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1 -  INTRODUÇÃO À PENOLOGIA

ri

1.1. Teorias da Pena, Penologia e Poder Punitivo

1.1.1 A principal característica das norm as ju ríd icas é a coercitivi- 
dade. N ão há d ireito  sem sanção. Isto significa que, na estru tu ra  do 
d ire ito  penal, a previsão de um a conduta com o crim e estará sempre 
vinculada ã possibilidade concreta de os Poderes constituídos habilitarem  
um  ato de coerção. A própria C onstitu ição, ao estabelecer os princípios 
que regem  o sistema de crim es e de penas, determ ina que os tipos in c ri
m inadores (figuras abstratas que descrevem  as condutas crim inais) fixem , 
com o conseqüência de sua violação, um a resposta punitiva (pena), in de
pendente da sua espécie (pena privativa de liberdade, restritiva de d irei
tos ou m ulta).

Assim, a estrutura da norm a penal (tipo penal incrim inador) é for
mada pela associação entre o preceito prim ário, descritivo da conduta 
proibida — p. ex., “matar alguém" — e o preceito secundário, que estatui a 
punição — “pena: reclusão de 0 6  a 2 0  anos” (art. 121, Código Penal). A au
sência do preceito secundário descaracteriza a lei penal, aproxim ando a 
regra ju ríd ica das norm as morais ou das prescrições éticas. É possível afir
mar, pois, que o direito se distingue das instâncias informais de controle 
social pela sanção, não existindo ordem  jurídica sem coerção. Em  particu
lar, o direito penal se distingue das demais esferas do direito (instâncias 
form ais de controle) pela natureza e pela intensidade da sanção: enquanto 
a sanção característica dos demais ram os do direito, notadam ente o d irei
to civil, é de natureza reparatória (restituição, ressarcimento), a pena cri
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m inai implica necessariamente a privação ou a restrição de um  direito 
(liberdade)1.

Segundo Kelsen, a coerção jurídica se efetiva na aplicação de u m  mal 
ao infrator, m esmo contra a sua vontade e em pregando a força física se 
necessário: “na medida em que o acto de coacção estatuído pela ordem jurídica 
surge como reação contra a conduta de um indivíduo pela mesma ordem jurídica 
especficada, esse acto coactivo tem o caracter de uma sanção e a conduta humana 
contra a qual ele é dirigido tem o caracter de uma conduta proibida, antijurídica, de 
um acto ilíríto ou delito (...). O  direito é uma ordem coactiva, não no sentido de que 
ele — ou, mais rigorosamente, a sua representação — produz coacção psíquica; mas 
no sentido de que estatui actos de coacção, designadamente a privação coercitiva 
da vida, da liberdade, de bens econômicos e outros, como conseqüência dos pressu
postos por ele estabelecidos”2.

M ax W eber demonstra que a soberania do Estado m oderno se concre
tiza por m eio da força, com o coerção resultante do exercício legítim o dos 
poderes constituídos. As relações entre a constituição do poder político e a 
violência da pena seriam, portanto, simétricas. N ão por outra razão, o pro
je to  político de legitimação dos Estados m odernos se sustenta na ju st^cação  
da centralização do poder e, consequentem ente, da imposição de sanções.

As teo ria s  de  fu n d a m e n ta ç ã o  das pen as operam, portanto, com o 
discursos de racionalização do poder soberano, sobretudo porque o m o
nopólio da coação legítim a representa um a das principais conquistas da 
m odernidade. Im portante lembrar, p. ex., que W eber caracteriza o Estado 
m oderno com o um a “comunidade humana que, dentro dos limites de determina
do território — a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do 
Estado — reivindica o monopólio do uso legítimo da violênciaJísica. Logo, o Estado

1 A diferenciação entre as sanções no direito penal e dos demais ramos do direito adqui
re, na atualidade, um  m aior nível de complexidade. Não apenas pelo feto de os ordena- 
m entosjurídico-penais contemporâneos ampliarem o rol das penas em razão da crise da 
pena de prisão (pena privativa de liberdade), com a incorporação das penas pecuniárias e 
restritivas de direito, mas, sobretudo, pela expansão do denominado direito (administra
tivo) sancionador. São inúm eros os estudos que apontam  esta diminuição entre as fron
teiras dos ilícitos penais e extrapenais em decorrência de influências recíprocas. Note-se, 
por exemplo, o rico debate na dogmática brasileira sobre o caráter penal das sanções 
aplicáveis aos atos de improbidade administrativa e, de forma mais próxima ao campo da 
justiça criminal, os estudos sobre a natureza dos atos infracionais de adolescentes em 
conflito com a lei (direito penal juvenil).
2 KELSEN, Teoria Pura do Direito, p. 62.



se transforma na única fonte do ‘direito’ à violência”3. N a tradição ju ríd i
ca brasileira, Tobias Barreto, ao tratar dos fundam entos do poder de punir, 
conclui de forma semelhante: “assim como a ideia de um território entra na 
construção do conceito de Estado, da mesma forma a ideia de direito de punir é um  
dos elementos formadores do conceito geral da sociedade”4.

Neste sentido, desde o ponto de vista da teoria política, duas con
clusões são possíveis sobre a form a m oderna de percepção e de represen
tação da sanção penal. A prim eira é a de que o uso da força e a reivindi
cação de sua legitim idade instauram  a ordem  jurídico-política; a segunda 
é a de que a pena im posta pela autoridade constituída é, inevitavelmente, 
um  ato de violência program ado pelo poder político e racionalizado pelo 
saber ju ríd ico . E xatam ente por caracterizar-se com o ato de violência, o 
discurso ju ríd ico  im põe que o exercício da força no in terior da ordem  
política seja limitado por regras e legitimado por discunos (teo rias d a  p en a ).

D o contrário, se não houver limitação e legitimação do exercício do 
poder de punir, e sendo a sanção um a m anifesta imposição de violência, 
não haveria diferença entre o Estado (com unidade jurídica) e um a orga
nização crim inosa, visto que ambos adotam  os mesmos recursos para 
im por sua vontade: privação de determ inados bens (vida, liberdade, patri
m ônio) por m eio da violência.

A questão é levantada por Kelsen, quando analisa o direito com o 
um a ordem  norm ativa de coação e estabelece a distinção entre a com uni
dade jurídica e um  bando de saqueadores. Kelsen sustenta que a diferença 
entre as norm as e as coações impostas pelas distintas com unidades (socie
dade civil e grupo crim inal) decorre do feto de que a sanção ju ríd ica não 
é um a norm a isolada, mas integrante de um  sistema norm ativo, vigente 
em  determ inado território , cujo fundam ento de validade é a Constituição 
norm ativa5.

O  problem a central da penologia, porém , desde um a perspectiva 
crítica, para além da legitim idade jurídica das penas e dos seus critérios de 
limitação, é o de que os discursos dejustificaçâo (teorias da pena), inva
riavelmente, naturalizam  as conseqüências perversas e negativas da pena 
com o realidade concreta. N este sentido, D avid Sánchez R u b io  identifica

3 W EB ER , C iê rn a e  Política, p. 56 (grifou-se).
* B A R R E T O , Fundamentos do Direito de Punir, p. 643.
5 KELSEN, Teoria Pura do Direito, pp. 74-82.
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um  processo de inversão (ou reversão) ideológica dos direitos humanos que con
siste na im plem entação de técnicas (discursivas) de garantia dos direitos 
hum anos que, em  sua instrum entalização, viola direitos humanos. Em  
relação ao poder punitivo, este procedim ento de inversão do significado 
de tutela dos direitos hum anos fica bastante nítido se for possível “reconhe
cer que a pena sempre possuiu o caráter de um mal, ainda que se queira impor a 
favor do condenado”6.

1.1.2. Heleno Cláudio Fragoso, ao discutir a c r ise  das te o ria s  da  
p en a  na atualidade, coliga as justificativas e os fins das penas às próprias 
funções do Estado: “se contemplarmos a evolução processada na teoria da pena, 
verificaremos que os juristas, desde há muito, têm-se ocupado com a determinação 
do sentido e do fim  da pena. Essa problemática está hoje ao centm da crise do siste
ma punitivo. Parece ciam que a justificação da pena se encontra na própria função  
do Estado, como tutor e mantenedor da ordem jurídica, destinada à consecução e à 
preservação do bem comum. Isso se ft&: através da proteção de certos estados valiosos, 
que são os bens jurídicos, que o Estado busca preservar através da ameaça penal”7.

Nota-se, pois, que os discursos sobre a legitim idade ou a ilegitim i
dade das violências públicas vinculam  o direito penal ã teoria política, 
sendo o problema da justificação do poder punitivo o ponto de conver
gência entre ambas as disciplinas. N orberto  Bobbio afirm a que o alfa e o 
ômega da teoria política é com o se adquire, com o se defende, com o se con
serva, com o se perde, com o se exerce o poder e, sobretudo, de que forma os 
cidadãos se protegem das violências derivadas do seu exercício8.

A questão da aquisição, do exercício e das formas de limitação das 
violências legítimas (ou legitimadas) é central na filosofia política e no 
direito (penal). N o entanto, diferentem ente da ciência política, que pro
cura responder aos problemas decorrentes das formas de aquisição e de 
constituição legítim a do poder, o direito  penal ocupa-se em  justificar

6 SA N C H EZ R U B IO , Invenién Ideológica y  Dencho Penal Mínimo, Dewlonial, Intercultural 
y  Antihegemónico, p. 139.

Sobre a questão da reversibilidade do direito, H E R R E R A  FLORES, Hada una Vi- 
sión Compleja de los Denchos Humanos, pp. 19-78; e SÁ N CH EZ RU BIO , Reversibilidade do 
Direito, pp. 21-32.
7 FRAG OSO, Lições de Direito Penal, p. 546.
8 BOBBIO, Uetà dei Diritti, p. 157.



(processo de racionalização)9 o exercício da violência estatal, organizando 
os discursos dejustificaçâo em  grandes m odelos narrativos denom inados 
teorias da pena.

Assim, ao pressupor com o superada a indagação sobre a (^legitim i
dade do Estado em  im por sanções10, a dogmática penal, por m eio da peno
logia, constrói os discursos de legitimação da sanção crim inal de forma a 
propor um  fondam ento racional ao ato de coação política e, em  decorrência, 
habilitar o exercício do controle social realizado pelos Poderes constituídos.

N este quadro, a questão prim eira a ser colocada é, exatam ente, por 
que punir?

1.2. Localização da Penologia na Estrutura do Direito Penal e 
os Modelos de Justificação (Teorias da Pena)

1.2.1. A estrutura dogm ática do direito penal é consolidada a partir 
de três grandes discursos de sistematização: (a) teoria da lei penal; (b) teo
ria do delito; e (c) teoria da pena.

A te o r i a  d a  le i p e n a l restringe-se aos procedim entos de funda
m entação e de validação das norm as penais no tempo, no espaço e em  rela
ção às pessoas. São temas de estudo os critérios de elaboração das leis e sua

9 A criminologia, como ciência empírica, terá como preocupação central a exposição (e 
a crítica) das formas como as penas sâo aplicadas e, consequentemente, das disfonções com 
os discursos dejustificaçâo. Por esta razâo, o discurso criminológico adquire tonalidade 
crítica em relação ao direito penal. As tensões entre as distintas disciplinas integrantes das 
ciências criminais serão expostas pontualm ente na análise das teorias da pena.
10 Em realidade, a teoria do direito penal não superou a indagação sobre a (i)legitimidade 
do poder de im por sanções. O  direito penal dogmático tem esta legitimidade como um  
pressuposto de ordem. A crítica é realizada, nas ciências criminais, pela crim inolo^a, mas 
especificamente a criminologia crítica abolicionista.

N o entanto, apesar de a perspectiva crítica orientar o trabalho, em  decorrência de seu 
objeto estar circunscrito ao âm bito dogmático, a discussão sobre a tensão entre justijicacio- 
nismo e abolicionismo não será analisada pontualmente. A ideia de superação do problema da 
l^itimidade da pena pela teoria do dimto penal nâo significa, pois, a exclusão a priori das teses 
abolicionistas. Sobretudo porque grande parte das críticas aos discursos de legitimação 
advêm desta orientação teórica. Todavia, a limitação dogmática acaba por excluir o estudo 
autônomo do abolicionismo do horizonte da investigação. Sobre o debate entre justifica- 
cionismo e abolicionismo, conferir CARVALHO, Antimanual de Criminologia, pp. 137-154.
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aplicação tem poral (definição do m om ento do crim e, vigência das leis 
penais no tem po e condições de aplicabilidade ultrativa e retroativa das 
leis), de verificação espacial (local do delito, territorialidade e extra terri- 
torialidade das leis) e de incidência sobre os sujeitos (ativos e passivos) do 
delito (imunidades). O  estudo da teoria da lei penal coloca questões rela
tivas ao como, quando, onde e contra quem  as norm as penais serão (ou não 
serão) aplicadas.

A t e o r i a  d o  d e lito  trata dos critérios e das condições que tornam  
possível qualifitór com o crim e determ inada conduta, ou seja, cria os pressu
postos objetivos e subjetivos de im putação para afirm ar a existência do 
fato-crim e e atribuir responsabilidade ao seu autor. M etodologicam ente a 
teoria do crim e desdobra sua análise em  três m om entos distintos (tipicida- 
de, ilicitude e culpabilidade) que se caracterizam  com o elem entos do 
conceito analítico de delito e com o critérios de adjetivação da conduta 
(ação ou omissão). O  estudo, portanto, é realizado em  um a estrutura tri-  
partida que se reduz ao preceito crime é uma conduta típica, ilídta e culpável.

A te o r ia  da  p e n a  ou p e n o lo g ia , em bora seja apresentada com o 
disciplina norm ativa, regrada pelos princípios de interpretação elaborados 
pela dogm ática, apresenta no sistema de direito  penal im portantes traços 
distintivos em  relação ã teoria da lei penal e ã teoria do delito.

O  prim eiro  é relativo ao tema de análise. A pena estatal, diferente
m ente dos pressupostos ju rídicos de im putação do crim e, transcende a 
m atéria estritam ente dogmática. C onform e apontado anteriorm ente, na 
m odernidade, o local de debate sobre os fundam entos e a legitim idade do 
poder estatal de punir foi o da filosofia política. Os prim eiros contratua- 
listas (Hobbes, Locke, Rousseau, Voltaire, p. ex.), ao justificarem  o Estado 
m oderno, discutem  as condições nas quais é possível afirm ar com o legíti
m a a restrição dos direitos considerados naturais (vida, liberdade, patrim ô
nio). As grandes narrativas filosóficas sobre o Estado m oderno obrigato
riam ente tiveram  de enfrentar o tem a do d ire ito -po der de pun ir. O  
problema, portanto , não é exclusivo e transcende a ciência dogm ática do 
direito (penal).

O  segundo traço distintivo é o que diz respeito ã inserção do tema no 
cam po do controle social. Com o conseqüência ju ríd ica da prática de fetos 
instituídos com o delitos, as penas — assim com o as medidas de segurança 
e as medidas socioeducativas — in tegram  o rol de respostas oferecidas pelo 
Estado ao infrator. O  tem a se insere, portanto , no debate sobre os m eca
nismos de adm inistração da justiça crim inal e expõe, inevitavelmente, os



índices de m aior ou m enor respeito das agências estatais de controle social 
aos direitos fundam entais. Em  outras palavras, a form a de imposição das 
penas, das m edidas de segurança e das medidas socioeducativas perm ite 
verificar o grau de adequação das práticas do sistema penal com  os seus 
discursos legitim adores, bem  com o o nível de respeito do poder estatal 
pelos direitos das pessoas condenadas ou internadas.

A terceira nota distintiva é relativa ã dimensão processual penal e aos 
lim ites da m atéria no âm bito das disciplinas dogmáticas. D iferentem ente 
da teoria do delito e da teoria da norm a penal, cuja perspectiva de análise 
é em inentem ente in terna ao d ireito  penal, ou seja, são saberes autorrefe- 
renciais intrínsecos ã dogm ática jurídico-penal, a penologia tam bém  se 
insere com o tem a de relevância nas práticas processuais, fundam entalm en
te porque a aplicação da pena é realizada no ato que encerra o processo 
penal de conhecim ento, que é a sentença penal. Por outro  lado, com  o 
trânsito em  julgado da sentença penal condenatória (pena) ou da sentença 
absolutória im própria (medida de segurança), inicia-se a fase de execução 
e, em  foce do notório  processo de jurisdicionalização, a experiência san- 
cionatória será partilhada pelo d ire ito  penal m aterial, pelo d ireito  proces
sual penal e pelo direito penitenciário sancionador (administrativo).

Em  foce da pluralidade de olhares possíveis, a investigação sobre as 
penas e as medidas de segurança ultrapassa as fronteiras da dogmática penal 
para integrar estudos de teoria política, de teoria do estado, de sociologia 
do controle social, de crim inologia, de direito processual penal e de direito 
penitenciário. A penologia, contrariam ente às demais teorias que sustentam 
o direito penal, não se restringe, pois, ã análise norm ativa, agregando ao 
cam po de investigação im portante e inevitável perspectiva empírica.

Assim, a penologia (teoria da pena em sentido amplo)11 trata de quatro 
questões centrais relativas às penas e às m edidas de segurança: (1 -)Junda-

11 Im portante destacar a distinção terminológica queserá utilizada no  trabalho. O  termo 
íeoria da pena em sentido amplo — teoria d a p e n a  no singular — será referência para indicar 
um a das três teorias centrais que formam o sistema de direito penal, quais sejam, teoria 
da lei penal, teoria do delito e teoria da pena .E m  sentido amplo, portanto, a teoria da 
pena se associa às demais teorias do direito penal. N o entanto, a análise da teoria da pena 
é proposta a parrir de uma divisão metodológica em quatto etapas: (a) teorias da pena (em 
sentido estrito); (b) aplicação dapena; (c) execução da pena e (d) extinção da punibilida
de. Com o espécie do gênero, as teorias da pena (no plural) correspondem aos discursos 
dejustificaçâo das sanções em direito penal.
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mentação (teorias da pena); (2-) aplicação; (3-) execução; e (4^) extinção. As 
questões colocadas pela m atéria dizem  respeito, portanto, ao por que, como 
e quando punir, seguindo a m etodologia proposta por Ferrajoli em  Direito 
e Razão.

1.2.2. A discussão sobre os fu n d a m e n to s  d a  p u n iç ã o  invariavel
m ente gera no expositor ju r is ta  teórico) a tentação de reconstru ir histo
ricam ente as teorias de justificação. Assim, é bastante com um  ver na 
dou trina  do direito penal o retrocesso aos modelos da Antiguidade, com  
remissões ao Velho Testam ento ou ao C ódigo de H am urábi, sobretudo 
para identificação da ‘origem ’ do discurso retributivo taliônico12.

O corre que todos os sistemas punitivos, da antiguidade ã pós-m o- 
dernidade, apresenta (ra)m discursos mais ou m enos coerentes sobre a le
gitimidade das incriminações e os fundam entos dos castigos13. E m  qualquer 
época, em  qualquer local, é possível encontrar justificativas ã imposição de 
sanções pela com unidade ao infrator das suas leis a partir dos vínculos com 
as norm as de cultura, que em  últim a instância dizem  da própria constitui
ção do poder com unitário — vejam-se, p. ex., as adesões dos sistemas pu 
nitivos aos discursos jusnaturalistas ^usnaturalism o cosmológico, teológi
co ou antropológico) antes do processo de racionalização do político pelo 
ju ríd ico . Apenas na m odernidade, com  a pretensão de cientificidade e de 
racionalização do poder soberano, que são elaboradas as grandes narrativas 
sobre a punição, no sentido pelo qual atualm ente são identificadas. Estas 
narrativas dejustificaçâo são denom inadas te o r ia s  d a  p en a .

12 Esta forma de abordagem que se pretende historiográfica invariavelmente aponta a 
fonte do retributívismo na Bíblia e no Código de Hamurábi: "vioí^ão por violação, olho por 
olho, dente por dente; assim como ele causou uma injúria a um homem, assim será Jeito contra ele” 
(Levítico, 24:20); "se um homem lança uma maldição contra outro h o m w , sem justficação, aque
le que a lança deverá ser condenado à morte” (Código de Hamurábi, prim eiro decreto).
13 Em  outro momento, embora referindo um  específico sistema de criminalização (crí- 
minalização das drogas), constatou-se que "as reconstruções históricas em geral, e em particular 
as relativas aos sistemas legislativos penais, sempre são difáeis de realizar. U m  dos fatores que lhes 
confere am plexidade é o de que os sistemas punitiw s, por sua tendênáa anstante a maxim izar a 
criminalização, invariavelmente atribuem, em algum períotk histórico, algum tipo de sanção para 
condutas desviantes, ou seja, não ó incomum a reedição de hipóteses criminalizadoras.Destaforma, 
sempre ê possível encontrar tipos penais (ideais) histórias para que se possa fa zer  referêntia à origem 
de determinada lei criminal” (CARVALHO, A  Política Criminal de Drogas no Brasil, p. 9).

Sobre os usos de perspectivas históricas nas monografiasjurídicas, conferir CARVA
LHO, Como (não) se f a z  um Trabalho de Conclusão, pp. 8-12.



O  projeto da m odernidade, no âm bito do direito penal, fom enta a 
proposição de modelos universais de legitimação das sanções que possam 
ser aplicados com o resposta a qualquer tipo  de delito, em  qualquer situação, 
independentem ente dos indivíduos implicados e das características do caso. 
O  processo de elaboração de justificativas das sanções transforma-se, des
se m odo, em  u m  eviden te exercício de construção de tipos ideais, gerais e 
abstratos, que perm item  harm onizar toda a programação das agências do 
sistema penal em  tom o de determ inado prindpio ou sentido unificador. O  
princípio unificador do sistema de legitim ação das sanções será exatam en
te aquela justificativa fornecida pelas teorias da pena. As teorias da pena 
não passam, em  últim a análise, de estereótipos abstratos d e ju s t^ cação  ou, 
em  term os weberianos, de tipos ideais teóricos.

N ão por outra razão a resposta ã pergunta por que punir? confere as 
condições de possibilidade dos dem ais discursos que sustentam o sistema 
penal: os critérios de im putação (direito penal), as formas de instrum en
talização e de incidência das norm as (teoria do processo penal), os rum os 
da crim inalização (política crim inal) e a im agem  dos atores envolvidos no 
delito e na sua repressão (crim inologia).

1.3. Critica Criminológica às Teorias da Pena: Intencional 
Violação à Lei de Hume

1.3.1. Distinção tradicional na enciclopédia das ciências crim inais 
— term o cunhado por Liszt para defin ir o “conjunto vastíssimo de disciplinas 
cientficas que tem o crime por objecto”14 — é aquela relativa ao caráter norm a
tivo e dogm ático do d ire i to  p e n a l e à condição empírica da c r im in o lo 
gia. Assim, enquanto o direito penal, com o ram o da ciência jurídica, es
taria centrado na discussão sobre os pressupostos de validade e de aplicação 
das norm as penais com  in tu ito  de defin ir a responsabilidade penal, a cri
m inologia direcionaria sua atenção ao fenôm eno do delito (e do desvio) e 
à instrum entalização e à efetivação das norm as por m eio das decisões ju 
diciais e dos atos da administração.

Segundo R oxin , o caráter norm ativo do direito  penal se expressa 
na análise das regras jurídicas e da sua aplicação, diferentem ente da crim i
nologia, que se coloca, dentre as disciplinas que com põem  a ciência global

14 A pud  FIG U EIR ED O  DIAS, Direito Penal Português, p. 18.
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do direito penal (Liszt), “como ciência da realidade” '3. Nas palavras de Cláu
dio Brandão, esta divisão m etodológica significa “que o Direito Penal busca 
investigar o crime à lu z  das normas, do dever-ser, ao passo que a criminologia 
busca investigá-lo à luz da realidade fenomênitó. Consequentemente, os conceitos 
criminológicos de delito busMm explicá-lo à lu z  do ser, enquanto o conceito jurídico 
buscará compreendê-lo à luz  do dever-ser” 16.

A precisa delim itação das fronteiras dos saberes penal e crim ino ló - 
gico produziu dois cam pos absolutam ente autônom os, dois universos 
científicos distintos, com  m étodos, objetos e linguagem  próprios. N ão por 
outro m otivo a crim inologia invariavelm ente foi apresentada, pela dogm á
tica juríd ico-penal, com o um a ciência auxiliar do direito penal'7.

A impossibilidade de intersecção entre os saberes é derivada da ob
servância da L ei d e  H u m e , m áxim a lógica segundo a qual não é possível 
alcançar logicamente conclusões prescritivas ou morais a partir de elem en
tos descritivos ou fáticos. A proibição de derivar valores de fatos objetivos 
determ ina que um  dever-ser não poderia resultar de um  ser e vice-versa. A 
transposição da Lei de H um e  às ciências crim inais im pediria, p. ex., que a 
crítica crim inológica baseada em  dados em píricos da realidade fenom êni- 
ca invalidasse premissas normativas ou fundam entos dogmáticos. Assim, 
o horizonte válido de crítica seria apenas aquele que se estabelece em  sua 
própria zona de intervenção: crítica dogm ática ao direito penal e crítica 
crim inológica ã crim inologia.

A observância ã Lei de Hume, no cam po da penologia contemporânea, 
é um  dos principais postulados teóricos defendidos, p. ex., por Ferrajoli. 
Segundo o autor, a pergunta “por que castigar?” pode ser entendida em  dois 
sentidos diferentes: (a) por que existe a pena? ou por que se pune?  e (b) por que 
deve existir a pena? ou por que se deve punir? O  prim eiro seria um  problema de 
ordem  científica, que adm itiria somente respostas de caráter empírico form u
ladas m ediante proposições assertivas verficáveis e refutáveis, isto é, a partir de 
dados feticos considerados verdadeiros ou falsos. O  segundo sentido revelaria 
um  problema de cunho filosófico, que admitiria apenas respostas de caráter 
ético-político formuladas m ediante proposições normativas, nem  verdadeiras, 
nem  falsas, m as somente aceitáveis e inaceitáveis c o m o  justas ou injustas.

15 R O X IN , DereAo Penal, p. 46.
16 BRA NDÃ O, Teoria Jurídica do Crime, p. 5.
”  Sobre a questão da auxiliaridade da criminologia, conferir CARVALHO, A nlim anual 
de Criminologia, pp. 15-17.



E m  outros term os, aduz Ferrajoli que a prim eira indagação estaria 
sustentada na existência do fenômeno pena, ou seja, do fato  punição, que 
traduz problemas de ordem  histórica ou soáológica — incluindo-se logicamen
te nesta perspectiva sociológica a criminologia, tam bém  nom inada por alguns 
autores com o soaologia do desvio. A segunda questão revelaria o dever-ser 

jurídico da pena ou do direito de punir, situação que rem eteria a discussão 
às prescrições norm ativas que validam  as sanções18.

1.3.2. A partir desta proposição de reforço dos lim ite s  e n tre  o 
d ire i to  p e n a l e a  c r im in o lo g ia , em  term os específicos, e entre o direito 
e a sociologia, em  term os gerais, Ferrajoli aponta com o incursas em  vícios 
metodológicos todas as respostas ao problem a das penas (à pergunta por que 
castigar?) que confundem  as suasfunções (uso descritivo histórico ou socio
lógico) ou as suas motivações (uso descritivo jurídico) com  os seus f in s  (uso 
norm ativo axiológico). D e igual form a reputa  com o equivocadas todas as 
proposições que não diferenciam  o ser (de foto ou de direito) do dever-ser 
(axiológico) da pena. O  erro que o autor aponta estaria representado no 
foto de se assum ir a explicação da pena com o a sua justificação ou vice-versa. 
Seriam, pois, segundo o autor, ideológicas todas as doutrinas e as teorias que 
incorressem  na sobreposição dos modelos de justificação aos esquemas de 
explicação e todas as teses que confundissem  o dever-ser e o ser da pena19, 
ou seja, todas as proposições teóricas que violassem a Lei de H um e.

A opção m etodológica de Ferrajoli revela a adesão explícita aos 
postulados do positivismo ju ríd ico  que, instrum entalizado pela dogm ática 
jurídica, lim itará a compreensão e a crítica do direito ã esfera exclusiva
m ente norm ativa — a propósito, é exatam ente este tipo de opção m etodo
lógica que perm ite situar o garantism o den tre as inúm eras correntes do 
neopositivism o ju ríd ico  contem porâneo. O  papel do pensador da ciência 
ju ríd ico -penal, neste quadro, seria o de adotar determ inado sistema de 
ampreensão e, a partir dos seus pressupostos e dos seus princípios fundacionais, 
estabelecer as condições de validade para a série de desdobramentos lógicos 
exigidos pelo sistema. N o  caso da ciência jurídico-penal, a adoção de deter
m inado sistema de compreensão exigiria a formulação de critérios para ga
rantir condições de validade (coerência e completude) a todos os seus níveis 
de incidência (lei penal, delito e pena) em  todos os seus desdobram entos

18 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 314.
19 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 315.
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(teoria da lei penal: lei penal no tem po, no espaço e em  relação às pessoas; 
teoria do delito: conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade; teoria da pena: 
fundam entos, aplicação, execução e extinção da punibilidade).

1.3.3. A ruptura com  a assepsia positivista e a sua conseqüente abs
tinência de experim entação dos fenôm enos da vida cotidiana — m orm ente 
em um  campo de saber m arcado pela radicalidade das violências individual 
e institucional — ocorre com  o advento da te o r ia  c r í t ic a  d o  d ire i to  e, 
em  especial, com  a c r im in o lo g ia  c r ític a .

N o  cam po da punição, a exposição realizada pela crim inologia crí
tica acerca da profunda discrepância existente entre  os discursos apresen
tados pelas teorias dejustificaçâo (dever-ser) e as Junções exercidas pelas agên
cias de p u n itiv idad e  (experiência fenom ênica) to rn o u  irreversível o 
processo de reconhecim ento do saber crim inológico pela dogmática. Fato 
que perm itiu, inclusive, o desenvolvim ento de um a im portante corrente 
dogm ática crítica no direito penal.

N este  sentido, a crim inologia crítica operou nas ciências crim inais 
a revogação da L ei de H um e, perm itindo que o saber em pírico sobre o 
funcionam ento das agências do controle penal servisse com o instrum ento 
de desconstrução, de modificação e de transposição do saber dogmático. 
Exatam ente nesta linha foi desenvolvida a ideia da crim inologia crítica 
com o crítica do direito penal (Baratta)20 nos países ocidentais de tradição 
ju ríd ica rom ano-germ ânica.

Desde a perspectiva crítica, M unoz C onde e Hassem er sustentam, 
pois, “a importância que, para evitar a cegueira frente à realidade que muitas v& es 
tem a regulação jurídica, o saber normativo, ou seja, o jurídico, deva ir sempre acom
panhado, apoiado e ilustrado pelo saber empírico, isto é, pelo conhecimento da rea-

  20 Baratta, ao configurar a criminologia crítica como crítica ao direito penal, postula a
50 co nsttu ^o  de uma sociologia do direito penal, cujo objeto corresponderia a três categorias 

de comportamentos: “a sociologia jurídico-penal estudará, pois, em primeiro lugar, as ações e os 
comportamentos normativos que consistem na formação e na aplicação de um sistema penal dado; em 
segundo lugar, estudará os fe ito s do sistema penal entendido como aspecto 'institucional' da Kação 
ao comportamento desviante e do conespondente controle social. A  teneira categoria de ações e com
portamentos abrangidos pela sociologia jurídico-penal compreenderá, ao contrário, (a) as reações não 
institucionais ao comportamento desviante, entendidas como um aspecto integrante do controle social 
do desvio, em conconência com as reações institucionais estudadas nos dois primeiros aspectos, e (b) 
em nível de abstração mais elevado, as conexões entre um sistema penal dado e a anespondente es
trutura econámico-social” (BARATTA, Criminologia Critica e Critica do Direito Penal, p. 23).



lidade (...)”21. N o  entanto, coráorm e notam  os autores, “a relação entre o 
saber normativo e o saber empírico, próprio de cada uma destas formas de abordar a 
realidade, não é, sem embargo, idílica, mas conflituosa e tem, todavia, muitos pon
tos de contato, onde às vezes entram em claro enfrentamento a solução que propõe 
uma parte, a normativa, e a que propõe a outra, a empíritó, não sendo raro que, às 
vezes, esta seja uma das causas da disjunção e ineflcáría das normas jurídico-penais 
na solução de determinados conflitos ou que o próprio saber empírico careça de influ
ência na regulação jurídica de um determinado problema”22.

C onform e sustentado, a pesquisa sobre penas e m edidas de seguran
ça rom pe as fronteiras da dogm ática ju ríd ico-penal, in tegrando-se aos 
estudos críticos de teoria política, de teoria do estado, de sociologia do 
controle social e de crim inologia. O  estudo das múltiplas dimensões da 
punição, portanto , não deve estar enclausurado na esfera dogm ática de 
norm atividade23, sendo im prescindível ã pesquisa ju ríd ico-penal aportar 
na investigação empírica.

Assim, sem quaisquer pudores se assume explicitam ente neste tra
balho o vírío ideológico atribuído pejorativam ente por Ferrajoli. A opção pela 
perspectiva crim inológica crítica perm ite abandonar a devoção sacra ã Lei 
de H um e  em  nom e da preocupação efetiva com  a vida das pessoas que sofrem 
com as interm itências criadas pelas grandes narrativas teóricas. In term i- 
tências expostas na tensão entre as formas abstratas dejustificaçâo da pena 
e a experiência real da aflição punitiva. A opção, portanto , deriva da p reo
cupação exclusiva de garantir os direitos hum anos de todos aqueles que 
foram  envolvidos em  fatos nom inados com o crime e que resultaram  em  
punição; aquelas pessoas identificadas com o frágeis nas situações-problem a 
geridas pelo sistema punitivo, ou seja, a vítima no m om ento do delito, o 
réu no m om ento do processo e o condenado nos m om entos de efetivação 
da pena ou da m edida de segurança.

