revela-se no risco ou perigo que o indivíduo está sujeito pelo simples fato de 

pertencer a uma classe, grupo, minoria, dentre outros. Está diretamente relacionada 

com fatores sociais. 

 



20 

 

 

O segundo diz respeito ao esforço individual que a pessoa realiza para se colocar em 

situação vulnerável, ou seja, o comportamento pessoal frente às situações 

conjunturais da vida. 

 

A este respeito, ZAFFARONI, comenta: 

 

Quem parte de uma baixa condição ou posição de vulnerabilidade deve 
realizar um esforço considerável para alcançar uma posição que o situe 
em nível de alta vulnerabilidade (...) alguém que se encontre em uma 
posição de alta vulnerabilidade pode realizar um grande esforço para 
colocar-se em uma situação de nível incrivelmente elevado de 
vulnerabilidade (ZAFFARONI, 2013). 

 

Assim, o nível de vulnerabilidade não está relacionado direta e unicamente com a 

pobreza, mas sim da relação social em que se encontra o sujeito e o esforço que ele 

faz para se tornar mais ou menos vulnerável.  

 

A este respeito, ZAFFARONI afirma 
 

 o nível de vulnerabilidade é fornecido pela situação de vulnerabilidade em 

que se colocou o sujeito, produzida por dois fatores: (a) caráter social, pois 
corresponde ao grau de risco ou perigo que a pessoa corre só por 
pertencer a uma classe, grupo, minoria, etc., sempre mais ou menos 
amplo, como também por se encaixar em um estereótipo; e (b) caráter 
individual, pois é o grau de perigo ou risco em que a pessoa se coloca em 
razão de um comportamento particular. (ZAFFARONI, 2013). 

 

 

O delito por ele praticado seria apenas consequência dessa conjugação de fatores, e 

não é, portanto, o fator que definirá a intensidade de punição por parte do Estado, mas 

sim o nível de vulnerabilidade que ele se encontra. 

 

Desta feita, para a aplicação mais justa da pena, esta deve ser majorada quanto maior 

for o esforço praticado pelo autor para se colocar em situação de vulnerabilidade.  

 

No mesmo sentido, caso a situação de vulnerabilidade seja definida por fatores de 

cunho social, os quais o indivíduo não tem poder de escolha ou alteração, deve-se 

minorar a aplicação da pena, pois esta responsabilidade deverá ser compartilhada ao 

Estado, a quem de fato cabia o papel de propiciar melhores condições. 
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Compartilhar a responsabilidade com o Estado não significa puni-lo propriamente dito. 

Primeiro pelo fato de que o Jus Puniendi cabe ao ente estatal, e não me parece 

razoável que ele puna a si próprio, algo semelhante a autoflagelação cometida por 

vários religiosos, como os jesuítas realizavam no primeiro governo provincial instalado 

no Brasil. 

 

Significa reconhecer a ineficiência como forma de proporcionar uma vida digna, 

garantindo pressupostos básicos constitucionais, como dignidade da pessoa humana, 

erradicação da pobreza, redução de desigualdades, dente outras.  

 

BATISTA, penalista brasileiro e adepto da teoria ora analisada, defende a teoria de 

que além do Estado, a sociedade como um todo é responsável por esta situação, a 

saber: 

 

“faz sentar no banco dos réus, ao lado dos mesmos réus, a sociedade que os produziu”. 

(BATISTA, 2011). 

 

O autor vai ainda além, leva a responsabilidade a respeito da segurança pública a 

todos da comunidade, num discurso diverso do que normalmente se entoa, ao jogar 

para o poder público todo fardo a respeito dos problemas que afligem a sociedade, 

porém pouco faz o cidadão para contribuir com a solução. 
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3 TEORIA DA COCULPABILIDADE ÀS AVESSAS 
 

 

Ao contrário da teoria debatida no capítulo anterior, na qual defere responsabilidade 

ao Estado e à sociedade em decorrência a crimes cometidos por cidadãos que estão 

em situação de vulnerabilidade provocada pelo meio, em decorrência à omissão do 

poder público no atendimento de demandas sociais básicas, esta tese versa 

justamente o contrário, por abrandamento de crimes praticados por pessoas de alta 

classe social ou até mesmo por criar tipos penais referentes às características típicas 

de pessoas de baixa renda. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro prevê crimes tipicamente praticados pelas classes 

mais abastadas, como por exemplo os de sonegação fiscal. 

 

Nos artigos 1° e 2° da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 1990, estão tipificadas as 

condutas, a saber: 

 

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, 
ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes 
condutas: 
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades 
fazendárias; 
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou 
omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido 
pela lei fiscal; 
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou 
qualquer outro documento relativo à operação tributável; 
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou 
deva saber falso ou inexato; 
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou 
documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de 
serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a 
legislação. 
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
  Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no 
prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da 
maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao 
atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V. 
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, 
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de 
pagamento de tributo; 
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 
social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de 
obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos; 
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III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, 
qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto 
ou de contribuição como incentivo fiscal; 
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo 
fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de 
desenvolvimento; 
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita 
ao sujeito passivo da obrigação tributária possuir informação contábil 
diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pública. 
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

 

Ocorre que, para estes crimes, existe a previsão de extinção de punibilidade quando 

o acusado paga a dívida de ordem tributária, antes do recebimento da denúncia. É o 

que versa o artigo 34, da Lei 9249/1995: 

 

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. 

