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geral positiva correspondem à aplicação judicial da pena; as funções de 
prevenção especial positiva e negativa correspondem à execução penal43• 

2. Crítica jurídica. Os defeitos das teorias isoladas não desaparecem 
nas teorias unificadas da pena criminal, com a reunião das funções (a) 
de compensar ou expiar a culpabilidade, (b) de corrigir e neutralizar o 
criminoso, e (c) de intimidar autores potenciais e de manter/reforçar 
a confiança no Direito. Por outro lado, a admissão de diferentes fun
ções da pena criminal, mediante cumulação de teorias contraditórias 
e reciprocamente excludentes, significa adotar uma pluralidade de 
discursos legitimantes capazes de racionalizar qualquer punição pela 
escolha da teoria mais adequada para o caso concreto44• 

A crítica pode ser sintetizada em dois argumentos: primeiro, o 
feixe de funções conflitantes das teorias unificadas não permite superar 
as debilidades específicas de cada função declarada da pena criminal 
- ao contrário, as teorias unificadas significam a soma dos defeitos das 
teorias particulares; segundo, não existe nenhum fundamento filosófico 
ou científico capaz de unificar concepções penais fundadas em teorias 
contraditórias, com finalidades práticas reciprocamente excludentes45. 

II O discurso crítico da teoria criminológica da pena 

O discurso crítico da teoria criminológica da pena é produzido 
por duas teorias principais, com propósitos comuns, mas métodos 
diferentes : a) a teoria negativa/agnóstica da pena, fundada na dicotomia 
estado de direito/estado de polícia, elaborada pelo trabalho coletivo de 

43 Ver, por exemplo, EBERT, Strafrecht, 200 1 ,  p. 236. 

44 ZAFFARONI/BATISTNAlAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 1 1 4. 

45 ROXIN, Strafrecht, 1 997, § 3, n. 35, p. 54; comparar EBERT, Strafrecht, 200 1 ,  p. 235. 
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RAÚL ZAFFARONI e NILO BATISTA46 (com a contribuição atual 
de A. ALAGIA e A. SLOKAR); b) a teoria materialista/dialética da 
pena, fundada na distinção entre funções reais e funções ilusórias da 
ideologia penal nas sociedades capitalistas47, desenvolvida pela tradição 
marxista em criminologia, formada por PASUKANIS48, RUSCHE/ 
KIRCHHEIMER49, MELOSSI/PAVARINI5º e BARATTA51 - para 
citar os mais conhecidos -, com a contribuição relevante do estrutu
ralista FOUCAULT52. 

A) A crítica negativa/ agnóstica da pena criminal 

1 .  A teoria negativa/agnóstica da pena criminal tem por fundamento 
modelos ideais de estado de polícia e de estado de direito, coexistentes no 
interior do Estado moderno em relação de exclusão recíproca53 assim 
sintetizados: 

46 ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003. 

47 Ver CIRINO DOS SANTOS, A criminologia radical, 2006, p. 1 28 :  'í1 Criminologia 
Radical distingue objetivos ideológicos aparentes do sistema punitivo (repressão da 
criminalidade, controle e redução do crime e ressocialização do criminoso) e objetivos 
reais ocultos do sistema punitivo (reprodução das relações de produção e da massa 
criminalizada), demonstrando que o fracasso histórico do sistema penal limita-se aos 
objetivos ideológicos aparentes, porque os objetivos reais ocultos do sistema punitivo 
representam êxito histórico absoluto desse aparelho de reprodução do poder econômico e 
político da sociedade capitalista. " 

48 PASUKANIS, Teoria geral do direito e o marxismo, 1 972. 

49 RUSCHE/KIRCHHEIMER, Punishment and social structure, 1 939.  

5 0  MELOSSI/PAVARINI, Cárcelyfábrica, 1 980. 

5 1  BARATTA, Criminologi,a crítica e crítica do direito penal, 1 999. 

52 FOUCAULT, Vigiar e punir, 1 977. 

53 ZAFFARONI/BATISTNALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 94-
95 .  
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a) o modelo ideal de estado de polícia caracteriza-se pelo exercício 
de poder vertical e autoritário e pela distribuição de justiça substancia
lista de grupos ou classes sociais, expressiva de direitos meta-humanos 
paternalistas, que suprime os conflitos humanos mediante as funções 
manifestas positivas de retribuição e de prevenção da pena criminal, 
conforme a vontade hegemónica do grupo ou classe social no poder54; 

b) o modelo ideal de estado de direito caracteriza-se pelo exercício 
de poder horizontal/democrático e pela distribuição de justiça procedi
mental da maioria, expressiva de direitos humanos fraternos, que resolve 
os conflitos humanos conforme regras democráticas estabelecidas, com 
redução ou limitação do poder punitivo do estado de polícia55• 

2. Do ponto de vista científico, a teoria negativa/agnóstica da pena 
criminal é, antes e acima de tudo, uma teoria negativa das funções 
declaradas ou manifestas da pena criminal, expressas no discurso oficial 
de retribuição e de prevenção geral e especial (positivas e negativas) , 
rejeitadas como falsas pelos autores56 - que recuperam conceito de 
TOBIAS BARRETO para definir pena criminal como ato de poder 
político correspondente ao fundamento jurídico da guerra57; em segun
do lugar, é uma teoria agnóstica das funções reais ou latentes da pena 
criminal porque renuncia à cognição dos objetivos ocultos da pena 
criminal, que seriam múltiplos e heterogêneos58• 

54 ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 94 e 99. 

55  ZAFFARONI/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 94-95 
e 1 00. 

56 ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 99 e 
1 08- 1 09 .  

5 7  ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003 , p. 1 09 .  

5 8  ZAFFARONI/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p .  99-
1 00: "Trata-se de um conceito de pena que é negativo por duas razões: a) não concede 
qualquer fanção positiva à pena; b) é obtido por exclusão ( . .). É agnóstico quanto à sua 
fanção, pois confessa não conhecê-la. " 
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3 .  Do ponto de vista político-criminal, a teoria negativa/agnóstica 
da pena tem por objetivo ampliar a segurança jurídica de todos os 
habitantes mediante redução do poder punitivo do estado de polícia 
e correspondente ampliação do estado de direito, pelo reforço do po
der de decisão das agências jurídicas59 - fundado em conceito ôntico 
limitador do sistema punitivo -, capazes de limitar, mas incapazes 
de suprimir o estado de polícia, cujo poder maior transcenderia a 
pena criminal para vigiar, registrar e controlar ideias, movimentos 
e dissidências60. 

4. O objetivo de conter o poder punitivo do estado de polícia intrínseco 
em todo estado de direito, proposto pela teoria negativa/agnóstica da 
pena criminal - produzida pela inteligência criativa de EUGENIO 
RAÚL ZAFFARONI e de NILO BATISTA, comprometidos com a 
democratização do sistema punitivo na periferia do sistema político
-econômico globalizado -, justifica a teoria negativa/agnóstica da pena 
criminal como teoria crítica, humanista e democrática do Direito 
Penal, credenciada para influenciar projetos de política criminal e a 
prática jurídico-penal na América Latina. Afinal, definir pena como 
ato de poder político, atribuir à pena o mesmo fundamento jurídico 
da guerra e rejeitar como falsas as funções manifestas ou declaradas da 
pena criminal significa ruptura radical e definitiva com o discurso de 
lei e ordem do poder punitivo61 .  