N este sentido Zaffaroni é preciso ao postular um  sistema de com 
preensão do direito penal configurado com  a finalidade exclusiva de lim i-

21 M U N O Z  C O N D E  e HASSEM ER, Introdução à Criminologia, p. 5.
22 M U N O Z  C O N D E  e HASSEM ER, Introdução ê Criminologia, p. 6.
23 Im portante frisar que a dogmática penal, sobretudo a teoria do delito, historicamente 
dialogou com  a filosofia. A afirmação de que estaria enclawurada à normatividade não sig
nifica que esteja totalmente alheia ao diálogo interdisciplinar. O  problema apontado é o 
relativo ã tendência de a dogmática realizar diálogos com  perspectivas em inentemente 
metafísicas, excluindo dos seus problemas a realidade empírica.
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tação do poder punitivo e instrum entalizado a partir da ampla com preen
são dos dados norm ativos e empíricos — “as leh se expressam através de palavras, 
mas o fa ze m  em um mundo onde ocorrem fenômenos físicos, sociais, culturais, eco
nômicos, políticos etc., em permanente mudança, em uma realidade que f u i  conti
nuamente, protagonizada por pessoas que interagem e se comportam conforme certos 
conteúdos psicológicos. Todas estas coisas são reais e sucedem deste modo e não de 
outro, e as leú devem ser inteyretadas neste mundo e não em outro que não exúíe”24.

Se o pensam ento dogm ático-ortodoxo atribui a esta form a de abor
dagem  o rótulo de equívoco metodológico (ou vício ideológico), o presente es
tudo parte do pressuposto de que as m etodologias devem  ser adequadas ã 
vida, e não a vida servir às fórmulas m etodológicas, ou seja, se as m etodo
logias não têm  inserção no real são elas mesmas um  equívoco.

N ão por outra razão, é significativo o insistente culto ã metafísica 
desenvolvido na dogm ática ju ríd ico -penal, especialm ente na teoria do 
delito. A crença fundamentalista do jurista teórico e do operador do direito 
nas regras do m étodo dogmático cria um a espécie de autismo metodológico, 
pois, apesar de a realidade insistentem ente dem onstrar a inadequação das 
técnicas de compreensão dos problem as das pessoas, suas fórmulas e suas 
categorias seguem vigentes, aplicadas e relegitimadas. Parece que ao dogm á
tico ortodoxo a conclusão é bastante óbvia: a inadequação entre o sistema 
teórico e a realidade social reafirm a o desajuste da realidade ante a teoria.

N este sentido lem bra D avi T angerino que “não há nada de particular
mente problemático no fa to  de as ciências se estruturarem a partir de determinados 
pontos de partida que não podem ser demonstrados. O  que m o  se pode admitir, 
todavia, é que tais pressupostos contradigam a realidade sensível das coisas, sob pena 
de tomar-se ficção. D ito de outro modo: nada impede que as ciências tomem como 
ponto de partida noções indemonstráveis, desde que a realidade concreta não as 
contradiga"25.

Assim, as críticas que serão direcionadas às teorias da pena conglo- 
bam  elem entos norm ativos e abordagens em píricos, ou seja, serão utiliza- 

52 dos de form a paritária argum entos dogm áticos e crim inológicos, para que 
se possa adquirir o m áxim o de compreensão possível sobre os problemas 
dos modelos de justificação. Se as críticas às disfunções das teorias da pena 
existem e são baseadas em  contundentes dados da realidade, parece injus
tificável omiti-las.

24 ZA FFA RO N I et. al., M anual deDerecho Penal, p. 77.
2i T A N G E R IN O , Culpabilidade, p. 170.
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2 -  TEORIAS ABSOLUTAS DA PENA
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2.1. Modelos de Retribuição: Fundamentos

2.1.1. Leciona R o x in  que a tipologia a b s o lu ta  deriva da finalidade 
autônom a atribuída à pena, ou seja, a sanção é desvinculada teoricam ente 
de qualquer efeito ou projeção social — absolutus, no latim , significa desvin
culado. E m  sentido oposto, as teorias relativas referem  m odelos punitivos 
direcionados a um a finalidade extrínseca, no caso ã prevenção de delitos 
ou de reações ilegítimas (formais ou informais) -  re la tiv o  deriva do latim 
referre, que significa referir-se a algo ou a alguma coisa1.

As teorias absolutas da pena (ou teorias retributivistas) sustentam-se, 
fundam entalm ente, no m odelo ilum inista do contrato social, no qual o 
delito é percebido com o um a ruptura com  a obrigação contratual, confi
gurando a pena um a indenização pelo m al praticado. A relação entre 
crim e e pena se estabelece a partir de um a noção de dívida, e a lógica 
obrigacional fixa a necessidade da reparação do dano em  razão do inad im - 
plemento (descumprimento das regras sociais). O  poder de punir se expres
sa, pois, com o um  direito/dever do Estado exercido por m eio da expro- 
priação forçada de algo de valor quantificável.

Zaffaroni e Pierangeli notam  que, na vigência dos modelos punitivos 
do medievo, as massas crim inalizadas nada possuíam além de seus corpos2. 
Mas, ao m esmo tem po, o exercício da pena sobre o corpo do culpado por

1 R O X IN , Derecho Penal, pp. 82-85.
2 ZA FFA RO N I e PIERA NGELI, M anual de Direito Penal Brasileiro, p. 263.
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m eio de m utilações, de esquartejam entos e da própria destruição física, 
não correspondia ã pretensão de racionalização do sistema punitivo.

N este sentido, Foucault, ao in terpretar as alterações do sentido da 
punição do m edievo para a m odernidade, questiona “se não é mais ao cotpo 
que se dirige a punição, em suas formas mais duras, sobre o que, então, se exerce? 
A  resposta dos teóricos — daqueles que abriram, por volta de 1760, o período que 
ainda não se encerrou — é simples, quase evidente. Dir-se-ia inscrita na própria 
indagação. Pois não é mais o corpo, é a alma. A  e^iação que tripudia sobre o cor
po deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o corafio, o intelecto, a 
vontade, as disposições”3.

Assim, na transposição do m edievo ã m odernidade, a função de 
expropriação da pena se m aterializa no seqüestro do tem po, pois a capaci
dade de trabalho e a liberdade do culpado seriam  os únicos objetos passíveis 
de conversão da dívida em  um  bem  tangível. O  aprisionam ento do tem po 
de liberdade surge, portanto, com o a sanção característica da m odernidade.

2.1.2. D entre as principais teorias absolutas da pena, o r e t r ib u t i -  
v ism o  k a n tia n o  m erece especial destaque, sobretudo pela influência que 
exercerá na dogm ática penal no século X X .

Kant, na M e t^ s i tó  dos Costumes (1797), sustenta ser a lei penal um  
im perativo categórico que deve ser respeitado sob quaisquer condições. A 
ruptura com  o im perativo categórico determ ina a aplicação da pena, não 
havendo quaisquer outras justificativas ã punição senão a própria inobser
vância do contrato. Ao infrator é suficiente que a pena “deva ser imposta em 
razão de ter delinquido”4. A firm a o autor que mesmo no caso de dissolução 
da sociedade civil, precedida da absoluta e plena concordância de todos os 
seus m em bros, deveria ocorrer a execução do últim o assassino que se en
contrasse no cárcere, “para que cada pessoa receba o que merecem seus atos e o 
homiddio não recaia sobre aqueles que não exigiram o castigo: porque podem ser 
considerados cúmplices da violação pública dajustiça”5. Para explicar sua h ipó te
se utiliza com o exemplo a disseminação de todo o povo habitante de um a 
ilha. N este caso, apesar da situação extrem a de dissolução do poder polí
tico, sustenta ser um  dever rem anescente a execução dos condenados.

3 FOUCAULT, Vigiar e Punir, p. 20.
* KANT, Metafísica de las Costumbres, p. 166. 
3 K A NT, Metafísica delas Costumbres, p. 166.



A pena, segundo o m odelo kantiano, não poderia ter qualquer fi
nalidade utilitária (relativa). Os objetivos de m elhorar ou corrigir o hom em  
delinqüente (prevenção especial positiva) ou de in tim idar ou de persuadir 
os não delinqüentes a não praticar crim es (prevenção geral negativa) seriam 
ilegítimos. Se o poder político utilizasse a pena com o instrum ento  de 
em enda ou de dissuasão, o direito acabaria por mediatizar o ser hum ano, 
ou seja, o hom em  seria transform ado em  um  meio para o alcance de um  

f im ,  o que tornaria a sanção imoral.
Para Kant, a observância das regras m orais é o pressuposto prim eiro 

do agir hum ano e pode ser expressa em  im perativo categórico sintetizado 
em  duas fórmulas: prim eira, age segundo uma máxima tal que possas querer ao 
mesmo tempo que se tome lei universal, segunda, nunca alguém deve tratar a si 
mesmo e nem aos demais como simples meio, mas como f im  em si mesmo. Zaffa
roni e Pierangeli anotam  que a segunda form ulação do im perativo cate
górico define a concepção penológica kantiana, que im pede justificar a 
sanção na ideia de instrum entalização do hom em , vedando ser o conde
nado percebido com o um  objeto para determ inadosJ in s  como, p. ex., a 
intim idação social ou a correção individual6. A pena crim inal, portanto, 
teria com o exclusivo objetivo a im posição de um  m al decorrente da v io 
lação do dever ju ríd ico , encontrando neste m al (violação do direito) sua 
devida proporção e a sua própria justificação.

2.1.3. Em  oposição ao m odelo kantiano de retribuição ética e moral, 
o r e tr ib u tiv is m o  h eg e lia n o  aportará o problem a ã esfera jurídica. Para 
Hegel, a pena será justificada pela necessidade de recomposição do direito 
violado. A violência da pena corresponderia àquela violência perpetrada 
contra o ordenam ento juríd ico . O  delito, portanto, por configurar lesão 
ao direito, deveria ser neutralizado por m eio de um a força correspondente.

E m  Prindpios da Filosofa do Direito (1820) o autor trata das relações 
entre crim e, violência e penalidade. O  princípio fundam ental da teoria 
hegeliana da pena é centrado na noção de que a violência destrói a si m es
m a com  outra violência: “a supressão do crime é a remissão, quer segundo o 
conceito, pois ela constitui uma violência contra violência, quer segundo a existência,

6 ZA FFA RO N I & PIERA NGELI, Manual de Direito Penal Brasileiro, p. 264.
Para aprofundar a concepção kantiana de retribuição, notadamente no que tange ã 

caracterização, ã fundamentação, ã significação política e às conseqüências, conferir R I-  
VACOBA y RIVACOBA, Función y Aplicación de Ia Pena, pp. 68-84.
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quando o crime possui uma certa grandeza qualitativa e quantitativa que se pode 
também encontrar na sua negação como existênría”7.

O  crime, considerado como violação da ordem jurídica -  e não como 
produção de mal ou violação de im perativo ético justificaria a imposição 
de um a sanção exclusivamente retributiva, visto a necessidade de restabe
lecim ento da lei. Sustenta H egel que os discursos legitim adores da pena 
invariavelm ente estiveram  vinculados ã ideia de que a elim inação do m al 
pelo m al produz valor positivo (bem) — “este aspecto supefiríal da malignidade 
è, por hipótese, atribuído ao crime nas diferente teorias da pena que sefundamentam  
na preservação, na intimidação, na ameaça, na correção, consideradas como primor
diais; o que disso deverá resultar é definido, de um modo também superficial, como 
um bem”s.

N o entanto, entende fundam ental deslocar o problem a dos valores 
morais e éticos (bem e mal) para o debate ju ríd ico , para a consideração 
objetiva da justiça9. O s efeitos psicológicos da sanção sobre a consciência 
do crim inoso ou sobre a sociedade — referência expressa às teorias preven
tivas (relativas) de em enda e de intim idação -  são externos ã questão ju rí- 
dica central: a qualificação da pena com o justa  ou injusta10 a partir da 
discussão sobre quais direitos do infrator devem  ser suprim idos com o 
resposta adequada ao crim e11. Segundo a perspectiva do autor, a pena, com o 
oposição racional ao ato irracional do delito, constitui-se com o a negação 
da negação do direito. A lógica dialética perm ite, pois, a reafirm ação e o 
restabelecim ento da o rdem ju ríd ica  por m eio da sanção crim inal.

I HEGEL, Princípios da Filosofia do Direito, pp. 92-93.
8 HEGEL, Princípios da Filosofia do Direito, p. 90.
5 “Ora não se traü desse mal ou desse bem; o que esú  em questão é o que é justo e o que é injusto. 
Naqueles pontos de vista superficiais oblitera-se a consideração objectiva da justiça, que é o que permite 
apreender o princípio e a substância do crime” (HEGEL, Princípios da Filosofia do Direito, p. 90).
10 "As diversas considerações refeKntes à pena como fenômeno, à injluência que exene sobre a <nns- 
ciência particular e aos efeitos que tem na representação (intimidação, coneção, etc.), ocupam o lugar 
próprio, até porque o primeiro lugar desde que se trate da modalidade da pena, mas têm de supor 
resolvida a questão de saber se a pena é justa em si e para si” (HEGEL, frindpios da Filosofia do 
Direito, p. 91).
II "Nesta discussão apmas se trata do seguinte: o crime, wnsiderado não como produto  de um mal, 
mas como violação de um direito tem de suprimir-se, e, então, qual é a existência que contém o crime 
e tem de suprimir-se? Esta existência é que é o verdadeiro mal que importa afastar e nela Kside o 
ponto essencial" (HEGEL, Princípios da Filosofia do Direito, p. 91).



2.2. Modelos de Retribuição: Crítica

2.2.1. Os discursos de retribuição, sobretudo o kantiano, são os que 
estru turam  os modelos jurídico-penais rom ano-germ ânicos até m eados do 
século passado. N este sentido, é possível dizer que constituem  as n a r r a t i 
vas de  m a io r  e s ta b ilid a d e  n a  m o d e rn id a d e . Em bora desde o final do 
século X IX  se assista ã em ergência das ideias de prevenção especial positi
va (correcionalismo) — teorias que inegavelm ente influenciaram  os discur
sos dogmáticos, mas que acabaram tendo m aior receptividade no direito 
penal dos países anglo-saxões a partir da forte i^ u ê n c ia  da crim inologia —, 
foi o retributivism o que m odelou a estrutura da dogm ática penal, espe
cialm ente da teoria do delito, visto sua intrínseca relação com  a ideia de 
culpabilidade.

A relação entre crim e e pena será, na dogm ática ju ríd ico-penal, 
m ediada pelo princípio  da culpabilidade que, instrum entalizado pela teo 
ria  do delito, fornecerá um  critério de proporcionalidade pelo dano cau
sado. N este aspecto, o postulado retribu tiv ista aparenta adquirir um a 
im portante função de lim itação do excesso punitivo: a pena deverá ser 
determ inada no limite da culpabilidade do réu, estabelecendo um a relação 
de justa proporção entre crim e e castigo.

N o  entanto, a partir da década de 1970, a i ^ u ê n c ia  das teorias de 
prevenção geral negativa — incorporadas na dogm ática com  a instrum en
talização do d ireito  penal para tutela de bens jurídicos — e de prevenção 
especial positiva — atualizadas pelo sentido ressocializador da pena — opera 
o desgaste das narrativas retributivistas12.

R o x in  constata que em bora as teorias de retribuição estabeleçam 
lim ites ao poder punitivo do Estado, exercendo im portante função liberal 
de salvaguarda da liberdade — “se a pena deve ‘corr&ponder’ à magnitude da 
culpabilidade, está proibido impor lição através de uma penalização drástica nos 
casos de culpabilidade leve”13 —, atualm ente não se sustentam  do ponto de 
vista científico, gerando indesejáveis efeitos desde a perspectiva po lítico
-social. O  autor aponta, sobretudo, problem as teóricos de incom patibili-

12 Im portante sublinhar que a trajetória narrada é a dos discursos jurídico-penais dos 
países de tradição rom ano-germ ânica (civil law). Nospaíses da common law, o impacto das 
teorias preventivas foi totalmente distinto, conforme será posteriormente abordado na 
narrativa do correcionalismo e na apresentação da teoria do justo merecimento.
13 R O X IN , Derecko Penal, p. 84.
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dade do fundam ento retribu tivo  com  a finalidade exclusiva do direito 
penal na proteção subsidiária de bens jurídicos. Desta forma, considera 
injustificável a aplicação de sanções que prescindissem de quaisquer fins 
sociais14. Assim, não sendo o m odelo dejustificaçâo retributiva compatível 
com  as atuais expectativas do direito penal (tutela de bens jurídicos e res- 
socialização), os discursos absolutos não estariam dotados de legitim idade 
suficiente para orientar os sistemas punitivos.

2.2.2. C onform e exposto, a qualificação absoluta que caracteriza as 
teorias de retribuição traduz u m  sentido autorreferencial no qual a pena 
possui um  fim  em  si mesma.

Ferrajoli sustenta que todas as doutrinas absolutas estão estruturadas 
sobre a m áxim a de que é justo  im por (retribuir) o m al pelo mal. O  autor 
lembra que este postulado atua com o u m  m ecanism o de remem oração de 
sistemas punitivos prim itivos baseados na vingança de sangue, situação que 
m antém  o direito  penal im pregnado de um a lógica repressiva que exerce 
fascínio sobretudo ao pensam ento político reacionário. Exatam ente por 
este m otivo nunca teria sido abandonado pela cultura penalística, inclusi
ve após o ilum inism o penal, m orm ente em  razão da reconfiguração do 
retributivism o pelas versões laicas de K ant e de H egel13.

Ambas as versões do m odelo de retribuição são, contudo, insusten
táveis do p o n to  d e  v is ta  n o rm a tiv o  em  decorrência da obscura crença 
na existência de u m  nexo de causalidade necessário en tre  a culpa e o castigo'6.

14 A ausência de qualquer finalidade estranha à própriapena é reconhecidapelos autores 
identificados com  o modelo de retribuição. N estesentido, Rivacoba y Rivacoba susten
ta que "a concepção retributivista mantém a pena estritamente dentro do jurídico, como um verda
deiro ente jurídico, de criação e sentido somente jurídims, não impulsionando-a fora do Direito como 
mero neutro para satisfazer ou realizar iksígnios sociais” (RIVACOBA Y RIVACOBA, Funcién 
y Aplicacién de la Pena, p. 37).

00 15 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 240.
16 A compreensão dapena como resultado natural do delito é ancorada no pressuposto de 
que a dogmática penal parte de ser o próprio crime um  dado social (e não um  consttuto 
político). Crime e castigo, compreendidos como fenômenos naturais — e a criminologia 
agregará um  terceiro elemento queserá o criminoso natural—, correspondem às expectativas 
do pensamento positivista que imunizaestas categorias de qualquer questionamentopiévio.

Nestesentido, Geraldo Prado lembra que "as teorias penais surgiram nos séculos X I X  e X X  
para legitimar o fancionammto do sistema crim i^i, corfome o discurso da m od^idade, não pmbkma- 
tizando no inkio um dos seus elrnentosprincipais, o crime, que era considerado como um dado social 
e não c r i ^ o  do pnprio poder político” (PRA D O , C ^ p o  Jurídico e Capital Científico, p .26).



Sánchez R u b io  considera um a redução arcaica o caráter de equivalência 
entre crim e e castigo que perm anece no discurso penal, situação que te r
m ina por naturalizar e norm alizar a pena com o sanção por excelência, 
tornando-a evidente, inquestionável e evitando possibilidades não puniti
vas de resposta às situações problemáticas17.

Conform e Ferrajoli, este entendim ento que cria um a relação simé
trica entre crim e e pena deriva de um a confusão entre fenômenos distintos 
que são o direito e a natureza, equívoco que tornaria filosoficam ente ina
ceitável o discurso retributivo de legitimação. As teorias absolutas estariam, 
portanto , assentadas em  um a interpretação norm ativista ju ríd ica ) da na
tureza na qual a sanção representaria a restauração, o rem édio ou a reafir
mação da ordem  natural violada; a contraposição ou a purificação do de
lito por m eio do castigo; ou a negação do certo pelo errado.

2.2.3 . Z affaroni desloca a crítica ao retribu tiv ism o do aspecto 
norm ativo-filosófico para a experiência concreta, sustentando que os m o 
delos kantianos e hegelianos de justificação da pena são essencialmente 
dedutivos, m otivo pelo qual inexiste qualquer dado em pírico que perm ita 
afirm ar que a sanção exerce efetivam ente um  papel de neutralização. Per
cebe o autor que tanto a função de garantidor externo do im perativo ca
tegórico (Kant) quanto a de reafirm ação do direito (Hegel) são funções 
que não podem  ser respondidas devido ã ausência de evidências feticas 
(p o n to  d e  v is ta  e m p íric o ). Ademais, conclui que as teorias absolutas 
“não constituem nenhuma justificação da pena em si mesma, estando a serviço de 
outra coisa, que é a defesa social, ainda que se chame de outra maneira”™.

Por outro lado, para além da feita de evidências que dem onstrem  a 
capacidade de a sanção neutralizar o delito, questão que m erece ser avalia
da é a da (in)adequação de sistemas de justificação baseados em  critérios 
de retaliação do sujeito que violou a norm a jurídica. A pergunta que deve 
ser enfrentada é a da validade ou da plausibilidade de um a fundam entação 
de pena estruturada em  um  princípio de vingança que se instrum entaliza 
em  um  cálculo sem pre im preciso que é o da justa retribuição pelo dano 
causado. Desde esta perspectiva, é possível perceber a baixa intensidade do

17 SÁ NCHEZ RU B IO , Inversión Ideológica y  Dereiho Penal Minimo, Decolonial, Intercultural 
y  Antihegemónico, p. 140.
18 ZA FFA RO N I et al., M anual de Dencho Penal, p. 38.
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princípio da retribuição com o critério lim itador da pena. Pelo contrário, 
o ideal retributivo pode legitim ar, sobretudo em  sociedades imersas na 
cultura punitivista, a aplicação de penas extrem as e cruéis, se efetivado a 
partir de um a operação simplificadora de adequação ou de identificação 
entre a extensão do dano e a intensidade da pena (princípio taliônico).

Se do ponto de vista em pírico inexiste a possibilidade de verificar a 
exata dimensão da reparação do dano por m eio da imposição de u m  m al, 
sob o aspecto norm ativo é possível dizer que a cadeia de princípios que 
configura as C onstituições contem porâneas, em  grande m edida decorren
tes da incorporação dos preceitos internacionais do direito hum anitário, 
evidencia a inadequação da resposta retributiva com o discurso de legiti
mação do sistema punitivo.

60



4
4
■

3 -  TEORIAS RELATIVAS DA PENA

ri

3.1. Modelos de Prevenção Geral Negativa: Fundamentos

3.1.1. C onform e destacam Zaffaroni e Batista, existem  dois grandes 
discursos de legitim ação do poder punitivo construídos a partir de funções 
preventivas: “a) o que pretende que o valor positivo da criminalização atue sobre 
os que não delinquiram, fas chamadas teorias da prevenção geral, as quais se sub
dividem em negativas (dissuasórias) e positivas (reforçadoras); e b )o  que afirma que 
o referido valor atua sobre os que delinquiram, das chamadas teorias da prevenção 
especial, as quais se subdividem em negativas (neutralizanttt) e positivas (ideologias 
re: r^roduzem  um valor positivo na p&soa)”

Em bora os sistemas retributivos tenham  inegável im portância his
tórica na construção dos discursos sobre a legitim idade da pena e na for
matação dogmática do direito penal centrado no princípio da culpabilidade 
-  sendo inclusive retomados atualm ente sob a nova roupagem  das teorias 
do m erecim ento f u s t  desert theories) - ,  as teorias relativas de destaque na 
literatura penal e crim inológica que m arcaram  de form a mais contunden
te a penologia m oderna foram  as de p re v e n ç ã o  g e ra l n e g a tiv a  (teorias 
de dissuasão) e as de p re v e n ç ã o  e sp e c ia l p o s itiv a  (teorias da emenda).

3.1.2. E possível dizer que o m odelo penológico preventivo que 
m elhor caracteriza a prim eira fase da m odernidade penal, gestada sob o 
paradigm a liberal-contratualista, é o m o d e lo  d e  d issuasão .

1 ZA FFA RO N I et al., Direito Penai Brasileiro I, p. 115.
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N a form ulação da hipótese contratual (Hobbes, Locke, Rousseau e 

Voltaire), o indivíduo, ao encontrar-se solitário e em  estado de natureza, 
cansado de viver na incerteza da m anutenção dos bens da vida (vida, li
berdade, propriedade), adere voluntariam ente, po r m eio de pacto, ã socie
dade civil. Segundo os doutrinadores da Ilustração, u m  dos fatores que 
im pediriam  o re tom o  da sociedade civilizada ao estado de barbárie seria 
o estabelecimento de penas pelo poder político soberano legitim am ente 
constituído. Defende Beccaria, p. ex., que “eram necessários meios sensíveis e 
bastante poderosos para comprimir &se espírito despótico que logo tornou a mergulhar 
a sociedade no seu antigo caos. Esses meios foram as penas estabelecidas contra os 
infratores das leis”2.

A necessidade de rup tura com  o estado de natureza constrangeu os 
hom ens a se sujeitarem  às penas. A intervenção punitiva, portanto , passa a 
representar um a das condições de vida em  sociedade. Lem bra Adela Asúa 
B atarrita, ao com entar o m anifesto de Beccaria, que “a pena é o preço neces
sário para impedir danos maiores, e apenas nisso encontra sua justificação”2.

N ote-se que a cessão da liberdade individual é a contrapartida ofe
recida pelo cidadão, ao firm ar o contrato, para justificar o po der de punir: 
“o conjunto de todas essas pequenas porções de liberdade é o fim dam ento do direito 
de punir. Todo exercido de poder que se tfastar dessa base é abuso e não justiça; é 
um poder de fa to  e não de direito; é uma usut^ação e não mais um poder legítimo. 
A s penas que ultrapassam a necessidade de conservar o depósito da salvação pública 
são injustas por sua natureza; e tanto mais justas serão quanto mais sagrada e in 
violável fo r  a seguranp e maior liberdade que o soberano conservar aos súditos”*.

C om  a entrega da liberdade individual com o garantia da obrigação, 
o poder de punir é, ao m esm o tem po, fundam entado e lim itado. Com o o 
pacto versa essencialmente sobre a liberdade individual (bem  penhorado 
em  garantia), som ente este bem  (liberdade) poderia ser executado em  caso 
de violação do contrato. A incidência da pena sobre qualquer outro bem  
seria ilegítim a, pois excederia o pactuado. A estrutura penal baseada na 

62 teoria do contrato social estabeleceria, pois, lim ites precisos ã intervenção 
do Estado. Incabível, p. ex., desde esta construção teórica sobre o funda
m ento  da pena, deliberar sobre a vida de um a pessoa, visto que som ente a 
liberdade poderia ser objeto da sanção. Por outro  lado, há um a especifica

2 BECCARIA , Dos Delitos e das Penas, p. 33.
3 ASUA, Reiuindicación o Superación dei Programa de Beccaria, p. 20. 
* BECCARIA, Dos Delitos e das Penas, p. 34.



ção da liberdade, ou seja, além  de a pena estar restrita ao bem  liberdade, 
não seria qualquer liberdade passível de execução — pense-se, p. ex., na 
ilegitim idade de intervenção do Estado na liberdade de pensam ento, de 
culto, de associação política, todas conquistas do processo de secularização 
do direito. N ão por outro m otivo a pena privativa de liberdade, instrum en
talizada no tem po de confinam ento, constitui-se com o m odelo sanciona- 
tório ideal da prim eira m odernidade penal. Sobretudo porque a liberdade 
de locom oção seria o único bem  individual suscetível de cálculo no tempo, 
constituindo algo que se projeta com o linha reta do passado ao fu tu ro5.

A partir destes pressupostos Beccaria desenvolve um a teoria da pena 
baseada em  critérios de utilidade social, transpondo a ideia de que a ju sti
ficativa in trínseca (absoluta) seria suficiente para legitim ar o poder de 
punir. A tese utilitarista fundam entadora pode ser expressa na equação “a 
m áxim a fe liddade ao m aior número possível de pessoas”. N o capítulo “Dos M eios 
de Prevenir Crim es”, Beccaria desenvolve o conteúdo do aforismo ao pres
crever que “ é melhor prevenir os crimes do que ter de puni-los; e todo legislador 
sábio deve procurar antes impedir o mal do que r^ará-lo, pois um a boa legislação 
não é senão a arte de propordonar aos homens o maior bem -estar possível epreservá- 
-los de todos os sofrimentos que se lhes possam causar, segundo o cálculo dos bens e 
dos males desta vida”6.

O  sentido utilitário da pena rom pe com  o pensam ento retributivis- 
ta, no qual a sanção possui finalidade em  si mesma ao repreender fotos 
passados ao invés de atribuir significado futuro. O  novo objetivo proposto 
“não é atorm entar e infligir um ser sensível, nem desfazer um  crime que j á  fo i 
cometido” 7. C entrada nas ideias de proporcionalidade, necessidade e culpa
bilidade, a pena adquire um a finalidade in tim idatória , pois o exemplo 
aplicado ao infrator seria o m eio necessário para constranger o corpo social 
a não incorrer na m esm a conduta: “os castigos têm  p o r j tm  único im pedir o 
culpado de ser nocivo fitu ra m en te  à sociedade e desviar seus conddadãos da senda 
do crime. Entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, 
é mister, pois, escolher os meios que devem  causar no espírito público a impressão 
mais eftMZ e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no co ^ o  do culpado” *.

i  ZA FFA RO N I e PIERA NGELI, M anual de Direito Penal Brasileiro, p. 264.
6 BECCARIA, Dos Delitos e das Penas, p. 193.
7 BECCARIA, Dos Delitos e das Penas, p. 88.
8 BECCARIA, Dos Delitos e das Penas, p. 85.
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Beccaria, apesar de ratificar o caráter in tim idativo da pena em inú

meros m om entos de sua obra, não esgota na sanção crim inal os únicos 
m eios para prevenção da crim inalidade. N o  ú ltim o  capítulo do m anifesto, 
trata especificamente das ações preventivas não penais, apontando as in 
justiças sociais e a m á distribuição de riqueza com o fatores potencializa- 
dores do crim e. Logicam ente não se pode ver nesta denúncia ã má distri
buição de riquezas um a postura revolucionária de corte socialista utópico 
pré-m arxista, com o, p. ex., na obra de M arat. N o  entanto, o registro de 
Beccaria acerca da relação entre crim e e injustiça social é relevante e dig
no de nota.

3.1.3. Feuerbach densifica o m odelo de prevenção geral negativa de 
Beccaria e marca o discurso dissuasório com o o de m aior identidade com  
o projeto po litico-crim inal da p r im e ir a  m o d e rn id a d e  p en a l.

E m  A n ti-H obbes (ou os limites do pod er supremo e o direito de resistência 
dos cidadãos contra o soberano) (1798), Feuerbach indaga sobre o fundam ento 
do conceito ju ríd ico  de pena. O  autor parte do pressuposto de que o fim  
da sanção não pode ser a correção do culpado, sobretudo porque “o Estado 
não é tutor, mas protetor; não é preceptor, mas defensor; não possuindo como f im  a 
moralidade e a cultura, mas a tutela da liberdade” 9. Portanto, apenas a ameaça 
forneceria os elementos adequados para sua justificação — “a intimidação dos 
outros, para que não cometam as condutas incriminadas, não deveria ser o escopo 
essencial d a p en a  e o fundam ento  do direito de infringi-la? A  resposta afirmativa é 
uma opinião comum aos nossos ju ris ta s  efilósofos ” 1 0 .

Para o autor, o indivíduo, com o m em bro de um a sociedade civil 
organizada, está subm etido ã vontade com um  representada pelas leis. Por 
outro  lado, caberia ao Estado a criação de condições que im peçam  eficaz
m ente as lesões aos direitos. Assim, as instituições jurídicas e políticas, 
apesar de caracterizadas pela coerção física, teriam  com o finalidade a 
proteção dos bens dos integrantes da com unidade civil. D o mesmo m odo 

6 4  que Beccaria, Feuerbach não exclui as denom inadas instituições éticas 
(família, escola, igreja) do papel preventivo. Situa tais instâncias, porém , 
fora do projeto form al de controle social.

N o  Tratado de D ireito  Penal  (1801), Feuerbach sustenta que a coação 
física não é suficiente em si m esma, ou seja, que o sentido retributivo da

9 FEUERBA CH , Anti-Hobbes, p. 104.
10 FEUERBA CH , Anti-Hobbes, p. 106.



pena não cria condições de prevenção do ilícito. Desta forma, postula um  
m odelo de sanção que perm ita antecipar o com etim ento do crim e e que 
“sendo proveniente do Estado, seja eficaz em cada caso particular, sem  que requeira 
o prévio conhecimento da lesão. U m a coação desta natureza — afirm a Feuerbach 
—  som ente pode ser de índole psicológi<z” n .

O  fundam ento in tim idatório da pena, evocado pela atuação políti- 
co-crim inal do Legislativo, estaria condicionado ã eficácia dos poderes 
Judiciário e Executivo. Se o objetivo da sanção crim inal é a dissuasão 
daqueles que não com eteram  crim es, a aplicação da pena deveria ser ine
quívoca, sob pena da perda do seu caráter simbólico. Segundo Feuerbach, 
“o objetivo da cominação legal da p en a  é a intimidação de todos como possíveis 
protagonistas de l&ões jurídicas. A  finalidade de sua aplicação é de dar fundam ento  
efetivo à cominação legal, dado que sem sua aplicação haveria lacuna (seria ineftM z). 
Se a lei intim ida todos os cidadãos e a execução deve dar efetividade à lei, o objetivo 
mediato (ou fin a l)  da pena é, em qualquer caso, a intimidação dos cidadãos através 
da lei" > 2 .

A punição não é direcionada, em  nenhum  m om ento, ao indivíduo 
que praticou o delito (prevenção especial). Inexiste, pois, nas teorias ju s- 
tificadoras da pena da prim eira m odernidade penal, qualquer fim  educa
tivo ou m oral. A ideia estritam ente ju ríd ica de sanção exclui a prevenção 
particular, negando qualquer conteúdo pedagógico ou perspectiva de 
m elhoram ento m oral do autor do ilícito. O rientada pelo sentido laico da 
política (crim inal), a pena é im unizada das pretensões correcionalistas.