 

O Código Penal, em seu artigo 168-A, tipifica o crime de apropriação indébita 

previdenciária. A saber: 

 
Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições 
recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional: 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem deixar de: 
I – recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à 
previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a 
segurados, a terceiros ou arrecadada do público; 
II – recolher contribuições devidas à previdência social que tenham 
integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou 
à prestação de serviços; 
III - pagar benefício devido a segurado, quando as respectivas cotas ou 
valores já tiverem sido reembolsados à empresa pela previdência social. 

 

Entretanto, o mesmo artigo, em seu parágrafo 2°, versa sobre a extinção da 

punibilidade, a saber: 

 

é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa 
e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta 
as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou 
regulamento, antes do início da ação fiscal. 

 

Pelo exposto, chegamos à conclusão que alguns crimes praticados majoritariamente 

por pessoas de classe mais abastada, como sonegação fiscal e apropriação indébita 

previdenciária, são passíveis de extinção de punibilidade pelo pagamento da dívida 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8137.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L4729.htm
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tributária, desde que antes do recebimento da denúncia ou antes do início da ação 

fiscal, respectivamente. 

 

No mesmo diapasão, existe em nosso ordenamento a previsão de contravenção penal 

por vadiagem, tipo pena que descreve conduta praticada, via de regra, por pessoas 

de baixa renda. 

 

O artigo 59 da Lei 3688/41, a saber: 

 

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: 
        Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses. 

 

Desta maneira  o Estado Brasileiro possui em seu ordenamento jurídico tipos penais 

que favorecem certos crimes cometidos pela classe mais abastada e tipifica outros 

que são praticados principalmente pela classe menos favorecida, em total contraste 

ao que prega a teoria da coculpabilidade, a qual versa justamente o contrário, no 

sentido de chamar à responsabilidade do Estado omisso para com suas 

responsabilidades sociais.  

 

A própria Constituição Federal, no caput do artigo 5°, descreve que todos são iguais 

perante a Lei.  Vejamos: 

 

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 (...) 

 

Ora, é de fato justo tratar todos de uma mesma sociedade de maneira igual perante a 

Lei? Como vimos no parágrafo anterior, pessoas de uma mesma sociedade estão 

sujeitas a níveis diferentes de vulnerabilidade, seja por razões de cunho social que o 

meio à sua volta lhe inflige, seja por esforço particular.  
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Fato é que a própria Constituição Federal prevê a Lei de maneira isonômica, ou seja, 

desconsiderando completamente essa questão de níveis diferentes de 

vulnerabilidade.  

 

O filósofo Aristóteles, ao tratar sobre o controverso tema da Justiça, afirmou que 

igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Significa dizer 

que, ao ser adotada qualquer medida no intuito de se fazer justiça, há de se observar 

a particularidade de quem está sendo julgado, de modo que o tratamento deve ser 

isonômico na medida de suas diferenças. 

 

A este respeito, AYRES, afirma: 

 

jus filósofo não quis disseminar o preconceito entre as diferenças, mas 

considera que já que essas diferenças existem que sejam tratadas como 

tais, com a finalidade de integrar a sociedade. (AYRES, 2007). 

 

HANS KELSEN, ao analisar o tema sobre aplicação da Justa de uma medida, analisou 

o seguinte: 

 

a igualdade dos sujeitos na ordenação jurídica, garantida pela 

Constituição, não significa que estes devam ser tratados de maneira 

idêntica nas normas e em particular nas leis expedidas com base na 

Constituição. A igualdade assim entendida não é concebível: seria 

absurdo impor a todos os indivíduos exatamente as mesmas obrigações 

ou lhes conferir exatamente os mesmos direitos sem fazer distinção 

alguma entre eles, como por exemplo, entre crianças e adultos, indivíduos 

mentalmente sadios e alienados, homens e mulheres. (HANS 

KELSEN apud AYRES, 2007) 

 

Desta maneira, podemos concluir que a Teoria da Coculpabilidade às avessas 

sustenta a tese de que o Estado não leva em consideração a vulnerabilidade 

individual de seus concidadãos, aplicando de maneira isonômica a legislação 

pátria e desconsiderando a capacidade individual, formação e fatores sociais 

envolvidos.  

 



26 

 

 

GONÇALLO, ao escrever um artigo sobre o tema, definiu coculpabilidade às 
avessas  em duas perspectivas: 

 

Desta forma, a coculpabilidade às avessas se divide em duas 
perspectivas: 
 
1ª – É o abrandamento da aplicação da pena nos crimes praticados por 
pessoas de alto poder sócio-econômico, como é o caso da extinção da 
punibilidade pelo pagamento da dívida nos crimes contra a ordem 
tributária, previstos na Lei 8.137/90, quando na verdade, essas mesmas 
pessoas deveriam sofrer um maior rigor na aplicação da pena, porquanto 
tiveram maiores oportunidades perante a sociedade. 
 
2ª- É a criação pelo Estado de leis que incriminem as condutas passíveis 

de estarem sujeitas somente as pessoas de menor capacidade sócio-

econômica, como é caso da vadiagem e mendicância, já mencionadas 

acima. (GONÇALLO, 2015). 