5 .  Assim, (a) considerando o humanismo filosófico e os objetivos 
político-criminais democráticos da teoria negativa/agnóstica da pena 
criminal, (b) agindo com a perspectiva declarada de ampliar a con
vergência teórica e metodológica entre a teoria negativa/agnóstica e a 

59 ZAFFARONl/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 1 08-
1 09 e 1 1 0- 1 1 2. 

60 ZAFFARONI/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 99-
1 03 e 1 08. 

6 1 ZAFFARONI/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 98-
1 00 e 1 08- 1 09 .  
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teoria materialista/dialética da pena criminal, e (c) levando em conta 
que nenhuma teoria científica nasce acabada do cérebro humano, mas 
adquire status científico pelo debate crítico coletivo, parece recomen
dável fazer os seguintes comentários complementares: 

5 . 1 .  Do ponto de vista conceitua!, o componente negativo da teo
ria negativa/agnóstica da pena criminal, como rejeição das funções 
declaradas ou manifestas atribuídas à pena pelo discurso oficial, po
deria ser assumido pela teoria materialista/dialética da pena - que 
pesquisa as dimensões de realidade e de ilusão da ideologia penal nas 
sociedades capitalistas - porque tem por objeto a dimensão ilusória 
da ideologia penal; mas o componente agnóstico do conceito, como 
renúncia de cognição das funções reais ou latentes do sistema penal, 
na medida em que indica desinteresse científico sobre realidades 
ocultas por detrás da aparência de instituições sociais, parece romper 
com a tradição histórica da Criminologia Crítica - nesse caso, em 
contraste com a inegável natureza crítica do trabalho intelectual dos 
autores, que explicam a repressão penal pela seletividade fundada 
em estereótipos desencadeados por indicadores sociais negativos de 
pobreza, marginalização etc. 

5 .2 .  Do ponto de vista metodológico, a teoria negativa/agnóstica da 
pena criminal descarta o conceito de modo de produção da vida social 
- que define a articulação de forças produtivas materiais (homens e 
tecnologia) em determinadas relações de produção históricas (no caso, 
a relação capital/trabalho assalariado) , nas quais se manifesta a luta de 
classes da formação social - como método de análise dos fenômenos 
sociais, o que explicaria a relativa abstração dos conceitos de Esta
do, de poder político e de pena criminal, carentes de determinações 
históricas concretas: o Estado parece independente da estrutura de 
classes da sociedade civil (mais no original argentino do que na versão 
brasileira, em que o conceito de classe social é introduzido por NILO 
BATISTA) ; o poder político do Estado parece isolado da luta de classes 
na estrutura econômica da relação capital/trabalho assalariado - aliás, 
o conceito de luta de classes seria o melhor argumento para a analogia 
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entre pena e guerra, assumida pelos autores; e a pena criminal parece 
diluída na coerção oficial mediante privação de direitos ou dor, sem 
identificar a prisão como modalidade específica de punição das socie
dades capitalistas. 

5 .3 .  Finalmente, do ponto de vista das formas jurídicas do poder 
político da relação capital/trabalho assalariado, a pura e simples nega
ção das funções declaradas ou manifestas e a atitude agnóstica em face 
das funções reais ou latentes da pena criminal - que definem a teoria 
negativa/agnóstica da pena criminal -, parecem cancelar as dimensões 
de realidade e de ilusão das formas ideológicas de controle social das 
sociedades de classes sociais antagônicas, com o abandono da crítica 
criminológica fundada na dialética das funções declaradas ou manifestas 
da ideologia penal - que legitimam o discurso oficial sobre crime e 
controle social - e das funções reais ou latentes do sistema penal - que 
garantem as relações sociais fundadas na separação força de trabalho/ 
meios de produção das sociedades capitalistas62• 

62 CIRlNO DOS SANTOS, A criminologia radical, 2006, p. 1 29 :  '/! categoria geral 
explicativa do Direito, capaz de esclarecer as relações entre a aparência e a realidade de 
suas funções, é o conceito de modo de produção da vida material: a proteção da igualdade 
na esfera de circulação esconde a dominação política e a exploração econômica de classe 
na esfera de produção. O Direito, como relação social objetiva, realiza funções ideológicas 
aparentes de proteção da igualdade e da liberdade e funções reais ocultas de instituição 
e reprodução das relações sociais de produção: a desigualdade das relações de classes 
(exploração) e a coação das relações econômicas (dominação) é o conteúdo instituído e 
reproduzido pela forma livre e igual do Direito. " 
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B) A crítica materialista/ dialética da pena 
criminal 

1 .  A pena como retribuição equivalente do crime 

1 .  O discurso crítico da teoria materialista/dialética pretende revelar 
a natureza real da pena criminal nas sociedades contemporâneas: a 
retribuição equivalente - contrariamente ao que pensa a crítica jurídica 
- não representa resquício metafísico de expiação do mal injusto do 
crime pelo mal justo da pena (como pretendem teóricos da preven
ção) , nem se reduz ao argumento antropológico de sobrevivência da 
vingança retaliatória no psiquismo humano, nem pode ser explicada 
por argumentos filosóficos do tipo imperativo categórico ou dignidade 
do ser humano, assim como não se confina aos argumentos legais da 
pena necessária e suficiente para reprovação do crime. A teoria cri
minológica materialista/dialética introduz uma explicação política da 
emergência histórica do conceito jurídico-econômico da retribuição 
equivalente, como fenômeno socioestrutural específico das socieda
des capitalistas: a função de retribuição equivalente da pena criminal 
corresponde aos fundamentos materiais e ideológicos das sociedades 
fundadas na relação capital/trabalho assalariado porque existe como 
forma de equivalência jurídica fundada nas relações de produção das 
sociedades contemporâneas63• 

2. A teoria materialista/dialética da história parte do princípio de 
que a produção e a circulação de mercadorias é o fundamento material 
da ordem social capitalista64 . A síntese do materialismo histórico foi 

63 PASUKANIS, Teoria geral do direito e o marxismo, 1 972, p. 203. 

64 MARX, Anti-Duhring, 1 876, p .  78. 
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formulada por MARX no célebre Prefácio de 1859, que apresenta 
o método de estudo das formações sociais modernas. Segundo essa 
concepção, o Direito e o Estado não podem ser compreendidos por 
si mesmos, mas pelas relações da vida material da sociedade civil, cuja 
anatomia é representada pela economia política. Na produção da vida 
social, os homens entram em relações de produção determinadas e ne
cessárias, cujo conjunto constitui a estrutura econômica da sociedade, 
a base real sobre a qual se elevam superestruturas jurídicas e políticas, 
e à qual correspondem determinadas formas de consciência social. O 
modo de produção da vida material condiciona os processos da vida 
social, política e intelectual, em geral: não é a consciência dos homens 
que determina o ser, mas o ser social que determina a consciência. O 
conceito de modo de produção contém a dialética de forças produtivas e 
relações de produção: a princípio, as relações sociais de produção - ou 
relações de propriedade - correspondem às forças produtivas mate
riais (homens, tecnologia e natureza) , mas em determinado estágio 
de desenvolvimento as forças produtivas entram em contradição 
com as relações de produção, que se transformam em entraves ao seu 
desenvolvimento, abrindo um período histórico de revolução social. 
Nesses períodos de transformação histórica deve-se distinguir a mu
dança das condições econômicas de produção, que permitem verificação 
científica rigorosa, por um lado, e a alteração das formas ideológicas, 
jurídicas e políticas pelas quais os homens definem e disciplinam os 
conflitos sociais, por outro lado. Essas épocas históricas não podem 
ser avaliadas por sua consciência jurídica, política ou filosófica, mas 
pelas contradições da vida material, constituídas pelo conflito entre 
forças produtivas e relações de produção65. 

3 .  A explicação materialista da retribuição equivalente da pena criminal, 
com o emprego de categorias científicas desenvolvidas para explicar 
a relação capital/trabalho assalariado das sociedades capitalistas, foi 
inaugurada por PASUKANIS em A teoria geral do direito e o marxismo 

65 MARX, Contribuição para a crítica da economia política (Prefácio), 1 973. 
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( 1 924) , que inicia uma tradição de pensamento crítico em teoria jurí
dica e criminológica, na qual se inserem contribuições fundamentais 
da teoria marxista sobre crime e controle social. 