O  m érito  das teorias de prevenção geral negativa é inegavelm ente o 
de evitar a tendência sem pre presente no âm bito punitivo de fusão das 
esferas do direito e da moral. Assim, é possível afirm ar que a teoria da 
coação psicológica é praticam ente a única entre todos os sistemas clássicos 
de fundam entação das penas que respeita o pressuposto ilustrado da secu
larização do direito.

3.2. Modelos de Prevenção Geral Negativa: Crítica

3.2.1. A l in h a  d e  a rg u m e n ta ç ã o  e a m e to d o lo g ia  adotadas para 
crítica dos m odelos preventivos, não apenas de prevenção geral, mas,

11 FEUERBA CH , Tratado de Derecho Penal, p . 60.
12 FEUERBA CH , Tratado de D encho Penal, p. 61.
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igualmente, de prevenção especial, são fornecidas por Zaffaroni e Batista. 
Segundo os autores, duas perspectivas devem  orientar a avaliação dos m o
delos (relativos) de justificação: prim eira,  aquelas que indicam  os dados 
sociais a respeito da função originalm ente concebida (ciências sociais); 
segunda,  aquelas relacionadas aos resultados desta legitimação para o Estado 
de D ireito  (política). Assim, em  cada perspectiva, é necessário deter-se: “a) 
na fu n f io  manifesta atribuída à pena, dela deduzindo suas consequênrías quanto b) 
à form a em que concebem a defesa social por eles postulada (os valores que querem  
realizar socialmente) ec ) à essência do delito, como contradigo com tais va lora  e d) 
à medida da p en a  para cada caso” 1 3 .

O  fundam ento punitivo da dissuasão parte do pressuposto da capa
cidade do autor do delito  em  valorar as conseqüências negativas da sua 
conduta e, a partir de um  cálculo racional en tre  os custos e os benefícios 
do ato ilícito, optar p d o  crim e ou pela observância das regras jurídicas. O  
conhecim ento das norm as de conduta e a opção livre pela sua violação 
estão ancorados na ideia ilum inista de livre-arbítrio, centro nervoso das 
principais formulações sobre os fundam entos m ateriais e o conteúdo da 
culpabilidade, o que implica, até os dias atuais, em  um  problema de cons
tan te  debate na teo ria  do delito.

As duas grandes narrativas preventivas de legitim ação da pena do 
século passado — prevenção especial positiva, direcionada para a correção 
do crim inoso, e prevenção geral negativa, voltada para a dissuasão social 
— irão contrapor duas im agens distintas sobre o hom em  (delinqüente). 
Assim, se os modelos correcionalistas pressupõem o sujeito com o incapaz 
de com preensão de sua conduta, pois condicionado por causas e fatores 
endógenos e /o u  exógenos, os discursos dissuasivos percebem  o hom em  
com o ser racional e livre na eleição das suas ações, consciente das conse
qüências dos seus atos. Culpabilidade e periculosidade, livre-arbítrio  (in- 
determ inism o) e determ inism o, dissuasão e correção, pena e m edida (de 

66 segurança) são as palavras-chave para com preender as tensões e as dicoto-
mias en tre  as grandes narrativas penológicas do século X X .

N ote-se, contudo, que os discursos dejustificaçâo não são apenas 
construções teóricas para diletantism o acadêmico. G rande parte dos esta
tutos punitivos ocidentais do século passado foi m oldada a partir destas 
noções, com  a predom inância de fundam entos corretivos ou dissuasórios

13 ZA FFA RO N I et al., Direito Penal Brasileiro I , p. 115.



ou com  a construção de sistemas híbridos. A propósito, é possível diagnos
ticar a inexistência de um  m odelo to talm ente puro na fundam entação e na 
instrum entalização da resposta punitiva, pois nas legislações penais é co
m um  verificar, inclusive na atualidade, a presença muitas vezes dissonante 
de conceitos e categorias de sistemas distintos dejustificaçâo. Todavia, esta 
aparente incom patibilidade teórica é sanada pela utilidade política dos 
discursos polifuncionais. Nestes casos, percebe-se a fusão de conceitos 
teoricam ente dissonantes para construção de regras e de m etarregras de 
interpretação com  alta capacidade resolutiva. Vejam-se, p. ex., os efeitos 
produzidos pela apropriação da categoria periculosidade  pelos sistemas penais 
de culpabilidade fundados na dissuasão (culpabilidade de autor).

O corre que estas im agens (determ inista e indeterm inista) sobre a 
condição hum ana são idealizações simplificadoras que trazem  mais p ro 
blemas do que soluções na questão da pena, em  particular, e na dogm ática 
do direito penal, em  geral. Outrossim , por serem ambas as imagens meras 
hipóteses teóricas, sem qualquer possibilidade de dem onstração empírica 
(irrefutáveis), tornam -se inválidas desde o ponto de vista adotado neste 
trabalho que é o d e  assum ir a com plexidade das questões contem porâneas, 
sobretudo a com plexidade da condição hum ana que se nega ã redução 
sim plificadora no binôm io liberdade-causalidade.

Significa dizer que não é possível conceber o agir hum ano a partir 
de conceitos metafísicos, idealizados. Sobretudo porque a preocupação da 
investigação é a de criar condições de compreensão da condição hum ana 
a partir de sua inserção na cultura e, para além  da investigação sobre os 
fundam entos do agir lícito ou ilícito, visualizar as relações de po der que 
se estabelecem entre os grupos crim inalizados e as agências que concreti
zam o poder punitivo.

3.2.2. Desde este ponto de partida, im portante enfatizar que, além  
das representações abstratas sobre o hom em  nas quais invariavelm ente a 
dogm ática incorre, as teorias dissuasivas de justificação apresentam outros 
problemas insuperáveis.

O  prim eiro, apontado por Carrara no Programa de D ireito  C rim inal 
(1874), é relativo aos e fe ito s decorrentes da adoção do m odelo de coação 
m oral ou psicológica. Segundo Carrara, o fundam ento da coação psicoló
gica “acarreta um aum ento constantemente progressivo das pen as, p o is  a prática do  
delito, ao demonstrar de maneira positiva que o culpado não sentiu tem or p e la  san
ção, conduz ao convenrímento de que para im por tem or às pessoas é necessário au-
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m entá-la” u . Percebe Carrara o efeito perverso da possibilidade de expansão 
do direito penal, por m eio do aum ento das hipóteses delitivas e da rigidez 
das penas, sem pre que forem  apresentados indícios de ausência do tem or 
social na atuação repressiva do Estado.

N a atualidade, R o x in  reitera esta conseqüência hipercrim inalizado- 
ra da adoção da perspectiva in tim idatória com o discurso exclusivo de 
fundam entação das penas13, pois “como a prevenção esperíal, [a prevenção 
geral negativa] não inclui nenhuma medida para a delimitação da duração da pena. 
A ssim , a prevenção geral negativa se encontra sempre diante do perigo de converter- 
s e  em terror estatal. Pois a ideia de que penas mais altas e mais duras produzam  
maior efeito intimidatório fo i historicamente (apesar de sua provável inexatidão) a 
razão mais freqüente das penas ‘sem m edida ' ” 1 6 .

O  segundo problema do m odelo de dissuasão, que igualm ente se 
entrelaça com esta possibilidade de expansão incontrolável das hipóteses 
de crim inalização e do aum ento das penas, diz respeito ã feita de instru
m entos idôneos que perm itam  dem onstrar a existência de um a re la ç ã o  
fa c tív e l entre a existência das sanções e o não com etim ento de delitos.

A lém  de ser um a hipótese isenta de possibilidades em píricas de 
comprovação, o avanço da teoria crim inológica e da penologia no século 
passado fornece elementos interpretativos que perm item  afirm ar que a 
prática ou não de crimes independe dos fatores crim inalização e /o u  puni
ção. Ressalte-se que isto não significa dizer que para algumas pessoas a 
pena não tenha um  im portante efeito simbólico inibidor. A dúvida posta 
pela crim inologia crítica em  relação ao fundam ento dissuasivo é a de que 
o fenômeno pena é apenas um  fator (e provavelmente o menos im portante)

14 C A R R A R A , Programa de Derecho Criminal, p. 69.
15 Lembre-se, porém, de que, na formulação de sua hipótese fencionalista, Roxin instru
mentaliza a tese da prevenção geral a partir de um a das funções atribuídas ao direito penal 
que é tutela de bens jurídicos. Ademais, agrega ã prevenção geral negativa a função de 
prevenção especial positiva (ressocialização). No entanto, para controlar o efeito da inde- 
terminação das penas e a possibilidade de expansão do direito penal, o autor atribui ã 
culpabilidade (retribuição) a fonção de limitar os efeitos maximalistas da prevenção geral 
negativa (tutela de bens jurídicos) e da prevenção geralpositiva (ressocialização do con
denado). O  m oddo polifuncional p ropostopor R oxin será mais bem detalhado na aná
lise dos vínculos entre pena e culpabilidade.
16 R O X IN , Derecho Penal, p. 93. N o mesmo sentido, RIVACOBA Y RIVACOBA, 
Función y  Aplicacián de la Pena, pp .40 -43 .



dentre as inúm eras circunstâncias que influenciam  a prática ou a abstinên
cia de atos ilícitos.

A  inviabilidade de sustentar a legitim idade das sanções em  u m  ex
clusivo m odelo intim idativo decorre, portanto , da percepção dos distintos 
impactos que os fatores crim inalização e punição exercem sobre as pessoas, 
sobretudo em  um  período histórico de expansão do direito penal — o fenô
m eno da hipercriminalização (overmminalization phenomenon)17, ao mesmo 
tem po que produz altos índices de encarceramento de pessoas e de grupos 
vulneráveis ã seletividade do sistema penal, d im inui a confiança do corpo 
social no papel das instituições e dos seus atores em  face da notória incapa
cidade de o Estado efetivar em  pena a série de condutas criminalizadas.

3.2.3. Os dados de encarceramento contemporâneos em  praticamen
te todo o O cidente possibilitam com provar a inexistência de relação causai 
en tre  (a) o aum ento de penas e a dim inuição dos crim es ou en tre  (b) a 
descrim inalização e o aum ento da crim inalidade. Tom e-se, a títu lo de 
exemplificação, o increm ento das sanções nas duas últimas décadas no 
Brasil, sobretudo no que tange aos crim es violentos.

A  partir de 1990, com  a edição da Lei n. 8.072 (Lei dos Crim es 
H ediondos), houve gradual acréscimo de sanções, imposição de regimes 
mais severos de penas (limitação ao sistema progressivo) e restrição de 
direitos processuais (sobretudo no que diz respeito às possibilidades de 
decretação de prisão cautelar) aos crim es definidos com o hediondos. Se 
analisarmos a curva de encarceramento brasileira18, com  especial ênfase aos 
crimes hediondos e os seus equiparados, é possível diagnosticar a ausência 
de um  im pacto d ireto  ou um a relação direta entre  o increm ento do puni- 
tivismo e a dim inuição dos delitos. E não é necessário um  olhar refinado 
sobre o problem a, pois a m era análise de dados perm ite  esta conclusão.

Por outro lado, se forem  analisados os casos de descrim inalização, a 
conclusão será similar. Em bora não seja da tradição jurídica a revogação 
de leis penais — costume que produz o efeito do acúmulo vertiginoso de 
textos legislativos (inflação penal) —, a Lei n. 11.343/2006 determ inou a 
vedação da aplicação de pena de prisão (descarcerização) às condutas de 
porte  de drogas para consum o no Brasil. Este feto, analisado em  conjunto 
com  os dados de países que nas últimas décadas optaram  pela descrim ina-

Sobre o tema, conferir LUNA, The Overcriminalization Phenomenon, pp. 703-743.
18 CARVALHO, O Papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo, pp. 27-57.
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lização do porte — Portugal, Espanha, Inglaterra, República Tcheca, entre 
outros —, perm ite concluir a inveracidade do argum ento do potencial au
m ento do consum o de drogas em  decorrência da ausência de repressão 
penal. N o recente caso de Portugal, país que descrim inalizou o porte para 
consumo pessoal de todo o tipo de drogas, inclusive as consideradas pesadas 
com o cocaína e heroína, a alteração legislativa, assim com o ocorreu na 
Espanha e na Inglaterra, não alterou as taxas de consumo. Todavia, possibi
litou a implementação de inúmeras políticas de redução de danos com  im 
pacto positivo no aum ento da qualidade de vida de usuários e dependentes19.

A abordagem  de questões específicas que afetam o cotidiano das 
pessoas é u m  recurso m etodológico im portante e que perm ite, no caso em  
análise, m aior reflexão sobre a e fic á c ia  dos d isc u rso s  d e  c o a ç ã o  p s i
co ló g ica .

A questão do aborto, p. ex., com o no caso das drogas, pode servir 
de interessante chave de interpretação, fundam entalm ente em  face de sua 
crim inalização ser questionada por inúm eros grupos da sociedade civil 
organizada e de inúm eros países terem  optado pela descrim inalização 
desta conduta, deslocando o foco de intervenção e de investim ento do 
cam po penal para a área da saúde pública. O utrossim , a escolha do aborto 
é relevante po r ser crim e doloso contra a vida, fito  que, em  decorrência 
de norm a constitucional, determ ina sejajulgado no Brasil pelo tribunal do 
jú ri. A interrogação cabível seria acerca do im pacto de eventual descrim i
nalização da in terrupção voluntária da gravidez no incentivo ou desestí- 
m ulo à prática do aborto. E m  term os mais simples, a pergunta possível de 
ser proposta é se efetivamente é o fito  de a conduta ser crim e que im pede 
que determinadas pessoas op tem  por intervenções abortivas, ou seja, se em  
caso de descrim inalização quem não realiza aborto passaria a realizar ou 
se houvesse aum ento de pena quem é favorável deixaria de eventualm en
te se subm eter ã prática abortiva.

Parece evidente que, neste caso, a relevância da incrim inação ou da 
quantidade de pena é m ín im a para defin ir a opção de um a m ulher ou de 
um  casal em  realizar o procedim ento de in terrupção da gravidez. Os pro-

19 Sobre os dados de descriminalização em Portugal, conferir GREEN W A LD, Drug 
Decriminalization in Portugal, pp. 4-28, e, na Espanha, verificar W EIGERT, Uso de Drogas 
e Sistema Penal, pp. 111-125. Estudo global sobre o tema da descriminalização das drogas 
e daspolíticas de redução de danos, consultar CARVALHO, A  Politica Criminal de Drogas 
no Brasil, pp. 87-188.



blemas que se colocam acerca da adesão ou não ao aborto são, invariavel
m ente, de ordem  m oral e ética, sendo o peso da crim inalização ínfim o no 
m om ento de definição/escolha da conduta.

3.2.4. As hipóteses e os dados em píricos que dem onstram  a inexis
tência de relação de causalidade entre os fenômenos punição e delitos 
sustentam  o diagnóstico produzido pela crim inologia crítica no sentido de 
ser negativo o im pacto po lítico-crim inal decorrente da adesão aos discur
sos de coação psicológica.

Segundo Zaffaroni e Batista, “quem procede por introspecção não pode 
afirmar, a partir do seu  status social e ético, se o efeito dissuasivo está na pen a  ou 
na estigmatização social devida ao fa to  em  s i” 20. C oncluem  que os sistemas de 
prevenção geral negativa partem  de um a ilusão p a m p ew lis ta  que confunde 
os efeitos da ética social com os do direito penal, identificando o poder 
punitivo como a totalidade da cultura. Não por outra razão lem bram  que 
“as únicas experiências de efeito dissuasivo do poder pu n itivo  passíveis de verificação 
são os estados de terror, com penas cméis e indiscriminadas”21. Assim, na esteira 
de R adbruch, é possível dizer que a crença nos sistemas de dissuasão pro
duz, com o resultado prático, a redução da razão juríd ica ã razão política 
ou de Estado, obtendo, com o efeito perverso, o terrorismo pen al22.

Ademais, Ferrajoli aponta um  defeito de justificação (p o n to  d e  
v is ta  n o rm a tiv o )  da teoria da prevenção geral negativa: a grave violação 
da ética kantiana que estabelece que o hom em  não pode servir com o m ero 
instrum ento (meio) aos fins do Estado23. Em  efeito, ancorado no objetivo 
in tim idatório, o direito penal legitima as agências de punitividade a utili
zar o sujeito crim inalizado com o um  simples objeto de exemplaridade, 
ampliando, gradual e sucessivamente, sua ingerência no corpo social.

3.3. Apêndice: Modelo de Prevenção Social

7 1
3.3.1. C o m o  referência histórica de vanguarda destaca-se a perspec

tiva de prevenção social proposta por M arat, no P lano de Legislação C rim inal

20 ZA FFA RO N I et al., Direito Penal Brasileiro I, p. 118.
21 ZA FFA RO N I et al., Direito Penal Brasileiro I, p. 118.
22 A pu d  FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 265.
23 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 268.
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(1790), que, apesar de constitu ir um  “ im portante documento até hoje não de
vidam ente valorizado” 24, conforme anota N ey Fayet Jr., antecipa questões 
fundam entais do p e n s a m e n to  c r im in o ló g ic o  c r ític o .

M arat redige o Plano  com  a intenção de concorrer em  um  concurso 
prom ovido pela G a ze tte  de Berne,  que instigava a com unidade acadêmica 
a elaborar um  projeto de legislação penal sob o ponto de vista dos crimes, 
das penas e do ju ízo . Apesar de o trabalho não ser o vencedor, o texto é 
publicado pela Assembleia Nacional francesa com o projeto de Código dos 
Delitos e das Penas.

A preocupação central de M arat, que revela sua inspiração liberal, é 
a preservação da liberdade individual contra os abusos dos poderes. Desta 
forma, propõe sistemas taxativos de delitos a partir do pressuposto da pu
blicidade das leis, dem onstrando intensa preocupação com  a proporciona
lidade e a pessoalidade das penas, definidas a partir de um a ideia de cul
pabilidade fundam entada m aterialm ente no livre-arbítrio. N o  que tange 
ao processo penal, sustenta a construção de um  m odelo baseado em prin 
cípios que garantam  juízos equânim es fundados na imparcialidade.

N o  entanto, o diferencial apresentado por M arat, que ultrapassa a 
perspectiva liberal do projeto, é a proposição de um  Código Penal, orga
nizado a partir da classificação dos delitos pela sua natureza e espécie, com 
a preocupação voltada às formas de prevenção de atos ilícitos, especialmen
te em  sociedades m arcadam ente desiguais23. Em bora estruturado em  um a 
concepção teórica m arcadam ente contratualista26, M arat realiza um a sig
nificativa virada interpretativa, avançando no pensam ento ilustrado ao 
perceber que o pacto social não anula os conflitos e as desigualdades entre 
os indivíduos (teoria do conflito). Neste aspecto, sua teoria é significati
vam ente distinta das propostas por Beccaria, Verri e Feuerbach, que en
tendiam  a sociedade desde um a perspectiva consensual e igualitária (teoria

24 FAYET JR ., A  E volupo Histórica da Pena Criminal, p. 249.
25 Sobre a obra de Marat, seus princípios e a resposta recebida pela comunidade acadêmi
ca, conferir M ACHA DO, Direito Criminal, pp. 26-27.
26 “O s homens não se Kuniram em sociedade senão por seu interesse comum; eles não fizeram  leis 
senão para fix a r  os respectivos direitos, e não estabeleceram um govemo senão para assegurar a si 
mesmos o gozo desses dimtos. Se renunciaram a vingar-se pessoalmente, fizeram -no para transferir 
essa Ksponsabilidade ao braço público; se Knunciaram à liberdade natural,fizeram-no para adquirir 
a liberdade civil; se renunciaram à comunhão primitiva dos bens, fizeram -no para possuir pessoal
mente uma parte desses bens” (M ARAT, Disegno di Legislazione Criminale, p. 72).



do consenso). Possível dizer, portanto , que M arat antecipa em  vários as
pectos a crítica da crim inologia radical dos anos 70 do século X X , nota- 
dam ente no que tange á form ulação de um  m odelo sociológico estrutura
do no dissenso.

Segundo o autor, para garan tir igualdade em  um a sociedade cujos 
bens da vida não são paritariam ente distribuídos, a postura absenteísta do 
Estado liberal era evidentem ente insuficiente. Assim, seria imperativa um a 
atitude comissiva dos Poderes constituídos para efetivação de políticas 
(prestação de serviços) voltadas ã redução m aterial das desigualdades, pois 
“a própria sociedade não merece existir senão enquanto busca o bem -estar próprio do 
gênero hum ano”27.

Apesar de apresentar com o fundam ento do ius puniendi  a retribuição 
ã culpabilidade — “ únitó adm issível do postu h do contratualista”2s —, sustenta ser 
justa a sanção apenas quando o Estado age eficazm ente para reduzir as 
diferenças sociais, pois som ente em  situações de igualdade substancial seria 
possível afirm ar a liberdade individual na violação da norm a (livre-arbí
trio). Em  estados de miserabilidade do corpo ou da alma, a responsabili
dade individual e, consequentem ente, a reprovabilidade penal não pode
riam  ser afirm adas ou, no m ín im o, deveriam  ser reduzidas — “ se a lei em  
algum mom ento devesse abrandar, isto deveria acontecer somente em  favor  de quem  
é destfortunado, porque nele a virtude raramente pode germinar, e nada encontra 
para se sustentar. A ssim , levando em consideração o sexo, a índole, a condição, a 
sorte dos deli^ u en tes, e examinando as circunstânrías do crime, é que se pode julgar  
com exatidão a pen a  merecida”29.

M antida a distribuição desproporcional dos bens materiais, ou seja, 
prevalecendo a dicotom ia social entre ricos e miseráveis, o Estado violaria 
seus deveres obrigacionais, visto que a garantia da igualdade m aterial entre 
os cidadãos seria um  dos pressupostos do contrato. Assim, situações de 
profundas desigualdades poderiam  desobrigar o indivíduo do dever de 
respeitar as leis30.

27 M ARAT, Disegno di Legislazione Criminale, p. 77.
28 M A R A T, Disegno di Legislazione Criminale, p. 86.
25 M ARAT, Disegno di Legislazione Criminale, p. 86.
30 "E m  uma temi aberta de propriedades alheias e onde não têm possibilidade de se apropriar de
nadaficam tvduzidos a moner de fome. Ora, não pertencendo à sodedade em razão das desvantagens 
que esta amporta, são estes obrigados a nspeitar as suas leis? Indubitavelmente não. Se a sociedade



*4*
5 F 

U'. D
lQU 

Dí a
SdS

aliH
 N

Í R
FIT

O 
I IW

lSĥ
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Conclui que, se cabe à sociedade civil o dever de assegurar os meios 

necessários de sobrevivência para todos os seus cidadãos, ao exim ir-se 
desta responsabilidade o Estado estaria instigando o indivíduo ao com eti- 
m ento do delito.31 N ão por outra razão afirma que o crim e contra a p ro 
priedade, praticado nas sociedades corroídas pela pobreza, seria absoluta
m ente legítim o, sendo a resposta punitiva tirânica32.

3.3.2. A te o r ia  d a  p re v e n ç ã o  so c ia l, em  realidade, não se cons
titu iu  com o um a autêntica narrativa dejustificaçâo do d ireito  de p u n ir no 
sentido empregado nas demais construções legitimadoras. D iferentem ente 
das demais teorias da pena, o m odelo proposto por M arat não foi respal
dado por um a dogm ática do delito e da pena, universalizada e com parti
lhada pela doutrina do direito penal. Inclusive sua argum entação lógica e 
o seu âm bito de incidência aproxim am -se m uito  dos pressupostos expostos 
nos m odelos de coação psicológica, pois ao contrário dos modelos retribu- 
tivos e correcionalistas as perspectivas de prevenção (geral negativa e social) 
projetam  uma ação estatal anterior ao com etim ento do ilícito, voltada a 
d im inuir o núm ero de ações danosas. N o  entanto, se os modelos de pre
venção geral negativa optam  pela intim idação por m eio da ameaça da pena, 
a teoria da prevenção social elege as estratégias de redução da miséria e de 
educação dos cidadãos com o ferramentas político-crim inais.

N este sentido, o sistema delineado por M arat representa, em  term os 
crim inológicos, um  prim eiro esboço de discurso crítico sobre as incidên
cias ilegítim as do poder de punir e sobre os lim ites formais e m ateriais das 
penas em  sociedades de alto contraste socioeconôm ico. Assim, é signifi
cativa sua contribuição, pois produz u m  giro interpretativo na teoria do 
contrato social e inclui no rol dos direitos fundam entais os direitos sociais.

os abandona eles voltam ao estado natural, e quando reivindicam com a força aqueles direitos aos quais 
renunciaram com a única finalidade de garantir para si maiores vantagens, qualquer autoridade que 
lhes opõem obstáculos é tirânica e o ju i z  que os condena à morte não é outro senão um infame assas
sino” (M ARAT, Disegno di Legislazione Criminale, p. 72).
31 C O C Q U A R D , Marat: o Amigo do Povo, p. 96.
32 "A sociedade não tem o direito de pun ir aqueles que violam suas leis, se não tiverse organizado 
de modo a cumprir as suas próprias obrigações em reltqão a todos os seus membros (...). O zelar pela 
prfyria sobrevivência é o primeiro dewr do homem e os senhores mesmos não conhecem outros deve- 
res acima deste: quem rouba para viver, desde que não possa agir de outra maneira, não fa z  mais do 
que exeraros seus dim tos” (M ARAT, Disegno di Legislazione Criminale, p .73).



Antecipa, portanto, o pensam ento liberal-socialista, esboçando, segundo 
Zaffaroni, um a prim eira versão da crim inologia radical33.

3.4. Modelos de Prevenção Especial Positiva: Fundamentos

3.4.1. Se a coação psicológica é a m arca característica dos discursos 
justificacionistas da prim eira fase, as teorias de prevenção especial positiva 
(teorias da em enda ou correcionalistas) dom inarão o sentido da pena na 
s e g u n d a  fase d a  m o d e rn id a d e  p e n a l, período que germ ina no início 
do século X X  e perdura até o final da década de 1970.

A m udança no discurso de fundam entação da pena está associada às 
transformações no perfil do Estado nas democracias ocidentais. A alteração 
da form a de intervenção estatal consequentem ente modifica os modelos 
de controle social. A sobreposição do Estado intervencionista (welfare) ao 
Estado liberal redim ensionará a expectativa quanto às form as de atuação 
no controle do delito. O utrossim , a influência das teorias do positivismo 
crim inológico e a autonom ização da crim inologia em  relação ao direito 
penal irão m arcar um a nova concepção sobre a ingerência das agências 
estatais na execução das punições, com  reflexos irreversíveis sobre as teo 
rias dejustificaçâo das penas.

D iferentem ente das teorias retributivistas e dos modelos negativos 
de prevenção geral, direcionados respectivam ente ao crim e e ã coação 
psicológica da com unidade, os discursos de prevenção especial positiva 
inauguram  perspectiva punitiva centrada no indivíduo (homo criminalis). Se 
o novo objeto de investigação e de in tervenção das ciências crim inais é o 
hom em  delinqüente, a resposta ao desvio punível deve tê-lo  no centro do 
palco punitivo, vê-lo com o o principal destinatário da sanção e com o o 
protagonista em  sua execução.

A sanção penal de caráter interventivo, no in terior do p a ra d ig m a  
pena l-w elfa re  (Garland), objetivará sobretudo a reform a m oral do crim i
noso. Adquire, portanto, sentido essencialmente profilático (medicinal), 
pois o homo criminalis, objeto de intervenção do controle social formal, 
constitui-se com o um  indivíduo deficitário (undersoáalized)34. Trata-se (o

33 ZA FFA RO N I, Criminologia, p. 120.
34 Interessante perceber como as ideias de origem positivista ingressam com exuberância 
no discurso juridico-dogm ático, influenciando os mais distintos pensadores. A fanção
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criminoso) de um a pessoa com  marcantes carências de natureza orgânica 
ou moral, as quais se to rnam  passíveis de m edição, quantitativa ou quali
tativa, por m eio da intervenção do laboratório crim inológico. A ciência 
crim inológica objetiva, portanto, desenvolver um  instrum ental tecnológi
co capaz de diagnosticar estes déficits e supri-los por m eio da pena crim i
nal, cujo caráter e natureza são gradativam ente aproximados aos das m e
didas de segurança.

N este quadro, se o debate sobre a pena (finalidades e funções), nos 
séculos X V III e X IX , era m atéria exclusiva dos pensadores do direito e da 
filosofia política, no século X X , o câmbio será radical. N ão apenas a fun
dam entação teórica é com partilhada por investigadores de ou tros ramos 
do saber com o a atuação punitiva é desapropriada do ju ríd ico  em  razão do 
ingresso de profissionais das áreas da saúde m ental e do serviço social. 
Psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e pedagogos ingressam  com  au
toridade na discussão prático-teórica sobre a pena, alterando seu funda
m ento  e propondo distintos instrum entos para realização das novas metas 
de reform a individual.

Segundo Garland — em  referência específica às instituições do R e i
no U nido e dos Estados Unidos —, a estrutura penal-weljare produz um  
resultado híbrido que combina o legalismo liberal, caracterizado pelo prin 
cípio da legalidade, pelo processo form al e pelo castigo proporcional, com 
os compromissos correcionalistas baseados na reabilitação, no bem -estar e 
no conhecim ento crim inológico3̂ .

O  sistema do welfarismo penal, nesta perspectiva, para além de 
constituir-se com o um a teoria penológica e um a prática crim inológica, 
m oldou a m aneira de pensar os hábitos dos operadores e das autoridades 
encarregadas de desenhar as políticas públicas punitivas, construindo uma

corretiva e redentora da pena prolifera tanto na teoria do direito penal quanto no pensa
mento processual. Carnelutti, quando trata do castigo, afirma que a pena deve ser um 
‘“restitutio do ser’: a pena fo i  wncebida sempre como um remédio contra o delito. Se, portanto, o 
delito é o sintoma de uma deficiência de quem o pratica, a pena deveria servir para preenchê-la (...) 
O  instituto penal surgiu wmo um remédio empírico, da mesma forma que as medicinas primitivas 
para as enfermidades do co^o”. O  escopo da pena seria, portanto, “fazê-lo  [criminoso] ser o 
que não é mas deve ser. É , portanto, um enriquecimento do ser do indivíduo, talvez o verdadeiro e 
único enriquecimento do seu ser: o acréscimo da sua capacidade de amar” (C A R N E L U T T I, De- 
reclw Procesal C ivil y Penal II , p. 8).
3i GA RLA ND, The Cultun ofControl, p. 27.



distinta gramática  orientada às novas diretrizes. E m  síntese, o novo sistema 
elabora a série de regras que estruturou a linguagem , o pensam ento e as 
ações standards  dos atores das agências que atuam  no cam po punitivo36. A 
construção teórica gestada no Estado de intervenção será a configuradora 
da ideologia punitiva  do século X X .

3.4.2. M as a gram ática do welfiarismo não  redefine apenas as formas 
de com preensão do fenôm eno punitivo. Os pressupostos do c o r re c io n a 
lism o  p e n a l, notadam ente a im agem  que o paradigm a projeta sobre o 
hom em  (crim inoso), reconfiguram  a própria ideia de delito e os requisitos 
da responsabilidade criminal. Ao ser abandonada a noção de livre-arbítrio, 
ou seja, de sujeito responsável com  capacidade de compreensão e de opção, 
o sistema punitivo direciona-se ã anam nese reconstrutiva da personalida
de do indivíduo crim inoso e das condições que determ inaram  ou im pul
sionaram o agir delitivo. Avaliando sua história de vida pessoal (inclusive 
orgânica), familiar e social, os atores do laboratório crim inológico objeti
vam  encontrar as fontes de deficiência que produzem  o crime. Isolada a 
causa do delito, diagnosticada sua etiologia, delim itam -se o grau e a forma 
de intervenção corretiva. N este procedim ento é que se concentra a ideia 
central da substituição da finalidade da sanção retributiva ou dissuasiva pela 
perspectiva preventivo-especial de pena-tratam ento.

Dois efeitos, produzidos no cam po da teoria da pena e do delito, 
são, portanto, claram ente identificados: prim eiro, a culpabilidade,  ancorada 
no livre-arbítrio (fundam ento m aterial), é substituída pela periculosidade, 
entendida como a potência individual  que se transform a em  ato delitivo;  se
gundo, a pen a ,  anteriorm ente concebida com o retribuição  da culpabilidade  (ou 
prevenção geral negativa), é reprogramada com o terapêutica  voltada ã correção 
dos déficits individuais  que determ inam  ou potencializam  a prática do crime. 
Se o delito é um a característica natural  (intrínseca) do autor da conduta, 
um  status  negativo do sujeito vinculado ao seu grau de periculosidade, e 
não um a construção ju ríd ica abstrata (ente jurídico),  serão de com petência 
das práticas correcionais a identificação e a redução desta potência crim ino
sa por meio de um a anamnese reconstrutiva e de um a prognose curativa.

Im portante destacar, pois, que esta substituição das perspectivas li
berais (retributivas e preventivas gerais negativas) pelo discurso correcio-

36 G A RLA ND, The C ultun ofControl, p. 38.
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nalista não é m eram ente retórica, sobretudo porque gera reflexos con tun
dentes na interpretação do crim e com o fenôm eno ju ríd ico  (dogmática do 
delito) e na pragmática da aplicação e da execução das sanções penais 
(dogmática da pena). Sobretudo em  relação ao conteúdo da resposta pu
nitiva, o caráter sanitarista altera a sua natureza: as penas  são convertidas 
gradualm ente, em  m aior ou m enor escala, em  medidas  (de segurança ou 
socioeducativas), tanto na forma (qualidade) quanto no tem po (quantida
de) da punição.