 

Até mais do que isso, no caso do Brasil, o ordenador positivou condutas 

típicas de quem advém de classe menos abastada e abranda a aplicação de 

pena a quem comete típicos crimes de classe alta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 

4 A INFLUÊNCIA DO MEIO SOBRE A FORMAÇÃO DO CARATER CRIMINOSO 
 

 

Este capítulo versa sobre uma temática que é multidisciplinar, uma vez que apresenta 

interface entre as ciências Jurídicas, Sociológicas e Biológicas, refletindo o tamanho 

de sua complexidade e importância na análise dos fatores motivacionais do crime. 

 

Vários autores escreveram a esse respeito, e aqui neste trabalho faremos maior 

menção a EMILE DURKHEIM, sociólogo que definiu o crime como um fato social. 

 

O fato social, por sua vez, decorre do convívio em sociedade organizada, e são as 

maneiras de agir, pensar e sentir que, dotadas de coerção, vão impor ao indivíduo os 

padrões daquela comunidade. 

 

O indivíduo não nasce com valores, princípios e conceitos pré-definidos, mas sim 

estes são impostos pelas normas coletivas, que possuem independência e poder de 

coerção. 

 

Segundo DURKHEIM, isto se define como consciência coletiva, o qual ele definiu da 

seguinte forma: 

 

“Conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma 

mesma sociedade, formando um sistema determinado com vida própria”. 

 

As três principais características do fato social são generalidade, pois trata-se de um 

fenômeno que afeta toda sociedade, exterioridade, uma vez que atua sobre os 

indivíduos independente da vontade individual e coercitividade, que é a força que 

exercem os indivíduos que vai obrigá-los a seguirem o comportamento esperado. 

 

A consciência coletiva expressa a média dos valores aceitos socialmente, exercendo 

maior ou menor influência sobre o particular, a depender da sociedade e da espécie 

de coesão existente. 

 

Para as sociedades capitalistas, Durkheim criou o conceito de solidariedade orgânica, 



28 

 

 

onde solidariedade seria sinônimo de coesão. Nesta, os valores e tradições vão se 

afrouxando e desvirtuando com o passar do tempo, sendo então transferidas para a 

esfera jurídica. 

 

Segundo ALBUQUERQUE,  

 

na medida em que o peso dos costumes tende a perder força, a esfera do 

direito é a responsável pela coercitividade social, pelas Leis, estatutos, 

divisão do trabalho, que vão criar os laços de solidariedade nas sociedades 

complexas. São os tipos sociais nas quais o simples apelo moral não é capaz 

de regrar e manter a regularidade da vida social. (ALBUQUERQUE, 2009). 

 

Em toda sociedade organizada existe crime, algumas em maiores ou menores 

proporções ou com definições distintas a respeito do quem vem a ser uma conduta 

típica, antijurídica e culpável. Mas é fato que todas convivem com este fenômeno.  

 

Tanto é verdade que existem em todas as sociedades códigos penais que descrevem 

como ilícitas várias condutas, demonstrando que ali já ocorreram fatos semelhantes e 

que se espera ocorrer novamente, inclusive já definidas as penalidades a serem 

aplicadas pelo Estado. Por estas razões, DURKHEIM definiu o crime como fato social. 

 

Para DURKHEIM, qualquer espécie de sociedade poderá ocorrer quantidade 

considerável de crimes, os quais não ficarão adstritos a determinadas classes sociais. 

Este seria um fenômeno saudável, do ponto de vista social, e até mesmo esperado. 

 

Na concepção do citado sociólogo o crime é um fenômeno saudável por ser essencial 

ao desenvolvimento da sociedade, uma vez que com seu surgimento busca-se 

melhorias sociais, superação do mesmo e constante reflexão sobre o tema. 

 

No entanto o próprio autor enxerga que o crime pode adotar formas anormais, quando 

por exemplo, dele se perde o controle e apresenta reiterada reincidência. 

 

A este respeito, DURKHEIM versa o seguinte: 

 

Não há, portanto, um fenômeno que apresente de maneira tão irrefutável 
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como a criminalidade, todos os sintomas da normalidade […]. Pode, sem 

dúvida, acontecer que o crime tome formas anormais, é o que acontece 

quando, por exemplo atinge uma taxa exagerada. Mas é normal a 

existência de uma criminalidade que atinja mais não ultrapasse, para cada 

tipo social, um certo nível. (DURHKEIM, Pag. 119). 

 

Vê o delito de maneira comportamental, fortemente influenciado pelo meio, e não 

como herança genética ou algo desta natureza. Esta é a teoria da anomia ou estrutural 

–funcionalista. 

 

Sobre esta teoria, PANTALEÃO E MARCOCHI AFIRMAM: 

 

Tal teoria, da qual Durkhein (1858-1917) é o seu maior expoente, defende 

que em qualquer tipo de sociedade bem como em qualquer momento 

histórico haverá um volume constante da criminalidade e, por conseqüência, 

do nível de delinqüência. Admite o delito como comportamento normal que 

pode ser cometido por qualquer pessoa de qualquer das castas sociais, 

derivando não de anomalias do indivíduo, tão pouco da desorganização 

social, mas sim das estruturas e comportamentos cotidianos no seio de uma 

ordem social intacta. 

