
 

 

NAIARA VILARDI SOARES BARBÉRIO 

  

  

 

 

 

TEORIA DO GARANTISMO PENAL: UM SISTEMA JUSTIFICADOR  

DA PULSÃO PUNITIVA 

 

 

 

 

 

ORIENTADOR:  

PROF. DOUTOR ROBERTO AUGUSTO DE CARVALHO CAMPOS 

 

 

 

 

 

 

 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO  

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

SÃO PAULO 

2017  



 

 

NAIARA VILARDI SOARES BARBÉRIO 

 

 

 

 

 

TEORIA DO GARANTISMO PENAL: UM SISTEMA JUSTIFICADOR  

DA PULSÃO PUNITIVA 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

do Programa de Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção do 

título de Mestre em Direito, na área de 

concentração Direito Penal, Criminologia e 

Medicina Forense, sob a orientação do Professor 

Roberto Augusto de Carvalho Campos.  

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

 

São Paulo 

 2017 



 

 

NAIARA VILARDI SOARES BARBÉRIO 

 

TEORIA DO GARANTISMO PENAL: UM SISTEMA JUSTIFICADOR  

DA PULSÃO PUNITIVA 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora 

do Programa de Pós-Graduação em Direito, da 

Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, como exigência parcial para obtenção do 

título de Mestre em Direito, na área de 

concentração Direito Penal, Criminologia e 

Medicina Forense, sob a orientação do Professor 

Roberto Augusto de Carvalho Campos.  

 

Aprovada em: ________________ 

 

Banca examinadora: 

 

Prof.:_____________________________ Instituição__________________________ 

Julgamento:________________________ Assinatura:__________________________ 

  

Prof.:_____________________________ Instituição__________________________ 

Julgamento:________________________ Assinatura:__________________________ 

  

Prof.:_____________________________ Instituição__________________________ 

Julgamento:________________________ Assinatura:__________________________ 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Não poderia começar os agradecimentos sem mencionar meu orientador, Roberto Augusto de 

Carvalho Campos, porque sem a confiança dele, esse trabalho não teria sido possível. 

Agradeço, igualmente, ao Prof. Sergio Salomão Shecaira, eterno orientador, pelo estímulo 

constante nos caminhos da academia, pelos ensinamentos de criminologia e de vida. Além 

disso, junto com a prof.ª Maíra Rocha Machado, agradeço pelas contribuições essenciais na 

Banca de Qualificação. 

Aos amigos Nina Cappello, Rafael de Oliveira Teixeira, Pedro Saloman Mouallem, Patrick 

Lemos Cacicedo, Rafaella Mendonça Brito, Ana Lia Angeli, Sofia Kilmar Maria Fernanda 

Monteiro, Livia Ficker, Danilo Chinaglia, Rafael Vicente Chagas, Isabella Zampieri Paixão, 

Brenda Borges Dias, Thiago Brentini, André Pegas, Elouise Bueno Ariede, Claudia Patricia 

da Rocha Cararreto, João Chaves. Aos tios Tió, Elzinha e Nena. 

À Dona Therezinha, que fez e faz tudo valer a pena, a quem devo o que sou e que me recebe 

toda vez como se não me visse há três anos. Aos meus pais, que com esforços (des)humanos 

fizeram com que eu pudesse ter não só uma educação de qualidade, mas confiaram em mim e 

me ampararam sempre. Ao meu irmão, pela amizade incondicional, pelas conversas, pelo 

exemplo de dedicação, pela disciplina, por ser mestre quando achei que eu tinha algo a 

ensinar. 

Ao Luciano, pelo incentivo incansável, pela cobrança, pela parceria e por todos os chocolates, 

pizzas e vinhos que regaram esse estudo. 

Ao Tcamp, ao Costelão e à Heineken, fiéis companheiros nas horas de estudo.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

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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2. A CRISE DAS NARRATIVAS DA PENA 

 Estima-se que mais de dez milhões de pessoas estejam presas em instituições penais 

no mundo todo, das quais dois milhões e meio provisoriamente (INTERNATIONAL 

CENTER OF STUDIES, 2014). Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) em 2008 havia 451 mil presos no Brasil. Em 2012, 548 mil e, em 2014, já se 

passavam de 622 mil presos. Somente entre 2012 e 2013 o aumento da população prisional foi 

de 6,16%, enquanto, comparativamente, o aumento da população brasileira no mesmo período 

foi de apenas 0.9%, (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2016). A conclusão é simples: a população carcerária cresce e as taxas de encarceramento são 

maiores a cada ano, a despeito de não existirem vagas, orçamento ou profissionais para suprir, 

ainda que minimamente, as demandas surgidas do inchaço do sistema carcerário. A tabela 

abaixo mostra a evolução da população prisional (INFOPEN, 2014):
1
 

Tabela 1 – Tendência da população prisional brasileira 

Ano Número pessoas presas 
Quantidade de pessoas presas 

por 100 mil habitantes 

2000 232,755 133 

2002 239,345 133 

2004 336,358 182 

2006 401,236 212 

2008 451,429 234 

2010 496,251 253 

2012 548,003 275 

2013 581.507 289 

2014 622.202 306 

 

 Com esses dados, é preciso revisitar as teorias da pena para compreender qual o 

fundamento, o objetivo e as reais funções que o são exercidas pela punição. Antes da 

construção teórica, contudo, é preciso fazer um questionamento simples: como é possível que 

se tenha chegado à atual situação carcerária? 

                                                 
1
 O último Levantamento Nacional de Informações divulgado pelo Ministério da Justiça é de dezembro de 2014. 

Disponível em <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf>. Acesso em dez. 

2016. O CNJ estima que o Brasil chegue a marca de um milhão de pessoas presas em 2022. Disponível em < 

http://www.cartacapital.com.br/sociedade/prisao-nao-traz-mais-seguranca-6097.html >. Acesso em fev. 2015. 
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 Apenas para exemplificar as condições de aprisionamento no Brasil, toma-se 

aleatoriamente como exemplo títulos de notícias veiculadas por meios de comunicação da 

grande mídia, todas de 2015 e 2016: “Relator da ONU denuncia situação 'cruel' em prisões 

do Brasil”
2
; “Rebeliões em prisões de Rondônia e Roraima deixam 18 mortos em menos de 24 

horas”
3
; “’Estamos sendo tratados como feras selvagens’, diz preso de Pedrinhas (MA)”

4
; 

“Apenas 48 das 1.420 prisões brasileiras têm celas adequadas para grávidas”
5
, “Incidência 

de tuberculose nas prisões é 28 vezes maior que na população em geral”
6
; “Familiares 

denunciam que presos seriam torturados e que recebem comida estragada”
7
.  

 Se chocam as condições de encarceramento, a expressão do sistema penal nas 

periferias brasileiras, ocorre além do processo judicial e da prisão, mas na forma de um 

controle exercido com semelhante violência: “A carne mais barata: 95 negros assassinados 

por dia no Brasil”
8
; “Aumenta a violência policial contra jovens, negros e moradores das 

periferias”
9
; “Jovens da periferia de SP denunciam desrespeito e violência em abordagens 

policiais. Segundo levantamento com estudantes do Campo Limpo, 60% já foram parados 

                                                 
2
 “Os métodos mais frequentes incluem, segundo Méndez, chutes, tapas, sufocamento, choques elétricos, uso de 

sprays de pimenta, de gás lacrimogêneo, bombas de ruído e balas de borracha, além de abuso verbal e ameaças. 

As práticas, segundo notou o especialista, estão arraigadas de tal maneira que parecem “neutralizadas” e os 

detentos as mencionam apenas quando perguntados. ” Disponível em < 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/03/relator-da-onu-denuncia-situacao-cruel-em-prisoes-do-brasil.html>. 

Acesso em dez. 2016.” 
3
 “Os sindicatos de agentes carcerários aproveitaram para apontar que o verdadeiro culpado desses incidentes são 

as deficiências do sistema penitenciário brasileiro, que abriga, segundo cálculos do Ministério da Justiça em 

2014, 622.000 pessoas (em sua maioria homens negros). „Infelizmente, isso só reflete o desinteresse do 

Governo‟, denuncia Joana D‟Arc Moura, vice-presidenta do Sindicato dos Agentes Penitenciários de Roraima. 

„Não há equipamentos de segurança, o pessoal é insuficiente para prestar o serviço, e os agentes trabalham além 

dos seus próprios limites. ‟” Disponível em < 

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/17/politica/1476683609_511405.html>. Acesso em dez. 2016. 
4
 “Eles reclamam também da falta de material de higiene, mostram bloqueios que fazem para evitar os ratos e 

baratas nas celas e a falta de tratamento médico básico. Outro detento reclama de „seguidas torturas‟ cometidas 

por carcereiros e policiais militares”. Disponível em < http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2016/03/01/detentos-denunciam-tortura-e-falta-de-higiene-em-presidio-de-pedrinhas.htm>. Acesso em 

dez. 2016. 
5
 Disponível em < http://www.conjur.com.br/2016-jan-07/brasil-apenas-48-prisoes-celas-adequadas-gravidas>. 

Acesso em dez. 2016. 
6
 Disponível em < http://carceraria.org.br/incidencia-de-tuberculose-nas-prisoes-e-28-vezes-maior-que-na-

populacao-em-geral.html>. Acesso em dez. 2016. 
7
 Disponível em < http://www.folhabv.com.br/noticia/Familiares-denunciam-que-presos-seriam-torturados-e-
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8
 Disponível em < http://periferiaemmovimento.com.br/a-carne-mais-barata-95-negros-assassinados-por-dia-no-

brasil/”>. Acesso em dez. 2016. 
9
 “Dados da Ouvidoria da polícia do Estado de São Paulo apontam que só no ano de 2014, 801 pessoas foram 

assassinadas pela PM paulista, o que representa um aumento de mais de 80% em relação ao ano anterior. 
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policial‟.” Disponível em < http://www.psol50.org.br/blog/2015/03/12/aumenta-a-violencia-policial-contra-

jovens-negros-e-moradores-das-periferias/>. Acesso em dez. 2016. 
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pela polícia e a maioria reclama do tratamento”
10

; “Enquadro: vídeo-reportagem retrata 

abordagens violentas da PM nas periferias de SP. Em 2015, a Polícia Militar de São Paulo 

fez mais de 3 milhões de abordagens na capital”
11

; “Abordagens policiais na periferia são 

inadequadas e ilegais, diz defensora”
12

; “Periferia na mira do sistema penal”
13

.  

 A conclusão sobre esse panorama é bem simples: “O sistema penal e suas respostas, 

nos moldes aqui exercidos, perderam sustentação” (ZOMER, 2011, p. 6). Com a 

multiplicação de relatos sobre disfunções – para não dizer aberrações – do sistema jurídico-

penal, os teóricos que analisam a realidade marginal deparam-se com a crise de legitimidade 

do modelo de punição estatal, que entroniza a pena privativa de liberdade como centro, 

aplicada em condições sub-humanas, por longos períodos e em relação a um grupo de pessoas 

com um estereótipo bem determinado. Com a perpetuação dessas disfunções, as ciências 

criminais passaram a questionar: (i) se esse cenário é, de fato, passageiro e anormal e, 

portanto, poderá ser normalizado com a aplicação de normas penais adequadas; (ii) ou se esse 

modelo institucionaliza a violência e cumpre sua verdadeira função quando recolhe ao cárcere 

as pessoas previamente selecionadas. 

 A pena possui uma função instrumental, representada por seus fins manifestos no 

discurso oficial, tais como prevenção geral ou especial, retribuição ou defesa social. Essas 

funções não se verificam na realidade de sua aplicação e não existe consenso sociológico 

sobre a efetividade da pena como instrumento para alcançar os fins que legitimam o sistema 

jurídico-penal. Além disso, a pena também pode cumprir funções simbólicas, que ganham 

espaço com a cultura do medo e creditam ao sistema penal o mérito por uma falsa atmosfera 

de pacificação social. Ocorre que, quando fracassa em cumprir suas funções instrumentais, o 

direito penal deixa aflorar suas implicações simbólicas e, assim, expõe a crise das teorias que 

se construíram buscando legitimar um sistema que nunca chega às suas finalidades. 

(MELOSSI, 1991, p. 57; 62).   

                                                 
10

 Disponível em < http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/08/enquadro-abordagem-policial-pm-

jovens-da-periferia-de-sp-reclamam-de-abordagem-policial-desrespeitosa-e-violenta-8432.html>. Acesso em 

dez. 2016.  
11

 Disponível em < https://www.brasildefato.com.br/2016/12/05/enquadro-video-reportagem-retrata-abordagens-

violentas-da-pm-nas-periferias-de-sp/>. Acesso em dez. 2016. 
12

 Disponível em < http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/03/04/abordagens-policiais-na-

periferia-sao-inadequadas-e-ilegais-diz-promotora.htm>. Acesso em dez. 2016. 
13

 “Um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostrou que as prisões no Rio de Janeiro estão destinadas 

para os moradores da periferia. De acordo com os dados, recolhidos junto à Secretaria de Administração 

Penitenciária (SEAP), dentre 18.438 fichas de detentos presos durante janeiro e julho de 2015, 875 são de 

Bangu, 603 de Bonsucesso, Campo Grande surge em seguida, com 541 presos. Ainda temos Santa Cruz (479) e 

Cidade de Deus, com 473 detentos. Ao mesmo tempo, são bairros que apresentam baixa renda per capita, e que 

os bairros possuem poucos direitos sociais e econômicos garantidos. ” Disponível em < 

http://causaoperaria.org.br/periferia-na-mira-do-sistema-penal/>. Acesso em dez. 2016. 
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Embora naturalizada, a pena não é uma violência intrínseca à organização social, ou 

seja, não é o exercício de um direito concedido ao Estado, conforme defendem as teorias do 

consenso. A pena é uma aflição, um mal, exercido sobre um grupo de pessoas que, em grande 

parte, sequer possui uma condenação que tenha transitado em julgado. Por isso, ver-se-á que 

não existe um direito, mas sim um poder de punir exercido de acordo com decisões políticas 

(CARVALHO, 2013b, p. 20). 

Entretanto, são tão significativas as divergências entre os modelos teóricos da pena e a 

prática penal, que fica claro o esgotamento do discurso racionalizador da pena diante de um 

“marco social cujo signo é a morte em massa” (ZAFFARONI, 1991, p. 13). Para Vera 

Andrade, compreender a crise de deslegitimação é “entender que o sistema penal está nu, que 

todas as máscaras caíram e que ele agora exerce, abertamente, sua função real”, mas ainda se 

mantem relegitimado com antigos discursos “que se apropria[m] de outras práticas discursivas 

da sociedade tecnológica, em detrimento do discurso científico que operava sua legitimação 

histórica” (ANDRADE, 2006, p. 470). 

Inserido nessa crise, no final da década de 1990 e início dos anos 2000, o garantismo 

representou aporte essencial para criticar a descontrolada expansão punitiva, mas precisou de 

uma série de ajustes e adaptações para se inserir no rol de discursos críticos ao punitivismo 

(DIVAN, 2016, p. 116-117). Ferrajoli e parcela significativa da doutrina defendem que a pena 

é uma violência legal, programada para ser aplicada sobre um de seus membros e exercida 

com fundamento no direito de punir exercido pela comunidade política (FERRAJOLI, 1995, 

p. 247). 

Para Ferrajoli, a crise de legitimidade sobre os sistemas penais existe porque os 

fundamentos penais clássicos são impróprios ou completamente insatisfeitos pela prática que 

busca somente a eficiência. Neste contexto, a criação da teoria garantista parte da premissa de 

que a pena, de qualquer espécie, é “uma segunda violência, que se segue ao delito e que está 

programada e posta por ato de uma coletividade organizada contra um indivíduo” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 21). Desta forma, para inserção do modelo garantista na construção da 

historiografia da penologia
14

 e na referida crise das narrativas da pena, apresentam-se os 

discursos mais conhecidos de legitimação da pena. 

                                                 
14

 A penologia ou teoria da pena é o estudo dos discursos de fundamentação, justificação, aplicação, execução e 

extinção das penas e medidas de segurança. É, desta forma, um estudo que se diferencia por ter como elementos 

temas de filosofia política, de controle social, de práticas penais, com inevitável necessidade de perspectiva 

empírica. 
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2.1 Teorias legitimadoras da pena 

As teorias que compreendem que deve existir a punição penal são apresentadas como 

justificadoras, embora possam ter objetivos, formas e conteúdos diversos do direito penal. 

(FERRAJOLI, 1995, p. 212). Também pelo viés de legitimação ou não das teorias da pena, 

Vera Andrade as diferencia em três linhas: (i) a primeira é legitimadora, composta pelas 

teorias tradicionais da pena, que defendem as finalidades preventiva e repressiva; (ii) a 

segunda acredita na relegitimação do sistema penal, que embora em crise, poderá ser 

reconstruído a partir da problemática conjuntural da pena – nesta categoria estão inseridas as 

teorias mistas e o garantismo penal  e; (iii) a última linha compreende o sistema como 

estruturalmente falho, um problema em si, que não será arrumado com qualquer espécie de 

reforma e deve ser, portanto, abolido – o minimalismo, neste viés, pode ser ou não um 

momento anterior à extinção completa do sistema penal (ANDRADE, 2006, p. 476).  Com 

efeito, o presente estudo fundamenta-se nessa didática categorização e, a seguir, serão 

apresentadas as teorias que defendem a legitimação da pena. 

