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RESUMO 

 

O presente estudo analisa criticamente a teoria do garantismo penal, a partir da formulação de 

Luigi Ferrajoli, com o propósito de destacar as respostas satisfatórias e as incapacidades que 

possui para tutelar direitos fundamentais. Para tal, esse trabalho inicia-se com a análise da 

crise de legitimidade do sistema Penal e com a apresentação de teorias que defendem a 

legitimidade do poder de punir e a manutenção do atual modelo. A seguir, com a inserção do 

garantismo penal no pensamento criminológico e com a descrição de seus axiomas penais e 

processuais, são trazidos os elementos que compõe o dever ser garantista. Diante de tal aporte 

teórico, são investigadas se suas características possuem condições de solucionar ou ao menos 

amenizar a crise de legitimidade do sistema penal. Para ampla compreensão do garantismo e 

para exposição do debate em torno da (i)legitimidade do sistema penal, são apresentadas, ao 

fim, as teorias que partem de um fundamento diverso da pena e que, por isso, consideradas 

deslegitimadoras da pena.  

 

 

Palavras-chave: teoria da pena – garantismo penal – legitimidade do sistema penal – 

fundamento contratualista – criminologia crítica. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study critically analyzes the theory of penal guarantee according to the 

formulation proposed by Luigi Ferrajoli, aiming to highlight the satisfactory answers and the 

incapacities that it has to protect fundamental rights. To do so, this work begins with the 

analysis of the crisis of legitimacy of the criminal system and the presentation of theories that 

defend the legitimacy of the power to punish and the maintenance of the current model. Next, 

with the insertion of the penal guarantee in the criminological thinking and with the 

description of its criminal and procedural axioms, the elements that compose the guarantism 

ought are brought in. Faced with such a theoretical contribution, the work investigates 

whether the characteristics of the theory can solve or at least alleviating the crisis of 

legitimacy of the penal system. For a broad understanding of the penal guarantee and for 

exposition of the debate around the (i)legitimacy of the penal system, the theories that depart 

from a different foundation of the penalty and, therefore, considered as delegitimizing 

penalties are presented at the end. 

 

Key words: Penalty theory - criminal guaranty - legitimacy of the penal system - 

contractualist foundation - critical criminology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A rebelião que deixou 56 presos mortos no Complexo Penitenciário Anísio 

Jobim (Compaj), em Manaus, é uma das maiores matanças ocorridas em 

presídios brasileiros desde o massacre do Carandiru, em 1992. No total, 111 

detentos foram mortos na Casa de Detenção, na Zona Norte de São Paulo 

(G1, 2017). 

O século XX, como sabemos, não é exemplo de humanismo, começamos 

com genocídios e concluímos com eles. Porém hoje, no século XXI, o 

genocídio tem outra forma e não se oculta, ele é chamado de gotejamento ou 

a conta gotas. As mortes violentas contemporâneas em diferentes países da 

nossa América, atualmente, sequer provocam o mesmo estupor do século 

passado. Os negros, os mulatos e os mestiços morrem dia a dia no Brasil, no 

México e nos EUA como se fossem formigas e parecem ser de uma espécie 

diferente da humana. Mais de 50.000 no último ano, a título de exemplo, na 

República da ordem e progresso. Apesar disso, nestes países, a partir de 

movimentos populares e sociais, ante o vergonhoso silêncio da política, se 

denunciam um racismo institucionalizado e um genocídio do povo negro, 

mestiço ou indígena (CODINO, 2016).  

Um sistema concebido como a totalidade de instituições que operacionalizam o 

controle penal, de leis, de teorias e de categorias cognitivas que “programam e legitimam, 

ideologicamente, a sua atuação, e seus vínculos com a mecânica de controle social global, 

(mídia, escola, Universidade), na construção e na reprodução da cultura e do senso comum 

punitivo que se enraíza, muito fortalecidamente, dentro de cada um de nós, na forma de 

microssistemas penais” (ANDRADE, 2006, p. 469). Falar de sistema penal é – sem exageros 

– falar de fracassos e dos limites da dor.  