O crime é o fenômeno que apresenta, da forma mais irrefutável, todos os 

sintomas da normalidade, sendo, pois, necessário e útil, verdadeiro fator de 

saúde pública, uma parte integrante de toda a sociedade sadia. 

(PANTALEÃO e MARCOCHI, 2004). 

 

Como DURKHEIM lança a ideia de que o homem é fortemente influenciado pelo 

contexto social, através dos fatos sociais preexistentes, que de maneira muitas vezes 

velada vão moldar a consciência individual, uma vez que são gerais, exteriores e, 

principalmente, coercitivos, o crime também vai atuar na formação do caráter das 

pessoas de uma comunidade, com maior ou menor intensidade, através da coesão 

existente (solidariedade orgânica). 

 

Evidentemente, uma pessoa que foi menos propiciada com recursos financeiros e foi 

sujeita às agruras da vida, com alimentação deficitária, educação escolar muito aquém 

do necessário, cujo núcleo familiar em que se insere é desestruturado e por ventura 

lhe oferece formação básica de má qualidade, sofrerá influência do meio. 
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Tal cenário fica ainda mais evidente, quando esta pessoa em formação convive 

diariamente com indivíduos envolvidos em crimes ou até mesmo quando alguém de 

seu convívio é recluso, pois o fator social “crime” será algo muito incisivo na formação 

daquele caráter; pois faz ele parte de seu cotidiano.  

 

A coerção social imposta pela sociedade, neste caso específico, perde a força. Afinal, 

apenas a possibilidade de ser recluso passa a não ser algo temível, mas corriqueiro, 

devido ao fato de os valores éticos que envolvem essa questão serem atenuados 

pelos exemplos próximos e, como dito alhures, nas sociedades capitalistas valores e 

costumes tradicionais tendem a perder espaço para normas jurídicas. 

 

Desta feita, não seria nenhum exagero ou desarrazoado de nexo com a realidade, 

afirmar que o meio social envolvido na formação de caráter e personalidade de uma 

pessoa irá influenciar a consciência individual, e será tanto proporcional para 

construção de uma conduta criminosa quanto mais desprovido de recursos e 

desestruturado for o núcleo familiar envolvido.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 
 

O presente trabalho tem por finalidade abordar a teoria da coculpabilidade aos 

reeducandos da Penitenciária Deputado Expedito Faria de Tavares – PEDFT, na 

hipótese da possibilidade de aplicação uma vez que se tratam, em tese, de pessoas 

excluídas socialmente. 

 

Por se tratar de trabalho de campo, a forma escolhida para coleta de dados foi o 

questionário. O primeiro ponto a esclarecer, é o que se entende por pesquisa de 

campo. 

 

Segundo LAKATOS,  

 

pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 

informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira comprovar, ou, 

ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. (...) Consiste 

na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, 

na coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que se 

presume relevantes, para analisá-los. (LAKATOS, 2003, p. 186). 

 

A definição acima descrita versa sobre a diferença entre a pesquisa de campo de 

outros tipos de pesquisa, consistindo na observação dos fatos e fenômenos conforme 

ocorrem naturalmente, ou seja, quando o pesquisador opta pela pesquisa de campo, 

tem a oportunidade de sentir os fatos pesquisados. 

 

Isso permite entender melhor a gênese do objeto de estudo, pois coleta, presencia, 

assiste e convive com o fato em análise, o que permite maior credibilidade nos 

resultados.  

 

LAKATOS também alerta que pesquisa de campo é um trabalho que vai muito além 

de uma simples coleta de dados. Para a autora a pesquisa de campo:   

 

exige contar com controles adequados e com objetivos preestabelecidos 
que descriminam suficientemente o que deve ser coletado (LAKATOS, 
2003, p.186). 
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Ao se referir à importância da pesquisa de campo, afirma que esse tipo de pesquisa 

tem uma importância fundamental no estudo de indivíduos, grupos, comunidades, 

instituições e outros campos, visando à compreensão de vários aspectos da 

sociedade. 

 

GIL, em sua obra “Como Elaborar Projetos de Pesquisa”, versa o seguinte sobre 

pesquisa de campo:  

 

O estudo de campo constitui o modelo clássico de investigação no campo 

da Antropologia, onde se originou. Nos dias atuais, no entanto, sua 

utilização se dá em muitos outros domínios, como no da Sociologia, da 

Educação, da Saúde Pública e da Administração. (GIL, 2002, p. 53). 

 

 Ao elaborar uma definição para explicar o que é a pesquisa de campo, Gil a denomina 

de modelo clássico de investigação no campo da antropologia. Com essa 

denominação, o autor estabelece uma relação entre essa técnica de pesquisa e as 

ciências humanas, deixando claro que foi entre as ditas Ciências Humanas que surgiu 

e se desenvolveu a pesquisa de campo. 

 

O presente trabalho amolda-se perfeitamente ao que LAKATOS e GIL definiram, nas 

citações acima apresentadas, pois trata-se de um trabalho de Ciências Humanas, em 

matéria interdisciplinar entre ciências jurídicas e sociais, e a pesquisa de campo é uma 

das formas adequadas de se estudar o fato em análise, sendo a aplicação de 

questionário a maneira escolhida para coletar os dados a serem analisados. 

 

Foram aplicados 100 questionários aos reeducandos da PEDFT, através da seção de 

assistência social daquele ergástulo, profissionais capacitados para atuarem nesta 

área. 