2.1.1 Teorias absolutas da pena  

 As teorias absolutas ou retributivas da pena partem dos pressupostos de vingança, 

expiação e reequilíbrio entre o delito e a sanção, vista como retribuição justa de um mal 

injusto causado pelo criminoso (YAROCHEWSK, 2004, p. 290). Nos tempos primitivos, a 

“vingança de sangue” já expressava esse princípio retributivo e para estes teóricos todos os 

demais possíveis efeitos, como intimidação ou correção, não estão relacionados à natureza da 

pena, mas somente à realização da justiça, como um fim em si mesmo. (FERRAJOLI, 1995, 

p. 254). 

O filósofo prussiano Immanuel Kant, em A Metafísica dos Costumes (1797)
15

, defende 

que a pena é imperativo categórico, que deve ser respeitado independentemente das condições 

e, assim, no momento em que alguém opta por agir ilegitimamente, a reação legítima é a 

pena. É uma retribuição moral em um mundo regido por princípios morais e por Deus, no 

qual a pessoa tem livre arbítrio para se determinar e, quando decide cometer um crime, terá 

como resposta uma punição, categoricamente necessária, regida pelo paradigma da lei de 

Talião e determinada somente por um tribunal: 

                                                 
15

 Ressalta-se que a exposição das teorias da pena neste trabalho não segue uma linha cronológica. Exemplo 

disso, é que a teoria de Kant foi exposta em 1797 e a teoria de Feuerbach, uma das últimas analisadas neste 

capítulo, é de 1799 (STEINET, 1989, p. 39). 
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Mas somente a lei de talião (ius talionis) – entendida, é claro, como aplicada 

por um tribunal (não por julgamento particular) – é capaz de especificar 

definitivamente a qualidade e a quantidade de punição; todos os demais 

princípios são flutuantes e inadequados a uma sentença de pura e estrita 

justiça, pois neles estão combinadas considerações estranhas (KANT, 2003, 

p. 175). 

A culpabilidade da pessoa deve recair sobre ela e não sobre a sociedade, porque o 

homem é um fim em si mesmo, ou seja, não pode ser utilizado como objeto para outros fins 

(ZAFFARONI; PIERANGELI, 1998, p. 264). Desta forma, em uma situação hipotética na 

qual a sociedade decidisse se dissolver, seria necessário matar o último assassino preso, para 

que a culpabilidade deste fosse retribuída e não ficasse sobre o povo, que deixou de exigir a 

sanção. Assim, para Kant institutos despenalizadores, como extinção da punibilidade, 

prescrição e isenção de pena, não fariam sentido, por renunciarem à punição do autor mesmo 

quando este é culpado pelo crime.   

O sujeito torna-se internamente culpável quando realiza um injusto penal e viola a lei 

penal, de modo que a liberdade do sujeito deveria ser determinada, sem qualquer elemento 

externo, no sentido de respeito ao imperativo categórico (REIS; ARGUELLO, 2013, p. 561). 

Em outras palavras, a pessoa que decide se submeter ao pacto social é livre e, se comete um 

crime, deseja a ação punível, não a pena, que é mera consequência e própria da essência do 

contrato social. Com o viés de proteção da sociedade, a teoria retribucionista kantiana 

distribui a responsabilidade entre a própria comunidade, que será responsável caso algum 

crime permaneça impune (REIS; ARGUELLO, 2013, p. 563 -564).  

 Também partindo do fundamento retributivo, em Princípios da Filosofia do Direito 

(1820), Georg Wilhelm Friedrich Hegel afasta-se de construções éticas e morais ao defender 

um processo dialético, no qual parte de uma contradição simples, no qual a negação de uma 

negação seria uma afirmação, “os instantes temporais negam-se entre si, pois se determinam 

inicialmente a partir de diferenças opositivas”. Aplicando-se o método dialético à teoria da 

pena, tem-se que a tese é a ordem jurídica, representada pela vontade geral; a antítese é o 

delito e; a síntese é a pena como castigo (SATAFLE, 2016, p. 140 apud HEGEL, 1997). 

O princípio conceitual de que toda a violência destrói a si mesma possui a 

sua real manifestação no fato de uma violência se anular com outra 

violência. É assim que se torna jurídica, de maneira não só relativa, quando 

se dão tais e tais condições, mas necessária quando é aquela segunda 

violência que suprime a primeira. (...) Como evento que é, a violação do 

direito enquanto direito possui, sem dúvida, uma existência positiva exterior, 

mas contém a negação. A manifestação desta negatividade é a negação desta 

violação que entra por sua vez na existência real; a realidade do direito 
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reside na sua necessidade ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante a 

supressão da violação do direito. (HEGEL, 1997, p. 84, 87). 

Portanto, o delito é uma negação do direito e a pena é a negação da negação do direito, 

de forma que o direito lesado é reestabelecido com a retribuição jurídica expressa na forma de 

punição. Neste sentido, a pena é um bem, porque a negação da negação atualiza uma estrutura 

de implicações que poderiam surgir sem a pena: 

A pena com que se aflige o criminoso não é apenas justa em si; justa que é, é 

também o ser em si da vontade do criminoso, uma maneira da sua liberdade 

de existir, o seu direito. E é preciso acrescentar que, em relação ao próprio 

criminoso, constitui ela um direito, está já implicada na sua vontade 

existente, no seu ato. Porque vem de um ser de razão, este ato implica a 

universalidade que por si mesmo o criminoso reconhecer e à qual se deve 

submeter como ao ser próprio direito. (HEGEL, 1997, p. 89). 
16

 

Com essa concepção foi possível limitar a aplicação da pena, que só poderá ser 

aplicada como justa retribuição, fazendo com que o princípio da proporcionalidade se tornasse 

um norte para as legislações penais modernas. Além deste, o princípio da culpabilidade 

tornou-se mediador da relação entre crime e pena, possibilitando a limitação do excesso 

punitivo, pois a pena determina-se pela culpabilidade do réu, estabelecendo uma relação de 

justa proporção entre o crime e o castigo (CARVALHO, 2013b, p. 57).  

Apesar dessas contribuições, a teoria absoluta é amplamente criticada pela doutrina. 

Para Ferrajoli, tanto na vertente ética, quanto na jurídica, ocorre a imposição de uma pena 

associada a um valor moral (FERRAJOLI, 1995, p. 254). O sistema retribucionista também 

não repara o mal criado pelo delito – ao contrário do que ocorre nos ilícitos cíveis – e ainda 

confunde a finalidade geral justificadora e a distribuição da pena. Enquanto a finalidade geral 

tem relação com o futuro e não pode deixar de ser utilitarista, a distribuição da pena está 

ligada ao passado e à legislação. Aponta, ainda, que há uma distinção entre punir em si e o 

porquê punir que não aparece nas doutrinas retribucionistas, já que, neste recorte teórico, a 

pena tem um valor intrínseco, enquanto fim em si mesmo, sem importar quais seus conteúdos 

(FERRAJOLI, 1995, 256-258). 

 Para Claus Roxin, no modelo dialético há pressuposição da necessidade da pena que 

busca fundamentar, criando um movimento circular. Se o Estado não sabe por quais 

pressupostos está autorizado a castigar, a culpa declarada juridicamente poderá ter quaisquer  

consequências e abre-se espaço para quaisquer opções legislativas (ROXIN, 2004, p. 17). 

                                                 
16

 Ferrajoli retoma, embora com bases um pouco diferentes, a concepção o cometimento do crime está 

relacionado com a liberdade da pessoa de se autodeterminar e a pena, consequência desta escolha, é um direito 

do acusado. O criminoso, ao aderir o contrato social, aceita a pena. Entretanto, enquanto para Hegel a pena é 

somente uma retribuição, para Ferrajoli é uma garantia, que evita a punição por entes para ou extra estatais. 
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Ademais, não pode ser admitida compensação de culpa, já que, embora se pense que as 

pessoas se decidam com vontade livre, não há como demonstrar essa operação. Por fim, para 

Roxin, acreditar na ideia de retribuição compensadora é um ato de fé, pois não se pode pagar 

um mal, com outro mal e esperar que surjam consequências positivas (ROXIN, 2004, p. 18-

19). 

Também nesse sentido, Salo de Carvalho aponta que a doutrina absoluta se atém muito 

ao ponto de vista normativo e não comprova o nexo de causalidade imprescindível entre culpa 

e castigo (CARVALHO, 2013 b, p. 58). Desta forma, não é possível defender o discurso 

meramente retributivo nem pelo viés normativo, nem pelo empírico, além do que é possível 

que esses modelos legitimem, em uma realidade punitivista, “a aplicação de penas extremas e 

cruéis, se efetivando a partir de uma operação simplificadora de adequação ou identificação 

entre a extensão do dano e a intensidade da pena (princípio taliônico)” (CARVALHO, 2013 b, 

p. 60). 

Mesmo com as conhecidas críticas a esse modelo, no final da década de 1980 há uma 

retomada dessas teorias, conhecidas como neo-retributivas. Neste sentido, Janaína Paschoal 

defende que os trabalhos sobre penologia concluem, de alguma forma, pela prevenção geral 

positiva. Consciente das críticas realizadas ao modelo retributivo, a professora defende este 

modelo sob o fundamento de que a dignidade da pessoa punida deve ser sempre observada, 

sem qualquer violação física, sexual e moral: 

Independentemente do modelo adotado, o fim da estabilização social por 

meio do Direito Penal destacou-se das demais finalidades da pena e, mesmo 

nas obras daqueles autores que, a princípio, preocupam-se com a dignidade 

humana, tem dado subsídio para uma instrumentalização do indivíduo. Por 

tal razão, nesta oportunidade, em defesa do Direito Penal Mínimo, postula-se 

que prevaleça a retribuição, temperada pelo princípio da proporcionalidade a 

qualquer das faces da prevenção (PASCHOAL, 2011, p. 149). 

Como resposta a retomada do retribucionismo, são necessários critérios mais precisos 

e homogêneos de aplicação das penas, necessidade defendida pela teoria do justo 

merecimento, que se aproxima mais de uma técnica de definição de limites de quantidade da 

pena, buscando sua legitimidade. Afastando-se do sistema correcional, o indivíduo é tomado 

como alguém livre, que é responsável pela conduta que optou praticar (CARVALHO, 2013b, 

p. 98). Assim, a justiça reduz os desacordos, produzindo uma simplicidade industrial, que 

trata situações como se fossem padrões, desconsiderando as peculiaridades de cada caso 

(CHRISTIE, 1997, p. 251). 
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2.1.2 Teorias relativas 

Como as teorias retributivas somente se preocupam com o passado, sem atentar para 

as consequências posteriores à aplicação da pena, como conter a violência e prevenir 

comportamentos, alguns doutrinadores postularam as teorias relativas ou preventivas da pena, 

que são as mais difundidas na penologia atual e dão à pena razões utilitárias, ligadas à 

necessidade de segurança social e não é um fim em si mesma, porque construiu-se meio para 

o controle social. “O fim da pena é realizar funções úteis na sociedade; a pena justa porque é 

necessária e útil (critério utilitarista)” (YAROCHEWSH, 2004, p. 290). 

2.1.2.1 Teorias preventivas gerais 

A Modernidade trouxe para as ciências criminais – “conjunto disciplinar integrado 

pelas ciências penais dogmáticas (direito penal e processo penal) e não-dogmáticas 

(criminologia) ” –, a tarefa de programação do racionalismo, de modo que a função do poder 

punitivo deveria ser a defesa da sociedade e a prevenção de crimes pela intimidação coletiva 

(CARVALHO, 2012, p. 165). Através de elementos como eficiência, controle de qualidade e 

demandas de utilidade, as leis penais servem mais ao Estado e à sociedade do que ao 

indivíduo. A Modernidade, portanto, deu às ciências criminais a tarefa de “elaborar tecnologia 

(racionalidade instrumental) direcionada ao progresso e ao avanço social, de forma a 

conquistar condições de felicidade individual e bem-estar comunitário” (CARVALHO, 2012, 

p. 166). 

As teorias retribucionistas e de prevenção especial tem foco, respectivamente, no 

delito e no delinquente, ao passo que a prevenção geral se ampara na função de integração 

social como reforço geral de fidelidade ao Estado - vertente positiva - ou defesa de que a 

punição de um indivíduo fará com que os demais decidam não cometer crimes – vertente 

negativa. É, assim, uma tendência que acredita na erradicação da violência da sociedade, vista 

como último fenômeno que impede a sociedade de se tornar civilizada (CARVALHO, 2012, 

p. 166). Para Ferrajoli, somente as teorias que defendem a prevenção geral não confundem 

direito e moral, com a concepção do delito e do delinquente como mal em si, como um 

pecado ou como enfermidade (FERRAJOLI, 1995, p. 274). 
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2.1.2.1.1 Teorias preventivas gerais positivas 

Na prevenção geral positiva a função da pena está na busca de um resultado eficaz da 

atuação da justiça na consciência social, portanto a pena tem como função assegurar 

determinadas expectativas em torno da vigência da norma (YAROCHEWSK, 2004). Divide-

se em limitadora e fundamentadora. A primeira vertente entende que a finalidade da pena 

limita o poder punitivo do Estado, restringindo a pena aos princípios da intervenção mínima, 

da proporcionalidade, da culpabilidade, criando padrões éticos para o direito de punir do 

Estado. Winfried Hassemer entende que a reação estatal ante os fatos puníveis protege a 

consciência da sociedade acerca da norma, sendo a ressocialização e a retribuição apenas 

instrumentos para prevenção geral positiva. O viés limitador da pena está nas normas e 

expectativas que regulam a conduta humana, garantindo a autonomia do sujeito. Tenta-se, 

portanto, colocar a prevenção em uma relação amparada pela norma, justificando e limitando 

os interesses preventivos (HASSEMER, 2012, p. 341). 

Já a segunda vertente, conhecida como fundamentadora, tem como representantes 

Hans Welzel e Gunter Jakobs. Para Welzel, a pena tem uma função ético-social, que mantem 

a vigência dos valores e a atitude favorável do direito. Portanto, a função do direito é manter a 

vigilância inquebrável dos valores de ação conforme o direito. A proteção de bens jurídicos e 

a prevenção de outros delitos são somente efeitos secundários da pena, já que quando a pena é 

aplicada, já houve lesão ao bem jurídico.
17

 Para Jakobs, essa teoria é “demasiado 

psicologizante” e a pena não deve se pautar por reflexos ou repercussões psíquicas que 

surgem da comunicação da lei, através do processo punitivo (JAKOBS, CANCIO MÉLIA, 

1997, p. 33; CACICEDO, 2014, p. 76). 

A partir da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, Jakobs é contrário a teorias mistas 

e entende que a pena é fator de coesão do sistema político-social restaurando a confiança 

coletiva, renovando a fidelidade dos cidadãos nas instituições, sendo uma necessidade 

funcional sistêmica de estabilização de expectativas sociais: “a pena pública existe para 

caracterizar o delito como delito, o que significa o seguinte: como confirmação da 

configuração normativa concreta da sociedade” (JAKOBS; CANCIO MÉLIA, 1997, p. 15). 

                                                 
17

 “Na verdade, para Welzel a única maneira de assegurar a proteção de bens jurídicos de forma permanente e 

eficaz se dá por meio da garantia dos valores ético-sociais que permeiam a conduta humana. O direito penal, 

portanto, desempenha um papel social positivo e permanente, que culminaria na posição dos bens jurídicos por 

meio do exercício de fidelidade ao direito”. (CACICEDO, 2014, p. 77) 
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O delito e a pena estabelecem uma relação comunicativa com o autor do delito, já que 

o primeiro é a afirmação de que o direito não é vinculante e a pena é a contradição, que 

determina que somente o direito pode construir o ponto de partida da comunicação entre as 

pessoas. “A contradição representada pela pena serve, pois, para confirmar que a estrutura da 

sociedade se mantêm assegurada, que a norma se mantém vigente, mas não para garantir que 

não ocorram mais delitos” (CARVALHO, 2013b, p. 109). A pena, portanto, não atua de 

maneira individual, mas conforme um esquema de dever e espaço de liberdade, pautado por 

normas. Quando o indivíduo decide não seguir a normatividade real, entende-se que ele ainda 

deve ser tratado como uma pessoa, mas não está inserido na sociedade (JAKOBS; CANCIO 

MÉLIA, 1997, p. 18-21).  

A teoria do Direito Penal do Inimigo, considerada por muitos como uma teoria 

neoconservadora, por retomar de maneira radical antigos discursos da teoria preventiva geral, 

é elaborada por Jakobs em 1985. Nesta construção, para que alguém seja considerado pessoa, 

deve estar apto a compreender a comunicação social realizada pelo direito. Se não há 

compreensão dessa comunicação, o indivíduo é despersonalizado, gradativamente conforme 

sua periculosidade para fins penais. Surgem, assim, o Direito Penal do Inimigo e o Direito 

Penal do Cidadão. A prevenção geral positiva somente seria aplicada neste último, pois 

somente os cidadãos compreendem o sentido comunicativo da norma; enquanto naquele 

direito há somente a inocuização do inimigo, protegendo a sociedade dos riscos relacionados 

ao ser perigoso.
18

 (JAKOBS, 2008; CACICEDO, 2014, p. 88-90). 