Nessa tradição crítica, RUSCHE/KIRCHHEIMER, em 
Punishment and social structure ( 1 939)66, formulam a tese de que 
todo sistema de produção tende a descobrir punições que correspondem às 
suas relações produtivas, demonstrando a relação mercado de trabalho! 
sistema de punição: o trabalhador integrado no mercado de trabalho é 
controlado pela disciplina do capital, enquanto o trabalhador fora do 
mercado de trabalho é controlado pela disciplina da prisão. Igualmente, 
FOUCAULT, em Surveiller et punir ( 1 975), define o sistema punitivo 
como fenômeno social concreto ligado ao processo de produção, menos 
pelos efeitos negativos de repressão e mais pelos efeitos políticos positivos 
de dominação/ exploração - uma economia política do corpo programada 
para produzir corpos dóceis e úteis como disciplina da força de trabalho67 
-, cujo êxito histórico aparece na gestão diferencial da criminalidade, 
com repressão das camadas sociais subalternas e imunidade das elites 
de poder econômico e político da sociedade capitalista68• Na mesma 
época, MELOSSI/PAVARINI, em Cárcere e fábrica ( 1 977)69, defi
nem a relação cárcere/fábrica como a matriz histórica do capitalismo, 
demonstrando que as relações de trabalho da fábrica, principal insti
tuição da estrutura social, dependem da disciplina do sistema penal, 
principal instituição de controle social do capitalismo, para manter 
e reproduzir as relações sociais de dominação/exploração de classe: a 
prisão produziria um novo tipo humano, o chamado capital variável 
- capaz de produzir um valor superior ao seu preço de mercado -, 

66 RUSCHE/KIRCHHEIMER, Punishment and social structure, 2003, p. 5: "Every 
system of production tends to discover punishments wich correspond to its productive 
relationships''. 

67 FOUCAULT, Vigiar e punir, 1 977, p. 26-32 e 1 25- 1 52.  

6 8  FOUCAULT, Vigiar e punir, 1 977, p. 244-248. 

69 MELOSSI/PAVARINI, Cárcef y fábrica (Los orígenes dei sistema penitenciario), 1 980. 
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representado pelo trabalho assalariado70• Finalmente, BARATTA, em 
Criminologia crítica e crítica do direito penal ( 1 986) 7 1 ,  integra as contri
buições da tradição materialista/ dialética em uma concepção unitária 
de Criminologia Crítica para a sociedade capitalista: mostra a função 
de reprodução social do sistema penal e propõe uma política criminal 
alternativa de redução do Direito Penal desigual e de ampliação da 
democracia real, cujo significado político aparece na perspectiva de 
abolição do sistema penal, condicionada à superação do capitalismo 
como modo de produção de classes. 

4. A estrutura material das relações econômicas do capitalismo baseia
-se no princípio da retribuição equivalente em todos os níveis da vida 
social: do trabalho pelo salário na produção social de bens ou serviços 
- apesar da expropriação de mais-valia; da mercadoria pelo preço na 
distribuição social de bens ou serviços - não obstante o lucro etc. 
Logo, as formas jurídicas das relações de poder da formação social 
instituem a retribuição equivalente, no âmbito da responsabilidade 
civil, por exemplo, sob a forma do contrato, da indenização etc. ; no 
âmbito da responsabilidade penal, a retribuição equivalente é insti
tuída sob a forma da pena privativa de liberdade, como valor de troca 
do crime medido pelo tempo de liberdade suprimida72. A retribuição 
equivalente, como valor de troca do crime nas sociedades capitalistas, 
está ligada ao critério geral do valor da mercadoria, determinado 
pela quantidade de trabalho social necessário para sua produção: o 
tempo médio de dispêndio de energia produtiva, segundo MARX73• 

70 MELOSSI, Punishment and social structure, in Crime and social justice, 9, p. 73-85.  

7 1  BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição. 

72 PASUKANIS,  Teoria geral do direito e o marxismo, 1 972, p. 202: './!pena proporcionada 
à culpabilidade representa fundamentalmente a mesma forma que a reparação 
proporcionada ao dano. ( . .  ) Esta forma está inconscientemente, mas profundamente, 
ligada à representação do homem abstrato e do trabalho humano abstrato mensurável 
pelo tempo. " 

73 Ver CIRINO DOS SANTOS, A criminologia radical, 2006, p. 87: '/:! definição da 
pena como 'forma salário" da privação de liberdade, baseada no "valor de troca" do tempo, 
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A importância da teoria de PASUKANIS está em situar a retribuição 
equivalente no fecho da transição histórica do "sujeito zoológico" da 
vingança de sangue para o "sujeito jurídico" da pena proporcional: a 
troca igual exclui a vingança posterior, primeiro pelo talião, mais tarde 
pela composição e, finalmente, consolida-se como retribuição equivalente 
medida pelo tempo de liberdade suprimida - conforme o critério de 
valor da sociedade capitalista74• 

5 .  A concepção de pena como retribuição equivalente da sociedade 
capitalista, no sentido de valor de troca que realiza o princípio da 
igualdade do Direito, corresponde à lógica da troca de força de tra
balho pelo equivalente salarial no mercado, que reduz toda riqueza 
social ao trabalho abstrato medido pelo tempo, o critério geral do valor 
na Economia e no Direito75. Por um lado, a pena como retribuição 
equivalente representa o momento jurídico da igualdade formal, que 
oculta a submissão total da instituição carcerária, como aparelho dis
ciplinar exaustivo para produzir sujeitos dóceis e úteis, que configura 
o cárcere como fábrica de proletários; por outro lado, o salário como 
retribuição equivalente do trabalho, na relação jurídica entre sujeitos 
"livres" e "iguais" no mercado, oculta a desigualdade real do processo 

formulada por Foucau!t - e, antes dele, por Rusche e Kirchheimer -, aparece ainda mais 
claramente em Pasukanis, ao indicar a "medida de tempo" como critério comum para 
determinar o valor do trabalho na economia e a privação de liberdade no Direito. " 

74 PASUKANIS, A teoria geral do direito e o marxismo, 1 972, p. 202: "Para que a ideia da 
possibilidade de reparar o delito através de um quantum de liberdade tenha podido nascer 
foi preciso que todas as formas concretas da riqueza social tivessem sido reduzidas à mais 
abstrata e mais simples das formas, ao trabalho humano medido pelo tempo. " 

75 Essa correlação foi observada por teóricos tradicionais, como KELSEN, Algemeine 
Theorie der Normen, 1 990, p. 1 09- 1 1 0: 'a instituição de sanções é consequência do 
emprego do decisivo princípio da retribuição para a vida comunitária. Pode ser assim 
formulado: se um membro da comunidade se comporta de modo lesivo a interesses da 
comunidade, deve ser punido, ou seja, deve ser-lhe imposto um mal; se ele se comporta de 
modo a promover interesses da comunidade, deve ser recompensado, ou seja, deve ser-lhe 
atribuído um bem. O princípio da retribuição exprime o princípio de justiça da igualdade: 
igual por igual, bem por bem, mal por mal. Como o princípio do talião: olho por olho, 
dente por dente. " 
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de produção, em que a expropriação de mais-valia significa retribuição 
desigual e a subordinação do trabalhador ao capitalista significa de
pendência real, determinada pela coação das necessidades econômicas, 
que configuram a fábrica como cárcere do operário76• 

6.  A analogia da pena criminal com a mercadoria na sociedade capitalis
ta pode incluir, também, a dimensão de valor de uso da mercadoria: se 
o valor de troca da pena criminal existe, na fórmula de PASUKANIS, 
como retribuição equivalente do crime, então o valor de uso da pena 
criminal existiria nas funções de prevenção especial e de prevenção 
geral, no sentido de funções utilitárias declaradas atribuídas ao valor 
de troca da pena criminal, medido pelo tempo de liberdade suprimida 
do condenado: 

a) a prevenção especial negativa de neutralização do condenado 
e a prevenção especial positiva de correção do condenado vinculam 
a retribuição equivalente da pena criminal às funções reais/latentes de 
disciplina da classe trabalhadora; 

b) a prevenção geral negativa de intimidação de criminosos 
potenciais e a prevenção geral positiva de integração/prevenção da 
pena criminal, como afirmação da validade da norma, na linha de 
JAKOBS, ou como afirmação dos valores comunitários, na linha d� 
ROXIN, vinculam a retribuição equivalente da pena criminal às 
funções reais/latentes de preservação da ordem social fundada na 
relação capital/trabalho assalariado das sociedades contemporâneas . 