 

O questionário aplicado (anexo 1) consta no anexo,  
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através do qual foi obtido os seguintes resultados: 

 

A renda pessoal dos presos da PEDFT apresentou o seguinte resultado: 

 

Até 01 salário: 62% (sessenta e dois por cento); 

Até 02 salários: 25 % (vinte e cinco por cento); 

Até 03 salários: 8% (oito por cento); 

Até 04 salários: 2% (dois por cento); 

Até 05 salários: 1% (um por cento); 

Não informaram: 2% (dois por cento); 

 

No que tange a renda familiar, os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

Até 01 salário: 32% ( trinta e dois por cento); 

Até 02 salários: 29% (vinte e nove por cento); 

Até 03 salários: 28% ( vinte e oito por cento); 

Até 04 salários: 7% ( sete por cento); 
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Mais 05 salários: 4% (quatro por cento); 

 

A composição familiar dos reclusos apresentou o seguinte resultado: 

 

Pai/Mãe/Irmãos: 61 % ( sessenta e um por cento); 

Pai ou Mãe: 25 % (vinte e cinco por cento); 

Outros: 11 % ( onze por cento); 

Sem convívio familiar: 3 % ( três por cento); 

 

Referente à escolaridade dos presos obtivemos o seguinte resultado: 

 

Analfabeto: 6% (seis por cento); 

Ensino fundamental até 4° ano: 18% (dezoito por cento) 

Ensino fundamental até o nono ano: 67 % (sessenta e sete por cento); 

Ensino Médio: 8% (oito por cento); 

Ensino superior: 0% ( zero por cento); 

 

 

Quanto ao uso de drogas, obtivemos os seguintes dados: 

 

Sim: 67 % (sessenta e sete por cento); 

Não: 31 % (trinta e um por cento); 

Não informaram: 2% (dois por cento); 

Referente ao nível técnico da profissão exercida: 

 

Não possuía profissão: 39 % ( trinta e nove por cento); 

Exercia profissão sem qualificação técnica: 55 % ( cinquenta e cinco por cento); 

Exercia profissão com nível técnico: 5 % (cinco por cento); 

Não informou: 1 % (um por cento); 

 

Perspectiva de ressocialização: 

 

Nenhuma: 2 %; 

Baixa: 20 % (vinte por cento); 
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Média: 34 % ( trinta e quatro por cento); 

Alta: 42 % ( quarenta e dois por cento). 

 

Sendo assim, podemos sintetizar as informações e afirmar que o preso da PDFET, 

em sua maioria, auferia renda pessoal de um salário mínimo, a renda familiar não 

ultrapassa dois salários mínimos, é oriundo de lar composto pela forma tradicional de 

composição familiar (pai, mãe e irmãos), não ultrapassa o ensino médio, é usuários 

de drogas, não exercia nenhuma profissão ou exercia profissão que não depende de 

qualificação técnica e não possui muita expectativa de ressocializar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - A APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE PELOS TRIBUNAIS 
BRASILEIROS 
 

 

Não existe em nosso ordenamento jurídico pátrio norma positivada acerca da 

possibilidade direta de aplicação do princípio da coculpabilidade. Existe em nossa 

carta Magna, entre os artigos 1° e 3°, conforme demonstrado alhures, a 

responsabilidade do Estado em promover o bem-estar de seus concidadãos, assim 

como as obrigações decorrentes ao ente público na garantia e promoção destes 

direitos. 

 

Ocorre que a responsabilização do poder público frente à omissão e sua coautoria em 

crimes cometidos em decorrência à sua deficitária atuação enquanto garantidor do 

bem-estar não está objetivamente prevista. 
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O artigo 66 do Código Penal Brasileiro versa, de maneira genérica e abstrata, a 

possibilidade de aplicação deste princípio. Vejamos: 

 

Art. 66 - A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância 

relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista 

expressamente em lei. (G.N) 

 

Como não existe previsão legal, a aplicação da teoria da coculpabilidade torna-se 

unicamente doutrinária, amparada pela norma acima descrita, a qual prevê 

possibilidade de atenuação de pena em decorrência a fatores relevantes e não 

previstos em Lei. 

 

A doutrina majoritária nacional não admite a aplicação da teoria da coculpabilidade 

aos casos fatídicos. As alegações principais, segundo COELHO E FILHO são duas: a 

primeira e mais utilizada afirma que atenuar uma pena por deficiência estatal pode 

gerar uma grave crise social, pois seriam abrandadas as penas e, por consequência, 

aumento da criminalidade.  

 

É o que se observa na decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, processo nº 

0015792-77.2012.8.19.0063, na qual o autor suscita reconhecimento da atenuante 

genérica prevista no artigo 66, combinado ao princípio da Coculpabilidade.  

 

Transcrevemos abaixo parte do acórdão: 

 
incabível o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 66 do Código 

Penal, sob o flagrante disfarce da teoria da coculpabilidade, defendida 

pelo professor Eugenio Raúl Zaffaroni. Na hipótese vertente, não há uma 

prova concreta de que o acusado tenha uma baixa capacidade de 

autodeterminação, seja por influência de sua condição social ou não. Ao 

alegar a aludida tese, a defesa chamou para si o interesse de produzir a 

prova, mas assim não o fez, pois a versão apresentada carece, em regra, 

de exame pericial. Não obstante a responsabilidade parcial do Estado na 

formação do cidadão, as desigualdades sociais, próprias dos sistemas 

capitalistas, não podem servir como estímulo, tampouco como 
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prêmio, aos indivíduos que preferem se enveredar para a vida criminosa 

a buscar um trabalho lícito na sociedade. (G.N). 