Contudo, critica-se a prevenção geral positiva, pois há confusão da proteção jurídica 

com a moral, explicitada na “proteção de valores” e não há uma definição de quais seriam 

esses valores ético-sociais que são amparados penalmente, com a eleição do valor moral 

„ordem‟ como único bem jurídico. A pena possui, portanto, um caráter simbólico e é dirigida 

aos cidadãos fiéis à lei (CACICEDO, 2014, p. 78; YAROCHEWSK, 2004, 296). 

Ferrajoli critica a adoção da prevenção geral positiva por acreditar que neste modelo o 

caráter abstrato da previsão legal quer dos delitos, quer das penas, foca somente no delito e 

não o delinquente individualmente. Como não se questionam os motivos da punição, não há 
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 “O Direito Penal do Inimigo segue regras diferentes daquelas de um Direito Penal Interno no Estado de 

Direito, e ainda não está determinado se, expressado, ele se revela como Direito. São características típicas do 

Direito Penal do Inimigo: (1) ampla antecipação da punibilidade (...), (2) nenhuma redução da pena proporcional 

à antecipação (..), (3) transição da legislação penal para a legislação de combate, que deve combater, (...) (4) 

supressão das garantias processuais, sendo que o isolamento total do preso (arts. 31 e ss. da Lei de Introdução à 

Lei Constitucional Judiciária) vem constituindo, por assim dizer, o exemplo clássico. ” (JAKOBS, 2008, p. 103-

104). 
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nenhuma limitação da quantidade e qualidade das penas, fomentando a máxima crueldade 

para manter a crença da sociedade no sistema normativo penal. Não fosse isso, não existe 

justificação externa, mantém-se a punição tão somente para auto conservação do sistema 

político posto (FERRAJOLI, 1995, p. 275). 

Para Patrick Lemos Cacicedo a prevenção geral positiva coloca o direito como um 

sistema fechado, que busca sua legitimidade dentro do próprio sistema jurídico. A 

manutenção da vigência da norma e a estabilização de expectativas normativas ocorrem por 

um processo simbólico e comunicativo. Não se compreende, assim, quais os reais fatores de 

transformação social, já que o foco da análise para esta teoria é a coesão social e, 

naturalmente, a conservação da ordem. Em busca da ordem e da estabilidade, são ocultadas as 

contradições sociais, a dinâmica dos processos de criminalização e o papel das agências de 

controle social punitivo. Não há suporte empírico para prevenção geral positiva, o que 

fomenta o viés autoritário do Estado, com caráter nitidamente conservador e repleto de efeitos 

absolutamente simbólicos. Há, assim, uma legitimação da imposição de dor e sofrimento aos 

apenados para a garantia da fidelidade ao direito (CACICEDO, 2014, p. 158-163). 

2.1.2.1.2 Teoria da prevenção geral negativa 

A teoria da prevenção geral negativa marca a primeira modernidade penal e também 

tem como referencial o paradigma liberal-contratualista. Seu principal representante, Paul 

Anselm Ritter von Feuerbach, densificou o modelo proposto por Beccaria e pela escola 

clássica de direito penal da Itália e defendeu que todos os crimes têm como causa ou 

motivação psicológica, na medida em que a concupiscência do homem o impele a cometer 

crimes. A pena seria uma barreira, um contra impulso à tendência criminosa, funcionando, 

portanto, como um fator de coerção psicológica que seria exercido na cominação, para 

intimidar; e na aplicação dos castigos, para confirmar a certeza da resposta ao delito 

(QUEIROZ, 2003, p. 420). 

A prevenção negativa ampara-se no ideal utilitário de máxima felicidade para o maior 

número de pessoas. Rompe-se com o pensamento retributivista para se atribuir à pena sempre 

função futura, que esteja relacionada aos conceitos de proporcionalidade, necessidade e 

culpabilidade. É, portanto, instituto intimidatório ou dissuasivo, sem qualquer função 

educadora ou moral para o indivíduo que comete o crime. Respeita, contudo, a secularização 

do direito, pois rompe com o nexo entre direito e moral, imunizando-se a pena de pretensões 

correcionalistas (CARVALHO, 2013b, p. 65). 
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O problema dessa vertente, contudo, é estar amparada na crença de que o medo das 

sanções penais faz com que as pessoas optem por não cometer crimes, quando não existe 

qualquer maneira comprovação empírica de tal assertiva:  

Calcular uma pena em função não do crime, mas de sua possível repetição. 

Visar não à ofensa passada, mas à desordem futura. Fazer de tal modo que o 

malfeitor não possa ter vontade de recomeçar. Nem possibilidade de ter 

imitadores. Punir será então uma arte dos efeitos; mais que opor a 

enormidade da pena à enormidade da falta, é preciso ajustar uma à outra as 

duas séries que seguem o crime: seus próprios efeitos e os da pena 

(FOUCAULT, 2011, p. 89). 

Claus Roxin relembra que mesmo na época em que as penas eram corporais, com 

suplícios e esquartejamentos, não houve redução da criminalidade pelo medo da punição 

(ROXIN, 2004, p. 24). O professor alemão ainda aponta que a errônea pressuposição de que a 

reprimenda previne o delito cria espaço para o terror estatal, com penas mais “intimidatórias”, 

sem considerar o indivíduo em si próprio (ROXIN, 2004, p. 21-22). 

Segundo a criminologia crítica, a pena é somente um dos fatores dentre as inúmeras 

circunstâncias que influenciam a prática ou não de um delito, e, desta forma, eleger a punição 

como fator determinante de prevenção “confunde o efeito do direito em geral e de toda a ética 

social com o poder de punitivo”, ignorando a gama de fatores que leva uma pessoa a cometer 

ou não o crime, como variáveis éticas, afetivas, jurídicas e que não tem relação relevante com 

a criminalização secundária (ZAFFARONI, 2003, p. 118). No mesmo sentido:  

A inviabilidade de sustentar a legitimidade das sanções em um exclusivo 

modelo intimidativo decorre, portanto, da percepção dos distintos impactos 

que os fatores criminalização e punição exercem sobre as pessoas, sobretudo 

em um período histórico de expansão do direito penal – o fenômeno da 

hipercriminalização (over criminalization phenomenon), ao mesmo tempo 

em que produz altos índices de encarceramento de pessoas e de grupos 

vulneráveis à seletividade do sistema penal, diminui a confiança do corpo 

social no papel das instituições e dos seus atores em face da notória 

incapacidade de o Estado efetivas em pena a série de condutas 

criminalizadas (CARVALHO, 2013b, p. 69).  

Elena Larrauri aponta três fatores que enfraquecem a teoria da prevenção geral 

negativa: (i) os crimes que em regra justificam o direito penal – homicídios, roubos e 

violências – não são controlados pela quantidade de pena, mas primeiramente por normas 

morais, sociais, religiosas ou culturais; (ii) os crimes que não causam clamor social, como 

violações a normas técnicas, podem ser, em um sistema minimalista, mais facilmente 

descriminalizados ou adequados ao controle administrativo; (iii) a verdadeira redução de 

condutas que criminalizadas, mas que são consideravelmente difundidas pela sociedade, como 

o uso de drogas, ocorre quando considerados valores culturais juvenis e fenômenos que são 
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alheios à repressão penal. Sendo assim, “a prevenção general é a mais perfeita de todas as 

ideologias, porque empiricamente não se deixar conformar, nem se deixar desmentir e, em 

consequência, sempre se pode recorrer a ela para legitimar o Direito Penal” (LARRAURI, 

2000, p. 18-20). 

Embora os discursos de prevenção geral sejam fortemente criticados, alguns deles há 

mais de séculos, uma parte considerável dos estudiosos das ciências criminais continua 

defendendo essa modalidade de prevenção.  Segundo Ana Paula Zomer “é espantoso constatar 

que a sociedade - no que se incluem os operadores de justiça e parte expressiva dos 

acadêmicos – continua apostando em efeitos preventivos gerais cuja operatividade real é 

absolutamente impossível de ser avaliada”, mas (ZOMER, 2008, p. 54). Sem conseguir 

comprovar a efetiva força linear, causal e direta do Estado para prevenir crimes de forma 

difusa, recorre-se, novamente, à representação simbólica: “Os fatos criminais são tratados 

como exemplos colocados à apreciação e visualização da sociedade, com a aplicação da 

resposta estatal o retrato da idealizada sociedade sob racional controle. ” (BIZOTTO, 2009, p. 

35-36). Para Ferrajoli a teoria da prevenção geral negativa, quando amparada pelo garantismo 

clássico, fomenta máxima severidade, sem qualquer certeza ou garantia. 

O fundador da teoria garantista, entretanto, defende a divisão entre direito e moral e, a 

partir de um utilitarismo reformado – que será analisado adiante – defende a prevenção geral 

negativa integra o modelo garantista: 

Finalmente, a função preventiva geral, por seu caráter abstrato da prevenção 

legal tanto dos delitos como das penas, colocando estes a resguardo de 

tratamentos desiguais e personalistas com fins corretivos ou de emenda ou 

terapia individual ou social, ou com fins políticos de exemplo repressivo 

(FERRAJOLI, 1995, p. 278). 

 Destarte, a aplicação das penas tão somente para dissuasão social pode fomentar 

grande discricionariedade, segundo conveniências políticas ou alarme social (FERRAJOLI, 

1995, p. 276-277). Essencialmente, o garantismo penal defende que a pena é fator que previne 

delitos, mas ainda que a sanção estatal evita que o condenado seja punido por particulares, o 

que será detidamente analisado no capítulo seguinte. 

2.1.2.2 Teorias preventivas especiais 

A percepção de que os poderes públicos não poderiam exercer o poder de punir 

direcionado para atingir as pessoas que não cometeram crimes fez com que o foco das teorias 

da pena fosse fechado para o delinquente. Desta maneira, novos discursos surgiram com fosco 
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somente no criminoso e se dividiram em primeira modernidade penal, marcada por discursos 

de coação psicológica e segunda modernidade é composta por teorias de segregação ou 

correcionalistas (CARVALHO, 2008, p. 102-103). Como somente na segunda metade do 

século XIX o Estado liberal passa a atuar segundo os ditames da linha intervencionista 

(Welfare), a convivência do Estado liberal com o Estado intervencionista modifica a 

prevenção e a repressão dos delitos. O positivismo criminológico, fonte teórica desta 

formulação, defende a atuação da pena com foco no indivíduo criminalizado, que será 

possivelmente reformado moralmente, retirando as expectativas dos possíveis efeitos 

punitivos da sociedade. Além disso, a autonomização da criminologia em relação ao direito 

penal irá marcar a nova concepção sobre a ingerência das agências penais na execução das 

punições. (CARVALHO, 2013b, p. 75). 

A prevenção individual positiva, além de concepções iluministas, está pautada em 

ideais cristãos. A ideia de resgate saudável por meio da pena tem raízes na concepção bíblica 

de expiação dos pecados e na reconciliação com Deus por intermédio do sacrifício. A pena é, 

assim, um remédio da alma, mais um bem que um mal. A finalidade da sanção é a 

recuperação moral do condenado, a partir do pressuposto de que seja um sujeito imoral e que 

deva redimir-se (FERRAJOLI, 1995, p. 266). 

Segundo tal teoria, os delitos são uma patologia, de origem natural, social ou moral, 

não havendo qualquer forma de diferenciação interna e externa do direito penal. A 

culpabilidade é substituída pela periculosidade e a pena, que antes era uma retribuição da 

culpabilidade torna-se uma terapêutica, para correção dos fatores que fomentavam o crime. 

As penas, desta forma, vão sendo convertidas gradualmente em medidas de segurança ou 

socioeducativas (CARVALHO, 2013b, p. 78). 

No plano empírico, três indicadores marcam a análise preventiva especial positiva: a 

classificação dos delinquentes, a medição da periculosidade e o grau de ressocialização 

(CARVALHO, 2013b, p. 86-88). Nesse sentido, para explicar a evolução das teorias da pena 

até a prevenção individual positiva, Ferrajoli descreve três pressupostos que foram 

incorporados às premissas teóricas da pena até a cristalização da necessidade de corrigir o 

criminoso.  

O primeiro pressuposto é que o criminoso é antropologicamente inferior, pervertido, 

degenerado e, diante do perigo que essa pessoa representa, seria preciso uma medida 

tecnicamente apropriada da terapêutica da defesa social, ou seja, higiênico-preventiva, 

terapêutico-repressiva, cirúrgico-eliminatória dependendo do tipo de delinquente 
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(FERRAJOLI, 1995, p. 264-266). O segundo pressuposto científico apresentado por Ferrajoli 

é representado pelas teorias de Cesare Lombroso, do criminoso nato; de Herbert Spencer
19

, do 

organismo social; e de Charles Darwin, sobre a luta a partir da seleção natural e luta pela 

existência. Construíram, assim, um projeto de sociedade orgânica integrada, intimamente 

relacionada ao controle científico e menos moralista do Estado, atuando com práticas 

medicinais de tipo terapêutico ou cirúrgico. Esses dois primeiros pressupostos marcam a 

criminologia positiva, de viés positivista naturalista (BARATTA, 2002, p. 29).  

Por fim, a terceira ponderação, de orientação correcional, vê a pena como forma de 

intimidação do réu, que precisaria ser judicialmente adequado. Franz von Liszt (Escola 

Social) defendeu, no “Programa de Marburgo” (1882), o direito penal “concebido enquanto 

instrumento flexível e polifuncional de ressocialização, de neutralização ou de intimidação 

dependendo dos diversos tipos – adaptáveis, inadaptáveis ou ocasionais – de delinquentes 

tratados, (FERRAJOLI, 1995, p. 268). Nos anos trinta, sobretudo nos Estados Unidos, ocorre 

a passagem da antropologia criminal para a sociologia criminal, nunca abandonando os 

estudos das causas ou fatores da criminalidade (paradigma etiológico) (BARATTA, 2002, p. 

30). 

A Escola Correcionalista de direito penal surge com a doutrina do alemão Cárlos 

Davis Augusto Röder, que defendia a aplicação da pena como correção moral. Contudo, foi 

na Espanha que as ideias se desenvolveram com mais profundidade, tendo entre seus maiores 

teóricos Pedro Dorado Montero e Concepción Arenal. Para eles, a pena tem como principal 

finalidade ser um instrumento útil a determinado fim, qual seja o de fazer cessar no agente seu 

impulso motivador de sua conduta reprovável, para que ele se torne apto ao convívio social. 

Em resumo, o delinquente era visto como portador de uma patologia social, a pena seria seu 

remédio e do juiz seria um médico social (VAY; SILVA, 2012, p. 151-181). 

Esse modelo de defesa da sociedade, seja excluindo o criminoso, seja buscando 

reforma-lo conforme a moral dominante, foi um grande avanço e a crítica ao modelo 

correcionalista cresceu somente na década de setenta, quando os estudos das causas e dos 

fatores que influenciam a criminalidade fizeram com que tal paradigma de moralização do 
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 Sergio Salomão Shecaira relembra que a partir deste viés evolucionista e científico, cada vez mais inserido na 

criminologia, Spencer acreditava que os pobres, imprudentes, incapazes, os mais fracos seriam superados pelos 

mais aptos (SHECAIRA, 2012, p. 79). 
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condenado se tornasse, em verdade, somente uma maneira de remover os criminosos da 

sociedade, intervindo, sobretudo, no sujeito criminoso.  (BARATTA, 2002, p. 30).
20

 

Ao analisar a evolução do cárcere com parâmetro econômico, Geoeg Rusche e Otto 

Kirchheimer verificaram que a função da pena, quando não justificada com a correção, era 

alegada como meio de dissuasão: 

Reabilitação significa adaptação a uma vida ordeira com trabalho regular, e 

repousa na expectativa de que o tipo de comportamento aprendido na prisão 

possibilite ao condenado reajustar-se ao mundo fora da prisão depois de 

solto. A consciência, por parte dos condenados, de que esta perspectiva é em 

grande medida fictícia é uma das razões para os resultados precários dos 

programas de reabilitação, como mostrar as estatísticas de reincidência, e 

ainda uma razão por que os administradores rapidamente se voltam oara o 

enfoque dissuasivo (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 220). 

Para Ferrajoli, a defesa de uma alteração coercitiva da pessoa adulta para fins de 

recuperação ou para integrá-la socialmente, viola a dignidade do sujeito tratado e os 

fundamentos do Estado Democrático de Direito, ignorando-se a subjetividade humana 

(FERRAJOLI, 1995, p. 272). Do ponto de vista teórico-normativo, segundo Salo de Carvalho, 

há a lesão do direito material, que cria o direito penal do autor e que rompe com a legalidade; 

e do direito processual, com o fomento a práticas inquisitoriais, que ao vincularem a 

condenação à personalidade do indivíduo, amparada em uma estrutura linguística aberta, 

impedem o contraditório. Em síntese, “é possível dizer que a sedimentação do sistema 

punitivo correcionalista deflagra efeitos autoritários nas distintas esferas de normatividade” 

(CARVALHO, 2013b, p. 89). 