Contudo, se o valor de troca da retribuição equivalente caracteriza 
a função real da pena criminal, o valor de uso atribuído às funções de 
prevenção especial e geral possui funções declaradas ineficazes, mas fun
ções reais eficazes de garantia das condições fundamentais da sociedade 
capitalista: garantem a separação força de trabalho/meios de produção 
sobre a qual assenta o modo de produção fundado na contradição 

76 PASUKANIS, Teoria geral do direito e o marxismo, 1 972, p. 1 63-1 83. 
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capital/trabalho assalariado. Dito de outra maneira: o valor de uso atri
buído à pena criminal, inútil do ponto de vista das funções declaradas 
do sistema penal, é útil do ponto de vista das funções políticas reais da 
pena criminal, precisamente porque a desigualdade social e a opressão 
de classe do capitalismo é garantida pelo discurso penal da correção/ 
neutralização individual e da intimidação/reforço da fidelidade jurídica 
do povo77• 

Conclusão: se a pena constitui retribuição equivalente do crime, 
medida pelo tempo de liberdade suprimida segundo a gravidade do 
crime realizado, determinada pela conjunção de desvalor de ação e 
de desvalor de resultado, então a pena como retribuição equivalente 
representa a forma de punição específica e característica da sociedade 
capitalista, que deve perdurar enquanto subsistir a sociedade de pro
dutores de mercadorias78 - gostemos ou não disso. 

2. A prevenção especial como garantia das relações 
. . 

SOCla.tS 

2.1 .  Prevenção especial negativa. A prevenção especial negativa de 
neutralização do condenado mediante privação de liberdade - a inca
pacitação seletiva de indivíduos considerados perigosos -, em princípio 
incontestável porque impede a prática de crimes fora dos limites da 

77 PASUKANIS, A teoria geral do direito e o  marxismo, 1 972, p. 1 85 s. 

78 PASUKANIS, Teoria geral do direito e o marxismo, 1 972, p. 207: ''Enquanto a formula 
mercantil e a forma jurídica que dela resulta continuarem a imprimir à sociedade a sua 
marca, a ideia de que a gravidade de cada delito pode ser calculada e expressa em meses ou 
anos de prisão ( . .) conservará, na prática judiciária, a sua força e a sua significação reais. " 
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prisão, igualmente possui aspectos contraditórios, como demonstra 
a crítica criminológica79: 

a) a privação de liberdade produz maior reincidência - portan
to, maior criminalidade -, determinada pelos reais efeitos nocivos da 
prisão; 

b) a privação de liberdade exerce influência negativa na vida 
real do condenado, mediante desclassificação social objetiva, redução 
das chances de futuro comportamento legal e formação subjetiva da 
autoimagem de criminoso - portanto, habituado à punição; 

c) a execução da pena privativa de liberdade representa a máxima 
desintegração social do condenado, com a perda do lugar de trabalho, 
a dissolução dos laços familiares, afetivos e sociais, a formação pessoal 
de atitudes de dependência determinadas pela regulamentação da vida 
prisional, além do estigma social de ex-condenado; 

d) a subcultura da prisão produz deformações psíquicas e emo
cionais no condenado, que excluem a reintegração social e realizam 
a chamada self falfilling prophecy, como disposição aparentemente 
inevitável de carreiras criminosas; 

e) prognoses negativas fundadas em indicadores sociais desfavo
ráveis, como pobreza, desemprego, escolarização precária, moradia em 
favelas etc. desencadeiam estereótipos justificadores de criminalização 
para correção individual por penas privativas de liberdade, cuja exe
cução significa experiência subcultural de prisionalização, deformação 
pessoal e ampliação de prognósticos negativos de futuras reinserções 
no sistema de controle; 

f) finalmente, o grau de desadaptação social do condenado é 
proporcional à duração da pena privativa de liberdade: quanto maior 

79 KUNZ, Kriminologie, 1 994, ns. 2 1 -24, p. 286-287 e ns. 42-46, p. 295-296; 
ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 4 1 -47 e 60-62; BARATTA, Criminologia crítica 
e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, p. 1 73 e s .  
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a experiência do preso com a subcultura da prisão, maior a reincidência 
criminal e a formação de carreiras criminosas, conforme demonstra 
o labeling approach8º .  

Não obstante, a prevenção especial negativa ressurge como 
novo fundamento penal no Sistema de Justiça Criminal americano, 
atualmente orientado para a incapacitação seletiva de grupos sociais 
perigosos, segundo o discurso da Política Criminal Atuarial. Agora, esse 
discurso afirma que o cárcere funciona contra a criminalidade - e que 
pode funcionar ainda melhor, evitando ou, pelo menos, reduzindo a 
reincidência criminal, mediante incapacitação ou neutralização seletiva 
de grupos sociais perigosos, que devem ser identificados, classificados 
e geridos81 • 

O governo administrativo da criminalidade introduziu um novo 
vocabulário no sistema de controle social: o sistema não trabalha mais 
com os conceitos jurídicos de imputação, ou de responsabilidade penal, 
ou de pena justa ou merecida, todos substituídos pela linguagem de 
gerir grupos sociais conforme riscos criminais. O método é a identificação 
e distribuição diferenciada de grupos sociais conforme riscos crimi
nais - por exemplo, negros, latinos, pobres etc. -, para incapacitação 
seletiva dos mais perigosos. O critério do novo método não é mais a 
observação científica da personalidade para correção do condenado, 
próprio da política criminal tradicional, mas o cálculo estatístico de 
risco de grupos sociais desviantes da política criminal atuarial, guiado 
pela idéia da predição da criminalidade82• 

80 ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 4 1 -47 e 60-62; também, KUNZ, Kriminologie, 
1 994, ns. 2 1 -24, p. 286-287. 

81  DIETER, Política criminal atuarial - a criminologia do fim da história, 20 1 3, p. 8 1  s . ;  

também PAVARINI, Punir os inimigos - criminalidade, exclusão e insegurança, 20 1 2, p. 