Ademais, se no plano da teoria do delito (culpabilidade) o funda
m ento indeterm inista da liberdade no agir delitivo é substituído pelo de
term inism o causal-mecanicista, em  toda a dogm ática penal (teoria da pena 
e do delito) serão abolidas ou radicalm ente reduzidas as fronteiras entre 
imputáveis (capazes) e inim putáveis (incapazes).

Assim, diferente da pena retributiva ou dissuasiva, em  que é possível 
estabelecer ex ante  a quantidade (tempo) e a qualidade (forma) da sanção, 
na arquitetura intervencionista é inviável fixar objetivam ente o tem po 
necessário para o tratam ento corretivo, pois a extensão da m edida não pode 
ser dim ensionada antes do diagnóstico. A quantidade e a qualidade da 
sanção, nesta fusão entre pena e m edida de segurança, dependerão da evo
lução terapêutica do condenado, im portando neste processo o período 
necessário ã investigação dos déficits do homo criminalis, a proposição de 
formas de tratam ento e a avaliação da reação ã terapêutica. Não por outra 
razão são fundam entais o diagnóstico do indivíduo quando do seu ingres
so na instituição penal e, posteriorm ente, de form a periódica, o acompa
nham ento de sua trajetória.

Som ente após a identificação da fonte de periculosidade e do trata
m ento  das carências endógenas e exógenas — ou seja, depois do controle 
da potência delitiva — é que o paciente  conquista a possibilidade de retom o 
ao convívio social. Se falho ou incom pleto o tratam ento penal, sua m anu
tenção no sistema punitivo é m edida necessária, pois a possibilidade de 
colocar o condenado em  liberdade é a própria expectativa de reincidência 
crim inal.

Segundo Garland, o tem a central do paradigm a punitivo correcio- 
nalista é o indivíduo inadaptado ou m al-socializado (undersocialized),  iden
tificado a partir de um a diferença radical entre o normal  e o patológico, 
produzida pela gramática crim inológica — “o real foco de atenção estava volta
do ao delinqüente, ao caráter criminal, ou aquilo que os criminóbgos do inicio do



século X X  in tituhvam  ‘delinqüentepsicopático’” 37. Neste sentido, a preocupação 
prim eira que define o objetivo desta form a de intervenção punitiva é a da 
assimilação clínica das características individuais que diferenciariam  as 
personalidades criminais  das pessoas norm ais, de form a a encontrar indícios 
para realizar a análise etiológica e estabelecer o tratam ento correcional38.

Nos países ocidentais, centrais e periféricos, o m odelo correcional 
da prevenção especial positiva representou o discurso oficial das agências 
do sistema punitivo ao longo do século passado, orientando as legislações 
penais e penitenciárias e m oldando as instituições de execução da pena. 
Logicam ente, em  cada país, o percurso de incorporação e de efetivação do 
sistema penal-welfare  foi distinto; inclusive em  razão da m aior ou m enor 
identificação política com  as distintas formas de Estado de intervenção. 
Assim, em bora seja possível vislum brar a emergência do correcionalism o 
no positivismo crim inológico, diferentes m ovim entos político-crim inais 
adequaram  suas orientações às realidades dos distintos países que adotaram  
o modelo.

N os países de tradição ju ríd ica  rom ano-germ ánica, a incorporação 
legislativa do correcionalism o ocorreu fundam entalm ente na década de 
1960, sob forte influência do m ovim ento da Defesa Social (Prinz e M arc 
Ancel). R o x in , p. ex., narra que o Projeto A lternativo de C ódigo Penal  da 
A lem anha (1966) “ deve muito, e de form a  m uito especial, à teoria preventivo- 
-especial e, particularmente, a F ranz v. L i s z t  e às ideias de defesa social” 3 9 .

3'  GA RLA ND, The Culture o/Control, p. 42.
38 G A RLA ND, The Culture o f Control, p. 44.
39 R O X IN , Deredio Penal, p. 86.

Lembra R o á n  que o fondamento preventivo especial da pena integrou o Programa do 
Marburgo (1882) de Liszt, no qual a resposta punitiva adquiria três formas de incidência: 
(a) assegurando a comunidade ante o criminoso, mediante o seu encarceramento; (b) inti
midando o autor, por meio da pena, para que não cometa novos delitos; (c) preservando o 
delinqüente da reincidência a partir dasua correção. A ideia foi compartilhada com Prins 
e Hammel na  criação da União Internacional de Direito Penal (1889) e é reforçada com o 
advento da Associação Internacional de Direito Penal (1924).N o pós-guerra, o projeto cor- 
recionalista é incorporado pela Sociedade Internacional de Defesa Social (1947), adquirindo 
forte influência nas sucessivas reformas da legislação penal ocidental (R O X IN , Dere&o 
Penal, pp. 85-87).

Sobre o desenvolvimento histórico do  movimento da Defesa Social, em especial as 
formulações teóricas de Prins, Liszt e Gramatica, conferir R E O L O N , A  Violência do 
Discuno de Defesa Social e a Política Criminal <k> Inimigo, pp. 33-52.
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3.5. Modelos de Prevenção Especial Positiva: Critica

3.5.1. A partir da década de 1970, um a pluralidade de discursos 
sobre a pena e as form as de punição, em  particular, e sobre o poder puni
tivo, em  geral, em  sua m aioria identificados com  a crim inologia crítica, 
deflagrou processo de deslegitim ação do program a correcionalista. A 
c r í t ic a  ao  c o r re c io n a lis m o  está inserida em  um a crítica ampla direcio
nada ã estrutura do paradigm a etiológico, seus discursos configuradores e 
suas práticas decorrentes. A compreensão das disfunções do sistema penal 
— ausência de harm onia entre os discursos oficiais de legitimação e a ope- 
ratividade das agências de punitividade — desdobrou um a série de in ter
pretações deslegitim adoras do projeto de pena corretiva.

O  conjunto de abordagens c r ític a s  pode ser apresentado em  dois 
planos: ponto de vista ju ríd ico -norm ativo, relacionado aos fundam entos da 
prevenção especial positiva e ã inadequação dos seus postulados na estru
tu ra do direito penal de garantias moldados pela m aioria das Constituições 
nas democracias ocidentais; segundo, crim inológico, acerca da incapacida
de de o m odelo correcionalista e de a instituição carcerária preservarem  
m inim am ente os direitos hum anos dos condenados e cum prirem  a finali
dade ressocializadora.

D en tre as inúm eras virtudes dos discursos derivados da crim inologia 
crítica, um a das mais significativas foi exatam ente a de dar visibilidade às 
formas pelas quais as doutrinas de prevenção especial positiva legitim aram  
inúm eras práticas autoritárias no interior das instituições totais. Em  linhas 
gerais, a crim inologia crítica não apenas dem onstrou a to tal incapacidade 
de as instituições punitivas preservarem  m inim am ente os direitos das pes
soas encarceradas, com o revelou as absolutas insuficiência e inaptidão de 
as práticas correcionalistas atingirem  os objetivos correcionalistas (resso- 
cializadores) projetados pelo welfarismo penal. N ote-se que o processo de 
desconstrução do m ito  ressocializador foi de ta l form a agudo e preciso que 
o diagnóstico sobre suas disfunções, m orm ente a partir dos anos 1980, 
passou a ser com partilhado inclusive pelas agências responsáveis pelo con
trole punitivo.

C onform e visto anteriorm ente, na tradição crim inológica crítica o 
texto de referência na análise das instituições prisionais é Pena e Estrutura 
Soáal (1939), de G eorg R usche e O tto  K irchheim er. Os autores, após 
identificarem  no sistema m ercantilista produzido e elaborado pelo Ilum i- 
nismo a funcionalidade do carcerário para neutralizar os considerados



indesejáveis, apontam  sua virtude na regulação do m ercado de trabalho 
nas sociedades capitalistas e na contenção dos dissidentes políticos40. O  
trabalho de Rusche e K irchheim er sustentará a perspectiva de Foucault em 
Vigiar e Punir  (1975)41, criando condições de possibilidade de avanço da 
crítica crim inológica às demais instituições do controle social.

E m  paralelo ã discussão inaugurada po r R usche e K irchheim er em  
relação ã instituição carcerária, E rv in gG o ^m an pu b lica , no in ício  dos anos 
1960, o referencial estudo M anicômios, Prisões e Conventos  (1961). A obra de 
Goffm an agrega ao cárcere o asilo m anicom ial, possibilitando um a com 
preensão global do funcionam ento das instituições correcionalistas, seja 
relativamente aos seus cerim oniais (ritos) deteriorantes, seja no que tange 
ao discurso norm alizador e m oralizador que atinge não apenas os internos, 
mas todos os demais m em bros do corpo de atores que habitam  o local de 
internação ( s t ^ institucional). N o  ano anterior ã publicação de Goffm an, 
discussão sem elhante é proposta por Thom as Szasz (O  M ito  da D oença  
M ental,  1960), no texto que inaugura a série de obras do antipsiquiatra 
sobre os processos de construção artificial dos conceitos de doença e saúde 
m ental e os efeitos perversos da psiquiatrização do delito.

C onform e lem bram  Zaffaroni e Batista, os estudos realizados pelas 
ciências sociais, em  sua m aioria a partir de observações empíricas do fun
cionam ento do sistema punitivo, dem onstraram  os efeitos deteriorantes e 
m ortificadores da prisionalização, notadam ente o da fixação de papéis que 
induzem  desem penhos de acordo com  estereótipos que ressignificam  a 
identidade criminosa e retroalim entam  a violência. C oncluem  os autores 
que é de conhecim ento geral “(...) que a prisão compartilha as características 
das instituições totais ou de seqüestro e a literatura aponta unanim em ente seu efeito 
deteriorante, irreversível a longo p ra zo ” , feto que torna “ insustentável a pretensão  
de melhorar m ediante um poder que im põe a assunção de papéis conflitivos e que 
o s f ix a  através de um a instituição deteriorante, na qual durante prolongado tem po

40 RU SCH E e K IR C H H E IM E R , Punição e Estrutura Social, p. 100.
Não obstante a relação entre a prisão e o sistema econômico, Rusche e Kirchheimer 

analisam o caráter dissuasivo e os usos políticos das sanções carcerárias, sobretudo sua 
integração com os regimes fascistas (RU SC H E e K IR C H H E IM E R , Punição e Estrutura 
Social, pp. 182-272).
41 Foucault, diferentemente do seu estilo usual, reconhece explicitamente a influência de 
Rusche e K irchheim er na construção da tese sobre as instituições prisionais (FO U 
CAULT, Vigiar e Punir, pp. 50-52).



*4*
5 F 

U'. D
lQU 

Dí a
SdS

aliH
 N

Í R
FIT

O 
I IW

lSĥ
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to fa  a respectiva população é treinada reciprocamente em  meio ao contínuo reclamo 
desses papéis”42.

3.5.2. D o p o n to  de  v is ta  e m p ír ic o , é possível perceber que, no 
projeto crim inológico popularizado pela estrutura penal-welfare,  a lógica de 
intervenção correcionalista se instrum entaliza por m eio de três indicadores: 
(a) a classificação dos delinqüentes; (b) a medição da periculosidade; e (c) 
o grau de ressocialização.

A perspectiva de ser o delinqüente um  inadaptado, um  organismo 
disfuncional no in terio r de um a sociedade harm ônica e consensual, im põe 
que a resposta do Estado ã transgressão deva ter função em inentem ente 
corretiva. A possibilidade de correção inicia-se com  um a definição cien
tífica dos critérios de classificação dos crim inosos (tipologias delinquen- 
ciais). Três indicadores proporcionam  a categorização do delinqüente: 
características físicas e psíquicas, propensão ao delito (periculosidade) e 
gravidade do crim e com etido.

A criação das tipologias delinquenciais perm itiria reduzir a com ple
xidade dos problem as individuais, de form a a criar códigos gerais de in
terpretação na investigação crim inológica, sobretudo para a reconstrução 
da história de vida por m eio do estudo em pírico do condenado (m étodo 
experim ental). A classificação (individualização) representa o prim eiro 
passo na anamnese do crim inoso e perm ite ao crim inólogo um a aproxi
mação do objeto de investigação (condenado) com  as tipologias (estereó
tipos crim inais). Posteriorm ente, o trabalho é densificado nos laudos e 
pareceres crim inológicos, instrum entos que dem arcam  o grau de pericu
losidade do delinqüente. Individualizado cientificam ente segundo a sua 
patologia e definida a extensão da potência delitiva, a intervenção penal 
(meio) se projeta sobre o condenado (objeto) com o terapêutica reconstru- 
tora (fim).

82 A individualização científica do crim inoso é um a etapa fundam en
tal para a definição do projeto correcional. A análise reconstrutiva da vida 
do condenado é a d iretriz  central para a graduação da periculosidade, pois, 
conform e aponta Benedicto de Souza, ao descrever a m etodologia de tra
balho da crim inologia ortodoxa, “fren te  ao diagnóstico de suas condições atuais, 
se obtém  um prognóstico de sua situação futura, traduzida na prática provável de um

iz ZA FFA RO N I et al., Direito Penal Brasileiro I , p. 126.



crime’*3. O  conceito de periculosidade, portanto, “(...) se fu n d a  no ju íz o  de 
que o indivíduo, face ao seu d&ajustamento social, tem probabilidade de vir a pra- 
titór ou tom ar a cometer um ilícito pen a l”44.

O corre que a crítica crim inológica, notadam ente a partir dos estu
dos de Goffinan e de Foucault, dem onstrou ser o conceito periculosidade 
caracterizado por uma profunda anemia significativa, ou seja, trata-se de 
um a categoria vazia e isenta de conteúdo cientificam ente válido, pois ca
rente de qualquer possibilidade em pírica de (a) demonstração e, sobretudo, 
de (b) refutação45. E ntretanto , no in terior do m odelo correcionalista, a 
categoria periculosidade adquiriu um a alta funcionalidade na resolução dos 
problemas apresentados na execução da pena, exatam ente em  razão desta 
porosidade. Isto porque a m aleabilidade conceituai perm ite vincular qual
quer disfuncionalidade do condenado — nos âm bitos orgânico, afetivo, 
familiar ou disciplinar — ã possibilidade de prática de futuros delitos, situação 
que cria um a ferram enta ótim a de controle (carcerário) da individualidade.

Assim, apesar de os critérios de classificação e d e o  conceito de pe
riculosidade serem  elem entos isentos de qualquer objetividade fática, 
tornaram -se, ao longo do século passado, as principais regras de in terpre
tação e de resolução de problemas no in terior das instituições punitivas, 
orientando as decisões judiciais e administrativas, tanto para defin ir os 
critérios de ingresso quanto para determ inar sua perm anência.

Todavia, a ausência de verificabilidade (dados objetivos) dos instru
m entos de análise utilizados pela crim inologia ortodoxa perm itiu  ã crítica 
identificar no conteúdo dos laudos classificatórios e de aferição de periculo
sidade interpretações moralizadoras sobre a personalidade e o estilo de vida 
dos condenados. C onform e demonstrado de forma exaustiva pela literatura 
crim inológica a partir dos trabalhos de Foucault e Goffm an, o padrão das 
técnicas de avaliação em  sede de execução penal provoca um a abertu ra do

‘3 SOUZA, A  Influência da Escola Positiva no Direito Penal Brasileiro, p. 79.
“  SO UZA, A  Influência da Escola Positiva no Direito Penal Brasileiro, p. 78.
‘5 Ao responder à indagação sobre o motivo de sua crítica ã criminologia ortodoxa ser tão 
intensa e radical, Foucault afirm a que o discurso criminológico, exposto em  laudos e 
pareceres, "não têm pê nem cabeça (...). Tem-se a impressão — prossegue — de que o discurso da 
criminologia possui uma tal utilidade, de que ê tão fortemente exigido e tornado necessário pelo fu n 
cionamento do sistema, que não tem nem mesmo necessidade de se justificar teoricamente, ou mesmo 
simplesmente ter uma werência ou uma estrutura. Ele ê inteiramente utilitário” (FOUCAULT, 
Sobre a Prisão, p. 138).
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sistema para o ingresso de julgam entos essencialmente m orais pautados por 
imagens preconcebidas (rótulos e estigmas) do sujeito crim inalizado46.

N este aspecto, H oenish, seguindo as lições de Foucault47, percebe 
que a técnica de reconstituição da vida pregressa, prim eira etapa na elaboração 
das perícias crim inológicas, via de regra apenas confirm a ou reforça o 
rótulo de crim inoso anteriorm ente atribuído (self-fiulfilling profecy),  pois “a 
elaboração dos exames psiquiátricos obedece a um determinism o causai onde o ‘no- 
sólogo’ não só descreve a doença/delito do paáente/preso, mas também prescreve a 
sua condutafiitura’*8. E a aferição de periculosidade, encoberta pela im u n i
dade (neutralidade) do discurso científico49, transforma a técnica crim i
nológica em  um  exercício de projeção — “a noção de periculosidade está indis- 
sociavelmente ligada a um certo exerdáo defuturologia pseudam ente científico”*0.

46 Segundo Vera M alaguti Batista, “estes quadros técnicos, que entraram no sistema para 'huma
nizá-lo’, revelam em seus pareceres (que instruem e têm enorme poder sobn as sentenças a serem 
proferidas) conteúdos moralistas, s^regadores e racistas, cangados daquele olhar lomhrosiano e darwi- 
nista social erigido na virada do século X I X  e tão presente até hoje nos sistemas de controle social” 
(BATISTA, O  Proclamado e o Escondido, p. 77).
47 Foucault é preciso ao demonstrar como "o exame [criminológico] permite passar do ato à 
conduta, do delito à maneira de ser, e de fa zer  a maneira de ser se mostrar como não sendo outra 
coisa que o prfyrio delito, mas, de certo modo, no estado de generalidade na anduta de um indivíduo. 
Em segundo lugar, essa série de noções tem por função deslocar o nível de realidade da infrafao, pois 
o que essas condutas infringem não é a lei mas, porque nenhuma lei impede ninguém de ser desequi
librado afetivamente, nenhuma lei impede ninguém de ter distúrbios emocionais, nenhuma lei impe
de ninguém de ter um orgulho pervertido, e não há medidas legais contra o erostratismo. M as se não 
é a lei que essas condutas infringem, é o que? Aquilo contra o que elas apaream, aquilo em nlação 
ao que elas apancem, é um nível de desenvolvimento ótimo: 'imaturidade p sia ló g ia ’, ‘personalida- 
<k p o u a  estruturada’, ‘profundo desequilíbrio’. Ê  igualmente um critério de realidade: 'má apreciação 
do real’. São qualifrafaes morais, isto é, a modéstia, a fidelidade. São também regras éticas. Em  
suma, o exame psiquiátrico permite constituir um dup k  psicológico-ético do delito. Isto é, deslegalizar 
a infração tal comoformulada pelo código, para fa ze r  aparearpor trás dela seu duplo, que a m  ela se 
parece como um irmão, ou uma irmã, não sei, e que fa z  dela não mais, justamente, uma infração no 
sentido legal do termo, mas uma inegularidade em reltqão a certo número de regras que podem ser 

fisiológias, psicológicas, morais, etc.” (FOUCAULT, Os Anormais, p. 20).
48 HO EN ISH , D ivã de Procusto, p. 110.
49 Maria Palma W olfflembra que "esta discricionariedade dos profissionais embasada em critérios, 
que não são tão neutros e científicos como pretendem ser, fa z  a m  que, muitas vezes, o parecer técni
co ajigure-se quase como um exerckio <fe suposições, defuturologia. Isto, a partir de um discurso que 
já  está dado como única wrdade, bastando ajustá-lo a cada caso avaliado” (WOLFF, Antologias de
Vida e Histórias na Prisão, p. 93).
40 R A U T E R , M aniâm ios, Prisões, Reformas e Neoliberalismo, p. 74.



A gram ática (estética discursiva) dos diagnósticos (class^cação) e 
dos prognósticos delitivos acabou por universalizar a im agem  (estética 
fisiológica) de um a espécie de criminoso ideal, no qual a periculosidade 
identificaria o resquício de barbárie daquele hom em  selvagem (homo crimi
nalis) que não conseguiu alcançar o status civilizado51. Todavia, apesar da

51 Inegavelmente o positivismo criminológico cria um a estética do crim e, não apenas no 
plano discursivo, mas na imagem de hom em  que projeta como criminoso. O  crim inoso 
será o inverso do civilizado. A imagem do hom em  burguês do século XVIII representa, 
no imaginário ocidental, o ápice da cultura romântica, na qual a beleza emerge como um 
valor análogo á verdade, àjustiça e á bondade. Assim, "neste imaginário, ao polido homem da 
cultura é mntraposto seu outro: o báúaro. A  negado do convívio amistoso e a ruptura com as regras 
e os limites impostos pela civilização caracterizam os atos daquele que, por atavismo ético ou estético, 
não ultrapassou a infância da humanidade e, em conseqüência, não atingiu a segunda natureza, a 
natureza domada pelas disciplinas da cultura. A  representação do bárbaro como estetiam entefeio e 
moralmente conompido, como perw no de^rovido de freios inibitários cuijo habitat é estabelecido nas 
margens da cultura, solidifim a imagem do civilizado como virtuoso freqüentador do cotidiano urbano, 
de suas instituições e dos locois de socialização” (CARVALHO, A  Hipótese do Fim da Violênaa 
no Discurso da Modernidade Penal, p. 167).

Spencer e D arw in fornecerão im portantes recursos teóricos para esta clivagem firn- 
damental da criminologia clássica: crim inoso bárbaro versus cidadão civilizado.

O  estigma do bárbaro irá identificar, portanto, aquela minoria de pessoas que não 
ultrapassou as necessárias etapas de evolução. Sem transpor definitivamente a primeira 
natureza, estão condicionadas a romper, a qualquer mom ento, as regras do convívio pací
fico, pois são estrangeiros e não fezem parte da cultura. N a criminologia de Garófalo, seja 
do ponto de vista ético — "há indivíduos moralmente inferiores, assim como os há e houw  sempK 
superiores (...)” (GARÓFALO, Criminologia, p. 14) — ou desde perspectiva estética — "se é 
certo que o senso moral é um produto da evol^ão, natural admitir que ele seja menos apetfeiçoado 
nas classes que r^K sentam  um grau inferior de desenvolvimentofísico” (GARÓFALO, Crimino
logia, p. 16) —, o homo criminalis, perdido no abismo do atraso antropo-psicológico, estará 
eternam ente vinculado às noções de anomalia moral, fisiológica e sexual. Nas palavras de 
Ferri, “o criminoso nato pode ser um assassino tranquilamente selvagem, um d^ravado violenta
mente bmtal, um refinado obsceno por a n ta  de uma pewenão sexual proveniente de uma defeituosa 
organizaçào fisica. Ele pode também ser um ladrão ou falsário. A  repugnância em apropriar-se do 
bem alheio, esse instinto lentamente desenvolvido pela vida social na coletividade, falta-lhe em abso
luto (...). Tive ocasião de demonstrar, no estudo psicológico de um homicida nato, que a aparente 
regularidade de sua inteligência e de seus sentimentos pode enmbrir tão completamente sua profunda 
insensibilidaik moral, que seu verdadeiro caráter escapa àqueles que ignoram a psicologia experimen
tal” (FE R R I, O s Criminosos na A rte e na Literatura, p. 32).

Nas palavras de David Sánchez R ubio, “ (...) a aparência branca se converteu no molde, o 
referencial e a sacrossanta maneira do ser humano modemo capitalista. N ão  se trata apenas de uma 
brancura racial, mas ético, cultural e civilizatória”. Assim, a respeito dos critérios de inversão
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denúncia realizada pela crim inologia crítica de que os laudos crim ino ló - 
gicos, sobretudo as técnicas de averiguação de periculosidade, sustentam 
-se em  valorações porosas e em  juízos essencialmente morais, esta ferra
m enta correcionalista acabou sendo universalizada com o o procedim ento 
científico válido em  sede de execução penal, notadam ente em  razão da alta 
funcionalidade nos processos de seletividade crim inalizadora52.

3.5.3. D o p o n to  d e  v is ta  te ó r ic o -n o rm a tiv o , as críticas ã ilegi
tim idade do m odelo de prevenção especial positiva não são menos con
tundentes que aquelas advindas da crim inologia, sobretudo em  razão de o 
correcionalism o cancelar a fronteira entre as sanções aplicadas para os 
imputáveis (penas) e as terapêuticas direcionadas aos inim putáveis (m edi
das). A pena, ao converter-se gradualm ente em  um a form a peculiar de 
m edida de segurança, produz dois efeitos na estrutura norm ativa: primeiro, 
no plano do direito material, institui modelos antisseculares de direito penal 
de autor; segundo, na perspectiva do direito processual, fom enta práticas in - 
quisitórias com  a redução progressiva do controle jurisdicional da deter
minação e da execução das sanções penais.

A  principal característica dos sistemas penais de autor é a ruptura 
com  o princípio da legalidade, porque os processos de crim inalização e de

ideológica e das formas de valorização de alguns direitos hum anos em  detrim ento de 
outros, “a branquidão passou a ser o próprio conceito de direitos humanos e seu princípio de hierar
quização” (SÁN CH EZ R U B IO , Invenión Ideológica y  Deredo Penal Minimo, Decolonial, 
Intermltural y  Antihegemónico, p. 149).
52 Embora a análise do conteúdo dos laudos criminológicos ocorra em  momento posterior 
(etapa de execução da pena), é importante destacar que o tipo de fancionalidade que o 
laudo adquire na execução é aquele relativo ao amparo e à legitimação ‘científica’ da 
decisão judicial. Este papel de legitimação das decisões judiciais exercido pelos laudos 
criminológicos foi percebido com precisão por Foucault. Segundo o autor, a utilidade 

86 seria aquela de fornecer argumentos para a decisão, perm itindo aos magistrados um a ‘boa- 
-consciência’ ao julgar e, em conseqüência, isentar-se da responsabilidade pelo ato — “o 

j u i z  de nossos dias — magistrado ou jurado —fa z  outra coisa, bem diferente de 'julgar'. E le não julga 
mais sozinho. A o  longo do proasso penal, e da execução da pena, prolifera toda uma série de instân
cias anexas. Pequenas justiças e ju izes paralelos se m ultipliam  em torno do julgamento principal: 
peritos psiquiátricos e psicólo^s, magistrados da aplicação da pena, eduadores, famcionàrios da ad
ministração penitenciária fracionam o poder legal de punir; dir-se-á que nenhum deles partilha Kal- 
mente do direito de julgar; que uns, d ^o is  das sentenps, só têm o direito de fa ze r  executar a pena 

fixa da  pelo tribunal, e principalmente que outros — os peritos — não intervém antes da sentença para 
fazer um julgamento, mas para eschrecera decisão dos jutees” (FOUCAULT, Vigiar e Punir, p. 24).



punição não são direcionados às conseqüências de um  feto previam ente 
proibido com o lesão de um  bem  ju ríd ico  tutelado, mas são voltados ã con
versão da identidade e ao ju lgam ento  m oral do crim inoso. N ão por outra 
razão, neste m odelo repressivo proliferam  os juízos sobre a personalidade 
do réu e do condenado, tanto na forma de decisões judiciais (sentenças con- 
denatórias) quanto de pareceres técnicos (laudos e exames crim inológicos).

A crise gerada no sistema de legalidade decorre do feto de que des
de o postulado da secularização que orienta os modelos de direito penal 
de garantias, “a interioridade de um  homem — o seu caráter, a sua moralidade, os 
seus precedentes penais, as suas inclinações psicofisicas — não deve interessar ao d i
reito pen al senão para da í in d u zir  o grau de culpabilidade das suas ações criminosas. 
Compreende-se que num sistema garantista assim configurado, não encontrem espa
ço nem a categoria periculosidade, nem outras tipologias subjetivas ou de autor ela
boradas pe la  criminologia antropológica e p e h  criminologia eticista, como capacidade 
criminal, reincidência, tendência a delinquir, imoralidade e semelhantes”53.

Inegavelm ente um  dos principais efeitos da laicização do direito 
penal foi blindar a liberdade in terior do acusado e resguardar sua persona
lidade de qualquer tipo  de intervenção punitiva. Exatam ente por esta razão 
a resposta penal é direcionada ao feto proibido (m alum  quia prohibitum ),  e 
não ã conversão m oral do seu autor (malum quiapeccatum ).  O  princípio de 
separação entre direito e m oral institui a autonom ia da consciência ind i
vidual e im pede que o sistema de proibições penais converta-se em  um a 
pauta ética de julgam ento.

Segundo Ferrajoli, o ju lgam ento  m oral ou a dim inuição da liberda
de in terio r do acusado ou do detento “ (...) viola o prim eiro princípio do libe
ralismo: o direito de &da um ser e perm anecer ele mesmo; e, portanto, a negação ao 
Estado de indagar sobre a personalidade psíquica do cidadão e de transformá-lo 
moralmente através de medidas de premiação ou de punição p or aquilo que ele é e 
não por aquilo que e le fe z ”54. E m  sentido similar, ao analisar a incorporação 
das teorias de prevenção especial positiva no  discurso ju ríd ico -p enal, 
Fabrizio R am acci sustenta que “a exasperação da ideia de correção, {nsita na 
doutrina de em enda, é bloqueada pela  proibição constitucional de tratamento con
trário ao senso de hum anidade, tanto nas form as de violência à pessoa, quanto nas 
de violência à personalidade  (v.g. lavagem cerebral) porque contrastante com a

13 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 505.
14 FERRA JO LI, Quattro Proposte di Ri/erma delle Pene, p. 46.
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dignidade hum ana e com a liberdade de desenvolver e inclusive m anter a própria  
personalidade”6".

3.5.4. Outrossim , a adesão formal dos sistemas jurídicos ao correcio
nalismo provoca um a potencialização da ló g ica  p ro cessu a l in q u is itó ria .

Ferrajoli, ao descrever as espécies de valoração judicial no processo 
penal, nom ina dois m odelos inquisitoriais: os substancialistas e os isentos 
de culpabilidade. Apesar de as doutrinas correcionalistas se aproxim arem  
do tipo ideal substancialista, ambos os modelos caracterizam -se por “pres- 
ríndir da lesão de bens jurídicos concretos, reprimindo antecipadamente a sua sim p ltt  
e abstrata possibilidade de perigo ou penalizando puram ente o desvalor social ou 
político da ação, além de qualquer função penal de tutela” '’6. O  autor sustenta, 
portanto, que estes discursos que instituem  procedim entos de subjetivação 
do delito e da pena com prom etem  não apenas a legalidade em  sentido 
estrito, no âm bito do direito penal m aterial, mas sobretudo a ju risdiciona- 
lidade na órbita processual, em  razão de subm eter o ju ízo  “a critérios arbi
trários de avaliação da anormalidade ou da periculosidade do réu, [situação que] 
inevitavelm entefrustra o conjunto das garantias processuais”57.

N este sentido, a crítica proveniente da crim inologia (argum entos 
empíricos) e do direito penal (argumentos normativos) converge em  apon
tar a arbitrariedade dos juízos sobre a identidade dos réus ou dos condena
dos, seja na form a de sentença judicial ou na de perícia técnica.

Conform e destacado, estas valorações adquirem  natureza substan
cialista ou potestativa em  razão de o seu conteúdo estar desvinculado de 
qualquer possibilidade de dem onstração fôtica e, portanto, de válidos pa
râmetros processuais de controle58. As valorações judiciais sobre a perso
nalidade do réu ou os laudos técnicos sobre a periculosidade do condena
do estabelecem  um a situação processual de inverificabilidade em pírica e

88 55 R A M A C C I, Corso di Diritto Penale, p. 133.
Em sentido similar, RIVACOBA Y RIVACOBA, Funcián y  Aplicacián de la Pena, 

pp. 50-52.
56 FERRA JO LI, D iritto e Ragione, p. 77.
51 FERRA JO LI, D iritto e Ragione, p. 77.
58 Segundo Ferrajoli, valorações probatórias desta natureza "determinam um poder em bran
co na abeça dos inquisidotvs [juizes e crim indogos], de fa to  ilimitado e incontrolável, completa
mente incompatível com o modelo garantista de jurisdição penal” (FERRAJOLI, Crisis dei Siste
ma Politico yJurisdicción, p. 119).



de irrefutabilidade argum entativa, desvinculando o ju ízo  da ideia de 
contraditório, pedra angular do processo penal dem ocrático. Se a efetiva
ção do contraditório implica exatamente a possibilidade de experimentação, 
dem onstração e refutação dos elem entos de prova trazidos ao processo (de 
conhecim ento ou de execução), o que perm ite que a decisão judicial seja 
fundada em  ju ízos verdadeiros ou falsos dem onstráveis e passíveis de 
contra-argum entação, a subjetivação da decisão abre espaços ao decisio- 
nism o judicial.

C onform e se percebe, os institutos processuais que operacionalizam  
o sistema penal no correcionalism o, fundam entalm ente aqueles relativos 
aos critérios de aplicação e de execução da pena, instigam  a formação de 
um a estru tura lingüística (gramática penal) sedimentada em  categorias 
abertas que perm item  que sejam recorrentem ente ultrapassados os limites 
da legalidade. N este cenário, as m etarregras de interpretação baseadas nos 
estereótipos crim inais se constituem  com o critérios de decisão paralelos às 
regras instituídas. E não esporadicam ente esta série de códigos paralelos 
(second code) constitui-se com o o principal parâm etro de decisão para o 
ju lgam ento  da biografia m oral do acusado. Assim, estes mecanismos ex- 
traoficiais que atuam invisivelmente “passam a integrar objetivam ente o con
ju n to  de metarregras e a interferir na ação dos operadores jurídicos, tanto na produ
ção dogmática, como na aplicado das normas, m u ltan do  d a í um a influência maior 
do que aquela prevista  no D ireito  Positivo” 1®.

3.5.5. E m  síntese, é possível dizer que a sedimentação do sistema 
punitivo correcionalista defiagra e fe ito s  a u to r itá r io s  nas d is tin ta s  es
feras d e  n o rm a tiv id a d e .