 

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça do CEARÁ, na apelação de n° 

05029621120118060001 CE 0502962-11.2011.8.06.0001, versa o seguinte: 

 

A situação de pobreza aduzida pelo recorrente por si só não influencia o 

cometimento de crimes, haja vista que o ato criminoso perpassa pela 

própria vontade do agente, não sendo um mero determinismo de sua 

condição socioeconômica. Caso ocorresse o aduzido pelo apelante, todas 

as pessoas pobres que vivessem em comunidades desassistidas pelo 

Estado seriam autores de crimes, o que por obviedade não é o que ocorre, 

razão pela qual a jurisprudência pátria tem rejeitado a teoria da 

coculpabilidade estatal. 

 

Foi analisada decisão colegiada atinente ao SUPREMO TRIBUNAL MILITAR, 

decorrente da apelação de número 00000424820147040004, cujo relator foi 

ODILSON SAMPAIO BENZI, na qual, por unanimidade, não reconheceram a 

possibilidade de aplicação da citada teoria ao caso concreto, conforme descrito 

abaixo: 

 

Quanto à aplicação da Lei nº 11.719/08, este Tribunal vem rechaçando 

sua incidência nesta Justiça Especializada, nos termos da Súmula nº 15 

desta Colenda Corte. Preliminar de nulidade rejeitada, por maioria. 

Inaplicável, ainda, a Teoria da co-culpabilidade do Estado por ser 

incompatível com os bens e valores juridicamente tutelados pela 

caserna, assim como inexiste a ocorrência de "bis in idem", porque os 

tipos penais tratam de fundamentos diversos. Com relação à aplicação da 

atenuante da menoridade no patamar máximo, ressalte-se que também 

não merece prosperar, ante a gravidade e a reprovabilidade da conduta 

perpetrada pelo apelante, que agiu no tênue limite entre a culpa 

consciente e o dolo eventual. No tocante à incidência da atenuante de 

confissão, também não é o caso de ser considerada no caso concreto, 

uma vez que a autoria foi demonstrada por outros meios de prova. Negado 

provimento ao apelo defensivo. Decisão unânime. (G.N) 

 

A segunda decorre da súmula 231, a qual transcrevemos abaixo: 
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"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo 

do mínimo legal." 

 

Por mais óbvia e pequena que possa transparecer, ela indica que a atenuante não 

pode reduzir a pena ao mínimo legalmente previsto. Como veremos adiante, muitas 

penas são fixadas no mínimo, sendo que alguns defensores ainda assim peticionam 

com base na teoria da coculpabilidade, aliado ao artigo 66 do Código Penal, com 

intuito em diminuir a pena. 

 

O acórdão presidido pelo desembargador Sidney Rosa da Silva, da 7ª Câmara 

Criminal da referida corte (processo nº 0000888-75.2013.8.19.0044), que diz o 

seguinte:  

 

proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que muito embora 

não descarte a possibilidade de aplicação do princípio da Coculpabilidade, 

não o faz pelo fato de ter sido aplicada a pena mínima ao caso em questão. 

 

Embora reconheça a possibilidade de aplicação da teoria da coculpabilidade, não há 

como fazer incidir seus efeitos, tendo em vista a pena ter sido fixada no mínimo legal, 

em consonância ao conteúdo da Súmula nº 231 do STJ. 

 

COELHO E FILHO escreveram artigo científico na revista eletrônica do curso de 

Direito da Universidade Federal de Santa Maria, com a finalidade de analisar 

jurisprudências envolvendo os 27 Entes Federativos do país, datados entre 1° de 

Janeiro de 2014 e 22 de Fevereiro de 2016, nas quais havia sido abordado o tema 

Aplicação da Teoria da Coculpabilidade à situações fatídicas brasileiras. 

 

Os autores realizaram a coleta de dados através de pesquisa em páginas oficiais dos 

tribunais, procurando a palavra-chave “coculpabilidade”, analisando as decisões que 

lavavam em conta a aplicação ou não da citada teoria. 

 

Foram 447 acórdãos analisados, e em 05 Tribunais não se fez menção à aludida teoria 

(Roraima, Amapá, Pernambuco, Sergipe e Goiás). Todos os demais fizeram alusão, 

conforme tabela que consta no anexo ( anexo 3): 
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Os autores do artigo chegaram à conclusão que, majoritariamente, as cortes não 

aplicam a teoria da coculpabilidade, principalmente pelo receio de reconhecerem 

circunstância relevante que irá atenuar a pena, como sendo um aval para que a 

sociedade cometa crimes, e a argumentação para tal é de ordem prática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 
 

 

O presente trabalho foi realizado com o objetivo de identificar fatores sociais como 

possíveis motivadores de condutas criminosas. Para tanto, foi aplicado questionário 

aos detentos da PEDFT – PENITENCIÁRIA DEPUTADO EXPEDITO FARIA DE 

TAVARES, em Patrocínio- MG, porém o estudo reflete uma realidade mais ampla, 

pois no citado ergástulo cumprem pena reeducandos de todas regiões do Estado. 