1 54- 1 57. 
82 PAVARINI ,  Punir os  inimigos - criminalidade, exclusão e insegurança, 20 1 2, p. 1 57-

1 59 .  
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Esse prognóstico de criminalidade futura se baseia em diagnósticos 
da criminologia multifatorial exemplificados em alguns percentuais 
dos chamados crimes predatórios, por exemplo: no exame do com
portamento antissocial de 985 adolescentes, verificou-se que 7,5% 
dos jovens era responsável por 6 1  % dos delitos registrados; na cri
minalidade patrimonial comum, 1 5% dos autores seria responsável 
por 50% dos crimes de furtos e roubos cometidos. Logo, a tarefa dos 
atuários - que substituíram criminólogos e penalistas - consiste em 
identificar esses autores da criminalidade futura para incapacitação 
seletiva dos mais perigosos e correspondente redução das taxas psíquicas 
da criminalidade prognosticada. O j uízo estatístico de perigosidade 
social, assumido pela justiça criminal americana, se baseia na ideia de 
que a identificação do criminoso no começo da carreira permite evitar 
a formação de carreiras criminosas, por meio de medidas de segurança 
para imputáveis - e não mais por sentenças determinadas -, respon
sáveis pela incapacitação seletiva dos futuros autores83• 

Hoje, o sistema de justiça criminal americano, fundado na 
estatística do risco, trabalha com a hipótese de presunção legal de 
perigosidade, admitida sempre que identificadas 4 (pelo menos) das 
7 seguintes características pessoais-sociais no autor: a) uma detenção 
por delito; b) 1 ano no cárcere, nos últimos 2 anos; c) condenação 
anterior à idade de 1 6  anos; d) passagem por instituições de menores 
infratores; e) consumo de droga na adolescência; f) uso de droga nos 
últimos 2 anos; g) 1 ano sem trabalho, nos últimos 2 anos. Segundo 
PAVARINI, esse critério de presunção de perigosidade responde pela 
seleção de um terço dos condenados pela justiça americana. Além disso, 

83 DIETER, Política criminal atuarial - a criminologia do fim da história, 2013,  p. 8 1  s . ;  

PAVARINI, Punir os inimigos - criminalidade, exclusão e insegurança, 2012 ,  p. 1 57-
1 59. 
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um critério prático complementar é a famosa regra do beisebol: three 
strikes and you're out- ou seja, prisão perpétua, ou 30 anos de prisão84. 

A crítica afirma que a incapacitação seletiva da política criminal 
atuarial não funciona - exceto para ampliar a quantidade de presos 
e de crimes. Mais ainda, é um inteiro fracasso em 50% dos casos: a 
metade dos considerados perigosos, não é reincidente; a metade dos 
conderados não perigosos, seria reincidente. E ainda mais: o erro de 
predição da criminalidade equivale a sortear 1 condenado em cada 3 
cidadãos americanos. HESS/SCHEERER ironizam a obsessão predi
tiva da teoria com a seguinte imagem: andar no Jardim de Infância à 
procura de futuros delinquentes . . . A hipótese da incapacitação seletiva 
de todos os autores de crimes não seria nenhuma garantia de redução da 
criminalidade: a criminalidade de massa (ou oportunística) , explicável 
pelo modelo situacional, seria compensada na proporção da incapacita
ção seletiva de determinados sujeitos, substituídos por outros sujeitos 
que aproveitariam as oportunidades de delinquência oferecidas. Por 
último, se a pretensa predição da criminalidade se baseia em deficits 
sociais, raciais, econômicos etc. dos chamados grupos sociais perigosos, 
então a problematicidade social é definida como perigosidade criminal 
e, asssim, deveriam ser incapacitados ou neutralizados todos os mar
ginalizados sociais85• 

2.2. Prevenção especial positiva. A crítica criminológica da função 
de prevenção especial positiva da pena criminal - baseada na noção de 
crime como problema individual e na concepção de pena como trata
mento curativo86 - demonstra o fracasso histórico do projeto técnico-

84 DIETER, Política criminal atuarial - a criminologia do fim da história, 20 1 3, p. 1 04 
s . ;  PAVARINI, Punir os inimigos - criminalidade, exclusão e insegurança, 20 1 2, p. 1 57-
1 59 .  

85 PAVARINI, Punir os inimigos - criminalidade, exclusão e insegurança, 201 2, p. 1 59-
1 62; DIETER, Política criminal atuarial - a criminologia do fim da história, 20 1 3, p. 

1 70 s. 

86 KUNZ, Kriminologie, 1 994, 1, 39, p. 294. 
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-corretivo da prisão87, caracterizado pelo reconhecimento continuado 
do fracasso e pela reproposição reiterada do mesmo projeto fracassado 
- segundo o célebre isomorfismo reformista de FOUCAULT88•  A crise 
do projeto de reconstrução do condenado como força de trabalho 
útil, sintetizada no famoso "nothing works" de MARTINSON89, está 
na origem da atual transformação da prisão em instrumento de pura 
deterrence, reduzido à prevenção especial negativa de segurança e de 
incapacitação do preso. 

As distorções do projeto técnico-corretivo de prevenção especial 
positiva abrangem os momentos de aplicação e de execução da pena 
criminal. A crise da aplicação da pena reside na contradição entre o 
discurso do processo legal devido e a realidade do exercício seletivo do 
poder de punir: a) por um lado, o discurso do processo legal devido, 
regido pela dogmática como critério de racionalidade, vê o crime como 
realidade ontológica pré-constituída, que o sistema de justiça criminal 
identifica e processa90; b) por outro lado, a realidade do exercício seletivo 
do poder de punir, encoberta pelo discurso do processo legal devido, 
permite (a) compreender o crime como realidade social construída 
pelo sistema de controle social, (b) definir criminalização como um 
bem social negativo distribuído desigualmente pela posição social do 
autor, e (c) identificar o sistema de justiça criminal como instituição 
ativa na transformação do cidadão em criminoso91 •  O crime como 
realidade social construída, a criminalização como bem social negativo 
e o sistema de justiça criminal como instituição ativa na distribuição 

87 BARATTA, Criminologia crítica e crítica do Direito Penal, 1 999, 2ª edição, p. 205.  
88  FOUCAULT, Vigiar e punir, 1 977, p.  239. 
89 MARTINSON, What Works? Questions and answer about prison reform, 1 974, 

p.  22-54. 

90 Ver BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, 
p. 1 04- 19 ;  ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 82-83. 

9 1  Comparar BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, 
p. 1 59-70; ZAFFARONI/BATISTA/ALAGIA/SLOKAR, Direito penal brasileiro, 
1 993, p. 49-53. 
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social da criminalização podem ser explicados pela lógica menos ou 
mais inconsciente das chamadas metarregras - ou basic rufes, segun
do CICOUREL92 -, mecanismos psíquicos de natureza emocional 
atuantes no cérebro do operador do Direito, constituídos de estereó
tipos, preconceitos, idiossincrasias e outras deformações ideológicas 
do intérprete93 - definidos por SACK como o momento decisivo do 
processo de criminalização94 -, capazes de esclarecer a concentração da 
repressão penal em setores sociais marginalizados ou subalternos, ou 
na área das drogas, ou do patrimônio, por exemplo - e não nos crimes 
contra a economia, a. ordem tributária, a ecologia etc., próprios das 
elites de poder econômico e político da sociedade95 .  

3 .  Enfim, a crise da execução da pena, como realização do projeto técnico
-corretivo da prisão, é irreversível. E a explicação da crise é simples: 
a prisão introduz o condenado em duplo processo de transformação 

92 CICOUREL, Basic and normative rufes in negotiation ofstatus and roles, in DREITZEL 
(Editor) , 1 970, p. 4-45. 

93 Ver LOPES JR., Introdução crítica ao processo penal, 2004, p. 74-83, especialmente p. 
76-78, com o seguinte trecho antológico: 'Aqui está um outro grave problema: o juiz 
que assume "uma cultura subj acente, de forte conotação de defesa social, incrementada 
pela ação persistente dos meios de comunicação, reclamando menos impunidade e maior 
rigor penal ( . .). É aquele juiz que absorve esse discurso de limpeza social e assim passa 
a atuar, colocando-se no papel de defensor da lei e da ordem, verdadeiro guardião da 
segurança pública e da paz social. ( . .) Esse juiz representa uma das maiores ameaças ao 
processo penal e à própria administração da justiça, pois é presa fácil dos juízos apriorísticos 
de inverossimilitude das teses defensivas; ( . .) introjeta com facilidade os discursos de 
"combate ao crime" ( . .) e transforma o processo numa encenação inútil, pois desde o início 

já tem definida a hipótese acusatória como verdadeira. Logo, invocando uma vez mais 
CORDERO, esse juiz, ao eleger de início a hipótese verdadeira, não faz no processo mais 
do que uma encenação, destinada a mascarar a hábil alquimia de transformar os Jatos em 
suporte da escolha inicial. Ou seja, não decide a partir dos Jatos apresentados no processo, 
senão da hipótese inicialmente eleita como verdadeira. A decisão não foi construída a partir 
da prova, pois ela já foi tomada de início. É o prejuízo que decorre do pré-juízo. " 

94 SACK, Neue Perspektiven in der Kriminologie, in Kriminalsoziologie, organizado por 
R. Konig e F. Sack, 1 968, p.  469. 