Michel Foucault denunciou que as punições são um constante elemento de regulação 

social e que sofrem modificações ou reformas tão somente para perpetuá-la, a despeito de 

seus fracassos:  

O direito de punir se deslocou da vingança do soberano à defesa da 

sociedade. Mas ele encontra então recomposto com elementos tão fortes, que 

se torna quase temível. O malfeitor foi arrancado a uma ameaça, por 

natureza excessiva, mas é exposto a uma pena que não se vê o que pudesse 

limitar. Volta terrível de um terrível superpoder. (FOUCAULT, 2011, p. 87). 

Concomitante à expressão desse poder, não é novidade que o país passa por mais um 

de revigoramento de discursos e práticas punitivistas. Construções como “Lei e Ordem” ou 

“Tolerância Zero” compõem as ciências e as práticas criminais há décadas. O que, 

possivelmente, tenha mudado é a evidente necessidade de se repensar como modelos teóricos 

defendidos até hoje permitiram que o sistema punitivo alcançasse a situação de 

desvirtuamento – para não dizer de completa inversão – em relação às garantias mais 

fundamentais (ÁVILA, 2016, p. 558). 
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Inicialmente, o presente estudo tinha como objetivo a investigação do posicionamento 

de operadores do direito penal em relação às consequências práticas das decisões proferidas, 

porque a realidade do sistema carcerário e a letalidade da juventude nas periferias das cidades 

brasileiras tornou tão escancarada as mazelas que o sistema penal reproduz que buscou-se 

estudar qual a responsabilidade e qual a percepção de responsabilidade que esses operadores 

possuem. Contudo, logo nos primeiros momentos de pesquisa tornou-se claro que conceitos 

basilares da criminologia, quando não da própria dogmática penal, eram muito confundidos 

ou estrategicamente amoldados a discursos bastante diversos. Assim, vislumbrou-se que o 

discurso do garantismo penal era usado tanto pelos que batalhavam pela diminuição do 

sistema penal, quanto pelos profissionais que defendiam o aumento das penas. Compreender, 

assim, quais os fundamentos dessa teoria se tornou um passo prévio e necessário para a 

compreensão de quais aportes axiológicos estão nesse modelo tão comentado.  

A análise do sistema penal parte de dois pressupostos empíricos: o primeiro 

relacionado à impossibilidade de contenção do poder punitivo nos moldes atuais, o que pode 

ser comprovado pelo enorme e crescente número de pessoas encarceradas; o segundo releva 

que o sistema penal está estruturalmente construído de forma seletiva, ou seja, atua 

majoritariamente sobre determinado estereótipo, integrado por pessoas de mesma classe 

social, cor de pele e faixa etária, não por uma má aplicação da lei, mas com o suporte legal. 

Após um longo processo de revelação de dados reais, o sistema penal passou a ser 

questionado por não atender, ainda que superficialmente, a finalidade que diz buscar. 

Somados a esses dados, os discursos criminais se afastaram cada vez mais da filosofia, que 

servia de base para clarear questões inerentes à legitimidade de aplicação da pena e se 

concentraram em temas de defesa social ou pautaram-se pela opinião pública para construir 

teorias justificadoras racionais (MENDES; SANTOS, 2015, p. 210). Os debates em torno de 

quais os fundamentos e finalidades da pena cresceram com o descontrole do sistema penal, 

porque antes de compreender quais os mecanismos que pautam a aplicação e execução da 

pena, é preciso entender porque e, principalmente, se ela deve existir em qualquer modelo 

semelhante ao atual.  

O abismo existente entre o discurso da pena e a realidade social fomentou a crise de 

legitimidade que paira sobre o sistema penal e gerou um movimento de construções e 

reconstruções teóricas que buscam compreender e apresentar novas propostas para manter o 

poder de punir e a sanção penal a partir de bases democráticas que assegurem direitos 

fundamentais. Nesse movimento, boa parte dessas retomadas teóricas partem do mesmo 
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fundamento para o poder de punir, o contratualismo, segundo o qual os indivíduos 

consensualmente optaram por conviver e obedecer às regras de um pacto social restritito de 

liberdades em troca de segurança.  