D o ponto de vista do direito pen a l material,  a incorporação da pers
pectiva de prevenção especial positiva rom pe com  o postulado da secula
rização, instituindo sistemas penais de autor que “ inspiraram, no m elhor dos 
casos, modelos penais de legalidade atenuada, isto é, caracterizados por figuras de 
crime eUstiM s e indeterminadas por espaços de fa to , se não de direito, abertos à 
analogia  in  m alam  partem, abrindo caminho, nos piores casos, às muito mais 
nefastas doutrinas antiformalistas que constituíram a base teórica dos ordenamentos 
penais totalitários”60.

i5 BISSOLI Filho, Estigmas da Crim inalizado, p. 109.
60 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 372.
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N a esfera do direito processual penal, os princípios do correcionalism o 
obstaculizam  a consolidação de práticas acusatórias orientadas pelo p rin 
cípio do devido processo legal, visto im pedirem  a efetividade dos instru
m entos de lim itação do arbítriojudicial e do controle jurisdicional dos atos 
adm inistrativos. A recorrência de juízos baseados em  categorias abertas 
com o periculosidade e personalidade delitiva amplia de form a superlativa 
os níveis de decisionismo judicial, situação que legitim a práticas caracte
rísticas de sistemas inquisitórios.

N o  cam po da execução das penas, a gram ática correcionalista m olda 
um  saber crim inológico causal-determ inista no qual a lógica psiquiátrica 
se constitui com o discurso (moral) de legitim ação que coloniza as práticas 
dos atores do sistema punitivo, subordinando m aterialm ente as decisões 
judiciais. Igualm ente, apesar da ausência de acordo sobre o conteúdo das 
metas de ressocialização61, o sistema correcionalista prolifera instrum entos 
de controle m oral em  afronta ao paradigm a constitucional de tutela dos 
direitos fundam entais.

9 0

61 "O s problemas começam mm a fa lta  de acordo sobre o conteúdo da meta 'socialização' ou 'resso
cialização’, acordo que tampourn e fácil que se possa conseguir em curto prazo” (HASSEM ER, 
Fundamentos dei Dencho Penal, p. 355).
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4 -  MODELOS CONTEMPORÂNEOS DE JUSTIFICAÇÃO

ri

4.1. Revitalização das Grandes Narrativas nos Discursos 
Contemporâneos de Justificação da Pena

4.1.1. C om  a crise do discurso correcionalista que caracterizou a 
segunda m odernidade penal, o mainstream das ciências criminais — term o 
utilizado para identificar o pensam ento dom inante que define os limites 
e os horizontes daquilo que é possível (lícito) investigar no cam po de saber1

1 Entende-se que o term o mainstream crim inológico fornece maiores possibilidades de 
compreensão do que as ideias de comunidade cientifica e de ciência normal propostas por 
Thomas Khun. Ao entender inexistente ‘a’ ciência como atividade homogênea de deter
minada forma de produzir conhecimento, o autor considera que a realização, a produção 
e a reprodução da ciência estão sempre resttitas ao consenso ou mnjunto de compromi&os teóricos 
básicos existentes numa comunidade científica. Haveria ciência apenas quando um pes
quisador utiliza os instrumentos oferecidos pelo m odelo vigente, compartilhando objeto, 
métodos e fins: “um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade científica partilham. 
E , inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que compartilham de um paradigma 
(...). Um paradigma got^m a, em primeiro lugar, não um objeto deestudo, mas umgrupo de prati
cantes da ciência" (K H U N , A  Estrutura das Revoluções Científicas, pp. 219-224).

Consolidado, o paradigm a passa a ser irrefietidam ente repassado aos demais pesqui
sadores por meio de específicos modos de produção do saber. Essa ciência normal acaba por 
determ inar o que é lícito ou ilícito, o que é ou não admissível em determinada disciplina, 
dirigindo e im pondo os resultados finais, bem  como constituindo as formas e os campos 
^ssíve is  do conhuimento (FOUCAULT, Vigiar e Punir, p. 30). Todavia, a partir do mom en
to em que a comunidade científica identifica problemas nos objetos estudados ou que as 
suas respostas não correspondem às expectativas do grupo, emerge a crise paradigmátia.



*4*
5 F 

U'. 
DlQU

 D
í a

SdS
aliH

 N
Í R

FIT
O 

I IW
lSh

^B
LÍl

VI
— procurou ressignificar a pena desde as mais distintas hipóteses. O  p ro
cesso de relegitim ação fez-se necessário inclusive em  decorrência da p ro
jeção, no universo acadêm ico, das diversas tendências do pensam ento 
abolicionista2.

Logicamente que os discursos que se m oldaram  ao longo das últimas 
três décadas, ao tentarem  conceber novas formas teóricas dejustificaçâo 
das penas, seguiram  o padrão e a tradição ilum inista das grandes narrativas 
que caracterizam a prim eira e a segunda m odernidade penal. Em  grande 
parte advindos da filosofia, do direito e das ciências sociais, as narrativas 
de legitim ação procuram , em foce da crise  d e  le g itim id a d e  das p en as , 
readequar suas análises e encontrar novas fórmulas explicativas.

Para além das opções ecléticas (teorias unificadoras da pena) que 
potencializam  distintas teorias das penas a partir da ideia de polifunciona- 
lidade, as ciências crim inais atuais se esforçam para oferecer novos discur
sos de justificação. Todavia, as principais hipóteses contem porâneas de 
justificação são baseadas na renovação ou readequação dos antigos d iscur
sos, como, p. ex., as tendências neorretributivistas da teoria do merecimento 
(Tonry, H irsch e Ashworth), a perspectiva neoutilitária da teoria garantista 
(Ferrajoli), os m odelos preventivos especiais da teoria neocorrecionalista

Haveria crise paradigmática neste m om ento intermediário em  que o paradigma vigente 
não consensualiza mais a comunidade cientifica e o novo m odelo ainda não está plena
mente consolidado. A identificação dos elementos externos não absorvidos ou internos 
desconfortantes é fruto de verdadeira atividade subversiva, marginal e sediciosa desde a 
perspectiva da ciência normal, configurando uma ciência extraordinária, alternativa.

O  objetivo da ciência extraordinária é im por novos limites, métodos e fins à ciência, 
instaurando-se como o novo paradigma. Este processo é definido por Khun com o revo
lução cientifica. O  efeito da crise não é, porém, a necessária substituição de um paradigma 
por outro. Reordenações e relegitimações ocorrem com frequência.

O  problema da proposta de Khun é induzir uma ideia de desenvolvimento linear e 
progressivo das ciências, insuficiente para pensar as ciências na contemporaneidade — so
bre o tema, importantes as reflexões de SOUSA SANTOS, U m  Discurso sobw as Ciências, 
pp. 36-58; e, em sentido similar, CARVALHO, Como (não) se f a z  um Trabalho de Conclusão,
pp. 8-12.

Neste cenário, pensar o corpo teórico (pesquisadores oficiais) que define os parâmetros 
científicos a partir da categoria mainslKam parece ser menos equivocado. Sobre o tema, 
importantes as reflexões de SOUSA SANTOS, Um Discurso sobw as Ciências, pp. 36-58.
2 Sobre o movimento abolicionista e sua pluralidade de discursos, conferir CARVALHO, 
Antim anual de Criminologia, pp. 125-132.



(Garland) e as teses incapacitadoras e dissuasórias da teoriafuncionalista-sistê- 
mitó  Qakobs) e das teorias atuariais do cálculo racional (W ilson e Keeling).

Im portante frisar, contudo, que na sua integralidade estas teorias 
seguem o padrão das m etanarrativas, ou seja, em  m aior ou m enor grau de 
com plexidade optam  pela criação de discursos altam ente abstratos de jus
tificação dos quais deriva cadeia de princípios e de pressupostos delinea- 
dora da intervenção punitiva em  todos os níveis do direito  penal. Buscam, 
prioritariam ente, a criação de sistemas universais de legitimação dotados 
de harm onia e de com pletude (ausência de contradições ou de lacunas). 
Em  regra são discursos que em bora reconheçam  a crise do sistema puniti
vo (e, inclusive, das ciências crim inais contem porâneas) são reticentes ou 
negam  a possibilidade de abdicar das fórmulas tradicionais de resposta ao 
crim e, ã crim inalidade e ã pena.

4.1.2. Q uestão  in trodutória relevante é a da diferença dos processos 
de desenvolvimento, de incorporação po lítico -crim inal e de crítica nas 
distintas tradições jurídico-penais (civil law  e common law ).  E m bora se saiba 
que no campo teórico inexiste processo linear de substituição de modelos, 
ocorrendo na m aioria dos casos justaposição e /o u  coexistência de discursos 
— circunstância que na atualidade caracteriza a fragm entação da crim ino
logia, p. ex. —, no plano político-crim inal é possível identificar tendências 
que se estabelecem com o preponderantes e que definem  diferentes rum os 
de incidência do sistema punitivo.

Assim, nos p a í s e s  d a  co m m o n  la w ,  em  paralelo ã desconstrução 
teórica proveniente do pensam ento crim inológico crítico, é possível per
ceber que a prim eira m udança po lítico-crim inal no sistema penal-welfare 
será proposta pelas teorias do m erecim ento, cuja incorporação trouxe 
significativas alterações nas práticas das agências punitivas, sobretudo com 
a formação do sistema de penas determ inadas (guideline sentendng).

N o entanto, apesar da institucionalização do novo sistema moldado 
pela teoria do justo m erecim ento, a partir da década de 1980 em ergem  
inúmeros discursos punitivos de corte autoritário cujas premissas serão 
rapidam ente consum idas pelo mainstream  político -crim inal — p. ex., as 
teorias atuariais de incapacitação, as teorias do agir cotid iano e as teorias 
neurocrim inológicas. C onform e destacam Blom berg e Lucken, estas pers
pectivas crim inológicas neoconservadoras, ao propiciarem  releituras do 
positivismo ortodoxo moralista e biológico, fornecem certificação acadêmi
ca aos projetos de lei e ordem  e relegitim am  teorias punitivas retributivis-
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tas, dissuasórias e incapacitadoras3. N ão por outro m otivo é que se assiste 
nas três últim as décadas, com o efeito do consumo político-crim inal destas 
teorias, ao vertiginoso aum ento dos índices de encarceram ento m undiais.

D etalhe fundam ental a ser notado, portanto , é o da coexistência, 
nos países da common law, destas distintas perspectivas prático-teóricas. Além 
de a edificação correcionalista não ser absolutamente abandonada, a polí
tica de penas determ inadas segue, na atualidade, orientando os ju ízos 
crim inais na determ inação da pena e, de form a agudizada, o pensam ento 
atuarial increm enta alterações legislativas que potencializam  o punitivism o4.

4.1.3. Nos p a í s e s  d a  civ il law  são inúm eras as variáveis que tornam  
distintos os processos de alteração das políticas punitivas. N o  entanto, em 
foce da capacidade de circulação do conteúdo das políticas crim inais nos 
países de tradição rom ano-germ ãnica, esta rica pluralidade será homogenei
zada, sendo consciente a redução do objeto de análise e os riscos decorren
tes desta opção. O  objetivo desta abordagem  é que se possa, mesmo que 
de form a parcial, apresentar um a leitura panorâm ica das alterações do 
pensam ento penológico e dos seus efeitos no cam po da punitividade.

A principal característica que diferencia a form a de determ inação da 
pena (aplicação e execução) nas tradições da common law e da civil law é a  de 
que os sistemas rom ano-germ ãnicos estão estruturados sob o im pério do 
princípio da legalidade penal. O  apego à legalidade form al im pediu a dis— 
cricionariedade no processo de individualização que conduziu os sistemas 
jurídicos anglo-saxões correcionalistas ao extrem o da pena indeterm inada.

N a m aioria dos sistemas rom ano-germ ãnicos, a individualização 
inicia-se no procedim ento legislativo, com  a determ inação de penas m í
nim as e m áxim as para cada delito e com  a fixação de circunstâncias gerais 
e especiais de aum ento e de dim inuição da sanção conform e o desvalor da 
conduta e do resultado. Em  um  segundo m om ento, a pena se estabelece na 
esfera judicial, na qual o ju iz , dentro dos parâm etros fixados previam ente 
pelo legislador, determ ina a quantidade da resposta punitiva de acordo com

3 BLOM BERG e LUCKEN, American Penobgy, p. 173.
4 Neste sentido, a declaração de princípios do Federal Sentencing Guidelines Manual de 2011, 
que atualiza o Sentencing Reform A ct de 1984, ao estabelecer as guias de aplicação da pena 
{guidelines), aponta como finalidades da punição a dissuasão/neutralização {detenence), a 
incapacitaçâo {incapacitation), ajusta retribuição ^ u s t punishment) e a reabilitação {rehabili- 
tation) (United States Sentencing Commission, Federal Sentencing Guidelines M anual, p. 1).



a culpabilidade do réu. O  terceiro m om ento da individualização ocorre na 
fase de execução, local em  que atuam  os técnicos das agências penitenciárias 
(profissionais da criminologia), inform ando e orientando as decisõ^ judiciais 
sobre progressão de regim e, saídas tem porárias e livram ento condicional.

N este sentido, é possível perceber algumas im portantes diferenças 
nos discursos da crítica crim inológica ao m odelo penal-wlfare. Nos sistemas 
da common law a crítica central ao correcionalism o decorreu da edificação 
de um  sistema de penas indeterm inadas m uito  similar, talvez idêntico, ao 
das medidas de segurança. A indeterm inação das penas gerou situações de 
absoluta ausência de garantias com o, p. ex., quanto ao tem po de perm a
nência do condenado nas instituições punitivas. Nos países da rívil law, em 
razão de a legalidade estabelecer o prazo m áxim o de duração da pena, 
foram enfatizadas outras particularidades do m odelo de prevenção especial, 
com o a incapacidade de as instituições totais alcançarem  o ideal de resso
cialização em razão da produção da despersonalização (mortificação) do 
apenado e da proliferação de estereótipos delinquenciais.

Outrossim , os distintos sistemas jurídicos produzem  diferenciados 
cenários de reformas político-crim inais. É significativa, p. ex., a ausência 
do discurso do justo m erecim ento no cam po acadêmico e político dos 
países rom ano-germ ãnicos, feto que não im pede, porém , sua aproximação 
com  a teoria garantista, seja nas críticas ã estrutura substancialista do cor
recionalismo, seja nas resistências ao increm ento do punitivism o.

Além  disso, as reformas políticas nos países latinos nas últim as dé
cadas do século passado determ inaram  trajetórias político-crim inais p ró
prias. N a m aioria dos países ibero-am ericanos, os regim es ditatoriais 
perduram  duran te a década de 1970 e os processos de redem ocratização 
que ocorrem  nos anos 1980 são seguidos da prom ulgação de Constituições 
democráticas. C om  a nova perspectiva política, os direitos fundam entais 
são afirm ados em  sua intensidade, feto que, no aspecto norm ativo, criou 
algumas im portantes barreiras ao punitivismo. E m  inúm eras Constituições, 
porém , o ideal ressocializador da pena é incorporado com o princípio 
fundam ental, o que consolida políticas públicas de corte correcionalista no 
cam po da execução penal.

Por ou tro  lado, a partir da década de 1990, o alto im pacto publici
tário do pensam ento gerencialista-atuarial e os processos de globalização 
neoliberal no capitalismo periférico proporcionarão, na esfera po lítico- 
-crim inal, um a certa harm onização en tre  os países rom ano-germ ãnicos e 
os anglo-saxões, com o a proliferação da lógica punitivista e o increm ento
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dos índices de encarceram ento. Igualm ente no final do século passado são 
agregados aos modelos gerencialistas as perspectivas funcionalistas sistêmi
cas de incapacitação que, em  razão do seu diálogo transversal com  a dog
m ática penal, serão facilm ente digeridas nas ciências crim inais.

A  dificuldade de apresentar um  conjunto harm ônico e hom ogêneo 
sob a denom inação teorias contemporâneas da pena é, portanto, notória. Em 
face da pluralidade de perspectivas, serão expostos os modelos teóricos 
considerados de m aior relevância e aqueles que, na esfera política, apresen
taram  m aior influência. A ordem  de apresentação destas teorias não é 
necessariamente tem poral, em bora se tente seguir relativam ente o percur
so apresentado nesta explicação prelim inar.

4.2 . Teoria da Pena Merecida: Fundamentos e Crítica do 
Neorretributivismo

4.2.1. O  principal program a político-crim inal que se desdobrou da 
crítica ao correcionalism o nos países anglo-saxões, provocando efetivas 
alterações no sistema de adm inistração dajustiça crim inal, foi derivado da 
t e o r i a  d o  j u s t o  m e r e c i m e n t o  (justd& erU).

O  m odelo correcionalista, baseado no discurso da ressocialização, 
havia produzido, sobretudo nos Estados U nidos, um  sistema de individua
lização baseado na pena indeterm inada. A partir da ideia da impossibili
dade da determ inação ex ante do tem po de tratam ento, não caberia aos 
legisladores ou aos ju izes a fixação do período de internação do sujeito 
condenado por atos ilícitos. Conform e visto anteriorm ente, o procedim en
to de individualização científica exige do corpo clínico-crim inológico a 
realização do diagnóstico do condenado de forma a estabelecer classifica
ção conform e seus déficiu individuais e, posteriorm ente, acom panhar a 
terapêutica, indicando o m om ento em que se efetiva a ressocialização e em 
que são m inim izados os riscos de reincidência.

Desde a perspectiva dos direitos e das garantias individuais, o m o 
delo de pena indeterm inada proposto pelo discurso correcionalista obsta- 
culiza quaisquer limites ã intervenção estatal, tanto os lim ites quantitativos, 
por m eio do estabelecimento de tem po m áxim o de pena, quanto os lim i
tes qualitativos, com  a proibição do uso de determ inadas técnicas invasivas 
para atingir o objetivo de reabilitação do condenado.



Destaca Garland que os métodos de tratam ento penal com pulsório 
geraram  profunda desconfiança nas práticas punitivas, m orm ente no que 
tange ao desrespeito à dignidade da pessoa hum ana e à liberdade de ex
pressão do condenado. Segundo o autor, im portantes docum entos no 
início dos anos 1980 destacavam “a preocupação com a autenticidade e com o 
direito à diferença do ‘homem com um ’, assim como o temor pelo  autoritarismo p o 
tencial do govem o e da ciência  (...) ”; Lembra, inclusive, as significativas re
presentações literárias e cinem atográficas da form a institucional de trata
m ento  por m eio da in tervenção punitiva, com o Laranja Mecânica  (film e de 
Stanley K ubrick baseado na obra hom ônim a de A nthony Burgess) e Um  
Estranho no N in ho  (filme dirigido por M ilos Form an).

D entre os principais trabalhos de crítica ao m odelo correcional é 
significativa a publicação de D oin g ju stice: T h e Choice o f  Punishm ents — The 
R eport o f  the C om itte  fo r  the Study o f  Incarceration  (1976), de A ndrew  von 
Hirsch. Seu conteúdo dem onstrava “ (...) repúdio às leis de condenação indeter
minada; restrições à aplicação da liberdade condicional [parole]; incentivo  &  sanções 

f ix a s  e proporcionais voltadas ao delito e não ao delinqüente; definição de guias para 
aplicação de penas que auxiliariam  as decisões judiciais e reduziriam  a disparidade 
nas condenações”6.

Elena Larrauri aponta três problemas centrais que atingiram  a ideo
logia da reabilitação e a prática das sentenças indeterm inadas (indeterm ina- 
te sentencing),  situação que possibilitou a em ergência do discurso do justo  
m erecim ento (ju st deserts)  na tradição juríd ica e crim inológica da common 
law .  prim eiro, a disparidade de condenações em  casos de prática de sem e
lhantes delitos; segundo, a discricionariedade dos critérios de definição do 
tem po de pena (como, p. ex., a possibilidade de reincidência, a periculo
sidade, a reinserção do condenado); e, terceiro, as crescentes dem andas por 
endurecim ento das penas e o custo relativam ente alto das políticas de rea
bilitação. Leciona a autora que “no f in a l década de setenta, portanto , em  
decorrência deste acúmulo de circunstâncias, se p ro d u z  um movimento direcionado 
para condenações determ inadas em lei (determ inate sentencing)” 7.

O s resultados das pesquisas acadêmicas na deslegitimação do corre
cionalismo; o aum ento do nível de crítica e de insatisfação dos profissionais

5 GARLAND, T he C ultua  o f Contml, p. 57.
6 G A RLA ND, The Culture o f Control, p. 59.
7 L A R R A U R I, Control dei Delito y  C a s ti^  en Estados Unidos, p. 13.
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BL

ÍlVI
das agências de controle; e a dem anda po lítico-crim inal para definição de 
regras para o cum prim ento  das condenações são fatores que podem  ser 
apontados com o im pulsionadores do novo sistema de resposta penal. 
N este cenário , a teoria do merecimento (ju s t deserts)  em erge com o discurso 
viável para defin ição de critérios precisos, hom ogêneos e equânim es de 
aplicação das sanções, baseados, fundam entalm ente, na censura pelo dano 
causado.

O  princípio orientador da teoria do m erecim ento é o do estabele
cim ento de mecanismos de orientação (guidelines)  para aplicação judicial 
(sentencing)  de penas proporcionais ã gravidade do crim e com etido. A de
lim itação de parâm etros de proporcionalidade perm itiria  criar escalas de 
sanções conform e a lesão provocada pelo infrator, de form a a estabelecer 
paridade quantitativa (tem po) e qualitativa (espécie) entre penas decorren
tes de infrações de natureza semelhante. Definida antes da prática do de
lito, a guia penológica, direcionada ao juiz, substituiria os juízos e os 
prognósticos de reincidência elaborados pelo corpo clínico crim inológico 
que atuava no in terior do sistema prisional.

Possível afirm ar que a teoria do m erecim ento se diferencia dos 
demais discursos dejustificaçâo mais pela sua natureza pragm ática do que 
pelo seu conteúdo teórico, ou seja, caracteriza-se mais com o um a técnica 
de definição de lim ites de quantificação regrados pela distribuição pro
porcional de sanções do que com o teoria dejustificaçâo da legitim idade 
das penas.

Segundo H irsch , o princípio da proporcionalidade, que im põe que 
as sanções sejam adequadam ente severas ã gravidade das infrações, surge 
como exigência de justiça ^usto  m erecim ento), traduzindo-se, conform e 
destaca A shw orth, “no conceito-chave da teoria do merecimento”8. Assim, con
trariam ente ã tradição filosófica, “que se limitou à justificação geral do castigo, 
ao ‘porque’ deveria existir o castigo”, sustenta a necessidade de discutir “a rela- 

9 8  fão entre ajustfrcação da existência do castigo com a questão de quanto Mstigo deve 
receber o infrator”9.

D iferentem ente do m odelo correcional, ã teoria do m erecim ento é 
im prescindível perceber o in frator com o sujeito livre que realizou volun
tariam ente o dano, isto é, com o responsável pela sua conduta, com o indi-

8 A SH W O R TH , Sentencing, p. 992.
5 H IR S C H , Censurar y  Castigar, p. 31.



víduo com  capacidade de com preender a reprovabilidade inerente à norm a 
punitiva que im põe o castigo10.

4.2.2. Para definição dos c r ité r io s  d e  p ro p o rc io n a lid a d e , Hirsch 
utiliza fórm ula que concilia dois vetores: proporcionalidade ordinal  (relativa) 
e proporcionalidade cardinal  (não relativa). A proporcionalidade ordinal se 
estabelece na comparação entre as penas, de form a que delitos que provo
cam semelhantes lesões aos direitos recebam  castigos similares. As exigên
cias de proporcionalidade ordinal “se fundam entam  na concepção reprobatória 
do castigo” 11 e definem  a necessidade de respeito ã paridade, ã graduação e 
ao escalonam ento das penas conform e a gravidade do delito — “em teoria, 
a proporcionalidade ordinal requer a criação de escala de valores, a qual pode ser 
usada para verificar a gravidade de cada tipo  de crime; culpabilidade, conjuntamen
te com drcunstãncias agravantes e atenuantes, podem  ser assimiladas nesta escala” 1 2 .  
O  critério cardinal indica lim ites ã gravidade de penas de acordo com  a 
ideia geral de reprovação, de form a a criar condições de adequação por 
m eio da definição de u m  índice m áxim o de punição, da criação de sanções 
interm ediárias e da proposição de substitutivos (alternativas) às penas de 
prisão. Am bos os parâm etros objetivam  estabelecer critérios de hierarquia 
de penas para distintas condutas e fórmulas de isonomia entre as sanções.

A ideia central de H irsch é a da criação de mecanismos lim itadores 
do poder de punir a partir da definição de precisos critérios quantitativos 
(temporal) e qualitativos (espécie). C ontra a flexibilidade do sistema san- 
cionatório correcionalista, o autor m odela um a estrutura punitiva, tendo 
com o base a previsão legal de sanções (princípios da legalidade e da ante-

10 "O s pem listas tendem a ver com exassivafacilidade os delinqüentes epotenciais delinqüentes wmo 
espécies distintas do cidadão obediente, como pessoas que são bastante impermeáveis aos mandados 
morais e que necessitam ser intimidados ou penados para respeitar a lei. N ão  aceito esta visão. Um  
sütema de penas não deve ser desenhado como algo que ‘nós’ fazemos para pKvenir que ‘eles’ delin- 
quam. Deveria ser algo que os cidadãos livres desenham para Kgular sua própria conduta. Deveria 
admitir-se que ambos somos pessoas que (ao menos sob detenninadas cmunstâncias) podemos ofender 
outras e, ao mesmo tempo, somos capazes de entender os ju ízo s  morais que o castigo penal expressa. 
U m  sistema penal, em uma sociedade democrática, deveria ser do tipo que as pessoas aceitariam como 

forma de ajudá-las a vencer suas próprias tentações, ao mesmo tempo que Kspeite sua capacidade de 
eleição” (H IR SC H , Censurar y  Castigar, p. 28-29).
11 H IR SC H , Censurar y  Castigar, p. 46.
12 A SH W O R TH , Sentencing, p. 993.
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BL

ÍlV
I

rioridade), aplicadas conform e a reprovabilidade da conduta (direito penal 
do foto) praticada por sujeito com  capacidade de compreensão do ilícito 
(princípio da culpabilidade). Q uanto  ao ju ízo , as regras de orientação 
(sentencing guidelines)13 perm item  a redução do grau de discricionariedade 
e, consequentem ente, o exercício do controle da atividade jurisdicional.

C orrelato ao program a de erradicação das penas indeterm inadas, 
H irsch projeta um  m odelo político-crim inal fundado no princípio de m í
nim a intervenção com  a perspectiva do uso subsidiário da pena carcerária, 
no qual o “aprisionamento deve ser limitado apenas aos casos de graves ofensas;  ( . . . )  
a prisão, portanto, deve ser a sanção aplicada apenas em crimes que causem ou possam  
causar graves danos — tais como roubo com emprego de arma, tttupro ” w .

N ão obstante a definição de critérios de igualização e de proporcio
nalidade da quantidade das penas de prisão e a proposição de sanções al
ternativas ao cárcere para os casos de delitos leves, H irsch sustenta com o 
im prescindível a redução quantitativa do tem po da pena em  lim ites tole
ráveis. Ao defender-se da acusação de que a teoria do justo m erecim ento 
seria responsável pelo avanço do punitivism o e pelas altas taxas de encar
ceram ento, nas últim as décadas, nos Estados U nidos, lem bra H irsch que 
em  D o in g ju stice  havia proposto que o uso da pena de prisão fosse “ limitado 
para delitos graves fundam entalm ente para delitos violentos e para os casos mais 
graves de criminalidade de ‘colarinho branco’); e a duração da privação de liberdade 
para estes delitos deveria ser até três anos — exceto para o caso de homicídio, cujo 
lim ite normal seria o de cinco anos” 15.

13 A incorporação gradual da teoria do merecimento pelos distintos sistemas de justiça 
criminal dos Estados Unidos e, posteriormente, do Canadá e da Inglaterra fomentou a 
criação de Comissõespara determinação dos critérios de aplicação das penas determinadas, 
introduzindo na cultura jurídica da common law aprática de sentencing orientadapelas guide
lines. Conforme destaca Hirsch, “a ideia de propomonalidade ou de pena memida [‘deserved’ 
sentence] tem tido considerável influência ao longo das duas últimas décadas”, tendosido adota
da em várias jurisdições nos Estados Unidos — O regon e M innesota, exemplarmente —, 
no Canadá (1986) e em alguns países europeus da common law — Finlândia (1976), Suécia 
(1988), Inglaterra e Gales (1991) (H IR SC H , 'Hie F uíuk o f the Pm ^rtionate Sentence, p. 271).
14 H IR SC H , Giving Criminais '^ e i r ju s t  Deserts, p. 347.
13 H IR SC H , Censurar y  Castigar, p. 80.

Sobre os argumentos de Hirsch contra a assertiva de ser a teoria do merecimento 
responsável pelo avanço do punitivismo, conferir, sobretudo, H IR SC H , t t e  Future o f  
Proportionate Sentena, pp. 278-285. Sobre o papel exercido pela teoria do m erecimento e 
sua relação com o increm ento dos índices de encarceramento, conferir BLO M BERG e 
LUCKEN, Amerirnn Penology, pp. 177-188.



4.2.3. As premissas que norteiam  o projeto po lítico -crim inal da 
teoria do ju sto  m erecim ento são, inegavelm ente, inspiradas na tradição 
ilustrada do direito penal que m oldou os sistemas norm ativos dos países 
ocidentais da civil law. Algum as variáveis do m odelo de H irsch, sobretudo 
suas críticas ao correcionalism o, assemelham-se m uito  particularm ente ao 
sistema de garantias, em bora esta revitalização das teorias absolutas tenha 
perm itido que a proposta do ju sto  m erecim ento fosse identificada por 
Ferrajoli com o um  equívoco teórico de corte autoritário16.

O  sentido retributivista da teoria encontra-se, fundam entalm ente, 
na negativa de qualquer finalidade da pena para além da reprovação do 
autor pela lesão causada. Neste aspecto a ideia de retribuição recapacita um  
m odelo de responsabilização ju ríd ica centrado na culpabilidade, critério 
que dim ensionará a proporcionalidade da pena. A perspectiva de imposição 
de sofrimento por m eio da sanção como um a resposta proporcional ao dano 
provocado, pressupondo que “os indivíduos devem  ser tratados como responsáveis 
(eventualm entefalíveis) agentes morais” 17, redim ensiona o pensam ento kantia
no e abre espaço para o que poderia ser denom inado n e o rre tr ib u tiv is m o .

A mudança no sistema punitivo nos Estados Unidos e na Inglaterra 
durante os anos 1980 produziu um  interessante fenômeno a ser avaliado que 
é o oposto m ovim ento teórico e político-crim inal nos países anglo-saxões 
e nos rom ano-germ ânicos. Isto porque no auge da crítica ao correcionalis
m o an^o -saxão , situação que fom entará a incorporação do m odelo do 
justo merecimento, na década de 1960, sobretudo na Alemanha, estabelece
-se um a im portante corrente teórica cuja centralidade das propostas é exa
tam ente a substituição do m odelo de penas centrado na retribuição ã cul
pabilidade em prol da adoção de perspectiva relativa voltada ã tutela de bens 
jurídicos (prevenção geral negativa) e ã ressocialização do condenado (pre
venção especial positiva). Esta corrente teórica liderada por R o x in  e que se 
consolidará com  a redação do Projeto A lternativo de Código para a Alem a
nha (1966) será a responsável pela incorporação das premissas de prevenção 
especial positiva na dogmática penal rom ano-germ ânica no m om ento em 
que este sistema apresentava notórios sinais de crise nos países anglo-saxões18.

16 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, pp. 240-245.
17 A SH W O R TH , Sentencing, p. 992.
18 O  modelo teórico funcionalista de R oxin  e a forma de incorporação dogmática do 
correcionalismo no sistema da civil law serão apresentados posteriorm ente, no m om ento 
da análise dos vinculos entre pena e culpabilidade.
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4.3. Teorias Penológicas Neoconservadoras: Discursos Atuarial e 
FuncionaLista-Sistêmico: Fundamentos e Crítica

4.3.1. Se nos países anglo-saxônicos a década de 1980 é m arcada pela 
predom inância da teoria do justo  m erecim ento e a conseqüente transfor
mação do sistema punitivo correcionalista (modelo penal-welfare), os perío
dos subsequentes assistirão ã em ergência de discursos político-crim inais de 
corte autoritário que consolidarão o cenário punitivista contem porâneo. 
O  substrato teórico e ideológico destas políticas conservadoras dos anos 
1990 é fornecido pelos m o d e l o s  a t u a r i a i s  e  g e r e n c i a l i s t a s .

Nos países latinos, especialm ente o Brasil, o processo de redem o- 
cratização política e a afirm ação do constitucionalism o criaram  significa
tivas barreiras ao avanço do punitivism o. N o entanto, os discursos e as 
práticas políticas de defesa dos direitos hum anos apenas retardaram  o im 
pacto dos projetos atuariais. Isto porque, ao longo dos anos 1990, a po líti
ca crim inal nacional aderiu ao processo de globalização dos discursos 
gerencialistas, notadam ente dos m odelos de tolerância zero, gestados nos 
Estados U nidos. A lém  disso, no âm bito acadêmico, as teorias funcionalis- 
tas-sistêmicas, em  razão do seu intenso diálogo com  a dogm ática ju ríd ica, 
passaram a ser acriticam ente consum idas pelo mainstream penalístico.

A proliferação de projetos punitivistas no âm bito político-crim inal, 
associada ã incorporação de um  m odelo dogmático autoritário na academia, 
produziu um  cenário novo no qual, em muitas ocasiões, políticas populis
tas anteriorm ente desqualificadas pela ausência de fundam entação teórica 
apresentam -se com o legítim os discursos científicos, encobrindo sua fun
cionalidade crim inalizadora e seletiva em  parâm etros de objetividade e 
neutralidade axiológicas.

4.3.2. A partir da década de 1970, os discursos penal e crim ino ló - 
gico assistem ao declínio do ideal reabilitador. A crise do correcionalism o 
representa a própria crise dos paradigmas nas ciências criminais, pois os 
m odelos de prevenção especial positiva representam  a últim a grande nar
rativa penológica da m odernidade. Após o correcionalism o, o cenário 
teórico de fragmentação — proliferação de teorias híbridas e reposiciona
m ento  de perspectivas desgastadas — é atravessado pela em ergência do 
populism o punitivo e a consolidação do grande encarceram ento. Nesta 
lacuna en tre  o esgotam ento das políticas de prevenção especial positiva e 
a edificação do punitivism o, surge a n o v a  p e n o l o g i a  (new pen o lo ^).