95 Ver BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, 
p. 1 04- 1 09;  ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 82-83. 
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pessoal, de desculturação pelo desaprendizado dos valores e normas de 
convivência social, e de aculturação pelo aprendizado de valores e normas 
de sobrevivência na prisão96, a violência e a corrupção - ou seja, a prisão 
só ensina a viver na prisão. Em poucas palavras, a prisão prisionaliza o 
preso que, depois de aprender a viver na prisão, retorna para as mesmas 
condições sociais adversas que determinaram a criminalização anterior. 

Em síntese, o processo simultâneo de desculturação e de acultura
ção descrito por BARATTA designa aqueles mecanismos de adaptação 
pessoal à subcultura da prisão desencadeados pela rotulação oficial do 
cidadão como criminoso, que transformam a autoimagem e deformam 
a personalidade do condenado, recondicionada como produto de nova 
(re)construção social, orientada pelos valores e normas de sobrevivência 
na prisão, como indica o labeling approach97• Cumprida a pena, o re
torno do condenado prisionalizado para as mesmas condições sociais 
adversas determinantes da criminalização anterior encontra um novo 
componente: a atitude dos outros. A expectativa da comunidade de 
que o estigmatizado se comporte conforme o estigma, ou seja, que 
assuma o papel de criminoso praticando novos crimes fecha as supostas 
possibilidades de reinserção social e completa o modelo sequencial de 
formação de carreiras criminosas, realizando a chamada self fu/filling 
prophecy, em que o condenado assume as características do rótulo, 
concretizando a previsão de autorrealização98 e confirmando a teoria 
da construção da personalidade no processo de interação social. 

4. Como visto, o fracasso histórico da prisão refere-se à função de
clarada de correção (de ressocialização, de reeducação etc. - em suma, 
do que é definido como ideologia re)99 do condenado, atribuída à 
pena criminal pela ideologia do sistema punitivo, porque a função 

96 Ver BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, p. 1 84. 

97 BECKER, Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance, 1 963, p.  8-14; análise ampla 
em BERGALLI, La recaída en el delito: modos de reaccionar contra ella, 1 980, p. 2 1 5-243. 

98 LEMERT, Human Deviance, Social Problems and Social Control, l 972, p. 62-92. 

99 Ver ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 1 16. 
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real de controle seletivo da criminalidade, fundado em indicadores 
sociais negativos, e de garantia de relações sociais desiguais, fundadas 
na relação capital/trabalho assalariado, constitui incontestável êxito 
histórico, como assinala FOUCAULT100• 

3. A prevenção geral como afirmação da ideologia 
dominante 

1 .  Prevenção geral negativa. A prevenção geral negativa da ameaça 
penal pode ter efeito desestimulante em crimes de reflexão (crimes 
econômicos, ecológicos,  tributários etc.) ,  característicos do Direito 
Penal simbólico, mas não teria efeito em crimes impulsivos (violência 
pessoal ou sexual, por exemplo) 10 1 , próprios da criminalidade comum 
estampada nos meios de comunicação de massa. Logo, a inibição de 
impulsos antissociais pela ameaça penal somente seria relevante no 
Direito Penal simbólico - um direito destituído de eficácia instrumental 
e instituído para legitimação retórica do poder punitivo do Estado, 
mediante criação/difusão de imagens ilusórias de eficiência repressiva 
na psicologia do povo -, mas é absolutamente irrelevante no Direito 
Penal instrumental, cujo objeto é delimitado pela criminalidade comum, 
área de incidência exclusiva da repressão penal seletiva1º2• 

2. Prevenção geral positiva. A prevenção geral positiva, redefinida 
como integração-prevenção, pretende ser o novo fundamento do 
sistema penal. A teoria, originária de LUHMANN, concebe o Di.:
reito como instrumento (a) de estabilização do sistema social, (b) de 
orientação da ação e (c) de institucionalização de expectativas. Essa 

10° FOUCAULT, Vigiar e punir, 1 977, p. 244-248 .  
1 0 1 ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 64-65.  
1º2 ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 74-75 .  

454 



Capítulo 11 Política Criminal e Direito Penal 

definição oculta que a relação capital-trabalho assalariado é o parâ
metro de estabilização do sistema social, que determina os valores de 
orientação da ação e engendra a ideologia responsável pelas expectativas 
institucionalizadas. Com base naquele conceito, JAKOBS define a 
violação da norma penal (crime) como disfuncional ao sistema, porque 
representa negação da norma penal, que reduz a confiança no Direito 
- e não porque seria uma lesão de bem jurídico; e define a pena como 
reação contra a violação da norma, às custas de um autor competente: 
a tarefa da pena não seria excluir ou evitar a lesão do bem jurídico, mas 
afirmar a validade da norma, como reação simbólica contrafática de 
preservação ou manutenção da confiança na norma ou da fidelidade 
jurídica do cidadão103• A crítica ao funcionalismo sistémico pode ser feita 
de pontos de vista (a) político criminal, (b) ideológico e (c) sociológico. 

Do ponto de vista político-criminal, abandona a teoria libe
ral do crime como lesão do bem jurídico e da culpabilidade como 
limitação da pena, substituída pela proteção de funções da teoria 
sistêmicofuncionalista, que não oferece nenhuma proteção contra 
a punição do Estado. O Direito Penal é utilizado para proteger os 
chamados complexos funcionais dos sistemas econômico, financeiro, 
tributário, ecológico etc. , em que o indivíduo deixa de ser o centro 
do Direito ou da sociedade, para ser um subsistema psicofísico de 
simples imputação penal, avaliado confome o papel funcional para 
o sistema social - ou seja, é reduzido ao papel de bode expiatório, 
existente como sujeito de responsabilidade penal, mas como mero 
objeto do sistema social1°4 •  Essa tendência, definida pela progressiva 
administrativização do Direito Penal - integração do Direito Penal 
aos interesses administrativos do Estado -, desloca o papel atribuído 
ao Direito Penal, de proteção subsidiária de bens jurídicos, para o de 
reafirmação da validade da norma, independente do conteúdo desta. 

1º3 JAKOBS, Strafrecht, 1 993, n 3, p. 6. 
104 BARATTA, !ntegrazione-prevenzione. Una "nuova" fondazione della pena all'interno 

della teoria sistémica, in Dei delitti e delle pene, 1 984, n. 1 ,  p. 13 .  
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Do ponto de vista ideológico, a crise da função de prevenção 
especial positiva atribuída à prisão, de correção ou de ressocialização 
do condenado - que, ao contrário, é socialmente desinserido e margi
nalizado pela instituição -, parece ter determinado a revitalização da 
função de prevenção especial negativa de neutralização do condenado 
- a outra função atribuída à prisão -, reforçando a ênfase em preven
ção geral positiva do discurso sistêmico de integração-prevenção, que 
depende da prisão de condenados para legitimar o conceito de pena 
como reação contrafática de reafirmação da validade da norma. Na 
perspectiva da teoria da integração-prevenção, a prisão precisa ficar 
reduzida à função de neutralização de condenados para legitimar o 
conceito de pena como afirmação da validade da norma, necessária para 
estabilizar as expectativas normativas desestabilizadas pelo crime, con
creta negação da validade da norma violada. E, assim, também legitima 
a expansão do Estado Penal para controlar a população marginalizada 
do mercado de trabalho (ou em posição precária nesse mercado) , movi
mentos de protestos políticos (o MST, por exemplo) , terrorismo etc1°5 • 