Para compreender o porquê da polêmica em torno da (i)legitimidade do arranjo penal, 

é preciso esclarecer como a historiografia criminológica se compôs, em sua maioria, de 

teorias que sustentaram o poder punitivo até os dias e nos modelos atuais. Por isso, o presente 

estudo parte da retomada de uma das mais conhecidas divisões das teorias legitimadoras da 

pena, divisão representada pelas teorias absolutas e relativas. Ocorre que, a despeito de 

qualquer modelo se utilize para justificar a pena e, assim, legitimar o poder de punir, este não 

conseguiu encontrar mecanismos ou normas que o contivessem.  

Como todas essas construções foram criticadas por não adequar, no plano da 

operatividade real, seus pressupostos com aplicações satisfatórias, alguns autores construíram 

formulações mistas, com mais de uma função para a pena. Em outras palavras, a possibilidade 

de modificar o discurso que legitima a pena faz com que, em qualquer situação concreta, a 

punição possa ser exercida pelo Estado. Assim, com o aumento do número de pessoas sob 

controle do sistema penal um grupo de doutrinadores, com maior visibilidade a partir da 

década de 1980, passou a defender a necessidade do direito penal ser reduzido ao mínimo 

possível. Setores mais radicais da criminologia, também amparados pelo minimalismo, 

passaram a defender que a sociedade se estrutura em torno de relações conflituosas, negando 

o fundamento contratualista. 

No final da mesma década o jusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli lança a obra Direito e 

Razão na qual apresenta, além de uma reconstrução histórica detalhada de diversos institutos 

penais, um modelo teórico, normativo, neocontratualista, neopositivista e neoutilitarista, que 

se insere no ideal liberal de direito penal e propõe a separação entre direito e moral. Tem 

como finalidade minimizar as violências da intervenção punitiva, pela redução do número de 

condutas tipificadas e pela diminuição das violências que o Estado imporá ao autor do crime 

ao longo de processo penal (ÁVILA, 2016, p. 547). O garantismo está amparado em dez 

axiomas, que trazem conteúdos penais e processuais penais para – conforme o grau de 

observância – criarem um sistema penal ideal, como respeito aos direitos fundamentais. 

A inserção da teoria garantista no pensamento criminológico é algo variável, porque 

há quem defenda ser modelo próximo da criminologia crítica, mas há quem o coloque como 

teoria mista, legitimadora e racionalizadora do poder de punir. Ora, diante de tal quadro, 

surgiu o seguinte questionamento: se há uma crise de legitimidade no arranjo penal, que surge 
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de um poder punitivo expansivo, do superencarceramento e da seletividade do sistema penal, 

o garantismo pode ser usado como teoria eficaz para redução efetiva desse sistema?  

Para desenvolver esse questionamento, o presente estudo parte das construções que 

justificam a existência legítima do sistema penal e, após essa primeira análise, é possível 

inserir o garantismo na historiografia das teorias da pena. Em um segundo momento são 

expostas as bases para a formulação garantista, passando por suas propostas de legitimação 

interna e externa, pelos poderes concedidos aos magistrados, pelas diretrizes que norteiam a 

interpretação das leis e pelos dez axiomas que, se observados integralmente, levariam ao 

exercício de um direito penal com todas as garantias asseguradas. Esses axiomas estão, neste 

trabalho, divididos entre os de direito penal e de processo penal. Finalmente, ainda sob a 

perspectiva de Ferrajoli, é apresentada sua teoria geral do garantismo, que defende uma 

sociedade observadora das normas estabelecidas segundo garantias positivadas na 

Constituição e reanalisadas constantemente pelos magistrados.  

O estudo da fundamentação e das bases axiológicas do garantismo é essencial para 

compreender como, sobretudo na América Latina, essa teoria ganhou tamanha repercussão, 

compondo discursos que defendem a redução do sistema penal, mas também pautando a fala 

de setores que creem no aumento das tipificações e punições como solução para políticas de 

segurança. Sendo assim, a proposta do terceiro capítulo é explorar a relação existente entre a 

teoria do garantismo e a realidade do sistema penal e, ainda, estudar em que situações pode 

ocorrer a reversibilidade do discurso garantista.  