Eugenio Raul Zaffaroni e Nilo Batista entendem que a prevenção individual positiva 

se sustenta em parâmetros tão desacreditados que somente existem para que não se justifique 

a pena como um retribucionismo irracional, legitimando a prisão como campo de 

concentração. São conhecidas como “ideologias re: ressocialização, reeducação, reinserção, 

repersonalização, reindividualização, reincorporação.” (ZAFFARONI, 2003, p. 126).  
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 Alamiro Velludo Salvador Netto, ao tratar das finalidades da pena, entende que a retribuição deve surgir 

somente como critério de ponderação da pena, já que participa da teoria do delito por meio da proporcionalidade 

entre o delito e a sanção, mas que sua finalidade é a prevenção positiva especial, com o critério de merecimento 

ou retribuição sendo utilizado para ordenar as valorações político-criminais na determinação judicial da pena, 

com a retribuição aparecendo somente como critério de gradação da pena.  

Nesta perspectiva, Salvador Netto chega a mesma conclusão que, como se verá adiante, aparece na obra de 

Ferrajoli: que a pena é um mal menor se comparado ao retorno à autotutela e que a pena cria um “fosso de 

proteção” entre a vítima e terceiros (SALVADOR NETTO, 2009, p. 269). Sob os mesmos argumentos de 

proteção do autor do delito, a pena é justificada em mais de um modelo. Para Ferrajoli fundamenta a prevenção 

geral negativa e para Salvador Netto a prevenção positiva especial. Portanto, percebe-se que os discursos de 

justificação da pena são facilmente amoldáveis conforme as mais variadas construções teóricas.  
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Para Roxin, acreditar que a pena tem uma função ressocializadora faria com que 

crimes que não tem perigo de repetição não precisassem ser sancionados, já que a pessoa não 

está dessocializada e não os cometeria novamente. Dá como exemplo os assassinos dos 

campos de concentração nazistas, que não precisariam ser apenados, já que os campos não 

existiriam mais de acordo com a formação histórica atual. Desta forma, não há resposta da 

prevenção especial positiva para situações como esta.  

Exprimindo-o numa só frase: a teoria da prevenção especial não é idônea 

para fundamentar o direito penal, porque não pode delimitar os seus 

pressupostos e consequências, porque não explica a punibilidade de crimes 

sem perigo de repetição e porque a ideia de adaptação social coativa, 

mediante a pena, não se legitima por si própria, necessitando de uma 

legitimação jurídica que se baseia noutro tipo de considerações. (ROXIN, 

2004, p. 22) 

Roxin ainda alerta que o viés terapêutico propagado por Liszt, amparado na defesa 

social é mais perigoso que a teoria retributiva, já que sob o pretexto de correção, o indivíduo 

fica completamente à mercê da intervenção estatal. Além disso, a correção pode ser defendida 

como fim da pena, mas não como sua justificação (ROXIN, 2004, p. 21-22). 

A teoria da prevenção especial não busca reformar ou melhorar o autor dos delitos, 

mas somente neutralizá-lo. Segundo Zaffaroni, é uma teoria aplicada subsidiariamente, 

porque quando as outras doutrinas legitimadoras da pena não são capazes de embasar a 

punição, recorre-se a essa construção, defendendo a retirada da pessoa da sociedade. Nesta 

teoria a fundamentação contratual é bastante explícita, porque a pessoa que decide cometer o 

crime é retirada do corpo social, como uma parte defeituosa ou incorrigível, que deverá ser 

eliminada (ZAFFARONI, 2011, p. 128) 

Em relação à prevenção especial negativa são formuladas inúmeras críticas. Aponta-se 

que só pode atuar no momento da execução penal, quando o indivíduo será excluído 

definitivamente do convívio social, além de não impor limites à atuação estatal ou aos 

elementos de política-criminal. Desta forma, problemas anteriores à execução da pena não são 

colocados em questão, ou seja, não se discutem formas de evitar o crime ou quais as origens – 

sejam pessoais sejam sociais – deste fenômeno (QUEIROZ, 2003, p. 427). 

Analisando a expressão dessas teorias da pena no Brasil, Alexandra Teixeira destaca 

que o ideal ressocializador da pena foi abandonado logo após a promulgação da Constituição 

de 1988. Ao invés de se formarem comissões especializadas em debater a questão criminal, o 

que se observou foi uma profusão de leis penais de “urgência”, nas quais se acreditava 

encontrar uma solução o problema. Portanto, nos anos noventa há um papel simbólico da 
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inflação legislativa penal, confirmando um novo padrão punitivo, que não se preocupa mais 

em recuperar ou ressocializar o indivíduo, mas reatualiza estereótipos em uma nova figura 

moral do criminoso, a partir de um positivismo nunca superado (TEIXEIRA, 2007, p. 109-

110). 

 Mesmo sendo doutrinas que colocam o cárcere como única forma de reeducação e 

ignorando a irrealização do caráter pedagógico ou ressocializante da segregação do indivíduo, 

as ideias correcionalistas não só marcaram a doutrina como boa parte dos ordenamentos 

penais modernos, representando o discurso oficial das agências punitivas pelo século passado. 

Como exemplo de aplicação desta doutrina no ordenamento jurídico brasileiro, tem-se a Lei 

de Execução Penal (Lei 7.210/84). Em seu artigo 1º afirma-se: “A execução penal tem por 

objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições 

para a harmônica integração social do condenado e do internado.” O discurso de 

ressocialização ou de terapêutica penal presente na legislação atua mais como uma maneira de 

limitação de direitos do condenado do que como projeto humanista do suposto objetivo de 

reinserção social (CACICEDO, 2014, p. 19,30). Nesse sentido, para Paulo Queiroz, a 

ressocialização do preso, como descrita na Lei de Execução Penal, pode ser considerada, no 

máximo, um direito do condenado, mas não pode ser considerado um fim legítimo a ser 

perseguido pela violência da pena. (QUEIROZ, 2003, p. 427).  

 Contudo, é nas legislações referentes à responsabilização penal das crianças e dos 

adolescentes que a concepção de correção, de reforma da personalidade do apenado faz-se 

mais presente no Brasil. A responsabilidade penal das crianças passou, em resumo, por três 

etapas. A primeira, a etapa penal indiferenciada, surgida com as legislações penais liberais, 

tratava as crianças da mesma forma que os adultos ou, em alguns momentos, com seus atos 

equiparados aos de animais. No Brasil, representaram essa posição o Código Criminal do 

Império de 1830 e o Código Penal Republicano de 1890 (VAY; SILA, 2012; SHECAIRA, 

2014). 

Posteriormente, adotou-se a teoria da situação irregular, que surgiu da indignação do 

aprisionamento das crianças nas mesmas instituições que os adultos. Pretendia-se diminuir a 

delinquência juvenil com auxílio da comunidade. Marcaram essa época o Código de Menores 

de Melo Mattos de 1927 e do Código de Menores de 1979. Passa a dominar a doutrina 

correcionalista a partir da ideia de que as crianças estavam em situação irregular, dignos de 

piedade, merecedores de uma postura assistencial. Neste sentido, o Estado-juiz, 

inquisitorialmente, atuava por seu arbítrio para tutelar esses necessitados de autoridade 
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paternalista, sendo o detentor da melhor decisão do que fazer com a criança, que não tinha 

uma personalidade por si só. 

Tal situação vigorou até a expansão da Doutrina da Proteção Integral, concebe criança 

enquanto sujeito de direitos, e não mais como sujeito passivo que somente aceitava as 

determinações correcionais impostas pelo Estado. Em diplomas legais como a Constituição 

Federal de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1989 e, mais recentemente, a Lei 

do Sinase (Lei 12.594/12), há uma busca pela diminuição do viés correcionalistas, que ainda 

aparece, por exemplo, na escolha da melhor medida a ser aplicada pelo arbítrio prudente do 

juiz.
21

 

Toda a reconstrução histórica da responsabilidade penal da criança e do adolescente 

não se fez sem motivo: a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 171/93, que intenta 

reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos, demonstra que as teorias da pena atuam 

historicamente de forma circular para legitimar a pena, sendo ora abandonadas, ora retomadas 

para justificação de novas formas de punir, fomentando o embasamento do poder de punir a 

partir de pressupostos políticos, carente de respaldo empírico. 

2.1.3 Teorias ecléticas 

Como as teorias monistas tendem sempre à arbitrariedade e à falta amparo fático, cada 

uma das teorias possui uma visão unilateral, mas com a teoria unificadora, “em lugar de uma 

faculdade de ingerência já em si demasiado ampla, nada menos que três, apenas possibilita 

aperfeiçoar o sistema de regulamentação.” (QUEIROZ, 2003, p. 43-44). Assim, Procurando 

solucionar as diversas críticas que se apresentam a cada uma das teorias, as teorias ecléticas, 

unitárias ou mistas pretendem combinar alguns elementos de cada uma das formulações para 

superar a pureza de teorias monistas e explicar a fenômeno punitivo em toda a sua 

complexidade e pluridimensionalidade. Em resumo, as teorias mistas ou ecléticas são as que 

fundem, “no mesmo plano, a ideia do justo (retribuição) e a ideia do útil (prevenção)”. 

(YAROCHEWSK, 2004, p. 291).  

Um importante representante das teorias unificadoras é o alemão Claus Roxin, que 

defende a teoria dialética unificadora, na qual há uma conjugação de justificações preventivas. 

A possibilidade de uma teoria unificadora, para ele, parte da percepção de que cada um dos 
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 Vide artigo 112; 119 e 121, §2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para mais informações sobre o tema 

vide ROSSATO, Luciano Alves. LEPORÉ, Parlo Eduardo. CUNHA, Rogério Sanches. Estatuto da Criança e 

do Adolescente Comentado Artigo por Artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. 
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discursos da pena possui pontos de vista aproveitáveis, mas que não podem se converter em 

absolutos (ROXIN, 2004, p. 26). Para este doutrinador, o direito penal é subsidiário em 

relação aos demais meios, como direito civil ou público, e não pode se ocupar de condutas 

meramente imorais, que não violem bens jurídicos, visto que a função do direito penal é 

proteger bens jurídicos, sendo a prevenção um possível efeito desejável, mas não essencial 

(QUEIROZ, 2003, p. 429). 

São três os momentos em que a prevenção deve atuar na teoria dialética unificadora: 

(i) na cominação das penas há prevenção geral, ameaçando as pessoas; (ii) na aplicação há 

ambos os critérios preventivos, geral e especial; (iii) e na execução há prevenção especial, 

com a finalidade de reintegração social do apenado na comunidade. A culpabilidade não serve 

para fundamentar a pena, mas tão somente para limitá-la (ROXIN, 2004, p. 35).  

Zaffaroni e Batista entendem essas teorias “combinatórias” são uma busca para sair do 

atoleiro formado pelo fracasso das teorias puras. A simultaneidade de penas, combinado com 

a alternatividade funcional – se não couber a justificação por uma teoria, ampara-se a pena em 

outra – faz com que a problematização da função da pena não chegue às agências políticas, já 

que os intérpretes do direito penal podem aplicar a pena que julgarem melhor. A possibilidade 

de justificação da pena em qualquer circunstância faz com que as teorias mistas sejam muito 

mais autoritárias do que qualquer teoria pura, pois “permitem escolher a pior decisão em cada 

caso” (ZAFFARONI, 2003, p. 140-141). Para Paulo Queiroz, a busca por uma fusão da 

prevenção geral negativa com outras finalidades da pena faz com que o garantismo seja 

considerado uma teoria eclética. Para melhor compreensão das bases teóricas que amparam 

este discurso, faz-se necessária uma análise mais detida de toda a construção dogmática 

garantista (QUEIROZ, 2003, p. 430). 

As teorias unificadoras revitalizam diversos discursos criticados e desprestigiados há 

alguns séculos. O Direito Penal Brasileiro adota a teoria eclética, ao defender ora a repressão, 

no artigo 59 do Código Penal, ora a prevenção, no artigo 1° da Lei de Execução Penal. Para 

Cacicedo, a descrição normativa de funções da pena não tem, contudo, a capacidade de fazer 

com que estes discursos tenham representação na realidade concreta, “de modo que pouca ou 

nenhuma diferença faz o que enuncia a lei nesse sentido, salvo para referendar determinadas 

práticas punitivas” (CACICEDO, 2014, p. 36). 
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3. O DEVER SER PENAL 

3.1 Inserção do garantismo penal no pensamento criminológico 

Para que um estudo de criminologia possa ser verdadeiramente crítico, na visão de 

Vera Andrade, é preciso que seja estabelecida uma relação entre Criminologia Crítica e 

Dogmática Penal (ANDRADE, 2014, p. 232). Isso porque, a inserção do garantismo somente 

em um viés dogmático penal é incapaz de fomentar o equilíbrio e a superação da 

supramencionada ilegitimidade do sistema penal. 

Exatamente por isso, para análise de um modelo que se propõe modificador do status 

quo, é preciso abandonar o viés eminentemente dogmático que, segundo Andrade, pode ser 

nomeado como garantismo abstrato, para entendê-lo sob uma abordagem crítica e 

criminologicamente fundada, o que permite reconstruir as teses e apontar as implicações 

destas nos sistemas penais hodiernos (ANDRADE, 2014, p. 234).  

A criminologia crítica, segundo Sergio Salomão Shecaira, é dividida em três vertentes. 

Nos anos 80, na Inglaterra e nos Estados Unidos o movimento conhecido como realismo de 

direita, composto por propostas de ampliação da repressão à criminalidade, encontrou 

oposição no neorrealismo de esquerda – primeira vertente da criminologia crítica – que 

propunha a retomada da etiologia do delito, para compreender as causas do delito.  

Contrários à busca de causas do delito, os minimalistas, segunda corrente, defendem 

que o delito é definido legalmente e não encontra causas, como as existentes nas ciências 

naturais (SHECAIRA, 2012, p. 286, 293 e 296). A terceira corrente é composta pelo 

movimento abolicionista, que será analisado em capítulo posterior
22

. 

Os minimalismos podem ser esquematicamente diferenciados em três vertentes mais 

expressivas: (i) de base liberal iluminista, representada por Luigi Ferrajoli; (ii) de base 

interacionista-materialista, com Alessandro Baratta como principal representante e; (iii) de 

base interacionista, foucautiana e latino-americanista, expressa na obra do penalista e 

criminólogo argentino Eugenio Raul Zaffaroni. Esses minimalismos podem estar associados 

ou não à ideologia abolicionista (ANDRADE, 2006, p. 466, 468). 
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 Embora alguns doutrinadores coloquem em choque as concepções minimalistas e abolicionistas, Vera 

Andrade relembra que o modelo contrário ao abolicionismo é o eficientismo, não o garantismo. As diferenças 

entre essas teorias serão melhor analisadas a seguir (ANDRADE, 2006, p. 466).  
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Para Gabriel Anitua a diferença entre as formulações de Baratta e Ferrajoli consiste na 

confiança em um futuro melhor: enquanto este postula a limitação das violências do Estado e 

a reação arbitrária de particulares contra os mais fracos por meio da defesa do Estado 

democrático de Direito e do constitucionalismo. Não há, neste caso, a possibilidade de um 

futuro sem o Estado e sem poder punitivo respaldado pelo direito. (ANITUA, 2008, p. 730).  

Já para Alessandro Baratta a diminuição da repressão estatal só pode ocorrer com a 

redução das desigualdades, através da refundação do Estado e do Direito. Para tanto, o antigo 

contrato social precisaria ser refundado e firmado como aliança entre todos os seres humanos 

e, concebendo a possibilidade de pautar as decisões de direito penal por uma política de 

proteção integral aos direitos humanos (BARATTA, 1997, p. 69). Com tal finalidade, 

“reivindicava esses pontos adotando um discurso alter-globalizador, que respeita as diferenças 

diante da homogenização empobrecedora do projeto globalizador”, o que justifica sua 

classificação como um garantista positivo (ANITUA, p. 730): 

Nós sabemos que substituir o direito penal por qualquer coisa melhor 

somente poderá acontecer quando substituirmos a nossa sociedade por uma 

sociedade melhor, mas não devemos perder de vista que uma política 

criminal alternativa e a luta ideológica e cultural que a acompanha devem 

desenvolver-se com vistas à transição para uma sociedade que não tenha 

necessidade do direito penal burguês, e devem realizar, no entanto, na fase 

de transição, todas as conquistas possíveis para reapropriação, por parte da 

sociedade, de um poder alienado, para o desenvolvimento de formas 

alternativas de autogestão da sociedade, também no campo do controle do 

desvio (BARATTA, 2002, p. 207). 

Por seu lado, Luigi Ferrajoli, ex-magistrado, jurista, professor e filósofo italiano, é 

defensor do garantismo negativo – adiante chamado somente de garantismo – apresentou um 

prenúncio de sua teoria em 1986, no artigo “O direito penal mínimo”, escrito após debater a 

justificação do direito penal com abolicionistas. Contudo, foi em 1989 que Ferrajoli deixou os 

juristas deslumbrados com seu monumental Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal, no 

qual formulou a teoria de base eminentemente normativa, que se propõe minimalista pela 

redução da incidência da violência criminal dos agentes singulares e da violência institucional 

dos aparatos repressivos. 