 

O principal fato motivador deste estudo decorre da cobrança dos órgãos policiais por 

parte da sociedade civil organizada, através da imprensa, líderes comunitários ou até 

mesmo autoridades do poder público. 

 

Sobre tais órgãos recai a responsabilidade pelos crimes ocorridos. Em outras 

palavras, na maioria das vezes, a segurança pública é tratada como mera questão de 

polícia, ignorando-se as causas motivadoras do comportamento criminal. 



41 

 

 

 

O autor deste trabalho é policial militar e exerce suas atividades profissionais na 

condição de gerente. A responsabilidade que recai sobre a corporação e seus 

integrantes é imensa, entretanto não se nota a mobilização da sociedade para a 

origem do problema.  

 

A teoria da coculpabilidade, em apertada síntese, defende a tese que o Estado é 

responsável por prover o mínimo de dignidade a seus concidadãos, devendo garantir 

assistência social mínima. Como isto nem sempre é cumprido, o resultado são 

pessoas expostas às mazelas sociais. 

 

Considera que tal fato influencia diretamente na formação do carácter criminoso, pois 

deixa o indivíduo vulnerável. Como consequência sua autodeterminação poderá ser 

mais propensa ao cometimento de um crime, em dada situação factual. 

 

A teoria considera que não é justo alguém nessas condições ser punido com a mesma 

intensidade do que outra pessoa que não foi tão privada de assistência. Além disso, 

prega que o Estado deve ser também responsabilizado por ser omisso na prestação 

de serviços básicos, e tal se dará na aplicação da pena ao indivíduo vulnerável, que 

deverá ser abrandada. 

 

No Brasil não é comum a utilização deste princípio, tanto é que não existe previsão 

legal em nosso ordenamento que possibilite aplicá-lo ao caso concreto, restringindo-

se à análise jurisprudencial e doutrinária. 

 

Conforme descrito no capítulo 4, foram analisadas mais de 400 decisões colegiadas, 

e apenas uma entrou diretamente neste mérito, demonstrando que a aplicação das 

Leis em nosso país não a leva em consideração. 

 

O trabalho revelou que o preso da PDFET, em sua maioria, auferia renda pessoal de 

um salário mínimo, a renda familiar não ultrapassa dois salários mínimos, é oriundo 

de lar composto pela forma tradicional de composição familiar (pai, mãe e irmãos), 

não ultrapassa o ensino médio, é usuários de drogas, não exercia nenhuma profissão 



42 

 

 

ou exercia profissão que não depende de qualificação técnica e não possui muita 

expectativa de ressocializar. 

 

Denota-se, portanto, que a maioria dos presos na PEDFT abandonam os estudos 

muito cedo, ainda no ensino fundamental, fato este que se reflete em sua atividade 

profissional, pois não exercem, via de regra, profissão qualificada. 

 

Tal dado encontra-se em consonância ao valor médio aferido nas rendas familiares e 

pessoais, que são baixas. Sem dúvidas, o fator educacional está intimamente 

relacionado com este fenômeno, uma vez que a dificuldade de inclusão no mercado 

de trabalho pode refletir em conduta criminal. 

 

Outro dado muito interessante é o fato de 67% dos presos serem usuários de drogas. 

Tal fator é intimamente relacionado ao cometimento de crimes, seja para manutenção 

de vícios, seja para pagamento de dívidas advindas do consumo de drogas. 

 

Novamente, revela-se um problema relacionado à educação, uma vez que a 

conscientização sobre os malefícios e uma política de prevenção, focada na criança 

e ao adolescente não é observada. Óbvio que a educação não se trata de mera 

questão escolar, sendo a família também responsável por conduzir os hábitos e 

escolhas de seus dependentes.  

 

Talvez até mais que uma questão de educação, a prevenção do uso de drogas seja 

matéria relacionada à saúde pública. Novamente não observamos políticas realmente 

efetivas pelo ente público, dirigidas à prevenção das drogas.  

 

Nenhum dos reeducandos que responderam ao questionário possui formação 

acadêmica, e apenas 8% concluíram o ensino médio. A maioria abandonou os 

estudos no ensino fundamental, o que demonstra ineficiência de políticas públicas 

educacionais no sentido de evitar evasão das escolas, justamente em uma fase da 

vida que está se formando o carácter de uma pessoa. 

 

O único dado que não correspondeu à expectativa inicial foi a respeito da formação 

familiar dos detentos, pois a maioria advém de lares cuja formação é a tradicional. 
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Esperava-se dados que revelasse a formação de maneira diversa, desestruturada ou 

até mesmo em entes públicos.  

 

Denota-se que o núcleo familiar talvez deva se engajar e, juntamente com políticas 

públicas de educação, melhorar a orientação e formação de seus dependentes. Esta 

é uma medida difícil de ser trabalhada, pois estaríamos lidando com mudança de 

comportamento, hábitos e até mesmo valores. 

 

A conscientização é algo difícil de se realizar, pois, ao contrário das políticas públicas, 

depende de internalização por parte da sociedade, algo que não é simples de ser 

efetivado. Denota ainda continuidade, ou seja, trata-se de ação de longo prazo, cujos 

resultados não serão observados de maneira imediata. Entretanto trata-se de medida 

preventiva, cujo resultado irá perdurar por vários anos.   