Nas palavras de Pavarini, trata-se de um a penologia fandamentalista  
que opera por m eio da difusão de um a cultura populista sobre a pena e se 
legitim a desde baixo, isto é, m ediante o senso comum. Segundo o autor, a 
nova penologia se desenvolve a partir da pulverização da cultura repressi
va nas falas da população, difundida pelos meios de com unicação e incor
porada por im portantes teóricos da com unidade acadêmica (legitimidade 
científica). C onfigura-se, portanto , com o um a nova form a de perceber 
punição; com o um a política penal com  forte apelo populista e que não 
pode ser classificada exclusivamente com o um a política de direita, pois com 
partilhada por inúm eras adm inistrações de esquerda e de centro-esquerda 
(p. ex., algumas experiências do novo realism o de esquerda)19.

O  novo discurso penológico que em erge a partir da década de 1990 
nos Estados Unidos — (a) politicam ente inspirado na m áxim a da tolerância 
zero, (b) academicamente ancorado nas teorias situacionistas autoritárias 
(teoria das janelas quebradas, p. ex.) e (c) norm ativam ente densificado com 
a institucionalização do three-strikes20 nos regram entos penais de im portan
tes estados norte-am ericanos — procura recuperar o prestígio da instituição 
carcerária a partir do abandono das finalidades tradicionais atribuídas ã 
pena (correção, intim idação ou retribuição). O  apelo rom ântico ã resso-

19 PAVARINI, E l Grotesco de la Penologia Contemporânea, p. 264. N o mesmo sentido, 
PAVARINI, Pmtzssi d iR i-C a r ^ z z a z io n e e  'Nuove' Teorie Giustijicative dela Pena, pp. 95-124; 
PAVARINI, La Pena 'U tik', lasua Crisi e il D isinanto: veno una pena senzascopo, pp. 279-309; 
PAVARINI e G IA M B E R A R D IN O , Teoria da Pena e Execução Penal, pp. 37-56.
20 As Three-Strikes Laws foram adotadas nos Estados Unidos ao longo da década de 1990 
e um dos primeiros estados foi W ashington (1993). Trata-se da transposição de uma co
nhecida regra do baseball: se a pessoa for condenada por três crimes graves receberá pena 
de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional (parole).

Em 1994, a "ttree-Strikes Law  foi aprovada na Califórnia e, em 1997, vinte e quatro 
estados norte-americanos possuíam leis desta natureza. N a maioria dos casos, a regrase 
aplicava em casos de delitos graves com o homicídio, estupro e roubo com  emprego de 
arma de fogo. N o entanto, em alguns estados foram incluídos delitos não violentos, como 
comércio de entorpecentes. N a Califórnia a regra da gravidade do delito se aplica apenas 
aos dois primeiros delitos, sendo o terceiro strike aplicávelpara qualquer ilícito, grave ou 
não. Conforme descrevem Blomberg e Lucken, nosprim eiros seis meses que se seguiram 
ã publicação da lei californiana, mais da metade dos casos de three-strikes envolviam delitos 
de pequenopotencial ofensivo como cheques desprovidos de fundos e fortos de automó
veis, de cigarros, de produtos em  lojas e , no caso mais contrastante, o forto de um apizza 
(BLOM BERG e LUCKEN, American Penology, pp. 215-216).
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cialização é renunciado em  favor da ideia de controle e de gestão dos riscos 
gerados por determ inadas pessoas ou certos coletivos.

Garland, ao analisar os m odelos gerencialistas, percebe a existência 
de um  com plexo teórico, que designa com o teorias de transformação, que 
altera a perspectiva punitiva ao m odificar os fundam entos do discurso 
crim inológico em  seus aspectos mais significativos, quais sejam, as funções 
da pena e a im agem  do hom em  crim inoso. Segundo G arland, “ um a das 
características desta nova penologia é que o discurso criminológico tom a-se mais es
tatístico, mais atuarial, inclusive mais preocupado em agregar grupos e populações, 
reduzindo o interesse no indivíduo como mso clínico”21. A dim inuição ou o 
abandono da preocupação com  a ressocialização por meio do tratam ento 
penal decorre da substituição da concepção do agir crim inoso. Se no cor
recionalism o o hom em  delinqüente era caracterizado por um a patologia  
individual,  as teorias atuariais sustentarão ser a sua conduta regida por um a 
lógica econômica  na qual se estabelece um  cálculo racional entre o ônus da pena 
e o bônus do crim e.

C om  a publicação dos trabalhos de Jam es Q . W ilson, nos Estados 
U nidos, e R o n  Clarke, na Inglaterra, “(...) a ideia de delinqüente m al-adap- 
tado, com carênrías de socialização  (undersocialized) e com tendências crim im is, 
é questionada pela  concepção de criminoso como autor de cálculo racional”22. Em 
oposição ã perspectiva correcionalista na qual o autor do delito deveria ser 
integrado por m eio de um  program a de reabilitação, o delinqüente passa 
a ser considerado “(...) para f in s  políticos, como um  agente racional que repon de  
a estímulos e desestímulos, deform a  a aproveitar ou abandonar as oportunidades 
conforme a perspectiva de dissuasão ou de prevenção existentes” 21.

A intensidade da punição nas teorias gerencialistas do cálculo racional 
é vinculada, portanto, ao m enor ou m aior nível de dissuasão  que a pena p ro
vocará no infrator. Em  decorrência de o agir delitivo im portar em uma 
análise utilitária própria da lógica economicista, a pena deve necessariamen
te ser apresentada aos grupos criminosos com o um a desvantagem. Em  uma 
avaliação objetiva entre custos e benefícios, a vantagem  do produto do crim e 
representa o bônus a ser eliminado pelo ônus da possibilidade da pena24.

21 GA RLA ND, Penal Modemism and Postmodemism, p. 55.
22 G A RLA ND, Penal Modemism and Postmodemism, p. 55.
23 G A RLA N D , Penal Modemism and Postmodemism, p. 55.
24 Interessante perceber a lógica utilitarista que informa o pensamento atuarial. Bentham 
(1748-1832), ao tratar do fim  das penas, sustenta que “todo homem se governa nas suas ações



O  crim inoso atuaria sob a lógica de um  consum idor oportunista, 
“cujas atitudes não podem  ser modificadas, mas cujo acesso a bens sociais p o d e  ser 
obstaculizado. N este  tipo de delinqüente — algumas vezes definido como ‘homem  
situacional' — estão ausentes lim ites morais ou quaisquer controles internos efetivos, 
além de sua capacidade de dlculo racional e da vontade de obter pra zer”25.

Sustenta James Q. W ilson que, diferentemente da m aior parte dos 
sociólogos que analisam o problema do crim e e do controle social, alguns 
acadêmicos, principalm ente economistas, com ungam  da visão popular que 
entende ser possível com preender com o as pessoas se transformam  em  cri
minosos da mesma forma como é possível explicar com o se tom am  carpin
teiros ou com pram  um  carro26. A hipótese com partilhada com  o senso 
com um  estaria sedimentada em um a teoria da natureza hum ana que entende 
que as pessoas reagem a partir de um a estimativa entre custos e benefícios 
—  “as pessoas conduzem suas vidas a partir  de eleições de recompensas e de penalidades 
de todo o tipo”21. N o caso do agir delitivo, os criminosos atuariam  conforme 
percebem as possibilidades de imposição da penalidade. A alta probabilidade 
de prisão, em  conseqüência, dim inuiria as taxas de crim inalidade, pois 
“quando a p en a  se tom a m ais pm vável, o crime se torna menos comum”2*.

por um cálculo bem ou malfeito, sobre prazeres e penas (...), lembra-se, por exemplo, de que a pena 
vai ser a ansequência de uma ^ã o  que lhe agrada, esta ideia fa z  um certo abalo em seu espírito para 
retirar o prazer. Se o valor total da pena lhe p am e maior, se pesa mais do que o valor total do prazer, 
é natural que a força que o afasta do crime venhaporfim  vencer, e que não tenha lugar o desatino que 

formava no seu pensamento” (BENTH AM , Teoria das Penas Legais e Tratado dos Sofismas 
Políticos, p. 23).
2i G A RLA ND, The C ultun  o f Control, p. 129.
25 Embora W ilson, ao vincular sua ideia de cálculo racional ao pensamento do “hom em
médio” (senso comum), indicie que seum odelo é isento de influências teóricas, é possível
verificar, nas lições de Michelle Brown, que esta crim inologia gerencialista pode ser
compreendida como uma convergência de várias escolas de pensamento, incluindo a so
ciologia econômica, os estudos atuariais, a literaturasobre governabilidadee a sociologia 
da punição e do risco, indicando um a espécie de sintoma da contemporaneidade: "os 
elementos essenciais desta 'nova' penologia, centrada no gerencialismo correcional, na justiça atuarial 
e na ênfase do encarceramento, emergem no contexto dos impasses da m o d ^ id a d e  tardia: a inabili
dade do Estado prover o efetivo controle do delito, o crescimento na percepção do aumento das taxas 
de delitos em detrimento da apanntefragilidade da punição, o endurecimento dos posicionamentos 
populares em rel^ão aos criminosos e a emergência de um vasto complexo de indústria prisional em 
meio às políticas de lei e ordem" (B R O W N , The N ew  Penology in a Critirnl Context, p. 105).
27 W ILSO N, On Deterrencz, p .336.
28 W ILSO N, O n  Deterrence, p.337.
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A equação entre os custos da pena e os benefícios do crim e, isto é, 

a análise dos riscos da punição, converte-se na premissa fundante da teoria 
do cálculo racional e é consolidada com o um a fórm ula palpável de alta 
dem onstrabilidade estatística. N o entanto, destaca W ilson que a fórm ula 
que orienta a econom ia do delito não seria aplicável em  alguns casos ex
cepcionais como, p. ex., no das personalidades patológicas, visto não pos
suírem  freios inibitórios29.

O s efeitos desta nova form a peculiar de conceber a prevenção geral 
negativa (dissuasão) são, evidentem ente, o aum ento das penas em  abstrato 
e o acréscimo dos índices de encarceram ento em concreto. Ao estabelecer 
um a relação de sim etria entre crim e e pena, aliando fenôm enos de natu
rezas distintas30, qualquer elevação nos índices de delito provoca, com o 
resposta natural e necessária, o aum ento da quantidade e a substancializa- 
ção das formas de punir. Paradigmática, neste aspecto, a experiência de 
densificação do punitivism o norte-am ericano com  revitalização da pena 
de m orte e da prisão perpétua, m orm ente nos Estados que adotaram  a 
política do three-strikes.

25 W ILSO N, O n Deterreme, p. 338.
30 A literatura criminológica, não apenas de orientação crítica, tem  demonstrado com 
muita propriedade serem distintos os fenômenos pena e crime, sobretudo o feto de ine- 
Mstir relação de causalidade entte nível de encarceramento e número de delitos. Nota-se 
que "historicamente não ha significante corwlação entK índias de criminalidade e taxas de encara- 
ramento — esta é uma das mais significativas contribuições da penologia para nossa wmpreensão do 

fenômeno punição”, conclui Michelle Brown (B R O W N , The N ew  Penology in a Criticai 
Context, p. 102). N o mesmo sentido, Larrauri afirma que "ofato de que o aumento da prisão 
não se produza deforma wrrelacionada com os índices de delitos é uma conclusão majoritariamente 
aceita por toda a literatura criminológica, seja qual for sua orientação ideotôigica” (L A R R A U R I, 
La Economia Política dei Castigo, p. 4).

Assim, diferentes sociedades apresentam fenômenos próprios com o (a) altas taxas de 
encarceramento e expressivo índice de criminalidade; (b) elevada taxa de encarceramen
to e baixo índice de criminalidade; (c) baixo nível de prisionalização e expressivo núm e
ro de delitos; ou (d) reduzidas taxas de encarceramento e reduzido nível de delito.

Especificamente sobre a relação entre crime e encarceramento nos Estados Unidos, 
conferir BRO W N , The N ew  Penology in a Criticai Context, p. 101-103, e W ACQUANT, 
O Lugar da Prisão na Nova Administração da Pobwza, pp. 9-19. Sobre o tem a no contexto da 
Europa continental, conferir L A R R A U R I, ^  Economia Política dei Castigo, pp. 1-22. N o 
Brasil, CARVALHO, O Papel dos Atores do Sistema Penal na Era do Punitivismo, pp. 15-25.



4.3.3. A tônica econom icista dos discursos do cálculo racional não 
apenas gera um  novo idealismo fundam entalista em  relação ã capacidade 
da pena com o m ecanism o de dissuasão, restaurando os discursos de pre
venção geral negativa, com o desdobra, em  term os po lítico-crim inais, 
novas abordagens crim inológicas sobre o fenôm eno da crim inalidade31.

E m  paralelo ã concepção de indivíduo  racional que se utiliza de uma 
fórm ula de custo e benefício para realizar o ilícito, os novos discursos 
gerencialistas am pliam  e recriam  instrum entos de controle social no sen
tido de identificar grupos de risco form ados por potenciais infratores ou 
crim inosos profissionais. Ao invés de atom izar a aplicação da pena nas 
pessoas que praticam  crimes, as políticas atuariais procuram  reconhecer e 
neutralizar coletivos desordeiros  que ameaçam a estabilidade e a segurança 
pública. Opera-se, inegavelm ente, um a redefinição da ideia de periculo
sidade individual para a de periculosidade coletiva.

A pena crim inal, neste sentido, além de estar justificada devido aos 
seus propósitos de prevenção de novos delitos — “nestes casos — expõe 
A shw orth — os direitos das vítim as em potencial ganham  pre ferência em relação aos 
direitos dos ofensores”32 —, é visualizada com o um  instrum ento de i n c a p a c i -  
t a ç ã o  d a s  p e s s o a s  o u  d o s  g r u p o s  p e r i g o s o s  que, ao apresentarem riscos 
elevados de com etim ento de crimes, justificariam  a restrição da liberdade.

As novas doutrinas da pena, diferentem ente dos discursos tradicio
nais que propugnavam  fins e funções em  harm onia (coerência) com  os 
sistemas dogm áticos de direito  penal, operam  a partir de um a lógica u ti
litária em inentem ente política. E, distanciando-se do m odelo que vigorou 
ao longo do século X X  (correcionalismo), anulam  a preocupação substan
tiva (qualitativa) com  o indivíduo responsável pelo ato criminoso, proje
tando a pena em  term os quantitativos, ou seja, a partir dos resultados 
estatísticos e probabilísticos que perm item  identificar atores (individuais e 
coletivos) de risco e agir profilaticam ente para incapacitar suas atividades 
indesejadas.

Feeley e Sim on sustentam  que esta nova penologia emerge com  o 
objetivo principal de inovar nas técnicas de identificação das subpopulações,

31 Neste aspecto não é demasiado lem brar que desde o advento da criminologia do eti- 
quetamento, mas, sobretudo após a criminologia crítica, o enfoque do estudo das ciências 
criminais deixou de ser a criminalidade, como um  atributo individual do sujeito, para 
concentrar-se nos processos de criminalização.
32 A SH W O R TH , Sentencing, p. 995.
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definindo grupos-alvo, não apenas indivíduos33. M ichelle B row n sustenta 
que este foco das teorias gerencialistas nas coletividades desordeiras ou nos 
grupos problemáticos retom a um a categoria-chave dos processos de cri
m inalização denunciada pela crim inologia radical (crim inologia m arxista) 
que é a de classes perigosas3 4 .

E m  um  m odelo regido pela lógica gerencialista, o m apeam ento das 
zonas e dos grupos de risco e o cum prim ento de metas político-crim inais 
que invariavelm ente resultam  em  encarceram ento são os indicadores da 
eficiência das políticas de controle. O  princípio da eficiência determ ina os 
níveis de variação das taxas de performance  institucionais e, sobretudo, o 
custo de efetivação das políticas, pois a racionalidade sistêmica exige o 
m aior controle da crim inalidade com  o m enor ônus econôm ico. A inefi
ciência no cum prim ento das metas, dependendo do nível de aceitabilidade, 
é projetada com o tolerabilidade sistêmica.

N este cenário são incorporados novos instrum entos e novas técnicas 
de vigilância na adm inistração do sistema penal, de form a a aum entar a 
performance  de gestão, com  a conseqüente ampliação do controle das pes
soas e dos grupos de risco. Assim, os projetos de autom ação são inseridos 
desde a adm inistração dos espaços de encarceram ento ã gestão da seguran
ça pública. Se no projeto penal-welrfare  o ideal de ressocialização dependia 
da interação entre o condenado e o responsável pelo tratam ento  penal 
(psicólogo, pedagogo ou assistente social), na lógica gerencialista o ser 
hum ano é substituído por câmeras de vigilância, m onitoram ento eletrô
nico, exames toxicológicos, tom ografias com putadorizadas, entre outros.

C onform e destacam Feeley e Simon, estas inovações no cam po do 
controle punitivo provocam  a expansão das sanções penais e a inversão na 
lógica punitiva, sobretudo no que tange ã avaliação dos níveis de reinci
dência. N o  antigo m odelo correcional, “se as altas taxas de retorno à prisão 

1 0 8  durante o cumprimento da  liberdade condicional indicavam fa lh as no programa; 
agora fornecem indicadores de eficiência e efetividade da liberdade condicional como 
aparelho de controle”*5.

33 FEELEY e S IM O N , The N ew  Penology, pp. 434-435.
34 BRO W N , "flie N ew  fe n o lo ^  in a Critittl Cont& t, p. 107. Conferir, ij^ a taen te , BRO W N , 
T he Culture o f Punishment, pp. 35-37.
33 FEELEY e SIM ON, The N ew  Penology, p. 436.



4.3.4. Nos países rom ano-germ ânicos, os discursos de incapacitação 
e de neutralização serão radicalizados pelas te o r ia s  fu n c io n a lis ta s -s is -  
tê m ic a s . Este m odelo penológico é projetado in icialm ente com o um  
discurso po lítico -crim inal direcionado aos grupos dissidentes com  identi
ficação terrorista. D entre as principais construções doutrinárias encontra
-se a form ulação de G üntherjakobs sobre o d ire i to  p e n a l d o  in im ig o 36. 
Fundada em  um a racionalidade inquisitória de alta intensidade beligeran
te que sobrepõe a razão de Estado ao Estado de direito — razão de Estado 
entendida com o um  princípio norm ativo da política que transforma o ente 
público em um  bem  autônom o e próprio de tutela, cujo objetivo prim ário 
e incondicionado da ação governam ental (meio) é a sua conservação e 
ampliação (fim )37 —, a proposta punitiva de neutralização dos grupos de 
risco pode ser resumida na m áxim a de que contra o terror das organizações 
criminosas é legítimo o terrorismo de Estado.

Segundo Jakobs, o direito penal de garantias seria aplicável apenas 
aos cidadãos que praticaram  acidental ou esporadicam ente crimes. Para 
estes integrantes do pacto social envolvidos em  práticas delitivas estariam 
resguardados todos os direitos e as garantias inerentes ao Estado de direito 
(princípios liberais da m odernidade). O  cidadão, nesta perspectiva, seria 
aquele indivíduo que, m esmo tendo com etido um  erro  (crime), ainda 
oferece garantias cognitivas  de com portam entos idôneos para garantir a v i
gência das normas.  C ontra os cidadãos infratores a pena representaria um a 
resposta desautorizadora do foto, restabelecendo a confiança social na es
tabilidade da lei penal.

Sustenta Jakobs, porém , ser possível identificar casos em  “ (...) que a 
expectativa de um comportamento pessoal é reduzida de fo rm a  duradoura  [ocasião 
na qual] diminuem as possibilidades de tratar o delinqüente como pessoa” **. Nas 
circunstâncias de rom pim ento com  as expectativas sociais, quando inexis- 
te um  m ín im o de garantia cognitiva sobre as condutas, seria lícita a des- 
personalização do desviante com  a conseqüente exclusão do sta tus  político

36 Apesar de a proposição de Silva Sánchez sobre a expansão da intervenção penal adqui
rir um a tonalidade descritiva, é possível perceber importantes aproximações entre os 
modelos nas estratégias político-crim inais apresentadas pelos autores. N estesen tido , 
conferir SILVA SÁ NCHEZ, La Expansión dei Derecho Penal, pp. 161-167 e C A N C IO  
MELIÀ, Derecho Penal dei Enemigo y  Delitos de Terrorismo, pp. 37-43.
3'  FERRA JO LI, Diritto e Ragione, pp. 846-850.
38 JAKOBS, Dencho Penal dei Ciudadano y  Derecho Penal dei Enemigo, p. 38.
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da cidadania. Sendo o direito penal de garantias privilégio exclusivo dos 
in tegrantes do pacto social, àqueles que se negam  a participar do contrato 
ou pretendem  destru í-lo  seria incabível o qualificativo de pessoa, resultan
do a legítim a destituição dos seus direitos fundam entais39.

A partir de um a classificação binária, o corpo social é cindido po 
liticam ente em  pessoas e não pessoas, situação que proporciona a elabora
ção de dois modelos distintos de intervenção punitiva: o direito penal do 
cidadão  e o direito pen al do inimigo. Assim, as funções das agências repressivas 
e da pena são redefinidas, pois “o D ireito  pen al do cidatòo mantém a vigência 
da norma, o direito pen al do inimigo (em sentido amplo: incluindo o D ireito  das 
m edidas de segurança) combate perigos  ( . . . ) ” 4 0 ;  “no D ireito  pen al do cidadão a 

função manifesta da pena é a contradição, no D ireito pen a l do inimigo a eliminação 
do perigo"41.

4.3.5. Todavia, com o é próprio das construções teóricas e das polí
ticas autoritárias, o discurso que instrum entaliza suas práticas é altam ente 
volátil42, fator que produz um  alargam ento das fronteiras de possibilidade 
de incidência repressiva. Desta forma, natural que a categoria inimigo  que

39 Conform e Jakobs, “quem não apresenta segurança aignitiva suficiente de um comportamento 
pessoal, não apenas não pode esperar ser tratado como pessoa, como o Estado não deve tratá-lo como 
pessoa, pois, do contrário, vulneraria o direito à s^urança das demais pessoas” (JAKOBS, Deredto 
Penal dei Ciudadano y  Dere&o Penal dei Enemigo, p. 47).

A atuação do direito penal contra os inimigos se justifica pelas premissas da legítima 
defesa: "quem por prindpio se move de modo desviante não oferece garantia de um comportamento 
pessoal; por isso, não pode ser tratado como cidadão, mas deve ser rnmbatido como inimigo. Esta 
guena se coloca como um direito legítimo dos cidadãos, no seu direito à segurança; e difenntemente 
dapena, igualmente não existem Direitos àquele que écondenado;pelo contrário, o inimigo è exduí- 
do” (JAKOBS, D em ho Penal dei Ciudadano y  Derecho Penal dei Enemigo, pp. 55-56).
40 JAKOBS, Dere&o Penal dei Ciudadano y  Derecho Penal dei Enemigo, p. 33.
41 JAKOBS, Derecho Penal dei Ciudadano y  D em h o  Penal dei Enemigo, p. 55.
42 Do ponto de vista dogmático, é im portante perceber a categoria terrorismo como um  
tipopolítico-criminal aberto, ouseja, como um  elem ento conceituai indefinido, semantica- 
mente lacunoso e sem qualquer precisão de suas características configuradoras. Neste 
sentido, lembram R iquert e Palacios que "entreestas e^ressães que dificultam uma total hege
monia — se algo assim fosse possível — poderíamos incluir o que os antros de poder chamam 'terroris
mo' e que é tão difaso e indefinido que devemos colocar entre aspas (...)” (R IQ U E R T  e PALA
CIOS, E l D em ho Penal dei Enemigo o las Excepàones Permanentes, p. 3).

Sobre os problemas conceituais do terrorismo, conferir D ’ÁVILA et al., Criminal Law  
as a Counterterrorism Tool, pp. 531-563.



identifica o objeto de intervenção seja flexibilizada, am pliando as possibi
lidades de crim inalização para além dos grupos prim eiram ente rotulados 
com o terroristas, a ting indo todos os coletivos que apresentem  algum  risco 
às garantias cognitivas de m anutenção da vigência das normas.

O s principais indicadores de risco seriam a habitualidade  e a profissio
nalização.  A partir destes sinais indicadores do estado de perigo, Jakobs 
sustenta que a intervenção penal belicista não deve estar restrita aos sujei
tos diretam ente vinculados aos grupos terroristas, sendo legítim a a desper- 
sonalização de todos os indivíduos ou grupos cujas atitudes dem onstrem  
possibilidade de reiteração crim inosa (periculosidade social). Os efeitos na 
dogm ática penal são evidentes: a probabilidade de dano ã ordem  ou ã se
gurança pública (nomem ju r is  do ‘bem  ju ríd ico’ Estado) autoriza a in ter
venção penal desde os atos preparatórios da conduta (antecipação da pu 
nição), justificando a supressão das garantias processuais do acusado e a 
imposição de sanções rígidas de caráter inabilitador.

N este cenário de obscurecim ento dos limites de intervenção penal, 
Jakobs, ao avaliar os fenôm enos delitivos contem porâneos, visualiza in ú 
meros casos de justificada aplicação do direito penal do inim igo: “ ( . . . )  o 
legislador (para f ica r  primeiro no âmbito do direito material) está construindo um a  
legislação — denominada abertamente deste m odo — de luta, por exemplo, no âm bi
to da criminalidade econômica, do terrorismo, da  criminalidade organizada, no caso 
dos ‘delitos sexuais e outras infrações perigosas', assim como, em geral, pretende 
combater, em cada um destes casos, indivíduos que nas suas atitudes (por exemplo, 
no caso dos delitos sexuais), em sua vida econômica (por exemplo, no caso da crimi
nalidade econômica, da criminalidade relacionada com as drogas tó x ic a  e outras 

form as de criminalidade organizada) ou mediante sua incoyoração em organizações 
(no mso de terrorismo, da criminalidade organizada, inclusive na conspiração para 
delinquir, §  3 0  S tG B ), se distanciaram de fo rm a  duradoura, de maneira decidida, 
do Direito, ou seja, não fornecem garantia cognitiva mínima necessária para ser 
tratado como pessoa. A  reafio do ordenamento jurídico fren te  a esta criminalidade 
se caracteriza, de modo paralelo à diferenciação de K a n t entre estado civil e estado 
de natureza citada anteriormente, pe la  circunstância de que não se trata em  prim ei
ro plano de uma compensação de um dano à vigência da norma, mas da eliminação 
de um perigo  ( . . . ) ” 4 3 .

A inevitável ampliação do rótu lo de in im igo, agregando ao rol dos 
grupos perigosos outros coletivos de risco, possibilita condições altam ente

43JAKOBS, D em ho  Penal dei Ciudadano y  Derecho Penal dei Enemigo, pp. 38-40.
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favoráveis para expansão das malhas de punitividade e a inevitável e radi
cal rup tura  com  os sistemas norm ativos que garantem  os direitos funda
mentais. N este m odelo, a categoria p e r ic u lo s id a d e  ( in d iv id u a l o u  so 
c ia l )  readqu ire  fund am en ta l im p ortânc ia , visto ser o conceito  que 
possibilitará agregar sob o mesmo estilo repressivo condutas de natureza 
absolutam ente diversa com o o terrorism o, o com ércio de drogas ilícitas, a 
imigração ilegal, o tráfico de pessoas, os crim es econôm icos, entre outros.

As doutrinas penais autoritárias de corte funcionalista-sistêmico, ao 
propugnarem  pela reafirm ação da validade da lei penal po r m eio da neu
tralização ou da incapacitação do (grupo) delinqüente, concretizam  as teorias 
de prevenção geral positiva apresentadas por D urkheim . C ontudo, con
form e destaca Ferrajoli, na teoria sociológica do desvio de D urkheim  
havia apenas um a descrição da punição com o u m  fator de estabilização social 
e de reafirm ação dos sentim entos coletivos, o que propiciaria coesão ao 
corpo social. D urkheim  não pretendia oferecer um a justfírnção  à punição, 
apenas um a explicação  sobre os efeitos das práticas punitivas. Ao contrário, 
na formulação de Jakobs, o m odelo belicista converte-se em  um a ideologia 
de legitim ação apriorística do direito penal e da pena.

E m  conseqüência, assinala Ferrajoli, “ao reduzir o indivíduo a um  ‘sub- 
sistem afisico-psíquico', funcionalm ente subordinado exigências do sistem a social 
geral, tal doutrina é acompanhada inevitavelm ente de modelos de direito penal 
m áximo e ilimitado, pmgramaticamente indiferentes à tutela dos direitos d u  pessoa”**. 
N o mesmo sentido Baratta sustenta que “a teoria da prevenção-integração é 

funcional em relação ao atual m ovim ento de expansão do sistema pen al e de incre
mento, tanto em extensão como em intensidade, da resposta pen a l”4*.

O s discursos criminológicos de dissuasão (cálculo racional), incapa
citação (gerencialismo atuarial) e neutralização (funcionalismo-sistêmico), 
em bora sejam repetitivos e ambíguos em  term os teóricos, concentram -se 
pragm aticam ente na redução da ideia de controle social aos instrum entos 

112 de segurança pública. A política crim inal é convertida em  um a função 
instrum ental de identificação dos riscos sociais; a pena é potencializada 
com o ferram enta de neutralização ou elim inação dos dissidentes. Neste 
cenário, a razão de Estado (racionalidade punitiva) justifica qualquer ru p 
tura com  os lim ites de intervenção, pois os direitos e as garantias funda-

“  FERRA JO LI, Diritto eRagione, p. 264. 
45 BARATTA, Integmción-PKvención, p. 15.



m entais são percebidos exclusivamente com o óbices ou estorvos ã efetivi
dade (eficiência) repressiva.

4.4. Teoria Garantista da Pena: Fundamentos e Crítica

4.4.1. Os discursos neoconservadores de retribuição, dissuasão, in -  
capacitação e neutralização m oldaram  as teorias de m áxim a intervenção 
punitiva nas últim as décadas. E m  term os político-crim inais, as narrativas 
do punitivism o foram consumidas e proliferadas pelos m ovim entos de lei 
e ordem  e de tolerância zero, cujos efeitos, na atualidade, são refletidos nos 
altos índices de encarceram ento mundiais.

Nas ciências crim inais nos países latinos, a resistência ao punitivism o 
foi, em  grande m edida, proporcionada pelas te o r ia s  g a ra n t is ta s  de base 
constitucional. Se a teoria do justo m erecim ento recupera a fundamentação 
ilustrada da pena, mas traz consigo germ ens autoritários em  decorrência 
de optar por um a justificativa autorreferencial; a teoria garantista, de na
tureza em inentem ente norm ativa, igualm ente retom a argum entos ilum i- 
nistas. C ontudo, redim ensiona o sentido liberal das teorias relativas com 
o objetivo central de limitação do poder punitivo.

Os tradicionais modelos do ilum inism o penal justificaram  a pena 
desde a perspectiva utilitarista da garantia da ‘m áx im afelicidade possível aos 
que não delinquem’. N a introdução do m anifesto D o s D elitos e das Penas, 
Beccaria afirm a que “as leis, que deveriam ser convenções fe ita s  livremente entre 
homens livres, não foram , o mais das vezes, senão o instrumento das paixões da 
minoria, ou o produto do acaso e do momento, e nunca a obra de um prudente ob
servador da natureza hum ana, que tenha sabido dirigir todas as ações da sociedade 
com este único f im :  todo o bem -estar possível para a m aioria”46. A im agem  do 
delito é representada com o a ação de um a m inoria desviante que im põe 
m al-estar ã m aioria não delinqüente.

A partir de um a releitura do aforismo ilustrado, a teoria do garan- 
tismo postula um  utilitarism o reformado  que se projeta com o m odelo de 
m itigação e de controle das penas. À premissa utilitarista clássica Ferrajo
li adiciona um  segundo aforisma, não  relacionado ao objetivo de garantir 
a felicidade das pessoas que não com etem  crimes, mas voltado ã defesa dos

46 B EC C A R IA , Dos Delitos e das Penas, p. 26.
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direitos dos indivíduos que violaram as leis, isto é, os destinatários da pena. 
A m áxim a do utilitarism o reform ado é centralizada na perspectiva de 
redução quantitativa e qualitativa da dor im posta pela pena aos que com e
teram  crimes. Desta forma, a teoria garantista da pena é exposta na expres
são “m áxim a felicidade possível para a maioria não desviante e mínim o sofrimento 
necessário para a minoria desviante”.

A segunda parte do postulado norm ativo garantista delineia um  
m odelo m inim alista de redução da incidência do direito penal por m eio 
do m áxim o controle possível da quantidade e da qualidade das penas, 
rom pendo, portanto, com  a tradição dos discursos relativos de legitimação 
que direcionam  as sanções exclusivamente ã prevenção de novos delitos, 
seja pela intervenção individual (prevenção especial positiva), seja pela 
coletiva (prevenção geral negativa).

4.4.2. Conform e dem onstrado anteriorm ente, para Ferrajoli um  dos 
grandes problem as do p or que castigar?  estaria radicado na confusão entre 
funções, m otivações e finalidades da pena, por m eio da substituição de 
argum entos e^ lica tivo s  por teses justificativas.  A pergunta por que punir? 
teria dois significados diversos: o sentido científico de indagação e o p ro 
blem a filosófico da existência da pena.

As dificuldades decorrentes das teorias absolutas e das teorias rela
tivas estariam centradas nesta confusão m etodológica entre função  (descri
ção histórica ou sociológica) ou motivação  (descrição jurídica) com  o dever 
ser axiológico  da pena, ou seja, a tom ada da explicação como justificativa e 
vice-versa: “é d a te  modo que fa lam , sobre os objetivos da pena, de ‘teorias abso
lutas' ou ‘relativas’, de ‘teorias retributivistas' ou ‘utilitaristas’, de ‘teorias da p re 
venção geral' ou ‘teorias da prevenção especial', entre outras, sugerindo a ideia de 
que a pena tem um efeito (aliás, um  objetivo) retributivo ou reparador, e que esta 
previne (em v e z  de deve prevenir) os crimes, ou que reeduca (em v e z  de deve reedu- 

1 1 4  car) os apenados, ou que dissuade (em  v e z  de deve dissuadir) a maioria dos propen
sos a cometer delitos, entre outras”47.