Geraldo Prado alerta que o jurista italiano não teve uma “sacada” teórica, mas tão 

somente organizou o pensamento jurídico da época. Nesta concepção, na obra Direito e Razão 

há a sistematização de 700 anos de evolução do sistema penal, organizados após estudos de 
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30 anos.
23

 Tal visão é polêmica, dado que boa parte da doutrina dogmática e criminológica 

concorda que, mesmo sem inovar na fundamentação do direito penal, o modelo garantista foi 

um enorme avanço para o desenvolvimento do pensamento penal moderno.  

Para retomar o viés histórico da teoria garantista, Dario Ippolito, professor da 

Universidade de Roma, ensina que a palavra garantismo é um neologismo do século XIX que 

surgiu na língua francesa. Foi Charles Fourier, socialista utópico e sociólogo francês da 

primeira metade do século XIX, que cunhou o termo para designar um estado da sociedade 

civil que antecederia a sociedade comunitária perfeita e harmônica (IPPOLITO, 2011, p. 35). 

Destarte, o garantismo seria, para Fourier, somente uma fase do projeto político, entre o 

individualismo e o socialismo, um sistema de segurança social que, pela reforma da esfera 

pública e privada, garantiria aos mais fracos seus direitos vitais.
24

 

A partir de então, embora o termo sempre estivesse relacionado a questões de 

segurança social, o significado adotado campo penal é bastante diferente do usado por 

Fourier. Na Itália, o termo estava atrelado à ideia de liberdade do indivíduo frente ao Estado, 

embora somente na década de setenta a expressão passe a ter dimensão específica do 

constitucionalismo rígido e da teoria normativa deste constitucionalismo (IPPOLITO, 2011, 

p. 36). 

Segundo Ferrajoli, garantia é, no mundo jurídico, “qualquer técnica normativa de 

tutela de um direito subjetivo” (FERRAJOLI, 2001, p. 7). Existiam “vários garantismos” – 

proprietário, liberal, social, civil, internacional –, bem como diversas classes de garantias, mas 

o alargamento do significado deste termo, a partir de uma maior incorporação teórica, ocorreu 

no terreno do Direito Penal: 

É, na verdade, no campo do Direito Penal que o garantismo se desenvolveu, 

em Itália, como teoria e prática jurídica, inicialmente em oposição aos 

resíduos deixados pela legislação fascista e, depois às numerosas leis 

excepcionais e de emergência que ulteriormente reduziram, em contraste 

com os princípios constitucionais, o já débil sistema das garantias contra o 

arbítrio punitivo. Neste sentido, o garantismo liga-se à tradição clássica do 

pensamento penal liberal. (FERRAJOLI, 2008, p. 52).  
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 Opinião compartilhada por Geraldo Prado na Audiência Pública “Dez medidas contra a corrupção”, realizada 

durante o 22º Seminário Internacional de Ciências Criminais, em São Paulo, na data de 16 de setembro de 2016. 

Vídeo completo disponível em <http://www.ibccrim.org.br/tvibccrim_video/556-Audiencia-Publica-Dez-

medidas-contra-a-corrupcao>. Acesso em nov. 2016. 
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 Charles Fourier acredita que a humanidade conheceu as seguintes fases: o estado de natureza, selvageria, 

patriarcado, barbárie, civilização, garantismo e socientismo. Disponível em < 

http://mundodosocialismo.blogspot.com.br/2011/12/fouriercharles.html>. Acesso em 27 set. 16.  
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Nas décadas de 1970 e 1980 surge a concepção mais atual de garantismo, com a 

finalidade de impor limites ao Estado após a concretização do modelo fascista. Segundo 

Anitua: 

O minimalismo ou garantismo surgiu no confronto contra a sobrevivência da 

legislação autoritária e contra a emergência da legislação antiterrorista, que 

tanto na Itália quanto na Espanha, ameaçavam os princípios de um direito 

penal ilustrado que não havia chegado a desenvolver-se completamente, e 

que, portanto, podia ser usado mais por suas promessas do que propriamente 

por suas realizações. Essa estratégia judicista seria especialmente útil às 

necessidades do progressismo nesse contexto, mas sobretudo frente à prática 

não legal, paralegal ou ilegal desenvolvida pelo neoliberalismo na América 

Latina. (ANITUA, 2008, p. 725).  

Inserido na tradição clássica do pensamento penal liberal (FERRAJOLI, 2008, p. 52; 

CARVALHO, 2013, p. 81), o garantismo expressa a exigência do iluminismo penal de 

respeito aos direitos humanos mais básicos, como vida, integridade e liberdade contra o poder 

punitivo, um “terrível poder” (FERRAJOLI, 2001, p. 8). A aproximação do pensamento penal 

do iluminismo parte da tentativa de recuperar a capacidade crítica do direito, razão artificial 

do Estado, e a capacidade crítica dos juristas, agentes de modificação da realidade social. Essa 

concepção garantista é contrária aos modelos dogmáticos e antipluralistas, tais como os 

representados “pela inquisição, pelo nacional-socialismo, pelo direito penal do inimigo e 

outros tantos marcados pelo paradigma intolerância” (ALMEIDA, 2011, p. 28). 

O papel do pensador da ciência jurídico-penal, neste quadro, seria o de 

adotar determinado sistema de compreensão e, a partir dos pressupostos e 

dos seus princípios fundacionais, estabelecer condições de validade para a 

série de desdobramentos lógicos exigidos pelo sistema. No caso da ciência 

jurídico-penal, a adoção de determinado sistema de compreensão exigiria a 

formulação de critérios para garantir as condições de validade (coerência e 

completude) a todos seus níveis de incidência (lei penal, delito e pena) em 

todos os seus desdobramentos (teoria da lei penal: lei penal no tempo, no 

espaço, e relação às pessoas; teoria do delito: conduta, tipicidade, ilicitude e 

culpabilidade; teoria da pena: fundamentos, aplicação, execução e extinção 

da punibilidade). (CARVALHO, 2013b, p. 49-50).  

3.2 As bases para formulação Garantista 

 O garantismo é uma teoria normativa liberal, juspositivista, contratualista e 

neoutilitarista. Neste modelo, o ser e o dever ser são incorporados ao ordenamento e criam 

um duplo caráter normativo. No primeiro viés, há um sentido meta-jurídico, ou seja, é uma 

norma prescritiva, com uma concepção juspositivista. No segundo aspecto, há um sentido 

jurídico, de dever-ser no direito, descritivo; e um dever-ser do direito, normativo e 

prescritivo, expressão do constitucionalismo (CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 20). 
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Como a constitucionalidade rígida pressupõe a normatividade, esses dois sentidos garantistas 

estão interligados.  

Ferrajoli parte do entendimento de que existem dois paradigmas na Ciência Jurídica, o 

jusnaturalismo, com estrutura nomoestática, na qual todas as normas integrariam o 

ordenamento por compatibilidade com o conjunto de princípios morais; e Positivismo 

Jurídico, ordem nomodinâmica, surgida da construção artificial de autoridade competente, que 

organiza as regras em graus hierárquicos (ZANON JUNIOR, 2015, p. 16).  

A proposta de Ferrajoli é construir um terceiro modelo de Ciência de Direito no qual 

há vínculo formal hierárquico entre as normas e as superiores guardam carga axiológico, que 

lhes confere conteúdo material, aferido por legalidade forte ou substancial. Ou seja, o 

neopositivismo ou jusconstitucionalismo garantista pressupõe o Estado Democrático de 

Direito, já que as normas devem respeitar critérios de validade formais e axiológicos 

(ZANON JUNIOR, 2015, p. 20). Seria, portanto, uma teoria de nomoestática material e 

nomodinâmica formal. Nesse sentido, a teoria é um reforço ao positivismo jurídico. (ZANON 

JUNIOR, 2015, p. 17). 

 É, conjuntamente, expressão do direito penal clássico, que, de acordo com Winfried 

Hassemer, é uma construção teórica iluminista que se ampara no acordo “entre os próprios 

interessados na criação desta ordem [ordenamento jurídico]”, portanto, tem como fundamento 

o contrato social. Para esse autor, o contrato social não é uma realidade temporal que surge 

em determinado momento, mas é uma condição que permite a construção da teoria do direito 

deixando de lado a concepção de um direito natural (HASSEMER, 1999, p. 18). 

 Amparado em uma concepção artificial de Estado e de Direito, o garantismo defende 

uma justificação externa, com fundamento nos indivíduos, mas na sociedade e não em 

instâncias transcendentes (GASCON ABELLAN, 2001, p. 198). A artificialidade do 

contratualismo surge da concepção de que as pessoas abrem mão de parcela de suas 

liberdades individuais para assegurar a liberdade coletiva, ou seja, a igualdade e a 

reciprocidade dos indivíduos e a organização das comunidades em torno do princípio da paz. 

Contudo, como esse contrato não é perceptível na vida cotidiana, tornam-se necessárias outras 

garantias específicas para justificar a renúncia à liberdade.  

 Entre a transição do direito penal clássico para o pós-finalista ou funcionalista, 

perpetua-se a manutenção da base contratualista, mas surgem novas características, tais como 

o uso deste ramo do direito para prevenção de novos delitos e a tipificação de lesões que 
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atinjam o contrato social. Além disso, o delito e a pena dependem do estrito respeito à 

legalidade; os direitos do cidadão se tornam limites ao poder concedido ao Estado e; as regras 

de imputação são moldes das garantias em relação ao poder penal do Estado (HASSEMER, 

1999, p. 19; ACOSTA, 2008, p. 11-12).  

Como a juridicidade é produto artificial, criado pela sociedade, é preciso que se 

separem direito e moral, divisão que também deve ser realizada entre o ser e o dever ser, e 

entre a validade e a vigência da norma, “uma vez que esta pode obedecer à forma, mas o seu 

conteúdo pode ser inválido por não acolher as garantias fundamentais, vinculando o julgador 

a uma análise da lei vigente” (ALMEIDA, 2013, p. 28). 

Tal distinção pode ser realizada a partir da Lei de Hume, postulado do filósofo David 

Hume, que enuncia a impossibilidade de extrair conclusões prescritivas ou morais a parir da 

observação da natureza ou de elementos descritivos ou fáticos. Portanto, misturar direito e 

moral seria, nesse raciocínio, o mesmo que confundir aferição de validade, interna ao Direito, 

com aferição de justiça, externa ao Direito, amparada pela moralidade (CARVALHO, 2013c, 

p. 145; ZANON JUNIOR, 2015, p. 18).  

Ao separar o direito e a moral, o garantismo se afasta de uma tendência com grande 

expressão na filosofia do Direito contemporânea que, com mais ou menos ênfase, revitalizou 

a relação entre Direito e moral. Entre os teóricos responsáveis por esse viés podem ser 

apontados Dworkin, Habermas ou Alexy. Conjuntamente, a divisão entre ser e dever ser do 

Direito (heteropoiética) também permite explicar a justificação externa ao sistema garantista, 

ao passo que, internamente, no direito, se promovem novos modelos ideais de juiz, de jurista 

e de política (GASCON ABÉLLAN, 2001, p. 197). Salo de Carvalho didaticamente revisita a 

questão metodológica que ampara a teoria garantista:  

O primeiro problema (por que existe a pena?) seria de ordem científica e 

admitiria somente respostas de caráter empírico formuladas mediante 

assertivas verificáveis e refutáveis (verdadeiras ou falsas). A segunda 

questão (por que deve existir a pena?) revelaria um problema filosófico que 

admitiria apenas respostas de caráter ético-político, formuladas mediante 

proposições normativas, nem verdadeiras nem falsas, mas aceitáveis com 

justas ou injustas. Ferrajoli argumenta, pois, que a primeira indagação estaria 

sustentada na existência do fenômeno pena (fato punição) e traduziria 

problemas de ordem histórica ou sociológica (criminológica, sobretudo). A 

segunda questão revelaria o dever-ser (jurídico) da pena, isto é, do direito de 

punir, que remeteria às prescrições normativas (CARVALHO, 2013c, 

p.145).
25
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 Cf. FERRAJOLI, 1995, p. 928. 
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A diferenciação entre ser e dever ser do Direito ampara a teoria jurídica e o modelo 

político propostos por Ferrajoli. Na primeira, como se verá adiante, há a diferenciação entre 

validade e eficácia das normas, amparada em uma teoria da divergência, ou seja, tem como 

pressuposto a compreensão de que a norma e a realidade sempre possuem um espaço de 

incongruência, que deve ser reduzido ao máximo em um modelo garantista. Na política, a 

dimensão formal do princípio da maioria (democracia política) será repensada com a inserção 

da dimensão substancial, que propicia condições de validade asseguradas pela observância 

dos direitos fundamentais (GASCON ABÉLLAN, 2001, p. 201). 

Por outro lado, a diferença entre o ser e o dever ser no Direito cria limites e vínculos 

colocados na norma superior do ordenamento jurídico, que passam a controlar a atividade 

legislativa e, ainda, limitam as formas de produção jurídica, indicando a competência 

normativa e os procedimentos para seu exercício, ou seja, o ser no Direito. Sendo assim, sabe-

se que a norma justa é valorada por um critério moral, logo, externo ao Direito. A norma 

válida materialmente é a que não se contradiz a norma hierarquicamente superior, ao passo 

que a validade formal ou vigência aparece com a ausência de vícios no procedimento previsto 

para sua criação. Finalmente, a lei será eficaz se observada por seus destinatários e 

regularmente aplicada (GASCON ABÉLLAN, 2001, p. 202).  

Por isso, para construir o sistema garantista é preciso entender como o direito penal, 

técnica de definição, de individualização e de repressão das práticas desviadas, se apresenta 

como sistema legítimo, externa e internamente. A legitimação externa ampara-se em critérios 

utilitários, em questões morais e políticas que tratam das razões do ser do direito penal, ao 

passo que legitimação interna se relaciona à validade do direito penal (FERRAJOLI, 1995, 

209).  

Inicialmente, é preciso diferenciar o garantismo penal, objeto deste estudo, do 

garantismo clássico, construção teórica formulada a partir dos ideais iluministas, “centrada na 

busca de limitação do poder estatal punitivo através da radicalização dos princípios da 

legalidade dos delitos, da proporcionalidade e da humanidade das penas e da 

jurisdicionalidade dos órgãos de decisão” (CARVALHO, 2008, p. 99). Fundamentado no 

utilitarismo, estrita liberdade, materialidade, lesividade, responsabilidade pessoal, juízo oral, 

contraditório e presunção de inocência, seus principais objetivos são o máximo grau de 

racionalidade e a confiabilidade do juízo (ÁVILA, 2016, p. 546): 

No garantismo clássico não são consideradas a discricionariedade utilizada 

na busca de silogismos perfeitos; as distorções produzidas quando a 
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realidade é inserida no plano judicial; a conotação que o juiz dá aos fatos que 

lhe são apresentados a partir de suas concepções pessoais; e o nexo entre a 

estrita jurisdicionalidade e a estrita legalidade que não pode se efetivar de 

forma absoluta, já que o garantismo penal não se satisfaz somente no plano 

legislativo.(FERRAJOLI, DR, p. 42-43). 

O pressuposto do utilitarismo clássico é resumido pela busca da “máxima felicidade 

dividida pelo maior número possível de pessoas”. Ocorre que a busca dessa felicidade geral 

pode fundar um direito penal máximo com penas severas, torturas e medidas policiais 

repressivas e não liberais. Com essa base teórica, sequer se consegue identificar qual 

justificação é adotada para sanção penal: se correição, neutralização, intimidação da sociedade 

ou reforço da crença no sistema penal de justiça (FERRAJOLI, 1995, p. 263). Por se 

preocupar excessivamente com a utilidade para maioria normal, desconsideram-se os direitos 

do agente delituoso, desviante (FERRAJOLI, 2008, p. 53). 

Por sua vez, o utilitarismo reformado parte da máxima utilidade para maioria somada 

à minimização de outro mal, “este outro mal é a maior reação – informal, selvagem, 

espontânea, arbitrária, punitiva, mas não penal, que, na ausência das penas, poderia advir da 

parte do ofendido ou de forças sociais ou institucionais solidárias a ele” (FERRAJOLI, DR, p. 

332). Portanto, já se antecipa que direito penal garantista, possui dupla finalidade preventiva: 

de impedir o cometimento de delitos e de reprimir as penas privadas, arbitrárias ou 

desmedidas.  

Ao constatar que os argumentos apresentados até o momento são monotonamente os 

mesmos: “a justa retribuição, a intimidação, a defesa social, a ideia de sociedade como 

organismo em que é válido amputar o órgão infeccionado” (FERRAJOLI, 1995, p. 387) e 

compreendendo que a pena aflitiva não pode ser suprimida, no garantismo a pena seria um 

mal menor, que protege o apenado das demais violências que poderiam surgir sem a execução 

reação jurídica estatal: 

 (...) é válido para distinguir o direito penal dos outros sistemas de controle 

social – de tipo policialesco ou disciplinar, talvez até terrorista – que, de 

forma mais ágil e provavelmente mais eficiente, teriam condições de 

satisfazer o objetivo da defesa social, em relação ao qual o direito penal mais 

do que um meio revela-se um custo, ou ainda, em se desejando, um luxo das 

sociedades evoluídas (FERRAJOLI, 2006, p. 311).  

Lamentando, mas naturalizando a existência da pena (FERRAJOLI, 2008, p. 53), “o 

projeto do garantismo admite como necessária a existência da pena, questionando tão-

somente a razão da punição (porque), a forma de se punir (como) e o momento de se punir 
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(quando)” (BIZOTTO, 2009, p. 82). Na teoria garantista não se discute, portanto, se se deve 

punir, ou seja, se a pena deve existir.  