 

Chegamos à conclusão que a teoria da coculpabilidade possui vasto campo de 

aplicação no direito brasileiro, assim como o ente público deve desenvolver e aplicar 

políticas públicas de inclusão social focadas à prevenção criminal, cumprindo assim 

com seu papel de garantidor de direitos fundamentais; caso contrário, deve ser 

responsabilizado pelos crimes cometidos por concidadãos afetados pela 

vulnerabilidade decorrente da ineficiente prestação de serviços estatais.  

 

Por fim destacamos que o fato dos redeeducandos da PEDFT apresentarem baixa 

renda pessoal e familiar, baixa escolaridade, serem usuários de drogas e exercerem 

profissão sem qualificação técnica, por si só não os fazem vulneráveis, e não os 

levam, obrigatoriamente, a apresentarem relativa auto determinação diante as 

situações fatídicas, pois cada caso deve ser analisado isoladamente. 

 

O que defendemos é a deficiência Estatal na prestação desses serviços essenciais 

básicos, culminando no resultado descrito no parágrafo anterior, o qual poderá 

influenciar na formação do carácter criminoso, existindo, portanto, possibilidade de 

aplicação da teoria da coculpabilidade. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 O presente questionário tem por finalidade coletar dados para elaboração 

de trabalho acadêmico científico para conclusão do curso de direito, possuindo como 

foco a influência do fator social. 

 

Pedimos que respondam os dados abaixo e desde já agradecemos a colaboração. 

 

01 – Qual a renda pessoal no momento em que foi preso? 

 

(  ) até um (01) salário mínimo (937,00 R$) 

(  ) até dois (02) salários mínimos (1874,00 R$) 

(  ) até três salários mínimos (2811,00R$) 

(  ) até quatro salários mínimos (3748,00R$) 
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(  ) mais que quatro salários mínimos  

 

02 – Qual a renda familiar no momento em que foi preso: 

 

(  ) até um (01) salário mínimo (937,00 R$) 

(  ) até dois (02) salários mínimos (1874,00 R$) 

(  ) até três salários mínimos (2811,00R$) 

(  ) até quatro salários mínimos (3748,00R$) 

(  ) mais que quatro salários mínimos  

 

03 – Você cresceu em um lar composto: 

 

(  ) por pai, mãe e irmãos 

(  ) somente por pai ou mãe 

(  ) outros familiares (avós, tios, etc.) 

(  ) sem convívio de familiares 

 

04 – Sua escolaridade é: 

 

(  ) Analfabeto 

(  ) Ensino Fundamental primeiros anos (1° ao 4° ano) 

(  ) Ensino Fundamental anos finais (5° ao 9° ano)  

(  ) Ensino Médio 

(  ) Ensino Superior 

(  ) Pós graduado 

 

05 – No momento em que foi preso, você era usuário de drogas: 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

06 – No momento em que foi preso, sua situação profissional se encaixa em qual das 

seguintes opções: 
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(  ) Não exercia profissão específica 

(  ) Exercia profissão da qual não exija qualificação técnica ( pedreiro, pintor, jardineiro) 

(  ) Exercia profissão que exigia qualificação técnica (eletricista, panificação, técnico 

trabalho, etc.) 

(  ) Exercia profissão que depende de curso superior para exercício  

07 – Após cumprir a pena, qual sua expectativa referente à ressocialização: 

 

(  ) Nenhuma possibilidade de ressocializar 

(  ) Baixa, pequena possibilidade de ressocializar 

(  ) Média possibilidade de ressocializar 

(  ) Alta possibilidade de ressocializar 

 

Não foi possível especificar neste modelo, mas o questionário aplicado foi impresso 

com cabeçalho e rodapé com a logomarca do CENTRO UNIVERSITÁRIO DO 

CERRADO DE PATROCÍNIO, utilizados no modelo padrão da instituição, contendo 

inclusive telefone, endereço, e-mail e CEP. 

 

ANEXO 2 GRÁFICOS sobre os dados colhidos com a pesquisa de campo 
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62

25

8 2 12

Renda Pessoal no momento em que foi 
preso

Até 01 salário

Até 02 salários

Até 03 salários

Até 04 salários

Até 05 salários

Não informou

32

29

28

7 4

Renda Familiar 

01 salário

até 02 salários

até 03 salários

até 04 salários

mais que cinco salários
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61
25

11 3

Composição familiar

Pai/Mãe/Irmãos

Pai ou Mãe

Outros

Sem convívio familiar

6
18

67

8

ESCOLARIDADE

Analfabeto

Ensino fundamental até 4°
ano

Ensino fundamental até 9°
ano

Ensino Médio
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67

31

2

USUÁRIO DE DROGAS

Sim

Não

Não informou

39

55

5 01

PROFISSÃO EXERCIDA

Nenhuma

Profissão sem qualificação

Qualificação Técnica

Não Informou



54 

 

 

 

 

ANEXO 3 Tabela referente à aplicação da teoria da coculpabilidade entre o período 

de 1° de Janeiro de 2014 e 22 de Fevereiro de 2016, em pesquisa realizada por 

COELHO E FILHO, 2016. 

 

 

2
20

34

42

PERSPECTIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO

Nenhuma

Baixa

Média

Alta