Do ponto de vista sociológico, a teoria da integração-prevenção 
revigora um modelo tecnocrático de controle social, em que a dogmática 
jurídico-penal, erigida sobre o sistema jurídico positivo, fortalece a 
função de conservação-reprodução da realidade social. Como sem
pre, a resposta penal contrafática não surge no local da produção do 
conflito (a estrutura de desigualdade social da relação capital/trabalho 
assalariado), mas no local da manifestação do conflito (a criminalidade 
violenta pessoal, sexual e patrimonial) , como resposta sintomatológica 
repressiva, j ustificada pelos supostos efeitos positivos de integração 
social e de aumento da confiança institucional - que encobre os reais 
efeitos negativos de desagregação social do preso e de funcionamento 
seletivo e desigual do sistema penal, que introduz o condenado em 

1 05 Comparar BARATTA, !ntegrazione-prevenzione. Una ''nuova" Jondazione della pena 
all'interno della teoria sistémica, in Dei delitti e delle pene, 1984, n. 1 ,  p. 1 3. 
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carreiras criminosas1 06. Assim, enquanto o discurso da integração/ 
prevenção legitima a repressão seletiva das camadas subalternas e ga
rante a imunidade das elites de poder econômico e político, oculta a 
relação da repressão seletiva com a reprodução das relações sociais desi
guais, precisamente mediante a gestão diferencial da criminalidade107. 

2 . 1 .  Em síntese, a análise do discurso de JAKOBS - a mais ortodoxa 
aplicação da teoria da integração-prevenção - permite as seguintes 
conclusões: primeiro, a definição formal de crime como violação da 
norma parece reduzir crime à lesão da vontade do poder, que prescinde 
da lesão de bens jurídicos como fundamento constitucional de punibili
dade108; segundo, definir pena como reação contra a violação da norma 
- ou seja, como contradição à contradição da norma, que reafirma a va
lidade da norma violada às custas do competente!responsável1 09 - parece 
ter por objetivo garantir a fidelidade do cidadão à vontade do poder1 10 ;  
terceiro, se a punição do criminoso aumenta a confiança no Direito, 
reforçando a fidelidade jurídica do povo e, ao contrário, a não punição 
do criminoso diminui a confiança no Direito, reduzindo a fidelidade 
jurídica do povo, então a tarefa do Direito Penal parece consistir em 
satisfazer os impulsos punitivos da população - um objetivo irra
cional (substitutivo da proteção de bens jurídicos) , que atrela o Direito 
Penal à barbárie dos instintos primitivos; quarto - e não obstante 
depender da neutralização como função de prevenção especial negativa 
atribuída à prisão, o modelo tecnocrático da integração-prevenção 
parece pressupor outras funções da pena criminal1 1 1 :  assim, pressupõe 

1 06 BARATTA, lntegrazione-prevenzione. Una "nuova" fondazione de/la pena all'interno 
della teoria sistêmica, in Dei delitti e delle pene, 1 984, n. 1 ,  p. 1 7  e s. 

1 07 BARATTA, lntegrazione-prevenzione. Una "nuova" fondazione della pena all'interno 
della teoria sistêmica, in Dei delitti e delle pene, 1 984, n. 1 ,  p. 22 e s. 

1 08 JAKOBS, Strafrecht, 1 993, n. 9,  p.  9 e ns. 1 -5 ,  p.  35-37. 
1 09 JAKOBS, Strafrecht, 1 9 93, n. 9 ,  p. 9- 10 .  
1 10 JAKOBS, Strafrecht, 1 993, ns. 6-8, p. 37-38 .  
1 1 1  JAKOBS, Strafrecht, 1 993, ns .  6-8, p. 37-38 .  

457 



Teoria da Pena Capítulo 17 

a ameaça penal como intimidação, existe como exercício comunitário 
de retribuiçáo1 12e, pelo menos na concepção de ROXIN, inclui a pre
venção especial positiva de correção do condenado1 13 • 

2.2. Na verdade, a teoria da integração-prevenção é fenômeno 
vinculado à crescente administrativização do Direito Penal, produ
zido pela pressão corporativista de sindicatos, associações de classes, 
partidos políticos, organizações não governamentais etc . ,  com a 
simbólica criminalização de situações sociais problemáticas nas áreas 
da economia, da ecologia, da genética e outras, em que o Estado não 
parece interessado em soluções sociais reais, mas em soluções penais 
simbólicas, com o efeito perverso de subordinar direitos humanos a 
exigências de funcionalidade do sistema econômico, tributário etc . ,  
como denunciava BARATTA1 14 •  

Como se  sabe, o Direito Penal realiza funções instrumentais de 
efetiva aplicação prática e funções simbólicas de projeção de imagens 
na psicologia popular, mas o segmento legal conhecido como Di
reito Penal simbólico, caracterizado pela criminalização do risco em 
áreas cada vez mais distantes do bem jurídico, parece desprovido de 
qualquer função instrumental, cumprindo apenas função simbólica de 
legitimação do poder político. Na área das situações sociais problemáti
cas, o Direito Penal parece reduzido ao papel ideológico de criação de 
símbolos no imaginário popular, com o objetivo oculto de legitimar o 
poder político do Estado e o próprio Direito Penal como instrumento 
de política social1 1 5 •  A legitimação do poder político do Estado ocorre 

1 12 Assim, também, FÔPPEL EL HIRECHE, Afançáo da pena na visão de Claus Roxin, 
2004, p. 43. 

1 13 JAKOBS, Strafrecht, 1 993, ns. 1 5 - 1 6, p. 1 3- 14, em especial n. 22-25 ,  p. 44-46. 
1 14 BARATTA, Integrazione-prevenzione. Una "nuova" fondazione della pena all'interno 

della teoria sistêmica, in Dei delitti e delle pene, 1 984, n. l ;  também ALBRECHT, 
Kriminologie, 1 999, p. 66-67. 

1 1 5  BATISTA, Prezada senhora Viégas: o anteprojeto de reforma no  sistema de penas, in 
Discursos sediciosos, n. 9-1 0, p. 1 05,  fala da "constatada incapacidade do sistema penal 
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pela criação de uma aparência de eficiência repressiva na chamada luta 
contra o crime - definido como inimigo comum -, que garante a leal
dade do eleitorado e, de quebra, reproduz o poder político 1 16 - assim, 
o lastimável apoio de partidos populares a projetos de leis repressivas 
no Brasil é explicável por sua conversibilidade em votos, ou seja, por 
seus efeitos políticos de conservação/reprodução do poder. 

A legitimação do Direito Penal pela criação de símbolos no ima
ginário popular é simbólica, porque a penalização das situações proble
máticas não significa solução social do problema, mas solução penal para 
satisfação retórica da opinião pública 1 17; desse modo, legitima o Direito 
Penal como programa desigual de controle social, agora revigorado para 
a repressão seletiva contra favelas e bairros pobres das periferias urbanas, 
especialmente contra a força de trabalho marginalizada do mercado, sem 
função na reprodução do capital - porque, pelo menos no nível simbóli
co, o Direito Penal seria igual para todos1 1 8 •  Aliás, o discurso eficientista 
da prevenção geral positiva permite justificar a redução ou exclusão de 
garantias constitucionais de liberdade, de igualdade, de presunção de 
inocência e outras garantias do processo penal civilizado 1 1 9, cuja cons
tante supressão histórica mostra a constante existência simultânea de 
um Estado de Direito para as classes hegemónicas (propriedade e poder) 
e de um Estado de Polícia para as camadas subalternas (exploração e 
opressão) - além de escamotear ou disfarçar a relação da criminalidade 

para resolver conflitos que lhe são atirados por um legisúzdor que oferece ao público uma 
solução simbólica (a criminaliuzçáo primária do conflito) como se fora uma solução real. " 

1 1 6 BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999,  2' edição, p. 207; 
ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 74-75 . 