Com a separação entre direito e moral e, consequentemente, a secularização jurídica
26

, 

não era interessante questionar o “por que punir?”, cedendo às tendências do 

substancialistamo jurídico. Ocorre que, sem limites externos que delimitem porque existe o 

poder de punir, facilmente chega-se à conclusão de que o Estado e o Direito se justificariam 

por si sós, “algo „natural‟ que não se tem que conhecer ou como muito explicar.” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 225-226).  

Contrário ao substancialismo, o garantismo opta metodologicamente pelo positivismo 

e parte do pressuposto teórico de que o direito e a moral estão diferenciados (FERRAJOLI, 

1995, p. 229). Sendo assim, o primeiro postulado do positivismo jurídico é a submissão dos 

delitos somente à lei, e não mais à moral
27

 (FERRAJOLI, 1995, p. 344). O Direito e o Estado 

não são fins em si mesmos, mas instrumentos que permitirão salvaguardar conteúdos e 

garantias apresentados pelo direito natural e, portanto, fatores de fundamentação externa 

(FERRAJOLI, 1995, p. 227). Contudo, mesmo amparando sua doutrina na separação entre 

direito e moral, o doutrinador italiano deixa claro que as normas jurídicas possuem uma 

relação conceitual necessária com conteúdos morais (ZANON JUNIOR, 2015, p. 19): 

Na verdade, esta separação entre direito e moral quer dizer: num sentido 

assertivo, que moral e direito não se confundem; num sentido prescritivo, 

que a moral não é suficiente, nem em sede judiciária, nem em sede 

executiva, a justificar a intervenção penal. (CADEMARTORI; XAVIER, 

2001, p. 24). 

A legitimação externa utilitarista se desenvolve de três maneiras. A primeira, no 

campo do delito, estabelece que a caracterização de um crime depende da efetiva lesão, do 

que se infere que não é possível sancionar determinações morais. Na seara processual, o 

julgamento não pode se basear em características dos réus, mas tão somente em fatos. E, no 

campo da penalização, o utilitarismo expressa-se pela ausência de características moralizantes 

em seu cumprimento, ou seja, a pena não deve reformar o sujeito que sofre a pena. Há, 

portanto, um afastamento da função preventiva especial positiva, pois o Estado não tem o 
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 A secularização é ratificada na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), “Todo ser humano tem 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de  

qualquer espécie (...).” (ALMEIDA, 2011, p. 33). Também nesse sentido, a Constituição Federal do Brasil 

contempla a secularidade quando assegura os direitos de liberdade de expressão, manifestação do pensamento, 

liberdade de consciência e crença, direito à inviolabilidade da intimidade e da vida privada e liberdade de 

convicção política e filosófica (CARVALHO, 2008). 
27

 O segundo postulado do positivismo jurídico condiciona a validade das normas penais à denotação taxativa 

das figuras de delito que definem. 
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direito de reeducar, redimir, recuperar ou ressocializar a personalidade dos réus 

(FERRAJOLI, 1995, p. 223). 

Como a moral não pode ser imposta, o direito é meio para realizar valores 

metajurídicos externos, representados por ofensas mais graves contra os direitos 

fundamentais, como vida e integridade pessoal, únicas situações em que seria justificável a 

privação de liberdade de uma pessoa, que também é direito fundamental garantido (ÁVILA, 

2016, p. 550). A separação entre direito e moral, apontada como princípio implícito do 

garantismo, traduz o postulado fundamental de uma sociedade pluralista, com tolerância, 

igualdade substancial e dignidade da pessoa humana, ao passo que determinações internas não 

podem ser objeto do sistema penal, porque não integram as cláusulas do contrato social 

(ALMEIDA, 2011, p. 33). 

Por isso, o poder punitivo precisa se afastar da noção de democracia política, pautada 

pela maioria, porque “um Direito Penal neste sentido „democrático‟, orientar-se-ia 

inevitavelmente para formas de Direito Penal máximo, ou seja, repressivo ao máximo, 

privado de limites e de garantias”. A maioria, atuando no direito penal, o utiliza como 

instrumento de Defesa Social e fomenta a ideia de terrorismo penal pela repressão máxima. 

Ademais, quando a maioria se intitula não-desviante, a minoria desviante fica sem artifícios 

para reclamar seus direitos, pois são vistos como fontes de perigos obscuros (FERRAJOLI, 

2008, p. 55).  

A democracia, neste sentido, é substancial quando – ao lado da democracia política – 

defende um grupo de valores e de direitos elevados à categoria de àquilo que não é lícito 

decidir nem mesmo por unanimidade (FERRAJOLI, 2001, p. 13; FERRAJOLI, 1997, p. 16; 

BIZZOTO, 2009, p. 78). Isso posto, conclui-se que o modelo garantista parte do pressuposto 

de que existe uma ordem de princípios ou regras materiais, positivados em constituições 

rígidas que criam obrigações para políticas, legislativas, administrativas: 

Não se pode castigar um cidadão só porque isso responde ao interesse ou a 

vontade da maioria. Nenhuma maioria, ainda que esmagadora, pode tornar 

legítima a condenação de um inocente ou sanar um erro cometido em 

prejuízo de um cidadão, único que seja. E nenhum consenso político – do 

parlamento, da imprensa, dos partidos ou da opinião pública – pode suprir a 

prova ausente em uma hipótese acusatória. Em um sistema penal garantista o 

consenso majoritário ou a investidura representativa do juiz não acrescenta 

nada à legitimidade da jurisdição, uma vez que nem a vontade ou o interesse 
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geral e tampouco nenhum outro princípio da autoridade podem tornar 

verdadeiro aquilo que é falso ou vice versa (FERRAJOLI, 1995, p. 544) 
28

 

Ferrajoli compreende que o fato de essas garantias estarem incorporadas às 

Constituições cria não só a justificação externa ou política do sistema, mas também a 

legitimação externa e interna de cada decisão penal tomada (FERRAJOLI, 2008, p. 56). Em 

outras palavras, cada decisão tomada em um modelo garantista é legítima, pois se ampara em 

valores políticos positivados que asseguram os direitos da minoria desviante, protegida pela 

esfera do indecidível – composta, frisa-se, por direitos fundamentais, tais como vida e 

liberdade, positivados em constituições rígidas. Além disso, as decisões são válidas, porque 

respeitam regras legislativas. Por não ser consensual nem representativo da maioria, o caráter 

imparcial da decisão judicial garante a legitimação do julgamento penal: 

Garantismo, com efeito, significa precisamente a tutela daqueles valores ou 

direitos fundamentais, cuja satisfação, mesmo contra os interesses da 

maioria, constitui o objetivo justificante do direito penal, vale dizer, a 

imunidade dos cidadãos contra a arbitrariedade das proibições e punições, a 

defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a dignidade da 

pessoa do imputado, e, consequentemente, a garantia de sua liberdade, 

inclusive por meio do respeito a sua verdade (FERRAJOLI, 1995, p. 335-

336). 

Portanto, como a prisão é aflitiva e o Direito Penal pode ser um mal, é preciso que se 

explique qual a justificativa para sua existência. Essa justificativa, segundo Ferrajoli, é 

dividida em interna e externa (FERRAJOLI, 1995, p. 327). Externamente, o direito penal é 

uma categoria ética, composta pela incorporação de valores aos níveis normativos superiores, 

o que cria vinculações ou imperativos negativos para os níveis inferiores, que ficam menos 

expostos a arbitrariedades. Essa incorporação dos valores nos níveis superiores é denominada 

incorporação limitativa (FERRAJOLI, 1995, p. 334). A incorporação limitativa contrapõe-se 

à incorporação potestativa, na qual há inclusão de imperativos positivos ou ausência de 
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 Neste sentido, a influência da mídia nas decisões judiciais, bem como a elasticidade dos conceitos legais pode 

ser visualizada no “caso Nardoni”. O casal acusado e condenado de matar a menina Isabella foi preso 

preventivamente com base na gravidade concreta do crime, o que não está previsto entre as hipóteses para prisão 

preventiva, descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal. A decisão, contudo, criou um precedente para 

que outras prisões fossem justificadas por esse tipo de gravidade, conforme exemplo mencionado a seguir, de 

decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça: 

“1. A manutenção da segregação cautelar do paciente na sentença condenatória está fundamentada na 

persistência dos fundamentos que justificaram o indeferimento do pedido de liberdade provisória durante a 

instrução criminal, ou seja, a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do paciente, evidenciada 

pela grande quantidade de droga apreendida em seu poder (600 pedras de "crack"). 

2. Esta Corte tem reiteradamente decidido que se justifica a manutenção da prisão cautelar para garantia da 

ordem pública, fundamentada na gravidade concreta do crime e na periculosidade do acusado, demonstrada 

pela grande quantidade de droga apreendida. ” HC 167428 SP  2010/0056970-0. Min. Sebastião Reis Junior. 

Julgamento em 01/02/2012. Inteiro teor disponível em 

<http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21285464/habeas-corpus-hc-167428-sp-2010-0056970-0-stj>. Acesso 

em 11 abr. 2015. 
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vinculações no ramo penal, caracterizando o Estado autoritário e o modelo substancialista de 

Direito Penal.  

Neste sentido, o Direito Penal está justificado externamente se construído conforme as 

disposições constitucionais, que lhe são superiores e criam obrigações para as leis e atos 

normativos inferiores de respeito aos ditames instituídos. As determinações que dizem o que 

não pode ser matéria penal em um Estado de Direito compõem a “incorporação limitativa”, 

enquanto a ausência dessas determinações é “incorporação potestativa” (FERRAJOLI, 1995, 

p. 363- 364). Como nos Estados de Direito há incorporação limitativa, pode ocorrer uma 

endêmica possibilidade de contradição quando as leis produzidas estão em choque com as 

garantias positivadas em normas superiores. Em Estados absolutos, com incorporação 

postestativa, todo tipo de lei que tenha vigência será válida. Contudo, no modelo garantista a 

lei deverá passar por um duplo filtro: deve adequar-se aos limites impostos superiormente na 

constituição, o que não se confunde com a vigência legal (FERRAJOLI, 1995, p. 366). 

 A segunda categoria ética que legitima o direito penal trata da necessidade de 

homogeneidade entre meios e fins, de modo que a pena só se justifica se os bens que promove 

não puderem ser alcançados sem ela. “Não é tanto por razões econômicas, senão por razões 

morais ligadas àquele princípio [princípio moral de respeito à dignidade humana], quaisquer 

que sejam as vantagens e desvantagens que possam derivar, a pena não deve ser desumana” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 395). 

As garantias asseguradas pelas decisões judiciais legítimas e válidas são de dois tipos: 

as garantias primárias salvaguardam os direitos por normas primárias que estabelecem 

obrigações ou proibições, em outras palavras, são as normas aplicadas para solucionar os 

casos de conflitos concretos; por sua vez, as garantias secundárias são compostas pela 

obrigação de não aplicar as leis que não se coadunam com as normas primárias (FERRAJOLI, 

2001, p. 11). 

Para que o juiz possa decidir contra vontade de todos, lhe são concedidos poderes para 

formação da verdade processual, a partir de provas que atestem ou não a culpabilidade do 

acusado. Mesmo no garantismo, Ferrajoli admite a existência de uma discricionariedade 

interpretativa do juiz, surgida da indeterminação da linguagem legal e da orientação do 

magistrado, amparada por suas escolhas de caráter moral. Essa discricionariedade é 

insuprível, mas pode ser reduzida com política legislativa adequada que apresente a definição 

de todos os termos empregados.  
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A existência desses espaços de discricionariedade dá ao magistrado quatro espécies de 

poder: (i) poder de indicação, que consiste em apontar quais dos fatos apresentados pelas 

partes são irrelevantes e quais fatos serão tutelados e por quais leis; (ii) poder de valoração 

probatória, já que o juiz pode escolher qual fato determinado a prova representa; (iii) poder de 

compreensão equitativa, que permite a compreensão de um fato de maneira diversa dos 

demais; e (iv) poder de valoração ético-política, que compromete a sujeição exclusiva do juiz 

à lei, não podendo o magistrado subtrair-se à responsabilidade política das escolhas de suas 

decisões.  

Os três primeiros poderes, relativos à conotação dos fatos, à apreciação probatória e à 

compreensão dos fatos, no entender de Ferrajoli, não podem ser retirados da seara judicial, 

devendo as garantias judiciais atuar para reduzir esses espaços. O problema está na quarta 

manifestação de poder dos juízes, porque a inserção de valores éticos em decisões judiciais 

cria desvios e disfunções politicamente injustificadas (FERRAJOLI, 1998, p. 61). 

De acordo com a valoração ético-política do magistrado surgem dois modelos de 

direito. O primeiro, substancialista, confunde o direito penal e a moral, de forma que não o 

desvio em si, mas o delinquente justifica a sanção penal, afastando-se da lei como critério 

exclusivo dos fatos desviados. O segundo modelo é o decisionismo penal, no qual a decisão 

do juiz surge mais por sua autoridade do que pela comprovação empírica de fatos. O juiz atua 

simplesmente aplicando técnicas de prevenção e defesa social (FERRAJOLI, 1998, pp. 45-

50). 

No garantismo, além de decidir sobre os aspectos do caso concreto, é função do 

magistrado controlar a validade das leis construídas pelo legislador. Desta forma, enquanto no 

estado absoluto há um poder de disposição do legislador, no Estado garantista é o juiz que o 

possui, pois o legislador está vinculado aos valores positivados na constituição, ao passo que 

o juiz pode censurar a lei que entender incompatível com o sistema. Há, assim, um 

deslocamento do foco de discricionariedade do legislador para o juiz: “em todo caso, com os 

valores não cabem exorcismos: se se expulsam pela porta, entram de novo pela janela. E no 

fundo é bom que assim seja” (FERRAJOLI, 1995, p. 877- 878). 

Confiando na razão jurídica a partir de um novo discurso normativo, com a função de 

crítica ao Direito Penal vigente, além da constante possibilidade de revisão das leis pelo juiz, 

cria-se uma responsabilidade para que esse profissional tenha constante e ampla função 

crítica. Os enunciados resultantes da interpretação do juiz podem ser verdadeiros ou falsos, de 



47 

 

modo que além da verdade dos fatos, é possível falar em verdade jurídica, construída a partir 

de teses normativas que se qualificam os direitos (FERRAJOLI, 1995, p. 925-926):  

Além disso, o próprio modelo cognitivista e garantista de jurisdição e de 

separação entre Direito e moral tem incluso que a vinculação do juiz e da lei 

constitutiva não é (ou não só) uma obrigação jurídica, mas acima de tudo 

(também) uma obrigação política ou moral: a ética formalista é a ética 

profissional do juiz, porque legalidade estrita... exige moral e policiamente 

que os juízes julguem só juridicamente (GASCON ABÉLLAN, 2001, p. 

204;). 

Em toda explicação não há sucesso em prever como o Direito, de fato, se diferencia da 

moral, se os juízes permanecem heterointegrando as decisões jurídicas e, assim, não há como 

julgar “só juridicamente”. Se o magistrado tem a função constante de crítica, há a 

pressuposição de que ele deverá analisar as leis conforme os valores que possui. Constrói-se, 

amparado no dever ser, um modelo que prevê um juízo jurídico interno a ser realizado pelo 

magistrado em conformidade ou desconformidade com normas ou valores regidos pelas 

normas superiores. Há crença em uma “avaloratividade” da ciência jurídica com a positivação 

do ser e do dever ser. 

Porém, a construção da teoria normativa do garantismo faz-se para a efetivação de 

dois fins da pena: as penas previnem violências não só ao evitar que crimes sejam cometidos, 

mas também reduz a violência punitiva, ou seja, com o respeito às garantias instituídas é 

possível aplicar uma pena com o mínimo de aflitividade a um número reduzido de culpados, 

já que a maioria desistiria de cometer os crimes devido à possível pena. Isto é, a prevenção de 

outros crimes e de arbitrariedades na execução da pena, protege em um momento a sociedade 

lesada pelo crime e, posteriormente, o condenado que sofrerá uma sanção.  

O direito penal, por não apresentar justificações a priori de um ou outro instituto penal, 

retirando-lhe o caráter ideológico, reafirma sua justificação externa que, como dito, ampara-se 

na confiança da separação do direito e da moral (FERRAJOLI, 2008, p. 54). No garantismo a 

perspectiva é diferente, segundo seu idealizador: cada instituto só se justifica se a posteriori 

satisfizer as garantias que o compõe. Portanto, para que um instituto penal seja justificado, é 

preciso que existam e sejam efetivas as garantias a ele inerentes
29

:  

Defesa social e garantismo, tutela de bens primários e garantia dos direitos 

dos acusados, segurança perante os delitos e segurança perante as punições 

arbitrárias, configuram-se por isso como os dois objetivos não só essenciais 

mas entre eles conexos que legitimam o poder punitivo. O direito penal 

mínimo caracteriza-se desta forma como a lei do mais fraco, que no 
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 Ao colocar a justificação do modelo garantista em uma confirmação que será realizada em momento posterior, 

relacionado efetividade das garantias, tem-se o âmbito do ser confundido com o dever ser.  
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momento do crime é a parte ofendida, no do processo é o acusado e na pena 

é o condenado (FERRAJOLI, 2001, p. 17).  