 A partir disso, o capítulo final se insere no exato momento em que os paradigmas 

tradicionais de justificação da pena e do sistema penal buscam novas perspectivas para 

inevitavelmente aproximar o campo ideológico da realidade. São apresentadas teorias 

fundadas no conceito de conflito, segundo o qual o surgimento da sociedade de forma 

organizada não foi pactuada entre seus integrantes, o que implicaria afirmar que a pessoa que 

sofre a pena a teria aceito e, até mesmo, desejado cumpri-la para o bem da sociedade.  

Algumas teorias, como a agnóstica, defendem o viés político da punição, mas entendem que a 

pena é uma realidade que não será extinta da construção social. O movimento abolicionista, 

que também defende a ilegitimidade do poder punitivo, propõe um novo e ousado passo: a 

extinção do sistema penal nos modelos atuais, a começar pela linguagem punitivista 

amplamente empregada pela mídia e pela sociedade. 

 Portanto, a problematização deste estudo parte da constatação da falência do sistema 

penal e das possíveis respostas apresentadas pela doutrina para explicar como um modelo de 
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punição tão deformado se mantém não só ativo, mas expansivo e apoiado pela sociedade. 

Objetiva-se, ademais, contribuir para a formação do saber jurídico e criminológico, para nutrir 

tanto a academia quanto o poder que norteia políticas criminais. Por isso, parte-se do 

referencial do saber jurídico-penal, propondo a aproximação, mas não a confusão, entre o 

saber dogmático penal e a criminologia crítica, para chamar a atenção dos operadores do 

direito para a necessidade de conhecer e ponderar as implicações práticas de suas decisões e 

para o perigo de dividir a teoria e a prática em dois segmentos estanques, adaptando quaisquer 

pressupostos teóricos à problemática expressão do sistema penal.  
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5. CONCLUSÃO 

1. As teorias da pena retributivas, preventivas e até mesmo as unificadoras não 

conseguiram solucionar a crise de legitimidade do sistema penal, porque nenhuma delas 

consegue explicar de maneira minimamente satisfatória quais as finalidades deverão ser 

atingidas com a execução das punições.  

2. Sob a perspectiva da crise, as teorias da pena foram divididas em três espécies. As 

primeiras negam ou sequer mencionam as dificuldades do sistema penal e partem do 

pressuposto de que a punição é legítima. A categoria intermediária, composta por doutrinas 

mistas e pelo garantismo penal, reconhece que o sistema punitivo é aflitivo e possui 

distorções conjunturais, mas acredita na viabilidade de relegitimação. A terceira categoria, 

analisada no capítulo anterior, é composta por correntes que reconhecem a crise e, também, a 

ilegitimidade do sistema. 

3. As mais variadas propostas justificadoras da pena não conseguiram proteger os 

cidadãos dos desvios punitivos e as críticas se avolumaram quando esses modelos foram 

confrontados com os resultados do exercício efetivo do aparato penal. Até mesmo a 

incorporação de direitos e garantias aos textos constitucionais não impediu que orientações 

utilitaristas, pragmáticas e eficientistas ganhassem espaço no saber criminológico, dogmático 

e na opinião pública. 

4. Com a desconformidade entre teoria e prática criminais, doutrinadores latino-

americanos passaram a conviver com a dura tarefa de (re)construir hipóteses que justificassem 

ou ao menos clarificassem como a situação carcerária e os níveis de violência nas periferias 

expressaram sintomas tão assustadores. É complexa a tarefa de captar como discursos tão 

frágeis, facilmente criticáveis, como os justificadores da pena pautaram (e pautam) as ciências 

criminais. 

5. Para combater práticas punitivistas e violadoras de direitos fundamentais e, para fazer 

frente ao viés inquisitivo das rotinas judiciais e administrativas, o garantismo penal surge com 

viés crítico e propõe a contenção de violências através de uma técnica constitucional. Para 

isso, propõe a minimização do sistema penal, através da (i) redução das condutas tipificadas; 