Sustenta Ferrajoli, adotando o pressuposto m etodológico da Lei de 
H um e, que estas doutrinas não se constituiriam  verdadeiram ente como 
teorias  da pena, mas com o discursos norm ativos sobre a sua finalidade ou 
descrições sobre as suas funções. Portanto, estes discursos seriam  incom -

47 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p. 315.



patíveis com  a necessidade teórica imposta pela ciência dogm ática do di
reito, pois confundiriam  esquemas de explicação com  modelos de ju stifi
cação, em  ofensa ao postulado de H um e. Em  sentido idêntico afirm a 
existirem  vícios similares nas doutrinas crim inológicas abolicionistas que 
discutiriam  fundam entos valorativos da punição a partir de argum entos e 
de exposições empíricas, confundindo dever ser  e ser  da pena.

Apesar dos problemas que m arcam  a tradição jurídica de fundam en
tação das penas em  grandes teorias de legitimação, Ferrajoli entende ser 
possível construir um  m odelo norm ativo de controle das violências desde 
um a perspectiva po lítico-crim inal minimalista. O  prim eiro requisito para 
redefinição dos pressupostos de legitim ação das sanções pressuporia a acei
tação do princípio da secularização, que determ ina um a rígida separação 
entre direito  e moral e direito  e natureza,  de m aneira que “nem o crime seja 
considerado como um m al em si  quia prohibitum , m m  a p en a  seja considerada 
como um bem em  si  quia peccatum ”48.

O  segundo requisito seria expresso na possibilidade  de a pena atingir 
suas funções declaradas, o que possibilitaria estabelecer um a relação de 
sim etria en tre  os meios  e os f in s .  N estesen tido , Ferrajoli estru tura seu m o
delo de u t i l i ta r is m o  r e fo rm a d o  a partir do argum ento da pena m ín im a 
necessária, concebendo com o fim  da punição não apenas a prevenção de 
injustos delitos, mas, principalm ente, a prevenção da reação inform al, 
selvagem, espontânea, arbitrária que a sua feita poderia ensejar (injustos 
castigos).

Desde este ponto de vista, a pena seria apresentada com o um  ins
trum ento  norm ativo de garantia do direito do infrator em não ser punido 
senão pelo Estado. Os m ecanism os do direito penal não estariam  direcio
nados exclusivamente ã tutela social, mas igualm ente ã proteção da pessoa 
que infringiu as regras de convívio. A prevenção dos injustos delitos e dos 
injustos castigos institui a m áxim a de m aior felicidade possível aos não 
desviantes com  o m enor sofrim ento necessário aos desviantes. Prevenção 
da violência privada do crim e, no m om ento da ofensa; prevenção da vio
lência pública do Estado ou privada da vítim a, no m om ento da punição.

A teoria garantista da pena agregaria ã prevenção geral negativa a 
perspectiva da sanção com o m ecanismo de obstaculização da vingança 
desmedida da vítim a ou de forças solidárias, evitando, ao m esm o tem po,

48 FERRA JO LI, Diritto eRagione,p. 320.
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o excesso punitivo do Estado: “garantias penais e processuais, d e /a to , não são 
mais do que técnicas que têm por objetivo m in im izar a violênáa e o poder punitivo; 
isto é, reduzir ao máximo a previsão dos crimes, o arbítrio dos ju íz o s  e o tormento 
das penas”" .

Prevenção dos delitos e prevenção dos castigos conform ariam  o 
m odelo garantista de direito penal com o proteção do mais fraco — vítim a 
no m om ento do crim e, réu no processo e condenado na execução da pena. 
A centralidade da pessoa em  seus direitos fundam entais estaria recuperada 
nesta dupla função penológica, legitim ando a necessidade política da pena 
com o ferram enta norm ativa de lim itação30.

4.4.3. N a concepção de Ferrajoli, a te o r ia  g a ra n t is ta  d a  p e n a  
estaria aliada aos postulados da dem ocracia substancial, exercendo um  
im portante papel contram ajoritário de proteção do mais fraco. Garantismo, 
portanto , “significa precisamente a tutela dos valores ou direitos fundam entais cuja 
satisfação, ainda contra os interesses da maioria, é o f im  justificante do direito penal: 
a imunidade dos rídadãos contra a arbitrariedade das proibições e das punições, a defe
sa dos fracos mediante rngras do jogo iguaü para todos, a dignidade da pessoa do im 
putado e, portanto, a garantia da sua liberdade através do respeito pela sua verdade”51.

N o m odelo garantista, a pena é transformada em  um  instrum ento 
político-crim inal de negação da vingança; em um  lim ite form al ao poder 
punitivo estatal; um  m al m enor em  relação às possibilidades vindicativas 
que se produziriam  na sua ausência.

Ferrajoli entende que o m odelo norm ativo garantista satisfez os 
requisitos para a adequada justificação, m orm ente no que diz respeito ã 
observância da Lei de H um e. Prim eiro, porque ao orientar o direito penal 
ã prevenção geral negativa, excluiria a confusão entre direito e moral, que 
caracteriza as doutrinas retribucionistas e de prevenção; segundo, porque 
ao im por um  duplo fim  ã sanção — ‘m áxim o bem-estar possível aos que não 
delinquem e o mínimo sofrimento mcessário aos desviantes’ — (a) responderia às

49 FERRA JO LI, L a Pena in una Società Democrática, p. 529.
i0 “É  sobre esta base que as duas finalidades preventivas — a prevenção dos crimes e a prevenção das 
penas arbitrárias — são conexas entre si: ambas legitimam a 'necessidade política' do direito penal 
como instrumento de tutela dos direitos fitndamentais, os quais definem normativamente o âmbito e 
os limites enquanto bens que não se justifica ofender, nem com crimes, nem com punições” (FER
RAJOLI, D iritto e Ragione, pp. 329-330).
91 FERRA JO LI, Diritto e Ragione, p . 330.



questões p or que proibir  e por que castigar, (b) excluiria autojustificações aprio- 
rísticas por m eio de motivações a posteriori  baseadas em  m odelos reduzidos 
que reconheceriam  o caráter aflitivo e coercitivo da pena, (c) propiciaria 
um  m odelo de legitim ação e de deslegitim ação da atuação do sistema pe
nal, e (d) subtrairia os custos do direito penal an te  a possível anarquia 
política resultado da ausência de respostas punitivas (abolicionismo penal).

4.4.4. Apesar do esforço de Ferrajoli para defin ir um  novo sentido 
às penas, em  razão de seguir os esquemas narrativos típicos da m odern i
dade, seu m odelo de justificação apresenta, com o nas demais teorias, 
p ro b le m a s  d e  o rd e m  n o rm a t iv a  e e m p íric a .

A prim eira ordem  de questões (normativas ou teóricas) a ser enfren
tada pelo m odelo garantista é a relativa ã retom ada do sentido intimidatório, 
mesmo após as substanciais críticas realizadas ao longo do século passado. 
Isto porque, ao agregar ã prevenção geral negativa (coação psicológica) um  
sentido de tu tela  do delinqüente contra os excessos públicos e privados, o 
m odelo garantista não exclui a perspectiva coativa do seu projeto legitimador.

Neste sentido G im bernat Ordeig afirma que “apesar de sua critica à 
p reven d o  geral negativa, Ferrajoli, de form a inconseqüente, retoma-a posteriorm en
te para justificar a existência do D ireito  pen a l, acrescentando, como segundo critério 
explicativo e racional, essa existência com a qual o D ireito  penal também preveniria  
outra espécie de mal [o da anarquia punitiva]”52.

A crítica de O rdeig perm ite verificar que a composição de Ferrajoli 
para justificar a pena a partir da cisão do m odelo relativo em  duas formas 
distintas de prevenção (prevenção dos injustos delitos e prevenção dos 
castigos desproporcionais) não elide as possibilidades de conversão de um  
pretenso sistema m inim alista em um  m odelo m axim alista de intervenção 
punitiva.

Se um a das críticas apresentadas por Ferrajoli em  relação aos m ode
los de coação seria a tendência de o sistema penal se converter em  um a 
espécie de terrorismo punitivo  (Radbruch) — a inocorrência da percepção da 
dim inuição dos delitos levaria ao gradual aum ento das penas —, a associação 
ã prevenção dos injustos castigos ã prevenção das penas desproporcionais 
pode conduzir ao m esm o raciocínio: a experiência social em  relação às 
distintas formas de vingança privada justificaria a expansão da punitiv ida-

i2 GIM BERN A T O R D E IG , D ereáo  y  R azón , p. 21.
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de. N ota-se, assim, que o esforço teórico para construir um  m odelo isen
to de críticas, sobretudo no que tange às eventuais violações à Lei de H um e, 
acaba esbarrando exatam ente na sua incapacidade de cum prir as funções 
declaradas.

Ademais, no que diz respeito à refutação das críticas crim inológicas 
na construção da proposta garantista — independência do m odelo norm a
tivo em  relação à experiência em pírica —, entende-se que desprezar a rea
lidade viva de violências inerentes aos sistemas punitivos, cuja conseqüên
cia se m ede no custo de vidas hum anas que p rod uz , sob re tudo  na 
realidade periférica, é, no m ínim o, um a inconsequência teórica.

Conclui Paulo Q ueiroz que a proposta de Ferrajoli segue a tradição 
da impossibilidade de averiguação em pírica presente nos demais modelos 
dejustificaçâo e que a exclusão da vingança privada e a autolim itação das 
agências no exercício do poder punitivo configuram -se com o um a falsa 
promessa53. Lem bra os argum entos de Zaffaroni acerca da seletividade 
inata do direito penal para dem onstrar os equívocos da narrativa: “ o argu
m ento iluminista da necessidade do sistem a pen a l para prevenir a vingança pública  
ou privada jam ais se confirmou, pois no plano real ou social a experiência indicaria 
que j á  parece estar bem demonstrada a danecessidade do exercício do poder do siste
ma penal para evitar a generalização da v in g an p, porque o sistema penal só atua 
em reduzidíssim o número de casos e a imensa maioria de crimes impunes não gene
raliza vinganças ilim itafas. A dem ais, na Am érica L atin a  foram  cometidos cruéis 
genocídios queficaram praticamente impunes, sem que tenham ocorrido episódios de 
vingança m assiva”i4.

118

i3 Q U E IR O Z , A  Justificativa do Direito de Punir na Obra de Luigi Ferrajoli, pp. 117-128.
s‘ Q U E IR O Z , Direito Penal, p. 114.
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5 -  TEORIAS DE JUSTIFICAÇÃO NA 
CONTEMPORANEIDADE: CRISE, FRAGMENTAÇÃO 
E SIGNIFICADOS DA PENA E DA PUNIÇÃO NO GRANDE 
ENCARCERAMENTO

5.1. Teorias Ecléticas e Revitalização das Teorias de Justificação: 
Sintomas da Fragmentação das Narrativas Penológicas

5.1.1. C onform e trabalhado em  outro m om ento1, é possível dizer 
que as grandes narrativas da m odern idade produziram , no âm bito geral 
das ciências crim inais, duas conseqüências evidentes: prim eira,  a essenciali- 
za fão  do crim inoso; segunda, a edificação de soluções universais  para o p ro
blem a do crim e, traduzidas, na dogm ática penal, pelas teorias da pena.

A e sse n c ia liz a ç ã o  d o  c r im in o s o  havia sido denunciada pela teo 
ria  do etiquetam ento quando expôs com o as instituições e os discursos 
configuradores do sistema penal am plificam  o ato ilícito, estabelecendo 
um a redução patologizante da história do desviante, de form a a conceber 
todos os m om entos signtâcativos de sua vida com o elementos encadeado- 
res e preparatórios do grande ato: o crime. A potência crim inal (periculosi
dade), que inevitavelm ente se traduz no ato ilícito, passa a constituir, 
neste m odelo de interpretação, a essência  do crim inoso. C om  a realização 
do ato, o passado e o fu turo  do crim inoso ficam  com prom etidos com  o 
im pulso delituoso — o passado, na reconstrução historiográfica do crim e; 
o futuro, na projeção de sua inexorável repetição.

N o  entanto, em bora a questão da essencialização esteja entrelaçada 
com  o problem a da pena e seja fundam ental para com preender as inúm e
ras form as de interpretação do fenôm eno delitivo, é especificamente o

1 CARVALHO, A ntim anual de Criminologia, pp. 29-32.
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segundo produto da m odernidade ( e d i f i c a ç ã o  d e  s o l u ç õ e s  u n i v e r s a i s )  
que adquire relevância neste estudo.

O  padrão científico (positivista) desenvolvido na m odernidade2 induz 
o cam po das ciências criminais a simplificar ao extrem o a questão crim inal. 
Esta redução de com plexidade im plica que a pena crim inal seja proposta 
com o mecanismo exclusivo de controle social. Independente da diversida
de do ilícito praticado, as doutrinas penais, notadam ente os modelos dog
máticos ortodoxos, projetaram  com o solução única e universal ao proble
m a do crim e a pena crim inal.

C ontudo, desde a crim inologia crítica — com  especial ênfase às leitu
ras abolicionistas e à contribuição do pensamento crítico pós-m odem o —, 
percebe-se a insuficiência desta redução da pluralidade das condutas ilíci
tas em  um a unidade interpretativa (crime) e da proposição da pena com o 
solução exclusiva — a fórm ula dogm ática reduz os problem as em  casos- 
-padrão (crim e), v incu lando-os a um a resposta-receituário  (pena). A 
crise da pena está vinculada, em  m uito, ã incapacidade de produção de 
soluções inovadoras no in terior deste m odelo simplificador.

Os sintomas de esgotam ento das fórmulas ortodoxas da dogmática 
penal são percebidos em  algumas indagações relativam ente simples p ro 
postas desde a em ergência do paradigm a rotulacionista: primeiro, quais os 
critérios que perm item  agregar condutas significativam ente díspares no 
mesmo rótulo (crime); segundo, com o se justificam  respostas padronizadas 
(pena) para problem as distintos. Ao abstrair o processo artificial de tipifi
cação penal, resta o questionam ento dos pontos de convergência que 
perm item  que condutas humanas distintas sejam reunidas sob o m esmo rol 
de incrim inação. Pense-se, p. ex., nas marcantes autonomias entre os atos 
de violência física contra a pessoa e as condutas de gestão de risco de ins
tituições financeiras; as violências praticadas nas relações afetivas e os atos 
de desvio de valores de órgãos públicos; a violência contra o patrim ônio  e

2 O  significado atribuído ao termo padrão científico da modernidade — que igualmente pode
ria ser designado como hábito mental ou firm a  mentis moderna, nas palavras de Alexandre 
Pandolfo (PANDOLFO, A  Criminoloigia Traumatizada, p. 95) -  é o de identificação de um 
modelo narrativo (ou padrão epistemológico), de inspiração positivista, que se caracteri
za pela construção de sistemas teóricos universais para análise (explicação) e solução dos 
mais distintos fenômenos da vida, com o o agir e a condição hum ana; a relação do homem 
com a natureza, com a sociedade e com as instituições; as formas de construção, de ftm - 
damentação e de edificação dos sistemas sociais e do Estado. Assim, ao referir a ‘crise dos 
paradigmas m odernos’, delimita-se o ponto de exaustão (fragmentação) deste modelo de 
pensar e fazer ciência por meio de metanarrativas.



as condutas danosas ao m eio ambiente; o abuso sexual e a omissão de in 
form ação de renda aos órgãos competentes. Comparações que podem  ser 
propostas ad infinitum ,  chegando às fronteiras en tre  os atos lícitos e ilícitos 
estabelecidas pela legislação penal.

O  atual cenário científico e político-crim inal, após a consolidação 
das hipóteses apresentadas pelas correntes críticas, aponta para a insuficiên
cia deste m odelo reducionista e a necessidade urgente de as ciências cri
minais reconhecerem  em  seu universo de análise os elementos de comple
xidade  que m arcam  as relações contem porâneas. Em  relação ao cam po do 
controle punitivo, reconhecer a complexidade dos problemas que envolvem 
as violências (interpessoais, institucionais e simbólicas) significa perceber 
a diferença substancial entre os inúm eros atos desviantes crim inalizados; a 
seletividade do sistema punitivo; a vulnerabilidade de determ inadas pes
soas e grupos sociais; a incapacidade de as penas cum prirem  suas funções 
declaradas; a violência ineren te às agências de punitividade — violência do 
sistema penal, conform e destaca David Sánchez R ubio , que não é m era
m ente conjuntural,  mas estrutural3. A percepção destas variáveis é requisito 
essencial para que possam ser oferecidas novas respostas, formais e infor
mais, para o exercício dem ocrático e não violento do controle social.

A  possibilidade de superar a crise do direito penal — que é a própria 
crise das narrativas legitim adoras da pena — é reconhecer que para in ter
pretar os problemas complexos que envolvem as violências contemporâneas 
são necessários instrum entos igualm ente complexos de análise, avessos às 
respostas binárias, unívocas e universais. M ais especificamente, estilos de 
pensar que sejam alheios ã pretensão de verdade inerente ã vontade de 
sistema que orientou os m odelos científicos m odernos.

A propósito, im portante lem brar que esta reivindicação do  reconhe
cim ento do delito com o ato complexo é um  dos postulados fundacionais 
do paradigm a do etiquetam ento: “ao perceber o desvio como ação coletiva a ser 
investigada em todas as suas dimensÕK, como qualquer outra form a de atividade  
coletiva, notamos que o objeto do nosso estudo não é o ato isolado cuja origem deve
mos descobrir. A o  contrário, o ato que se alega ter ocorrido, quando ocorreu, se situa  
em uma rede complexa de atos que envolvem outros, assum indo parte  desta comple
xidade em razão da maneira como distintas p a so a s  e grupos o d e fin erí'1'.

3 SÁ N CH EZ RU B IO , Inversión Ideológica y  Dereiho Penal Mínimo, Decolonial, Intenultural 
y  Antihegemónico, p. 144.
* BECKER, Outsiders, p. 189.
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5.1.2. Em  relação às narrativas de legitimação da pena, a desconstru- 
ção operada pela crim inologia crítica atinge, fundam entalm ente, as doutri
nas de prevenção especial positiva; sobretudo porque o paradigm a do 
correcionalismo representa a última grande narrativa da m odernidade penal. 
Após sua desconstrução acadêmica e o seu colapso político-crim inal, emer
giram inúmeras tentativas falhas de compreensão, explicação e justificação 
da pena que, em  últim a análise, apenas reforçam  o diagnóstico de crise.

C onform e foi possível perceber, com  o esgotam ento do m odelo 
correcional na década de 1980, inúm eras proposições penológicas são apre
sentadas com o alternativas. N o entanto, se a principal característica da 
prim eira e da segunda m odernidade penal foi a adoção de um  m odelo 
explicativo fundam ental sobre o crim e, o crim inoso e a pena5, o cenário 
das últimas décadas é o de to tal f r a g m e n t a ç ã o  d a s  t e o r i a s  d a  p e n a .  
Em ergem  e coexistem  distintos discursos, na m aioria das vezes contradi
tórios, sem que se tenha u m  consenso m ín im o sobre o papel da sanção 
penal (e do próprio direito penal) na contem poraneidade.

O  prim eiro  sinal do esgotam ento das grandes narrativas penológicas 
é o do inconseqüente recurso, utilizado pela dogmática penal, aos s i s t e m a s  
m i s t o s  d e j u s t i f i c a ç â o  (teorias unificadoras, ecléticas ou polifuncionais)6. 
A opção por teorias unificadoras ou polifuncionais, que inclusive caracte
riza grande parte das reform as legislativas do final do século passado, é 
um a das heranças m odernas de crença fundam entalista nas m etanarrativas 
e nos sistemas integrais. Isto porque é possível perceber nos discursos un i- 
ficadores a ideia de que, ao a trib u ir ã pena funções plurais, o sistema (mis

5 Importante lem brar que nos discursos tradicionais os horizontes do sistema punitivo são 
definidos a partir da exposição da imagem sobre a conduta hum ana e as finalidades da 
pena, o que inexoravelmente é desdobrado em princípios configuradores da criminaliza
ção e requisitos e pressupostos de responsabilidade penal. Os princípios configuradores 
perm item  que os sistemas sejam dotados de harmonia e coerência.
6 Note-se, p. ex., a opção de R ox in  que, após realizar narrativa e crítica das tradicionais 
teorias da pena, expõe distintas formas de modelos ecléticos (teorias unificadoras retri- 
butivas e preventivas) para, ao final, defender sistema misto de prevenção especial e de 
prevenção geral delineado a partir do conceito de culpabilidade — "A teoria penal aqui de
fendida pode ser resumida como a seguinte afirmação: a pena serve aos fin s  de prevenção espeàal e 
geral. Se limita em sua magnitude através da medida da culpabilidade, mas pode ficar aquém deste 
limite quando necessário às exigências preventiw-especiais e não se oponham exigências preventivo- 
-gerais mínimas” (R O X IN , Derecho Penal, p. 103).



to) anularia as lacunas e as contradições parciais das teorias individuais, 
(re) estabilizando a estrutura punitiva.

N o  entanto, esta vontade de sistem a  não soluciona a questão e apenas 
oculta outro problem a das grandes narrativas penológicas, qual seja, o de 
que a fusão de sistemas parciais deficitários não gera autom aticam ente sua 
correção, mas, ao contrário, pato logiza  suas crises. A opção das doutrinas 
penais pela criação de m odelos unificadores parece revelar um a idealização 
rom ântica de que os sistemas são independentes, autônom os e autorrefe- 
renciais e, portanto, dotados de um a capacidade autogestionária na qual a 
integração de funções autom aticam ente corrige as crises, anulando as 
contradições e preenchendo as lacunas. De m aneira autofôgica, o que se 
propõe com o alternativa à incapacidade resolutiva do sistema é mais siste
ma. E não apenas a substituição de um  m odelo por outro, mas a fusão de 
distintos discursos e de suas funções (declaradas).

R ivacoba y R ivacoba percebe o recurso às teorias ecléticas com o 
um a solução simplista de resultado plenam ente insatisfatório, pois baseado 
exclusivamente no que designa com o “ magia dos conceitos ou das palavras”. 
Segundo o autor, a enunciação dos m odelos ecléticos suscita problemas de 
duas ordens. O  prim eiro seria o da incom patibilidade lógica entre as fina
lidades propostas e a possibilidade de efetivação. O  segundo seria o da 
inevitável subordinação de fins secundários ao principal, situação que 
im plicaria discutir se a realização do objetivo de nível superior não acar
retaria a frustração dos demais. Assim, “m uito longe de resolver o problema, tal 
posição  [eclética], que, em realidade, não procede por elaboração, mas por acumu
lação, tem, p o r  força da lógica, que reunir os inconvenientes que é possível detectar 
em cada um dosfins que reúne e as críticas que cabe dirigir às teorias que patrocim m  
ou multiplicar umas ou outras”7. Conclui, ao dialogar com  R oxin , que o 
efeito da união de finalidades díspares não é a supressão dos inconvenien
tes, mas sua multiplicação.

Os efeitos perversos das teorias com binatórias são com partilhados 
por Zaffaroni e Batista: “além  da incoerência teórica, a gravidade está nas conse
qüências práticas destas teorias combinatórias  ( . . . ) .  A s  combinações teóricas incoe
rentes, em matéria de p en a , são m uito m ais autoritárias do que qualquer uma das 
teorias puras, pois somam as objeção de todas as que pretendem  combinar e perm i
tem  escolher a p ior decisão em cada caso”*.

7 RIVACOBA Y RIVACOBA, Función y  Aplicación de Ia Pena, p. 31.
8 Z A F F A R O N Iet al., Direito Penal Brasileiro I, p. 140.



5.1.3. O  segundo sinal de crise das narrativas de justificação, que 
não se diferencia substancialmente da elaboração de teorias ecléticas, é o 
da r e v i t a l i z a ç ã o  d e  d i s c u r s o s  d e s l e g i t i m a d o s .  Este tipo de proposta, 
igualm ente apresentada nas últim as décadas, opta, fundam entalm ente, por 
reconfigurar os tradicionais modelos como, p. ex., a proposição do critério 
da pena justa (teoria do justo  m erecim ento) na recomposição do retribu- 
tivismo; a redefinição dos m odelos de dissuasão (teoria do cálculo racional) 
e a reform a do utilitarism o (teoria garantista) para recapacitação da pre
venção geral negativa (intimidação); a reavaliação dos fundam entos de 
incapacitação e de neutralização (teorias atuariais e teorias funcionalistas- 
-sistêmicas) na retom ada da prevenção geral positiva.

Juntam ente com  os modelos polifuncionais, as tendências recons- 
trutoras foram  as principais respostas fornecidas pelos campos ju ríd ico  e 
crim inológico no cenário de crise. C ontudo , a observação crítica perm ite 
perceber que no atual estado da arte penológica estão exauridas não apenas 
as grandes narrativas justificadoras com o estão esgotadas as suas possibili
dades de reconstrução.

U m  dos indicativos da exaustão dos metadiscursos é a ausência, no 
mainstreamjurldico-criminológico, de um  sistema (unitário ou eclético) razoa
velm ente consensual de explicação ou dejustificaçâo da pena. E m  decor
rência da exaustão dos discursos, presencia-se na atualidade a coexistência 
de enorm e variedade de teorias, servidas à la Mrte ao público consum idor 
do sistema penal conform e sua opção po lítico -crim inal, com  especial 
destaque e relevância aos discursos autoritários neoconservadores que efe
tivam o atual cenário punitivista.

A ausência de consenso m ín im o sobre as funções da pena (e do 
direito penal), a proposição de modelos polifuncionais, a revitalização de 
discursos deslegitimados, a coexistência de m odelos contraditórios e a 
predom inância de discursos e projetos político-crim inais autoritários ca
racterizam  o cenário  de fragmentação das teorias dejustificaçâo.

5.1.4. Segundo Ericson e Carrière, esta f r a g m e n t a ç ã o  d o s  d i s c u r 
s o s  c r i m i n o l ó g i c o s  na contem poraneidade configura-se com o um a es
pécie de condição crônitó, derivada de um  processo mais amplo que atinge a 
academia, as instituições sociais e, de form a mais ampla, a própria socie
dade de risco9. Assim, o fenôm eno da fragmentação apresenta-se com o um

5 E R IC S O N  e C A R R IÈ R E , La Fragmentación de la Criminologia, pp. 157-190.



sintoma, um a situação que evidencia a profunda crise paradigm ática e que 
representa o ponto de esgotam ento da racionalidade crim inológica/peno- 
lógica m oderna (instrum ental). A crise, porém , aponta a necessidade de 
criação de estratégias para salvação, redefinição, reconstrução, abandono 
ou esfacelamento deste m odelo epistem ológico convalescente.

Todavia, se é possível dizer que a fragmentação é um  sintoma com um  
a todas as ciências, nas ciências crim inais a penologia parece ser o campo 
de m aior sensibilidade. N ão apenas por ser a pena o ponto central dos sis
temas punitivos, mas, sobretudo, pelo fato de os seus discursos de legiti
mação (teorias absolutas e relativas) terem  sido expostos abertam ente ã 
crítica desconstrutora desde a fundação do correcionalism o. Aliás, possi
velm ente o único consenso que a penologia contem porânea possa susten
tar é o da evidência em pírica da absoluta incapacidade de os modelos 
justificacionistas cum prirem  suas funções declaradas.

A não correspondência de nenhum a finalidade atribuída pelas teo 
rias da pena, decorrente sobretudo das diversidades de percepção sobre o 
im pacto que a experiência punitiva gera nos crim inalizados e nos distintos 
grupos sociais, to rna insustentável a crença nas doutrinas de legitimação. 
Assim, a tarefa que com pete ao pensam ento crítico contem porâneo é a  de 
reivindicar novas perspectivas, distintas da revitalização de antigas teorias 
e avessas ã falsa estabilidade anunciada pelos discursos de unificação. N o 
vas perspectivas que tenham  com o princípio a descrença nos m itos legiti
mantes e o reconhecim ento da com plexidade das relações sociais nesta era 
além -da-m odem idade.

Fundam ental frisar, porém , que reconhecer a fragmentação e a in 
suficiência das grandes narrativas sobre as penas não implica assumir um  
relativismo absoluto. Significa, apenas, sustentar que as m etanarrativas não 
dão conta da com plexidade da vida e, no caso das ciências criminais, das 
violências que lhes são inerentes.

Registre-se, ainda, que o sintom a da fragmentação atinge o próprio 
pensam ento crítico, notadam ente porque algumas vertentes da crim ino
logia crítica flertam , para dizer o m ínim o, com  as metanarrativas. Assim, 
se a crim inologia crítica segue fornecendo im portantes recursos teóricos 
para analisar a violência estrutural do sistema punitivo, é insuficiente para 
com preender, p. ex., toda a extensão da violência de gênero, m otivo pelo 
qual é necessário recorrer ã crim inologia feminista. A crim inologia fem i
nista, a seu turno, ao partir de um a clivagem  en tre os gêneros (masculino 
e fem inino), é incapaz de responder satisfatoriamente, p. ex., aos problemas 
da violência hom ofóbica. Assim, é necessário agregar um a perspectiva
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queer para com preender esta especificidade10. As três perspectivas (crim i
nologia crítica, crim inologia feminista e crim inologia queer), porém , não 
são conflitantes; inclusive porque todas derivam  de um a perspectiva críti
ca em  relação ã violência estrutural e, sobretudo, com ungam  da descons- 
trução do paradigm a positivista.

A  alternativa crítica ã crise e ã fragm entação pode ser, portanto , a 
bricolagem de perspectivas que, apesar de autônom as, com partilhem  da 
desconstrução dos pressupostos configuradores do positivismo crim ino ló
gico. A ideia de bricolagem, p. ex., pode ser bastante virtuosa com o téc
nica instrum ental de composição de um  pensam ento de vanguarda.

Logicam ente que m esm o a bricolagem  de perspectivas com  um  
horizonte em ancipatório com um  pode gerar conflitos na resolução de 
problemas particulares — p. ex., a tensão entre a crim inologia crítica e a 
crim inologia queer no que tange ã crim inalização da homofobia; o choque 
en tre  crim inologia crítica e crim inologia feminista em  relação ã crim ina
lização da violência dom éstica e às especificidades da violência contra a 
m ulher no sistema penal; a descontinuidade m etodológica entre as leituras 
estruturais da violência do sistema penal realizadas pela crim inologia crí
tica (macrocrim inologia) e as técnicas etnográficas para compreensão dos 
desvios cotidianos desenvolvidas pelo interacionism o e pela crim inologia 
cultural (m icrocrim inologia).

Mas estes conflitos não se constituem  com o problemas insuperáveis 
para os pesquisadores que assumem a radicalidade da com plexidade que 
caracteriza o contem porâneo. N o  entanto, possivelmente sejam insuperá
veis para quem  ainda nutre, explícita ou im plicitam ente, o sonho positi
vista das grandes narrativas e necessita de um a teoria completa e coerente 
para explicar a realidade — como se completude e coerência fossem situações 
atingíveis.

126 5.2. Alternativa Inviável: Reconfiguração da Gramática
Correcionalista

5.2.1. Aceitar a convocação da crítica contem porânea no sentido de 
incorporar a com plexidade dos problemas estudados pelas ciências crim i-

10 Neste sentido, CARVALHO, Tks Hipóteses e uma Provocação sobre Homofobia e Ciências 
Criminais, pp. 2-3.



nais, reconhecendo que a diferença entre os atos delitivos requer a inven
ção de múltiplas respostas para que seja possível criar novas estratégias para 
o exercício dem ocrático e não violento do controle social, implica propor 
formas não ortodoxas de interpretação. N a penologia, significa superar as 
m etanarrativas e os seus procedim entos simplificadores de proposição de 
respostas unívocas e universais.

Todavia, o mainstream das ciências crim inais, preso ã tradição ilum i- 
nista das doutrinas de justificação, m esmo reconhecendo as suas crises, 
tende a enfrentar a convocação da com plexidade de form a reativa. Assim, 
com o visto anteriorm ente, as novas narrativas, m esm o confrontadas com  
o cenário  de crise, acabam  readequando antigas fórmulas.

D entre os principais modelos contem porâneos, o proposto por G ar
land talvez represente de form a mais evidente os impasses teóricos da pe
nologia. C om  o evidente objetivo de resgatar o projeto político-crim inal 
que se desdobra das doutrinas de prevenção especial positiva, Garland cria 
dois tipos ideais com  a finalidade de com parar as alternativas ã crise dos 
discursos de legitimação: modernismo e pós-modemismopenal. O  pressuposto 
de sua técnica de análise é o da dúvida sobre a efetiva validade e relevância 
da crítica pós-m oderna, para pensar questões relativas ao crim e, ã punição, 
ã crim inologia e à penologia.

A  problematização é colocada a partir da definição da criminologia 
m odetw  como “estrutura de problemas, conceitos e formas de pensamento que emer
giram no fin a l do século X I X ,  produzida pela confluência da psiquiatria, da antro
pologia criminal, das investigações estatísticas e da reforma social e disciplinar nas 
prisões — estrutura que elaborou as coordenadas para as instituições do penal-welfa- 
re desenvolvidas nos 70 anos seguintes” Posteriormente, ao eleger a pena como 
centro nervoso da crise e com o o recurso interpretativo dos impasses con
temporâneos, indaga “se a noção de pós-modemidade mostraria uma descrição 
plausível da atualidade da pena e se apresentaria signifitódo de largo akance”u .