Se um instrumento não realiza as garantias que propõe, ele é ilegítimo e caberá aos 

diversos componentes do sistema, como o poder judicial, barrar sua aplicação (FERRAJOLI, 

2008, p. 55). 

Para Ferrajoli, as proposições jurídicas fáticas, por serem proposições que versam 

sobre o passado, devem iniciar-se da proposição histórica. “E podem, portanto, beneficiar-se 

do debate e das reflexões epistemológicas desenvolvidas pela filosofia analítica” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 52). Construído no âmbito do dever ser, o garantismo deixa para a 

filosofia analítica cinco tarefas, ou seja, simplesmente não dá soluções para: i) elaboração de 

técnicas de formação das linguagens legal e jurisdicional para respeito dos princípios de 

estrita legalidade e estrita jurisdicionalidade; ii) esclarecimento das condições e dos 

procedimentos que permitam a verificação processual e a compreensão equitativa; iii) 

desenvolver, no plano teórico-político, critérios pragmáticos idôneos para limitar e disciplinar 

a heterointegração potestativa do ordenamento; iv) crítica externa e interna das leis e decisões 

judiciais, conforme as fontes de legitimação e de desligamento da política e jurídico 

constitucional; v) análise de todos os espaços de discricionariedade que caracterizam o juízo 

penal, com o fim de submetê-los às formas de argumentação racional, próprias dos juízos de 

valor e de expô-los à responsabilidade política e ao controle político (FERRAJOLI, 1995, p. 

176-177). 

3.2.1 Axiomas Garantistas para o Direito Penal 

Para alcançar os fins propostos, Ferrajoli propôs dez técnicas, princípios ou axiomas 

de minimização deônticos do direito penal. São eles: não há crime sem pena – princípio da 

retribuição; não há crime sem lei – princípio da legalidade; não há lei penal sem necessidade – 

princípio da intervenção mínima; não há necessidade sem injuria – princípio da ofensividade; 

não há injúria sem ação – princípio da exteriorização do fato; não há ação sem culpa – 

princípio da culpabilidade; não há culpa sem sentença – princípio da jurisdicionalidade; não 

há culpa sem acusação – princípio do sistema acusatório; não há acusação sem prova – 

princípio do ônus da prova; não há prova sem defesa – princípio da ampla defesa ou 

falseabilidade (FERRAJOLI, 1995, p. 93).  

O respeito aos axiomas criaria um modelo-limite, um modelo garantista ideal, embora 

não completamente realizável, como acontece com todos os paradigmas normativos 

(FERRAJOLI, 2001, p. 14). Portanto, como só existem graus de observação dessas regras, 
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pode-se concluir que existem graus de implementação do garantismo, variáveis entre o 

garantismo e o autoritarismo. A definição desses graus deve-se, justamente, para evitar que o 

garantismo seja um modelo estritamente positivista, já que Ferrajoli tinha consciência, 

segundo Gustavo Ávila, do problema de sua teoria: “elaborar tais técnicas no plano teórico, 

fazê-las vinculantes no plano normativo e assegurar sua efetividade no plano prático” 

(ÁVILA, 2016, p. 548; Cf. FERRAJOLI, 1995, p. 69)
30

 

Essas garantias podem ser analisadas em duas categorias: primárias ou substanciais e 

secundárias ou instrumentais. Enquanto as primeiras estão relacionadas com a previsão 

positiva de consequências jurídicas para o caso de ocorrer descumprimento da norma, as 

segundas são institutos de cunho processual que buscam dar eficácia e judiciabilidade quando 

as garantias primárias são descumpridas (FERRAJOLI, 2001, p. 15; ZANON JUNIOR, 2015, 

p. 25). A primeira espécie de garantias, substantivas, será analisada a seguir e estão 

intimamente mais relacionadas ao crime. Adiante, serão analisadas as garantias processuais ou 

organizacionais.  

Para se diferenciar complemente da composição clássica, assume a base da teoria 

garantista o princípio da legalidade: introduzido na linguagem jurídica por Feuerbach e é 

composto por uma articulação de fórmulas: “nulla poena sine lege”, “nullum crimem sine 

poena legali” e “nulla poena (legalis) sine crimine” (BATISTA, 2007, p. 66). Este princípio 

se divide mera e estrita legalidade. Aquela consiste na reserva da lei que obriga que os 

pressupostos da pena estejam estabelecidos de antemão pelo poder legislativo, dando a certeza 

dos conteúdos das garantias materiais constitucionalmente positivadas. A estrita legalidade 

diz respeito à sujeição do juiz somente à lei, obrigada a vincular a si mesma, não somente em 

suas formas, mas também a verdade jurídica exigida para as motivações judiciais, a substância 

e o conteúdo dos atos a que a lei se aplica (FERRAJOLI, 1995, p. 377). 

Portanto, figuras abstratas do delito precisam ser conotadas expressamente na lei, 

mediante propriedades ou características essenciais, idôneas, a determinarem seu campo de 

denotação ou aplicação. Essa legalidade estrita ampara o sistema porque coloca todas as 

demais garantias como condições necessárias para a legalidade penal (FERRAJOLI, 1995, p. 

378). Alexandre Bizzoto sintetiza a visão Ferrajoli acerca da legalidade: 

                                                 
30

 Apesar de se colocar como uma teoria de superação da crise de legitimidade do sistema penal, Vera Malaguti 

Batista pondera: Nilo Batista percebeu algo de religioso nos dez mandamentos de Ferrajoli: retributividade, 

legalidade, necessidade, lesividade, materialidade, culpabilidade, jurisdicionalidade, acusatório, carga de prova, 

contraditório. Enfim, um “utilitarismo penal reformado”, onde a ideia de prevenção retorna triunfante para a 

utilização das penas alternativas e informais
 
(BATISTA, 2012, p. 147). 
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A ansiada proteção penal, para ser legítima, é enunciada mediante prévia 

disposição legal que obedece a todos os passos da elaboração legislativa 

penal e que, em seu teor, descreve sob quais circunstâncias o ser humano 

pode ser incomodado na sua liberdade pessoal. A previsão anterior ao fato 

tem a função de propiciar à pessoa humana o conhecimento da restrição que 

pode receber em caso de violação ao bem jurídico tutelado (2009, p. 84). 

A despeito do princípio da legalidade ser fulcral para o garantismo, reconhece-se que 

há um espaço deixado pela linguagem legal, que cria um poder de denotação para o juiz, que 

interpreta os espaços abertos e cria, inevitavelmente, uma taxa de irracionalidade e 

ilegitimidade ao subsumir os fatos à lei (FERRAJOLI, 1995, p. 129). Assim, as premissas 

podem ser verdade, mas a conclusão do juiz surge de uma probabilidade de acerto, pautado 

por esse poder de denotação. Como mencionado anteriormente, o juiz ainda pode 

individualizar o fato (poder de conotação) e eleger quais provas irá considerar (FERRAJOLI, 

1995, p. 165). Há, ainda, o poder de disposição que surge de imperfeições do sistema e 

caracteriza-se pela obrigação de uma decisão pragmática pelo sistema. Desta forma, o caráter 

político da atividade judicial só surge quando há defeitos nas garantias ou imperfeições 

estruturais. 

Portanto, mesmo descrevendo que a variação da linguagem gera um poder denotativo 

para o juiz e mesmo admitindo que há um espaço de discricionariedade no qual o juiz 

expressa suas convicções pessoais, Ferrajoli acredita que a subsunção do fato apresentado à 

lei com o respeito a garantias cria uma atuação jurisdicional distante de um caráter político. 

Por tais concepções, essa teoria juspositivista clássica, estabelece a subsunção da decisão ao 

texto legal a partir de formas superiores, com conteúdo material (ZANON JUNIOR, 2015, p. 

35). 

Ao tratar da retribuição ou da consequencialidade da pena em relação ao delito, o 

modelo garantista propõe a extinção da pena mínima, mínima e a redução da pena máxima até 

o limite em que ela se torna necessária para prevenção de novos delitos. A pena máxima 

deverá ser inferior à violência informal que o acusado sofreria sem o Estado. O doutrinador 

chega a considerar a possibilidade de existirem penas máximas muito altas, a partir do 

raciocínio de que elas preveniriam mais delitos. Entretanto, o filósofo italiano entende que os 

argumentos iluministas de apoio à mitigação das penas e, sobretudo, da supressão da pena de 

morte e da prisão perpétua são “seguramente mais fortes” (FERRAJOLI, 1995, p. 394-396):
31
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 Não há qualquer fundamento apresentado além da crença nos ideais iluministas que permita se chegar à 

conclusão de que as penas não se tornarão demasiadamente altas no sistema defendido por Ferrajoli: Como foi 

assinalado no parágrafo 24, os argumentos utilitaristas de defesa social e de prevenção dos delitos, servem para 

sugerir um milite mínimo, são, contudo, escassamente aptos a fundar o limite máximo das temas., Além disso, 



51 

 

A pena, neste viés, só se torna lesiva à dignidade humana se for maior que a 

necessária, ou seja, extrapolar a retribuição cabível.  Para Ferrajoli, o Estado somente perde 

sua legitimidade quando contraria sua razão de ser:  

(...) não é tanto por razões econômicas, senão por razões morais ligadas 

àquele princípio [princípio moral de respeito à pessoa humana] qualquer que 

sejam as vantagens e desvantagens que dele possam derivar, porque a pena 

não deve ser cruel ou desumana; e os princípios são tão precisos que não 

pregam em cada caso concreto o que o convenha. Isso quer dizer que além 

de qualquer argumento utilitário o valor da pessoa humana impõe uma 

limitação fundamental à qualidade e quantidade de pena. Esse é o valor 

sobre o qual se funda, irredutivelmente, o rechaço à pena de morte, das 

penas corporais, das penas infamantes e por outro lado, de cadeia perpétua e 

de penas privativas de liberdade excessivamente longas. Devo advertir que 

esse argumento tem um caráter político, além de moral: serve para fundar a 

legitimidade do estado, unicamente na função de tutela da vida e dos demais 

direitos fundamentais; de modo que, conforme isso, um estado que mata, que 

tortura, que humilha a um cidadão não só perde qualquer legitimidade, senão 

também contradiz sua razão de ser, pondo-se no mesmo nível dos 

delinquentes. (FERRAJOLI, 1995, p. 395-396). 

Para assegurar que o direito penal interfira no mínimo de situações possíveis e respeite 

o princípio da necessidade ou da economia, o garantismo propõe a intervenção mínima. Ao 

tratar dos princípios da lesividade ou ofensividade, da materialidade ou da exteriorização do 

fato e da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal, Ferrajoli entra nas questões que 

envolvem o momento de formação do delito, ou seja, quando proibir. Isso porque, entende-se 

que há possibilidade de valores dominantes permearem opções legislativas e a maior parte das 

leis refletirem privilégios de uma classe superior. Para frear tais totalitarismos, defende a 

existência de três critérios negativos para legitimidade do sistema. 

 O primeiro está atrelado a criminalização somente de ações que causem efeitos lesivos 

a terceiros. Quantitativamente, para evitar excesso de penas, devem-se descriminalizar 

contravenções penais e crimes com previsão de penas pecuniárias. Qualitativamente, deve-se 

descriminalizar os crimes em que a pessoa lesiona somente a si própria, como o uso de 

entorpecentes.   

 Pelo princípio da materialidade uma ação só pode ser penalmente tutelada se gerar 

efeitos. O ato realizado é a única coisa importante para o direito e sua intenção ou vontade 

somente se tornam relevantes para explicar a significação do ato. Etiquetas surgidas na 

                                                                                                                                                         
em batalha ilustrada contra a ferocidade punitiva, tais argumentos , às vezes, vão acompanhados de outros, mas 

imediatamente morais e humanitários: „não há liberdade‟, escreve Beccaria antecipando Kant, „quando algumas 

vezes permitem a lei permite certos acontecimentos em que o homem deixa de ser pessoa e se reputa coisa‟. 

Apesar de a tradição iluminista ter insistido em argumentos de primeiro tipo [de defesa social], os de segundo 

[morais e humanitários] são seguramente mais fortes, no plano teórico e filosófico, em apoio à mitigação das 

penas e, sobretudo, na supressão da pena de morte e de prisão perpétua (FERRAJOLI, 1995, p. 395). 
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segunda metade do século XIX, tais como a “periculosidade” e o “caráter voltado para o 

crime” do réu confundem o direito e a moral. Desta forma, a materialidade é o coração do 

garantismo, pois permite que a pessoa tenha liberdade de consciência e só seja punida por 

seus atos. Assim, no garantismo a pessoa tem liberdade moral e subjetiva para transgressão, 

podendo escolher praticar o crime, já que a pena, bem determinada, lhe garante a proteção de 

reações informais. Ou seja, o garantismo permite a mitigação da sociedade disciplinar.
32

 

 Em uma palavra, a sociedade disciplinar é o conjunto das minúsculas invenções 

técnicas que permitiram fazer crescer a extensão útil das multiplicidades fazendo diminuir os 

inconvenientes do poder que, justamente para torna-las úteis, deve regê-las (FOUCAULT, 

1987, p. 208). Na sociedade disciplinar
33

 a pessoa sofre tantas censuras coletivas informais 

que não pode se determinar sobre o cometimento de crimes, porque é quase completamente 

tutelada, condicionada. Em um modelo garantista, a pessoa pode escolher cometer um crime, 

violando um dever social, e, portanto, perdendo um direito social, não sendo obrigada uma 

socialização forçada. (FERRAJOLI, 1995, p. 339). Sem a lei penal, o mais forte predominaria 

e os mais fracos não poderiam se determinar. Assim, a doutrina abolicionista é considerada, 

por Ferrajoli, um modelo ideológico, utópico e regressivo por fazer com que a lei do mais 

forte prevaleça.  

 Por fim, o terceiro critério negativo legitimador do garantismo, relacionado ao 

elemento subjetivo do delito, é o princípio da culpabilidade, que no garantismo não é 

elemento do autor, mas sim do delito, sem lugar para categorias de periculosidade, 

reincidência, tendência para delinquir ou imoralidade, bem como qualquer outra valoração 

subjetiva do autor. Com essa garantia, o apenado é protegido das violências extra ou 

paraestatais quando está cumprindo a pena determinada pelo Estado somente a partir de seus 

atos.  

                                                 
32

 Gilles Deleuze defendeu, em 1992, o surgimento de um novo modelo de sociedade, que teria surgido após a 

Segunda Guerra Mundial, em que as relações são pautadas pelas inovações tecnológicas, que agora seriam 

utilizadas para o exercício do controle social. Neste sentido, as sociedades disciplinares teriam dado espaço para 

as chamadas sociedades de controle. Diferencia-se da construção de Foucault por entender que o controle saiu 

dos espaços fechados das instituições e passou para todos os campos da vida social (Cf. DELEUZE, 1992). 
33

 Ferrajoli descreve a existência de quatro sistemas de controle. O primeiro deles é o social-selvagem, que 

retribui ofensa com vingança individual ou vingança por relações de parentesco. Nesta forma de controle estaria 

inserida a proposta abolicionista. O segundo é o estatal-selvagem, nos quais a pena é distribuída com base em 

procedimentos orientados pelo arbítrio, sem garantias que tutelem o condenado. 

O terceiro modelo é o social-disciplinar, que é autorregulado e se apresenta, em geral, em todas as comunidades 

fortemente ideologizadas e éticas, com “panoptismos” sociais difusos, implacáveis perseguições de opiniões e 

demonizações públicas. O último é o estatal-disciplinar: produto tipicamente moderno, caracterizado pelo 

desenvolvimento das funções preventivas de segurança pública, mediante técnicas de vigilância total, bem como 

dos atuais sistemas informáticos de controle audiovisual e de fichamento generalizado. 
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Entretanto, Ferrajoli reconhece que a execução da pena não é só composta por 

benefícios ao apenado, pois há lesividade em parte da dignidade causada pela prisão. Para ele, 

podem existir desvios no sistema, mas não se pode aceitar que eles sejam legítimos: 

A prisão é, portanto, uma instituição ao mesmo tempo antiliberal, desigual, 

atípica, extralegal e extrajudicial, ao menos em parte, lesiva à dignidade das 

pessoas, penosa e inutilmente aflitiva. Por isso resulta tão justificada a 

superação ou, ao menos, uma drástica redução da duração, tanto mínima 

quanto máxima, da pena privativa de liberdade, instituição cada vez mais 

carente de sentido, que produz um custo de sofrimento não compensados por 

apreciáveis vantagens para quem quer que seja (FERRAJOLI, 1995, p. 413). 