1 1 7 ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 74-75 .  
1 1 8  ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 69-70. 
1 1 9 ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p. 68-80. 
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com a estrutura de desigualdade da sociedade neoliberal contemporânea, 
instituída pelo Direito e garantida pelo poder do Estado. 120 

3. Por último, a função declarada de prevenção geral negativa (intimi
dação pela ameaça penal) ou de prevenção geral positiva (estabilização 
das expectativas normativas mediante afirmação da validade da norma) , 
atribuídas pela ideologia do sistema penal à pena criminal, é o discurso 
encobridor da função real da pena criminal, de garantia da ordem social 
capitalista, fundada na separação força de trabalho/meios de produção, 
que institui e reproduz relações sociais desiguais e opressivas . 

4. Conclusão 

1 .  O discurso crítico da teoria criminológica da pena define o Direito 
Penal como sistema dinâmico desigual em todos os níveis de suas fun
ções: a) ao nível da definição de crimes constitui proteção seletiva de 
bens jurídicos representativos das necessidades e interesses das classes 
hegemônicas das relações de produção/circulação econômica e do po
der político das sociedades capitalistas; b) ao nível da aplicação de penas 
constitui estigmatização seletiva de indivíduos excluídos das relações de 
produção e de poder político da formação social; c) ao nível da execução 
penal constitui repressão seletiva de marginalizados sociais do mercado 
de trabalho e, portanto, de sujeitos sem utilidade real para expandir o 
capital nas relações de produção/ distribuição material da vida social -

1 20 Posição semelhame, mas com semido formal-idealista, e não no semido estrutural
materialista de luta de classes, aparece em ZAFFARONI/BATISTA/ALAGW 
SLOKAR, Direito penal brasileiro, 2003, p. 4 1 : "Não há nenhum estado de direito 
puro; o estado de direito não passa de uma barreira a represar o estado de polícia que 
invariavelmente sobrevive em seu interior. ( . .) O estado de direito é concebido como o que 
submete todos os habitantes à lei e opõe-se ao estado de polícia, onde todos os habitantes 
estão subordinados ao poder daqueles que mandam." 
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embora com utilidade simbólica no processo de reprodução das condições 
sociais desiguais e opressivas do capitalismo12 1 •  

Essa concepção mostra o significado de conservação e de reprodu
ção social realizado pelo programa desigual e seletivo do Direito Penal, 
cujas sanções estigmatizantes realizam dupla função: de um lado, a fun
ção política de garantir e reproduzir a escala social vertical, como função 
real da ideologia penal; de outro lado, a função ideológica de encobrir/ 
imunizar comportamentos danosos da,s elites de poder econômico e 
político da sociedade, como função ilusória da ideologia penal1 22• 

2. Nesse contexto, a desigualdade do Direito Penal exprime a relação 
dos mecanismos seletivos do processo de criminalização cóm as leis de 
desenvolvimento histórico da formação econômica capitalista: a) ao 
nível da criminalização primária, a ideologia da proteção de bens jurí
dicos oculta a realidade da proteção seletiva de interesses e privilégios 
das classes sociais hegemônicas, em duas direções: criminalização de 
comportamentos típicos das classes sociais subalternas (especialmente 
marginalizados sociais) e exclusão dos comportamentos socialmente 
danosos das classes hegemônicas da formação social; b) ao nível da cri
minalização secundária, a posição social do acusado representa a variável 
decisiva do processo penal, também em duas direções: concentração da 
criminalização nos marginalizados sociais e no subproletariado - com a 
posição precária no mercado de trabalho (desocupação, subocupação e 
trabalho não qualificado) como variável interveniente - e imunização 
penal das elites de poder econômico e político123 •  

3 .  Em resumo: a) a pena criminal cumpre a função de retribuição equi
valente do crime nas sociedades modernas, precisamente mediante a 

1 2 1  Ver BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª  edição, p. 1 6 1 ;  
também, ALBRECHT, Kriminologie, 1 999, p .  44-45 .  

1 22 BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, p. 1 67. 
123 BARATTA, Criminologia crítica e crítica do direito penal, 1 999, 2ª edição, p. 1 65-

1 67. 
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neutraliza,çâo de condenados reais durante a execução da pena - even
tualmente, com a função complementar de intimidação de autores 
potenciais; b) as outras funções (i) de correção individual (prevenção 
especial positiva, destruída pela experiência histórica e arquivada pelo 
labeling approach) , e (ii) de afirmação da validade da norma (prevenção 
geral positiva, em contradição com a correlação sistema penal/mercado de 
trabalho) constituem retórica encobridora das funções reais da pena cri
minal, de garantia da desigualdade social e da opressão de classe fundada 
na relação capital/trabalho assalariado das sociedades contemporâneas. 

4. Por isso, a função de retribuição equivalente do crime, fundada no valor 
de troca medido pelo tempo (a) de trabalho social necessário na economia, 
e (b) de liberdade pessoal suprimida no Direito, legitima a pena segundo 
a lógica do capital, manifestada na ideologia que institui e reproduz essa 
relação social desigual - não, porém, segundo a lógica do trabalho as
salariado, cuja ideologia conhece (e denuncia) a função real de garantia 
da desigualdade social executada pela pena criminal -, produtora de um 
Direito Penal desigual, como programa de criminalização seletiva de 
marginalizados sociais do mercado de trabalho, orientado por indicadores 
sociais negativos (pobreza, desemprego, subsocialização etc.) que ativam 
estereótipos, preconceitos, idiossincrasias pessoais e todo o sistema ide
ológico dos agentes de controle social, excluindo ou reduzindo a função 
de critério de racionalidade atribuída à dogmática penal 124• 

5. Então, por que fazer dogmática penal? A dogmática é um siste
ma de conceitos deduzido do sistema jurídico positivo, portanto, 
produzido por uma abordagem tecnocrática do Direito Penal, cuja 
função consiste na reprodução/ conservação do sistema social. Logo, 
as alternativas de trabalho teórico do Direito são as seguintes: ou fazer 
uma dogmática descritivo-apologética legitimadora da desigualdade 
real da democracia formal do capital, ou fazer uma dogmática crítico-

1 24 Nesse sentido, ZAFFARONI/BATISTA/ALAGWSLOKAR, Direito penal brasileiro, 
2003, p. 44 s .  
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-libertária, comprometida com um programa político de igualdade 
social e democracia real para o povo. Como se vê, tudo depende 
do critério que informa o trabalho científico em Direito Penal: 
a) produzir dogmática penal como critério de racionalidade do sistema 
punitivo significa assumir o ponto de vista do poder repressivo do 
Estado no processo de criminalização de marginalizados do mercado 
de trabalho e da pobreza social, em geral; b) produzir dogmática penal 
como sistema de garantias do indivíduo em face do poder punitivo do 
Estado125, no sentido de construir conceitos capazes de excluir ou de 
reduzir o poder de intervenção do Estado na esfera da liberdade indi
vidual - e, portanto, capazes de impedir ou de amenizar o sofrimento 
humano produzido pela desigualdade e pela seletividade do sistema 
penal - constitui tarefa científica de evidente significado democrático 
nas sociedades contemporâneas126 •  

1 25 Comparar GIMBERNAT ORDEIG, Hat die Strafrechtsdogrnatik eine Zukunft?, 
ZStW, 82 ( 1 970) , p. 405 s .  

1 26 Ver CIRINO DOS SANTOS, Novas hipóteses de criminalização, in ANAIS da 
XVIII Conferência Nacional dos Advogados, 2002, v. I, p. 937-946. 
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