(ii) minoração da quantidade de penas cominadas; (iii) extinção da prisão provisória; (iv) 

atenuação da violência privada existente na sociedade, como reflexo da aplicação da punição 

pelo Estado; (v) diminuição da imposição de dor pela regulagem do quantum e do modo de 

execução da pena para, necessariamente, causar violência menor que a causada pelo delito.  
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6. A criação de leis penais justas e o proferimento de decisões conforme os valores 

positivados nas constituições – fiscalizados pelos juízes através do controle de 

constitucionalidade – faria com que a aplicação da pena fosse uma segurança para o 

criminoso, porque ele não sofreria com a vingança da vítima, da família desta ou da 

sociedade. Além disso, a mensuração da pena só poderia ocorrer em consonância com a 

culpabilidade dele. Esse modelo, embasado no utilitarismo reformado, também asseguraria o 

máximo de felicidade para as pessoas que não cometem crimes, pois seriam resguardados pela 

finalidade da pena de intimidação das condutas criminosas, prevenção geral negativa.   

7. Para atingir tais propósitos, o sistema penal deveria observar ao máximo os dez 

axiomas que norteiam a teoria garantista: retributividade, legalidade, ofensividade, 

materialidade, culpabilidade, jurisdicionalidade, separação entre juiz e acusação, ônus da 

prova e contraditório.  

8. O garantismo penal é uma formulação atenta à crise de legitimidade e às distorções da 

realidade concreta do sistema penal. Ainda assim, parte do pressuposto metodológico da 

separação entre ser e dever ser, conforme descrito na Lei de Hume. Por isso, compreendendo 

as bases axiológicas do garantismo, foi possível aproximá-las das práticas penais e repensar o 

posicionamento do garantismo penal como mecanismo efetivamente compressor do modelo 

penal. Com a proposta de criar um modelo normativo para o Estado Democrático de Direito, a 

formulação de Ferrajoli sugere que o garantismo tenha três significados: um modelo 

normativo, que busca reduzir as violências e potencializar liberdades; uma teoria jurídica que 

delimita bem a separação entre validade e efetividade das normas e; uma filosofia político-

utilitarista que cobra do Estado uma justificação exclusivamente externa.  

9. Ocorre que, a despeito da racionalidade e da imprescindibilidade da teoria garantista 

para a formação do pensamento criminológico, as ferramentas teóricas propostas por Ferrajoli 

não apresentaram efeitos positivos sobre o sistema penal, que continuou se expandindo em 

número de pessoas controladas e em quantidade de dor infligida sob sua ordenação. 

10. Partindo do mesmo fundamento contratualista das teorias absolutas e relativas, o 

garantismo reformulou bases axiológicas para perpetuar a expressão do poder punitivo o que 

significou, na prática, manter hígidas as estruturas de expressão e de distorção do poder 

punitivo. Nesse sentido, as contribuições do garantismo para a prática penal, embora 

imprescindíveis para evolução da criminologia, terminam antes de produzir resultados 

efetivos. 

11. Enquanto as teorias consensualistas entendem que o exercício da punição pelo Estado 

é um direito, concedido pelos pactuantes do contrato social em troca de segurança, para as 
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teorias do conflito a sociedade não se firmou sobre um acordo, mas sobre relações se 

desenvolvem a partir do conflito de classes da estrutura econômica e jurídica que controlam a 

sociedade. Com a modificação da metodologia de análise, a criminologia crítica amparou-se 

na teoria do conflito de classes marxista e na teoria da interação social do labelling aprroach 

para compreender as relações entre a estrutura econômica de produção e o controle penal, 

além dos processos subjetivos sociais relacionados ao crime. 

12. A partir da premissa de que não há um direito, mas sim o exercício de poder no ato 

estatal de punir, evidenciou-se um poder que tende ao arbítrio e à expansão. O poder de punir 

aumenta os níveis de controle sobre as pessoas dentro e fora das prisões, a quantidade presos, 

os cumpridos de penas alternativas, a quantidade de tipos penais e a imposição de dor sobre as 

pessoas selecionadas pelo sistema penal. 

13. Com o pretenso objetivo de proteger a sociedade contra uma classe de pessoas 

perigosas são veiculados na grande mídia discursos de ódio e de instigação à violência. As 

distorções construídas em torno do fenômeno criminal não parecem ser, contudo, acidentais. 

Por isso, analisou-se como não é acidental o fato de grupos desprivilegiados serem 

constantemente retratados como criminosos, enquanto as classes mais altas são as vítimas. 