A partir desta conceituação e indagação, o autor reconstrói linearm en
te a cultura punitiva m oderna, iniciando com  a ruptura provocada pelo 
racionalismo penal (M ontesquieu, Voltaire, Beccaria, H ow ard, B entham  
e Mill) e as m udanças ocorridas na década de 1890, quando irrom pe o 
m odelo de tratam ento com  o positivismo correcionalista. Apesar de per-

11 GARLAND eSPARKS, Criminology, Social Theorç* and the Challenge o f O ur Tim&, p. 193.
12 GARLAND, Penal Modemism and Postmodemism, p. 47.
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ceber a explícita vinculação do m odelo de tratam ento (correcionalismo) 
com  a ciência crim inológica em ergente (crim inologia positivista), Garland 
vê neste paradigm a fortem ente inspirado nas políticas intervencionistas do 
Wdfare State um a nova racionalidade penal: modernismo penal ou penologia 
moderna (penological modemism). A principal função deste m odelo punitivo 
que orientou os rum os das políticas criminais e da crim inologia no sécu
lo X X  seria a de com patibilizar a base principiológica do racionalismo 
ilustrado com as demandas de tratam ento penal individualizado.

N o  entanto, conform e exposto anteriorm ente, após quase um  sécu
lo de permattância do correcionalism o13, a partir da década de 1970, a am 
bivalência — contradição ou im propriedade talvez fossem term os mais 
adequados — das políticas de intervenção punitiva do discurso penal-welfa- 
re produziu o declínio do  ideal reabilitador e a crise da modernidade penal.

Garland sustenta, porém , que, apesar da crise, o pós-m odernism o 
crim inológico não oferece alternativas viáveis para enfrentar o declínio do 
correcionalismo. O  autor sustenta que o pensam ento pós-m oderno nas 
ciências crim inais aborda as esferas de punitividade com o campos sociais em 

j lu x o  nos quais a pena seria interpretada e representada apenas em seu as
pecto simbólico, com o especial_/ôrma de comunicação, desprendida de suas ca
racterísticas principais com o a violência14. Assim, a pena seria descrita, 
pelos pós-m odernos, com o pós-reabilitadora, pós-disciplinar, pós-crim i- 
nológica, pós-industrial, pós-utilitarista.

G arland entende que esta rup tura com  o passado evocada pela pós- 
-m odernidade crim inológica produziria graves efeitos, pois o reconheci
m ento  do colapso das grandes narrativas e o deslocam ento do sentido da 
pena para os níveis simbólicos e com unicacionais obstaculizariam  a refor
m a e o progresso da ciência penal. A desilusão com  o passado e a exaustão 
da tradição configurariam , na visão do autor, um  contexto inédito de 
ausência de visões projetivas e de teorias filosóficas coerentes, situação que 

12g" refletiria um  cenário  de autoritarism o nas políticas crim inais.

13 Percebe Vera M alaguti Batista que o modelo de intervenção punitiva gestado pelo 
positivismo etiológico, ao interpretar o delinqüente e a delinqüência a partir da ideia de 
degenerescência, ''pressupõe práticas para sua |do criminoso] modificação ou correção; surgem as 
estratégias do conecionalismo. Talvez uma das principais permanências dessa racionalidade positivista 
esteja no paradigma etiológico, nessa maneira de pensar através das causas, estabelecendo uma meca- 
nicidade organicista sem saída” (BATISTA, Introdução Crítica á Criminologia Brasileira, p. 45).
14 GA RLA ND, Penal Modemism and Postmodemism, pp. 56-60.



Igualm ente, ao optar pelos conceitos de alta e baixa m odernidade 
(high e low modemity, Giddens), Garland agrega outros três problemas ao 
discurso pós-m oderno: primeiro, da ambigüidade dos conaitos-chave, o que 
produziria análises dem asiadam ente abstratas e em piricam ente indeterm i
nadas; segundo, de um a espécie de manutenção velada do racionalismo ilustrado, 
pois a crítica pós-m oderna não estaria to talm ente desassociada de outros 
discursos tipicam ente m odernos; terceiro, da manutenção e continuidade do 
correcionalismo com o proposição po lítico -crim inal central, ao m enos no 
nível discursivo, apesar do ceticismo acadêmico15.

Conclui, portanto , que a crise do sistema penal, identificada no 
declínio do ideal ressocializador e na desilusão com  o trabalho desenvol
vido pelas instituições prisionais, não poderia ser vista como um  sintoma do 
esgotam ento da modernidade. Pelo contrário, sustenta que esta crise fom en
ta a reinvenção do projeto modernidade a partir da reforma do sistema penal16.

5.2.2. É im portante notar, prelim inarm ente, que a crítica ao que 
Garland intitula com o pós-modemismo penal acaba sendo um a simples répli
ca às evidências anteriorm ente apresentadas pela crim inologia crítica; in 
clusive porque há um a im portante zona de convergência entre  ambas as 
perspectivas teóricas da crim inologia crítica e da crim inologia pós-m oder
na: a proposição de u m  pensam ento contraortodoxo.

Segundo Jock Y oung, os temas enfrentados atualm ente pelo pensa
m ento  crítico pós-m oderno estavam  presentes na constituição do labeling 
approach e foram  m antidos no debate proposto pelas tendências do aboli
cionism o penal. Possível dizer, inclusive, “que a pós-modernidade chegou 
comparativamente cedo no desenvolvimento da criminologia do pós-guerra (...)”, pois 
“se alguém examina a teoria da rotulação e a sua critica da criminologia tradicional, 
pode encontrar a maioria dos temas da pós-modernifade”17.

A rrigo e B ernard, ao com parar as perspectivas teóricas da criminolo
gia radical, da criminologia do conflito e da criminologia pós-moderna, sustentam  
que esta perspectiva crítica inclusive “abarca, de form a ostensiva, pauta signi

ficativamente mais critica do que aquela apresentada pela criminologia radical”18.

15 GA RLA ND, Penal Modemism and Postmodemism, p. 62.
16 GARLAND, Penal Modemism and Postmodemism, p. 66.
17 Y O U N G , Escribiendo en la Cúspide dei Cambio, p. 80.
18 A R R IG O  e B E R N A R D , Postmodern Criminology in Relation to Radical and Conflict 
C rim inolo^, p. 39.
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Isto porque o pensam ento pós-m oderno se desprende das análises da rea
lidade dom inadas por verdades fundantes, por relações de causalidade e 
por processos lineares, convenções típicas das ciências m odernas. Em  
perspectiva sem elhante, W heeldon e H eidt entendem  que o “pós-modernis- 
mo éfundamentalmente crítica do Iluminismo e do positivismo científico. Enquan
to alguns pós-modemos negam a possibilidade de verdade, outros a veem como rea
lidade construída, que pode ser indefinível, sem sentido, arbitrária” 19.

N a qualidade de discurso de crítica ao paradigm a científico da Ilus
tração, instrum entalizado nos últim os séculos por meio do positivismo, é 
possível verificar identidades substanciais entre o pensam ento pós-m oder
no e as tendências crim inológicas contem porâneas que se desdobraram  da 
crim inologia crítica. Aliás, entende-se que em  relação aos pressupostos 
desconstrutores das teorias de legitim ação da pena exista um a harm onia 
m aterial entre estas perspectivas. N o  entanto, se as correntes mais tradi
cionais da crim inologia crítica m antêm  o debate das ciências crim inais 
centrado em temas inegavelm ente relevantes com o crime, criminalização, 
reação social, instituições de controle e poder político e econômico, as tendências 
pós-críticas procuram  inserir novas perspectivas na investigação, seja em 
relação à form a de abordagem, seja em  relação aos próprios temas abordados20.

19 W H E EL D O N  e H E ID T , Bridging the Gap, p. 316.
20 O  term o criminologiapós-crítica é utilizadopara designar todas as correntes de pensamen
to, derivadas do paradigma do etiquetamento e da criminologia crítica, que m antêm  consis
tente a crítica às inúmeras manifestações da criminologia ortodoxa e ao punitivismo. Em 
perspectiva primeira, historicamente m aispróxim a ao m om ento de consolidação da cri
minologia crítica, podem ser citadas as correntes do abolicionismo, a criminolotgia feminista, 
o realúmo de esquerda, o tealismo marginal, o minimalismo e, inclusive, ogarantismo p en a l.N o  
segundo momento, destacam-se as tendências contemporâneas que resgatam o paradigma 
da rotulaçào, como a criminolotgia cultural, a criminologia da não violência (peacfflaking crimino-

130 0̂Sy)< a criminologia pós-mod^na, a criminologia encarcerada (convict criminology) — utilização
parcial da classificação proposta por DeKeseredy sobre as escolas criminológicas críticas 
contemporâneas (DeKESEREDY, Contemporary Criticai Criminology, pp. 25-58).

A diferença básica entte os modelos de geração pós-crítica é que, enquanto as tendên
cia:! da primeira geração m antêm a perspectiva m acrocrim inológica— crítica estrutural ã 
seletividade dos processos de criminalização e ã marginalizaçâo prom ovidapelo sistema 
pen al—, as perspectivas de segunda geração, sem abandonai: os temas clássicos, retomam 
o olhar etnográfico (microcriminológico) para abordai: os problemas das violências do 
cotidiano, produzidas inclusive nas relações interpessoais, e das práticas individuais e 
coletivas de resistência ao punitivismo.



A inserção, p. ex., das formas de construção da linguagem da crimina
lização e dos processos de com unicação da gramátÍM punitiva  proporciona 
significativos acréscimos na interpretação do fenôm eno pena. A pesquisa 
sobre a form ação lingüística e os m ecanismos de produção, de proliferação 
e de realo cação dos discursos punitivos de legitim ação, inegavelm ente 
amplia as fronteiras das ciências crim inais, potencializando, inclusive, a 
superação das narrativas universalistas. Nas conclusões de A rrigo e Bernard, 
a incorporação destas variáveis é substancialm ente inovadora, pois a lin
guagem  “(...) molda, modifica e define todas as relações sociais, todas as práticas 
institucionais e todos os métodos de conhecimento. Fundamentalmente o pós-moder- 
nismo argui que a linguagem estrutura o pensamento”2'.

N a qualidade de correntes teóricas que se desdobraram  do m ovi
m ento da crim inologia crítica, duas perspectivas anteciparam  as tendências 
pós-m odernas na denúncia da gram ática punitiva: o abolicionismo penal e a 
criminologia feminista. Para Louk Hulsman, a alteração da linguagem  penal 
seria um a das principais estratégias abolicionistas para rom per com  a ob
sessão pelo estilo punitivo  e, em  conseqüência, com  o ciclo de violência 
estabelecido nas instituições22. Por outro lado, o fem inism o soube dar v i
sibilidade e trazer ao debate crim inológico o m odelo patriarcal que estru
tura a sociedade ocidental, objetivando desconstruir os discursos sexistas 
que culpabilizam, punibilizam  ou vitim izam  as m ulheres, seja na qualida
de de autoras ou vítimas de crim es23.

Sobre a criminologia crítica como perspectiva macrocriminológica, conferir BA
RATTA, Criminologia Critica e Critica do Direito Penal, pp. 159-170. Sobre a retomada do 
paradigma do etiquetamento e os novos horizontes (miciocriminológicos) da crim inolo
gia contemporânea, inclusive em relação â inovação e ã ampliação dos temas de investi
gação, conferir CARVALHO, Criminologia Cultural, Complexidade e as Fronteiras de Pesqui
sa nas Ciências Criminais, pp. 294-338; CARVALHO, Antim anual de Criminologia, pp. 
27-42; e CARVALHO, D as Subculturas Desviantes ao Tribalismo Urbano, pp. 149-223.
21 A R R IG O  e B E R N A R D , Postmod&n Criminology in Relation to R a d ia l and Conflict 
Criminology, p. 39.
22 N estesentido, HU LSM A N  eC ELIS, Penas Perdidas, p. 100-102; HU LSM A N, Temas 
e Conceitos numa Abordagem Abolicionista da J u s tip  Criminal, pp. 203-204.
23 Nestesentido, A N D R A D E , Sistema Penal e Violência Sexual contra a Mulher, pp. 81-108; 
A N D R A D E, Criminologia e Feminismo, pp. 105-117; L A R R A U R I, Violência Doméstica y  
Legitima Defensa, pp. 11-88; Larrauri, Criminologia C ritia  y  Violência de Gênero, pp. 55-80; 
G ELSTH O RPE, Feminism and Criminology, pp. 112-143.
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Desta forma, se é possível perceber a influência do pensam ento pós- 

-m oderno na crítica às ciências crim inais contem porâneas, o cam po da 
penologia parece ser o de m aio r sensibilidade ao im pacto desconstrutor. 
N ão apenas em  razão de ser a pena o ponto central dos sistemas formais de 
controle penal, mas, sobretudo, em  decorrência do esgotam ento das n ar
rativas de legitimação (teorias da pena). O  pensam ento crítico pós-m oder
no perm ite, pois, problem atizar exatam ente os idealismos presentes nos 
discursos de legitimação.

5.2.3. A posição refratária de Garland em  relação à crise e à frag
m entação das narrativas da pena — postura com partilhada por inúm eros 
penalistas e crim inólogos das mais distintas origens político-crim inais — 
acaba por provocar, em prim eiro lugar, a subvalorização da desconstrução 
realizada pelo pensam ento crim inológico crítico e, consequentem ente, em 
segundo, a revitalização dos m odelos de legitim ação24.

A postura do autor em  relação ao esfacelamento das doutrinas da 
pena provoca, em  realidade, a rom antização do m odelo  correcionalista 
penal-welfare, encobrindo no seu passado autoritário as suas práticas h igie- 
nistas, os seus regim es de exclusão violenta e os seus discursos inquisitivos 
travestidos de friso hum anitarism o25. A lém  disso, na interpretação sobre 
as potenciais violências geradas nas práticas correcionais, o autor idealiza

24 Interessante perceber que em relação (a) ã postura reativa quanto aos fenômenos da 
fragmentação e da complexidade, (b) ã subvalorização da criminologia crítica e (c) ã re
vitalização de modelos desconstruídos no confronto entre funções declaradas e fanções 
exercidas, R oxin, no campo da dogmática penal, representa o mesmo papel exercido por 
Garland na criminologia. O  m odelo proposto por R o x in  será amplamente descrito na 
seqüência, na exposição dos vínculos dogmáticos entre culpabilidade e pena.
2i Garland é explícito ao sustentar que o m odelo punitivo do Estado de Bem -Estar Social 
estava imerso em política estatista progressista, baseada na desejável fanção de reintegrar 

1 3 2  criminosos e indivíduos desviantes. A idealização do correcionalismo m inim iza, inclusi
ve, o uso perverso de técnicas de profilaxia incorporadas pelo sistema penal: "a aiminolo- 
gia correcional que floKsceu em meados do século X X  na Grã-Bretanha e nos fetados Unidos não 
cornspondia às versões caricaturizadas apresentadas posteriormente pelos seus críticos. A  maioria dos 
reformadores e criminólogos não tinha ampmmisso sério com o deterninismo, e sequer sustentava que 
o delinqüente tip ia  fosse 'doente' ou ‘profondamente patológico’. Os programas de tratamento que 
se Kcomendavam e implementavam eram raramente intrusivos (medidas de 'lavagem cerebral’), im 
postos coercitivamente, e o denominado ‘modelo médico’ de tratamento era, em tvalidade, ponto de 
referência menos importante que a ideia de desenvolvimento educativo e assistência social” (GAR
LAND, The Culture o f Control, p. 43).



os instrum entos liberais do direito e do processo penal com o efetivos e 
plenam ente aplicáveis no controle das irregularidades institucionais26.

O  absoluto descarte das evidências empíricas apresentadas pela cri
m inologia crítica no que tange às violências produzidas no e pelo paradig
m a correcional perm ite não apenas perceber, no discurso de Garland, um a 
reapropriação das doutrinas de prevenção especial (neocorrecionalism o), 
mas, sobretudo, identificar em  seu m odelo dejustificaçâo um a defesa do 
pensam ento crim inológico ortodoxo.

Os efeitos desta opção, porém , ultrapassam as fronteiras da formação 
teórico-acadêm ica e da construção de práticas políticas nas instituições 
punitivas. A idealização do m odelo correcional mascara a form ação de um a 
cultura sanitarista de alta intensidade autoritária, sobretudo pelos efeitos que 
produziu e produz na realidade periférica. N este aspecto, as lições de Vera 
M alaguti Batista sobre o positivismo no Brasil são irrepreensíveis: “o posi
tivismo não fo i apenas uma maneira de pensar, profundamente enraizada na in - 
telligentsia e nas práticas sociais e políticas brasileiras; ele fo i  prinápalmente uma 
maneira de sentir o povo, sempre itferiorizado, patologizado, discriminado e, por 

f im , criminalizado”27.
Além  disso, o resultado prático deste apego rom ântico â autoridade 

científica dos modelos liberais e correcionalistas é o d e  obstaculizar a cria
ção de novas formas de enfrentar os problemas contem porâneos, sobretu
do o das violências institucionais, notadam ente porque reforça a crença 
fundamentalista na capacidade de as estruturas do sistema penal produzirem  
resultados positivos com  suas intervenções. Mais: ofuscar a desconstrução

26 Neste aspecto, é fundamental lembrar não apenas a existência de germens antiliberais 
no discurso do liberalismo como a incapacidade instrum ental (fítica) dos seus institutos 
de contrair a violência punitiva. Ensinam  Zaffaroni e Batista que “o saber penal da etapa 

ftndacional liberal havia alcanpdo um admirável nível de pensamento, mas sob o signo da rnntradi- 
fão entre a necessidade discuniva de limitar e a de relegitimar. Camgava em seu ceme o gérmen do 
seu fiatesso, pois a legitima(ão do poder punitivo tende sempre a romper com qualquer limite, tendo 
em vista não ser nunca racional e sé poder basear-se em racionalizações, as quais, na condição de 

falsas razões, estão pwpensas a desencadear e a varrer qualquer limitação aojxder” (ZAFFARONI 
et al., Direito Penal Brasileiro I, p. 550).

Sobre o tem a, conferir ainda Z A FFA RO N I, La Rinascita dei Diritto Penale Liberale o 
la ‘Croce Rossa’ Giudiziaria, pp. 393-394; FERRAJOLI, Note Critiche ed Autocriti&e intomo 
alia Discussione su D iritto  e Ragione, pp. 497-499; e BARATTA, Criminologia Crítica e Crí
tica do Direito Penal, pp. 41-48.
27 BATISTA, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, p. 48.



prática e teórica do sentido e da instrum entalidade da punição, ou seja, 
encobrir a deslegitimidade destes discursos de alta abstração que professam 
a possibilidade de a sanção crim inal exercer um a função positiva, repre
senta, em  últim a análise, um a profissão de fé na pena com o um  fenôm eno 
natural e insuperável.

Em  sentido oposto ao do re tom o rom ântico ao passado, as teorias 
crim inológicas não ortodoxas (críticas e pós-críticas) apostam  em  alterna
tivas que pressupõem  o reconhecim ento e o m ergulho vertiginoso na 
crise com o condição de possibilidade para que dela (crise) se possa sair. 
Exatam ente com o alternativa ao cenário de esgotam ento e fragmentação 
que envolve as teorias da pena — inclusive para que não se incorra no n ii- 
lismo que caracteriza algumas correntes do pensam ento pós-m oderno —, 
em ergem  os discursos agnósticos.

5.3. Hipótese sobre os Significados da Pena e a Experiência da 
Punição na Era do Grande Encarceramento: o Caso Brasileiro

5.3.1. As contradições e as inabilidades das teorias dejustificaçâo em 
estabelecer um  dever-ser compatível com  o ser da punição não im pede que 
se pense sobre os s i g n i f i c a d o s  d a  p e n a  na sociedade contem porânea, 
sobretudo quais as funções que exerce na era do grande encarceramento. 
Aliás, esta foi um a das im portantes tarefes exercidas pela crim inologia 
crítica desde Rusche e K irchheim er (Pena e Estrutura Social), Foucault 
(Vigiar e Punir) e M elossi e Pavarini (Cárcere e Fábrica).

N este sentido, G eraldo Prado dem onstra, contextualizando a dis
puta m etodológica entre causalismo e finalism o na dogm ática, com o os 
portadores do capital científico ofiáal no direito penal raram ente pauta (ra)m 
suas investigações a partir das contradições do funcionam ento cotidiano 
do aparato repressivo e, não invariavelmente, desenvolvem esquemas com 
preensivos “desprezando as conseqüências produzidas com a adoção de uma ou 
outra maneira de inteipretar/aplicar o direito penal. (...) O  positivismo [conclui o 
autor] cassa a historirídade das ciências soríais”2*. A conclusão cabe perfeita
m ente na alegoria de M ichel Lowy, ao narrar o esforço do pensamento 
positivista em  atingir a objetividade, libertando-se das pressuposições 
éticas, sociais ou políticas: “é u m a fa p n h a  que f a z  pensar irresistivelmente na

28 P R A D O , Campo Jurídico e Capital Científico, p. 30.



célebre história do Barão de Münchhausen, este herói pitoresco que consegue, através 
de um golpe genial, escapar ao pântano onde ele e o seu cavalo estavam sendo tra
gados, ao puxar a si próprio pelos cabelos... O s que se pretendem ser sinceramente 
seres objetivos são simplesmente aquela nos quais as pr&suposições estão mais 
profundamente enraizadas”29.

Investigar o papel da pena na conjuntura atual im plica, em  prim ei
ro lugar, em inserir a punição nos diferentes contextos geopolíticos dos 
processos de encarceram ento e perceber os distintos impactos das políticas 
punitivas. N o  caso brasileiro, requer que o fenôm eno (punição) seja con
frontado com  a função que exerce na gestão da miséria crim inalizada nos 
países do capitalismo periférico, notadam ente na Am érica Latina.

As políticas crim inais se adaptam  às especificidades regionais (cen
trais e periféricas), aum entando ou dim inuindo sualetalidade conform e o 
nível de resistência ao punitivism o presente em  cada cultura. Culturas 
autoritárias tendem  a aderir explicitam ente ao punitivism o, enquanto so
ciedades democráticas são, no m ín im o, mais reticentes em  legitim ar polí
ticas de encarceram ento massivo. O corre  que os fenômenos da punição e 
do encarceram ento derivam  de um a densa e complexa rede de variáveis, 
o que dim inui sobrem aneira as expectativas teóricas de cunho idealista no 
sentido do desenvolvim ento de um  m odelo explicativo universal (teoria 
da pena).

N o caso brasileiro, a relegitimação da prisão adquire funções ins
trum entais na nova lógica do capitalismo. N o  en tanto , diferentem ente de 
outros países latino-am ericanos, a vulnerabilidade ao encarceram ento 
atinge grupos m uito  particulares, ou seja, os grupos-alvo identificados 
como desajustados que necessitam ser neutralizados possuem um a especi
ficidade ím par, norm alm ente associada aos rótulos atribuídos à juventude 
negra, pobre e socialmente marginalizada, vinculada, direta ou indiretam en
te, ao comércio varejista de drogas ilícitas das grandes periferias urbanas.

29 Prossegue Lowy, argum entando que a possibilidade de libertação dospreconceitos 
pressupõe o seu reconhecimento. A dificuldade reside no fato de que a principal caracte
rística destespreconceitos é que eles não são considerados como propriamente preconcei
tos, mas como verdades evidentes e incontestáveis: "em geral eles não são sequer formulados, 
e permanecem implicitos, subjaantes à investigação àentifica, ctí v& es ocultos ao próprio pesquisador. 
Eles constituem o que a sociologia do mnhecimento designa <nmo o campo do wmprovado como evi- 
iknte, um conjunto de wnvicções, atitudes ou ideias (do pesquisador e de seu grupo de referência) que 
escapa à dúvida, à distância critica ou ao questionamento” (LOW Y, A s  Aventuras de Karl M a n  
contra o Barão de Münchhausen, p. 32).



P or outro lado, é possível sustentar que na experiência nacional a 
punição nunca abandonou um a fanção latente de controle violento dos indiví
duos e dos grupos perigosos e inconvenientes, mesmo nos períodos de predom í
nio (formal) do correcionalismo. N a atualidade, com  o abandono (material) 
das políticas penal-weljare e a ressignificação da prisão como m ecanismo de 
exclusão e controle, as violências institucionais acabam sendo potenciali
dades em  níveis indecentes.

A perversa equação que agrega a histórica omissão de políticas sociais 
integradoras com  a ingerência ativa na am pliação das hipóteses de crim i
nalização (prim ária e secundária) obtém , com o resultado, a barbarização 
dos espaços de encarceram ento — barbarização das prisõte significa a m anu
tenção, pelo poder público, de locais totalm ente inadequados ã im plem en
tação dos program as de ressocialização divulgados pelas próprias agências 
oficiais; locais precarizados que, em  razão dos déficits de investim entos, 
sequer propiciam  condições de sobrevivência m ín im a aos apenados em  
cárceres, m anicôm ios judiciais e instituições juvenis. Os lim ites da urgên
cia no sistema prisional foram  ultrapassados há décadas e, dia a dia, são 
acumulados fatos que revelam  a indecência da wecução penal no Brasil, nos 
precisos term os utilizados por G eraldo Prado30.

5.3.2. Sobre esta realidade é que im pactam  os n o v o s  d iscu rso s  de 
ju s t if ic a ç ã o  das p r isõ e s  e de  le g it im a ç ã o  das pen as (newpenology). 
É possível sustentar, portanto , que a nova penologia (gerencialismo) em er
ge com  as políticas do Estado Penal. A propósito, não é d tôcil perceber 
que este novo discurso penológico é exatam ente o desdobram ento acadê
m ico das políticas crim inais instituídas no Estado Penitência.

A  ampliação do encarceram ento é a decorrência de um  m odelo 
político-econôm ico que necessita neutralizar em  guetos os consum idores 
falhos, não esporadicam ente identificados com o grupos de risco.

O  controle e a neutralização dos coletivos de risco são im portantes 
dispositivos na construção da cultura punitivista, pois dialogam  facilm en
te com  o senso com um  (populismo punitivo), obtendo, com o resultado, a 
relegitimação das penas e das prisões. Assim, a nova penologia define o 
objeto de incidência das políticas punitivas (indivíduos e grupos de risco) 
e apresenta um a nova hipótese de sustentação teórica (teoria dejustificaçâo 
da pena).

30 PR A D O , Campo Jurídico e Capital Cientifico, p. 26.



A convergência da explicação m acrocrim inológica acerca da edifi
cação do m odelo político de Estado Penal, com  a perspectiva político- 
-crim inal de consolidação teórica da nova penologia, perm ite sugerir al
gumas hipóteses explicativas sobre a pena, a punição e o encarceram ento 
na contem poraneidade: primeira, a nova penologia esvazia a crim inologia 
com o cam po teórico de análise crítica dos fenômenos do crim e e da cri
m inalização, reconfigurando-a em  term os de governam entalização ou 
segurança pública (gerencialismos de direita e de esquerda)31; segunda, a 
nova penologia, ao operar no âm bito do controle atuarial dos sujeitos pe
rigosos, ingressa no cam po do controle biopolítico da população.

5.3.3. A questão acerca da gestão atuarial dos indivíduos e dos co
letivos de risco perm ite que a crim inologia crítica supere um a espécie de 
fixação na crítica da p r is ã o  c o m o  in s ti tu iç ã o  d is c ip l in a r  e atualize a 
perspectiva foucaultiana a partir da ideia de b io p o lític a .

A crítica de Foucault ao carcerário possui um a precisa delimitação 
tem poral: é direcionada à instituição prisional inserida na lógica correcio
nal do capitalismo industrial. A apropriação das teses expostas em  Vigiar e 
Punir p e h  crirnnologia crítica possibilitou desnudar o discurso correcional, 
sobretudo ao opor as funções oficiais veiculadas pelas teorias de prevenção 
especial positiva (ressocialização do condenado) às funções reais exercidas 
pelo poder institucional. Lem bre-se, p. ex., da contundente afirm ação de 
Melossi e Pavarim  de que penitenciária, com o aparato disciplinar, seria um a 
hipótese que se im põe em term os quase definitivos, resultado da análise 
da estrutura organizativa dos cárceres norte-am ericanos do século X IX 32.

N o  entanto, apesar de a hipótese ter sido extrem am ente útil para 
consolidar a crítica ao correcionalism o, na atualidade a ideia da discipli- 
narização por meio do confinam ento carcerário não pode ser irrestritam en- 
te com partilhada. Com  a crise do Estado Social as políticas de intervenção 
terapêuticas foram  corroídas, situação que levou ao colapso do m odelo de 
prevenção especial positiva. Além  disso, na reconfiguração geopolítica e 
econômica do capitalismo globalizado do século X X I, as prisões não desem -

35 Vera Batista demonstra com exatidâo como parte da esquerda fo iseduáda pelo geren- 
cialismo, situação que permite verificar como alguns (criminólogos críticos incorporaram
-se nas estruturas do poder e passaram a colaborar com a governamentalização do Estado 
Penal (BATISTA, Introdução Crítica á Criminologia Brasileira, p. 104).
32 MELOSSI e PAVARINI, Cárcere e Fábrica, p. 259.
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penham  as mesmas funções que lhes eram  atribuídas no m odelo penal- 
-welfare. Significa dizer que os espaços prisionais e o sentido da punição 
não podem  ser interpretados essencialmente com o dispositivos de disciplina.

D em onstra Vera Batista que as políticas neoliberais trouxeram  o 
sistema penal para o epicentro da atuação política: “aprisão não perdeu sen
tido (...), o singular do neoliberalismo fo i conjugar o sistema penal com novas tecno
logias de controle, de vigilânría, de constituição dos bairros pobres do mundo em 
campos de concentração”33.

A questão a ser enfrentada, portanto, não é a  de com o adaptar a ideia 
foucaultiana de disciplina ã nova ordem  geopolítico-crim inal. Mas, de 
outra form a, perceber como as disciplinas que fundaram  as grandes insti
tuições de controle social (prisão, m anicôm io, escola, fábrica) integram , 
na atualidade, de forma destacada, um a com plexa rede política de adm i
nistração dos corpos e de gestão calculista da vida. N este aspecto, é im 
portan te  perceber que Foucault visualiza duas formas de exercício de 
poder sobre a vida que se entrelaçam. Dois polos que não são antitéticos. 
O  prim eiro se form a em  torno do cotpo-mâquina e projeta a necessidade do 
seu adestram ento (hipótese correcionalista). Todavia, em  paralelo ã ideia 
de disciplinarização, Foucault refere um  segundo polo, centrado no cotpo- 
-espéríe (população) e nos seus processos biológicos (proliferação, natalidade, 
m ortalidade, saúde, longevidade, p. ex.). A segunda forma de intervenção 
visa aos controles reguladores e é constituída com o u ^  bioipolítica da popu
lação. Assim, “as disciplinas do coipo e as regulação da população constituem os 
dois polos em tomo dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida

O  enlace das disciplinas e da biopolítica, ou seja, o exercício dos poderes 
sobre o corpo-m áquina e o corpo-espécie, pode ser percebido na revita
lização dos espaços prisionais pelas políticas punitivas contem porâneas. 
Apesar da crise, algumas práticas correcionais perm anecem  ativas com o 
dispositivos de controle, m antendo um  resíduo m ín im o disciplinar. Neste 

138 aspecto, apesar de a prisão ser cada vez mais identificada como um  espaço 
de neutralização e contenção, é possível no tar a m anutenção de alguns 
procedim entos próprios das políticas correcionalistas. N ão apenas para 
m anter um a certa aparência de utilidade social ou um  certo pudor hum a
nitário  com o fundam ento da pena crim inal, mas, sobretudo, para que

33 BATISTA, Introdução Crítica à Criminologia Brasileira, p. 99.
34 FOUCAULT, História da Sexualidade, p. 152.



determ inadas técnicas de controle sigam sendo utilizadas para a neutrali
zação dos sujeitos perigosos. N este cenário, os laudos criminológicos e os prnce- 
dimentos administrativos disciplinares (sanções disciplinares) são altam ente 
funcionais para a vigilância do preso, retardando a sua saída da instituição 
ou controlando o seu retorno ã liberdade.

E m  paralelo ao controle do corpo-m áquina, a lógica carcerária ul
trapassa as fronteiras das prisões e ingressa no cotidiano com o (ou por meio 
da) política de segurança. Assim, o gerenciam ento e o controle punitivo 
atuarial, legitim ados pela nova penologia, parecem  ser a grande novidade 
poHtico-criminal na era do grande encarceram ento. Os objetivos de identi
ficação e de gestão dos grupos de risco potencialm ente crim inosos são os 
parâm etros que  orientam  este procedim ento de extensão do cárcere para 
a vida da população não encarcerada. A rede de controle tecnocrático 
perm ite, portanto, não apenas m anter sob vigilância o condenado que 
cum priu sua pena, mas, fundam entalm ente, identificar os sujeitos ou os 
coletivos de risco (potencialidade delitiva — periculosidade social) e elabo
rar ações neutralizadoras que resultem  em  índices satisfatórios de segrega
ção. C onform e descreve Foucault, esta rede é ampla e complexa, e integra 
a série de agências governam entais, ou seja, não se lim ita às tradicionais 
políticas punitivas.

N ão por outra razão, a ideia de segurança pública, na atualidade, pa
rece exercer um  alto poder de atração, convertendo-se em  um a espécie de 
estuário no qual desaguam  as principais ações políticas. Trata-se de um  
conceito-chave na instrum entalização das políticas gerenciais. N o  campo 
teórico, a concentração biopolítica dos procedim entos punitivos na ideia 
de segurança pública provoca, com o afirm ado anteriorm ente, um  esvazia
m ento  da crim inologia — se a crim inologia for entendida com o cam po do 
conhecim ento voltado para o pensam ento reflexivo e crítico das práticas 
punitivas (crim inologia crítica). A reflexão crítica e a exposição das vio
lências institucionais são substituídas por um a d ire triz  bastante nítida: 
elaboração de projetos de análise atuarial ou de program as de gestão e 
controle da crim inalidade (tecnocracia). C om partilhadas por tendências 
políticas de direita ou de esquerda, as experiências contem porâneas de 
ênfase na gestão da segurança in terditam  quaisquer possibilidades de que 
sejam pensadas alternativas concretas ou modelos que superem  a lógica 
carcerocêntrica, pois os fundam entos do punitivism o não são problem ati- 
zados e os seus pressupostos são naturalizados.