14. A construção de um discurso que se adeque às necessidades punitivista e, ainda, 

segregue e controle um grupo bem determinado de pessoas não depende de poucos fatores. 

Entretanto, a possibilidade de construir novos ou retomar antigos modelos legitimadores do 

aparato repressivo-estatal faz com que muitas das distorções do sistema penal sejam 

encobertas sob a pretensa necessidade de segurança constante.  

15. O garantismo penal é inserido nesse jogo argumentativo e, estranhamente, é uma 

hipótese que começou a aparecer na fala de atores que ocupam posições bastante distintas 

dentro do jogo de forças penais. De abolicionistas a sociodefensivistas incorporaram alguns 

aspectos do garantismo para justificar suas posições. Contudo, nota-se que a apropriação 

desse modelo é feito sem a efetiva correspondência com seus postulados ou com a proposta 

feita por Ferrajoli. 

16. Independentemente do discurso adotado, percebe-se que com a realidade operacional 

dos modelos penais latino-americanos nunca poderá se adequar à planificação de um discurso 

jurídico-penal. Por isso, ao tentar recriar um arcabouço teórico para criticar os desvios do 

modelo penal, o garantismo acabou deixando brechas que permitiram sua incorporação por 

teorias com fins menos nobres que a redução de violências. Ao fim e ao cabo, no plano 

instrumental, o garantismo pouco produz de emancipação, seja porque suas premissas 
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relegitima um sistema que tende a abusos, seja porque suas premissas são oportunisticamente 

apropriadas por discursos da pena que não defendem os mesmos fins garantistas.  

17. Diante do quadro de crise apresentado e da problemática relação do garantismo penal 

com a expressão criminal, para ampliar a análise da inserção do garantismo penal no 

pensamento criminológico, passou-se ao estudo de teorias que não reconhecem a legitimidade 

do sistema e, portanto, partem de fundamentos diversos. Sem a pretensão de esgotar a 

exposição dessas teorias, foram apresentadas as teorias marxistas e agnóstica, além do 

movimento abolicionista. 

18. Se existe um papel que a academia pode exercer em relação à prática penal violenta e 

seletiva, exposta em suas distorções por dados empíricos, esse papel é de constante 

questionamento das categorizações maniqueístas e imprecisas, mesmo quando apresentadas 

com imprescindíveis para construção social. Por isso, a busca constante pela compreensão de 

quais são as práticas institucionais e as teorias produzidas sustentá-las é uma ferramenta 

poderosa de capacitação dos profissionais do direito, dos meios de comunicação e da 

sociedade para se armar contra consequências massacrantes do aparato punitivo. 

19. Em uma cultura permeada pelo pânico, em que a busca pela segurança justifica 

qualquer tipo de operação do sistema penal, a expressão do poder de punir releva a política de 

hiperencarceramento e a violência institucionalizada dentro e fora das prisões, ambas 

consideradas necessárias para o sucesso da questão criminal. Com uma gama de teorias que 

objetivam, por diferentes vieses, dar finalidades diferentes para a pena, o desafio inicia-se ao 

desnaturalizar a punição, ao questionar se ela é mesmo necessária e, principalmente, se ela 

deve ser processada nos moldes atuais. 

20. Após o estudo dos fundamentos e dos axiomas que sustentam o garantismo penal, a 

utilização dessa teoria pela academia, pelo Poder Judiciário e pela sociedade, revela o 

descompasso entre a formulação teórica e o ser penal. Em outras palavras, o discurso penal de 

redução de violências intermediado por um sistema normativo que empodera sobremaneira a 

atuação dos magistrados desconsidera os autoritarismos diuturnos do sistema penal e dá a 

ilusória sensação de que, se aplicados os axiomas garantistas, a sociedade conseguiria retomar 

ao seu status de um todo harmônico. 

21. Portanto, o garantismo só cabe no pensamento criminológico crítico como discurso de 

resistência às práticas autoritárias do sistema penal. Adotá-lo como possível modelo 

emancipador ou eficaz para redução de violências seria perpetuar a encenação de rituais 

democráticos, fantasiando o poder punitivo como pacificador social.  
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