Ao criticar as bases do modelo de direito penal vigente e ao propor os dez axiomas – 

dos quais já se analisaram retribuição, legalidade, necessidade, ofensividade, materialidade e 

culpabilidade – Ferrajoli propõe a adequação do modelo atual, crendo que a partir da 

aplicação dos freios garantistas os problemas conjunturais que acometem o sistema penal 

serão passíveis de reforma e melhora progressiva.
34

  

3.2.2 Axiomas Garantistas para o Direito Processual Penal 

Geraldo Prado e Rubens Casara apresentam dois modelos de processo penal, que 

partem de pressupostos e crenças diversas. No discurso repressivo, o processo é somente meio 

para atingir as pessoas que violam a norma penal e, com viés economicista, as formas só 

devem ser respeitadas quando não impedem a eficiência punitiva. Por outro lado, o discurso 

garantista está atrelado aos direitos fundamentais e “acredita na necessidade constante de 

limitação do poder de punir do Estado. Para tanto, a perspectiva aposta no princípio da 

legalidade estrita com objetivo de limitar a opressão estatal, os desejos punitivos e a perversão 

inquisitorial” (PRADO; CASARA, 2012, p. 68). 

Essa disfunção, descrita como inquisitiva, ampara um sistema penal máximo, com 

excessiva severidade, incerteza e imprevisibilidade e é caracterizado “sempre que o juiz tem 

funções acusatórias ou a acusação tem funções jurisdicionais”. São violadas as garantias de 

imparcialidade, publicidade e oralidade do processo e, consequentemente, todas as demais 

(LOPES JUNIOR, 2010, p. 23). No modelo acusatório separam-se as funções de acusação e 

julgamento, na busca da atuação imparcial do Estado, que não sofre condicionamento de 

nenhuma parte, nem mesmo da acusação, além do magistrado ter que se posicionar 
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 Como se verá adiante há doutrinadores que defendem que a distorção do sistema penal é estrutural, ou seja, 

não poderá ser corrigida. A proposta de um sistema de punição amparado pela regulação atual só pode ter como 

resultado a atual característica do Direito Penal 
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passivamente em relação à produção e à gestão da prova (FERRAJOLI, 1997, p. 25).
35

 No 

sistema inquisitório a prova é produzida a partir de determinações do juiz na busca da verdade 

substancial, em instrução escrita, secreta e pautada por subjetivismos, desequilibrando a 

relação das partes.  

Para a formação da verdade formal existem quatro limites: (i) a tese acusatória só 

poderá ser apresentada segundo e conforme a lei; (ii) acusação precisa estar fundamentada 

com provas colhidas licitamente; (iii) é preciso que haja prova e oposição; e (iv) na dúvida, 

deve-se absolver o acusado (LOPES JUNIOR, 2010, p. 23). A decisão judicial que não se 

segue essas diretrizes e se ampara em valores é, portanto, recorrente em autoritarismo e 

distante do modelo ideal garantista. Neste caso, as decisões judiciais não norteadas pela 

verdade processual ou formal, que só pode ser obtida com o respeito estrito às regras e só 

podem ser aplicadas a fatos e circunstâncias penalmente relevantes (FERRAJOLI, 1995, p. 

69).  

Em modelos substancialistas, de tradição jusnaturalista, o juiz inclui critérios ético-

políticos em suas sentenças, confundindo o direito e a moral, a justificação interna e a externa 

e, portanto, incorporando diversos valores e parâmetros extralegais em suas premissas. Essas 

decisões são formalmente válidas, mas substancialmente arbitrárias e buscam corrigir 

moralmente os condenados, o que faz com que esses modelos representem as bases para 

formulações ligadas à periculosidade e defesa social.  (FERRAJOLI, 1995, p. 219). Para 

evitar distorções no exercício dos poderes do juiz, é preciso que determinados limites sejam 

observados, porque ao se deparar com um processo o juiz poderá optar por como, quando e 

por que atuar.  

Assim, para construir um modelo com limites às arbitrariedades e para construção do 

processo acusatório garantista, Ferrajoli elege quatro axiomas para minimizar a 

discricionariedade judicial e tornar o processo judicial estrutura legítima para imposição de 

penas, sempre com a máxima observância ao direito fundamental à liberdade (LOPES JR, 

2010, p. 12-13): o princípio da jurisdicionalidade; acusatório; de verificação e do 

contraditório. 

O primeiro princípio ou axioma processual é o da jurisdicionalidade, que se divide em 

sentido lato e estrito. Em sentido amplo, aparece tanto no processo inquisitório quanto 
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 Por isso, a Constituição Federal de 1988 do Brasil previu a garantia orgânica da imparcialidade do juiz, a 

iniciativa da ação penal exclusiva para o Ministério Público em ações penais públicas e para as partes, em ações 

privadas (BIZZOTO, 2009, p. 92). 
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acusatório e compõe-se de garantias de imunidade do cidadão em relação a restrições 

arbitrárias, da reserva de jurisdição e da presunção de inocência, portanto não há culpa sin 

juicio. Em sentido estrito relaciona-se com garantias de prova, de materialidade, de 

ofensividade e de culpabilidade, ou seja, com os demais axiomas em prol do controle 

punitivo, bem como depende da motivação das decisões, conforme o modelo de processo 

acusatório, que presume a inocência (FERRAJOLI, 1995, p. 543). Em resumo, o princípio da 

jurisdicionalidade pode ser descrito como a impossibilidade de atribuição de culpa sem um 

processo.  

 Com a imprescindibilidade do processo para imposição da pena, o segundo axioma 

determina que o processo só comece com a acusação, necessariamente formalizada em 

consonância com os tramites legais e apresentada pelo acusador, pessoa diversa do julgador 

imparcial. (ALMEIDA, 2011, p.33). A justiça, portanto, não pode estar conectada com razões 

do Estado ou com interesses políticos e, o contingenciamento de influências externas ao 

processo é viabilizado pela proibição de juízos de exceção e pela garantia do juiz natural 

(FERRAJOLI, 1995, p. 544):  

Diria inclusive que, superado totalmente o poder de comissão em que se 

manifestava historicamente a ingerência real na administração da justiça, o 

problema do juiz natural relaciona-se, hoje, essencialmente, ao poder de 

avocação, isto é, ao perigo de prejudiciais condicionamentos dos processos 

através da designação hierárquica dos magistrados competentes para apreciá-

los, sejam judicantes ou inquiridores; e que o único modo de satisfazer 

plenamente o princípio é pré-constituir por lei critérios objetivos de 

determinação da competência de cada magistrado singularmente, e não só 

dos órgãos a que ele pertencem. (FERRAJOLI, 1995, p. 592).
36

 

Para que se justifique acusação, contudo, é preciso que existam provas – princípio do 

ônus da prova – já que é preciso que a culpa esteja comprovada, de modo que as provas 
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 Embora a assertiva seja de quase três décadas, o problema permanece atual. No Tribunal de Justiça de São 

Paulo, setores que – não por acaso – controlam a entrada e a saída das pessoas privadas de liberdade, como o 

Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária da Capital (DIPO) e as Varas de Execução Criminal, 

são ocupados por juízes designáveis pelo Presidente do referido Tribunal. Desta forma, são juízes que não 

possuem a garantia da inamovibilidade, o que bloqueia a independência funcional e a garantia do juiz natural. 

Pode-se, assim, questionar a relação entre a política de encarceramento e a possibilidade de escolha do perfil dos 

magistrados que são colocados nesses importantes cargos. Tais impressões são retiradas da pesquisa (no prelo), 

financiada pela Organização não Governamental CONECTAS – Direitos Humanos. Foram realizadas entrevistas 

com promotores e magistrados acerca das garantias institucionais das carreiras que permitem a livre expressão de 

suas convicções, sem recortes ideológicos ou políticos. O que se percebeu, preliminarmente, é que na carreira do 

Ministério Público os profissionais são mais acompanhados pela Corregedoria, enquanto os magistrados são 

controlados pela possibilidade de transferência – sem qualquer justificativa ou critério – para outro setor, fórum 

ou comarca. Estes profissionais movíveis são os juízes substitutos que, no Estado de São Paulo, aparecem 

ocupando os mesmos cargos por anos seguidos, sem a criação de novas vagas para titulares. Desta forma, o 

profissional não é inamovível e fica permanentemente com sua independência ameaçada possibilidade de ser 

transferido de lotação. As informações são impressões pessoais da autora desta dissertação, que também 

participou da realização da pesquisa mencionada. 
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válidas são as que podem ser contestadas, com limites às regras probatórias (ALMEIDA, 

2011, p. 33). Por isso, há clara incompatibilidade da atuação do magistrado com o viés de 

ativismo probatório, mesmo que de maneira subsidiária ou supletiva: 

A garantia da separação, assim entendida, representa, por uma parte, uma 

condição essencial da imparcialidade (terzieta [em italiano]) do juiz a 

respeito das partes da causa, que, como se verá, é a primeira das lutas 

orgânicas que definem a figura do juiz; por outra, um pressuposto da carga 

da imputação e da prova, que pesam sobre a acusação, que são as primeiras 

garantias processuais do juízo (FERRAJOLI, 1995, p. 567). 

 Sem provas, todo o processo penal garantista deverá funcionar a partir da regra da 

presunção de inocência, que é regra de tratamento e instituto pelo qual é possível se 

questionar a existência e a validade da liberdade provisória. Para Ferrajoli, o desenvolvimento 

patológico da prisão provisória atesta a incapacidade de contenção desse desenvolvimento, 

“mascarado pelo patético sofisma de o instituto [da prisão provisória] é naturalizado, e possui 

a mesma debilidade já enunciada pela posição iluminista” (FERRAJOLI, 1995, p. 555).  

 Além disso, o argumento de que o recolhimento provisório ao cárcere reduziria o 

perigo de fuga do acusado é inconcebível no modelo garantista, por ser uma aporia: o perigo 

de fuga surge mais pelo medo da prisão preventiva, do que pelo medo da pena, de forma que 

o rigor excessivo das práticas penais força a desobediência, como que de maneira instintiva. 

Também por isso, o estado de fuga já produz por si só algumas implicações: a pessoa 

dificilmente consegue sumir em um mundo informatizado; mesmo se conseguir, viver em 

fuga já é uma sanção gravíssima; se o fugitivo não deixa rastros, a finalidade de neutralização 

desta pessoa foi alcançada e, por isso, o perigo de fuga é proporcional a severidade das penas 

(FERRAJOLI, 1995, p. 555-559). 

 Por fim, o quarto axioma processual é o princípio do contraditório, inexistente em 

sistemas inquisitoriais, mas essencial no modelo acusatório. Este princípio garante a tônica 

democrática no garantismo, porque à defesa a oportunidade de conhecer e refutar todas as 

provas e argumentos condenatórios apresentados pela acusação, o que, ao fim e ao cabo, 

assegura a paridade de armas (ALMEIDA, 2011, p. 33).  

O caráter instrumental do processo é dividido em duas vertentes: instrumentalidade 

negativa consiste no reconhecimento de que o processo não é um fim em si mesmo, ao passo 

que o viés positivo dá meios para o processo para assegurar suas funções. A “conclusão é que 

o processo não pode ser considerado como um fim em si mesmo, pois sua razão de existir está 

no caráter instrumento-meio para a consecução de um fim”, que não é somente restrito à seara 
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jurídica, mas “deve também atender as finalidades sociais e política, configurando assim a 

finalidade metajurídica da jurisdição e do processo.” (LOPES JUNIOR, 2010, p. 17-18).  

3.3 Construção da teoria geral do garantismo 

 Na conclusão de sua obra principal fica evidente que a análise e a utilização do direito 

penal são ferramentas que Ferrajoli utiliza para a construção de um modelo de Estado de 

Direito, neopositivista, materialmente vinculado aos direitos fundamentais que estão 

positivados no texto constitucional e, a partir dos quais, as demais normas devem ser formal e 

materialmente correlatas. Para ele, a concepção de garantismo deve ser alargada para a teoria 

geral do direito, abrangendo todos os direitos subjetivos, “sejam eles patrimoniais ou 

fundamentais, e a todo conjunto dos poderes, sejam eles públicos, estatais ou internacionais”. 

É preciso que se estabeleçam garantias para que os direitos sejam assegurados, já que não há 

como se acreditar em uma satisfação espontânea dos direitos ou em um “poder bom” 

(FERRAJOLI, 2001, p. 9). 

O garantismo pode, assim, ser compreendido a partir de três diferentes significados:  

Se num primeiro de nossos três significados a palavra “garantismo” designa 

um modelo de ordenamento dotado de meios de invalidação de cada 

exercício de poder em contraste com normas superiores postas para tutela de 

direitos fundamentais e, no segundo, designa uma teoria jurídica que permite 

a crítica e a perda da legitimação desde o interior das normas vigentes 

inválidas, no terceiro significado designa uma doutrina filosófico-política 

que permite a crítica e a perda da legitimação desde o exterior das 

instituições jurídicas positivas, baseadas na rígida separação entre direito e 

moral, ou entre validade e justiça, ou entre ponto de vista jurídico ou interno 

e ponto de vista ético-político ou externo ao ordenamento (FERRAJOLI, 

1995, p. 880). 

 No primeiro significado, o garantismo é um modelo normativo de direito próprio do 

Estado de Direito, que minimiza a violência e maximiza a liberdade. A técnica garantista 

consiste sempre na incorporação limitativa de direitos civis e, correlativamente, de construção 

de deveres públicos nos níveis normativos superiores, resguardando a tutela de direitos de 

liberdade e de prestação estatal que estariam mais atrelados aos direitos sociais (FERRAJOLI, 

1995, p. 791-795). 

Ferrajoli constrói um modelo de defesa do Estado máximo em âmbito social e de 

Estado mínimo na seara penal, a partir da democracia substancial e social, nas quais há 

reflexão sobre o que se deve decidir e quais elementos do Estado são capazes de minimizar os 

poderes e aumentar as liberdades (FERRAJOLI, 1995, p. 799). Desta forma, o garantismo 

implica em uma limitação estatal punitiva pelos comandos constitucionais. 
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O segundo significado trata de uma teoria jurídica empírica e normativa, que 

demonstra as diferenças entre validade e efetividade das normas. É, assim, uma técnica de 

aproximação do ser e do dever ser, âmbitos sempre complementares, que sempre estão 

separados por um pequeno espaço. O garantismo, neste entendimento, é técnica que aproxima 

teoria e realidade para manter legitimidade interna (FERRAJOLI, 1995, p. 868). 

A validade, portanto, deixa de estar somente relacionada à existência da norma e se 

divide em duas: validade formal, que se restringe à existência e ao modo como a norma foi 

produzida; e validade material, expressa pela vigência da norma, conquistada com a 

identificação ou não-contradição da norma com os conteúdos de normas superiores, como a 

constituição de um Estado, e inferiores. E é exatamente essa divisão da validade, entendida 

como validade (formal) e vigência, que faz com que o garantismo revista-se de um papel 

normativo-prescritivo e crítico-normativo (CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 21). Sendo 

assim, como teoria jurídica o garantismo assegura que os princípios de justiça presentes nas 

Constituições sejam incorporados aos ordenamentos jurídicos. Nesse sentido, é uma teoria 

projectual – que busca preencher lacunas e efetivar garantias – e é teoria crítica – por apontar 

invalidades e incoerências do sistema.  

Por fim, o terceiro significado que o garantismo pode assumir é de uma filosofia 

política, utilitarista, que exige do Estado e do direito justificação exclusivamente externa, um 

ponto de vista axiológico externo. Não pensar nessa espécie de legitimação pode fomentar 

uma confusão da política com o direito e da efetividade com a validade. Assim, como 

filosofia política o garantismo dá sustentação toda a teoria do Direito e “consiste na 

identificação do paradigma do Estado de Direito com a dimensão substancial da democracia” 

(CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 22). 

A justificativa externa do modelo normativo garantista, segundo Ferrajoli, existe por 

dois objetivos justificantes – de minimização dos crimes e das penas –, mas sempre para a 

proteção do mais fraco. Essa proteção ao mais fraco possibilita a tutela dos direitos de todos 

“daqueles sobre os quais, como vítimas, recaem os crimes, como daqueles sobre os quais, 

como arguidos e condenados, recaem os processos e as penas” (FERRAJOLI, 2008, p. 57). 

Além disso, essa filosofia apresenta parâmetros de crítica que permitem a 

deslegitimação de institutos de Direito Penal aplicados injustamente, mas que parecem ter 

uma identidade entre a sociedade e os valores defendidos por ela. Dessa forma, a sociedade 

deverá ter a garantia de que não só as regras serão observadas, mas de que os valores em 
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discussão terão limitações e os direitos constitucionalmente garantidas serão fontes de 

deslegitimação do poder, não de legitimação (CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 22).  

Assim, para compreender o garantismo é preciso que se aceite que há um dever ser 

largamente desatendido na legislação penal, na Constituição e nas práticas jurisdicionais 

administrativas e policialescas. Deste modo, quando surgem contradições entre direitos 

fundamentais e o direito vigente, ou seja, há um conflito entre a obrigação política de seguir 

as leis - mesmo que injustas - e o dever moral de se autodeterminar. Como a obrigação 

jurídica não pode derivar logicamente da obrigação moral de adimpli-la, Ferrajoli afirma que 

a obrigação moral ou política de seguir as leis deve sempre se pautar por valores que existem 

acima da ordem, não devendo a ordem ser seguida por si própria.  

Pode esta [adesão moral] servir para uma crítica do ponto de vista externo do 

ordenamento e marca a distinção entre ciência jurídica e política jurídica. 

Assim, os juízos de validade são científicos e desempenham um controle da 

produção normativa, comum ao Estado de Direito. (CADEMARTORI; 

XAVIER, 2001, p. 22).  

A partir da compreensão do sistema penal, Ferrajoli apresenta sua construção de um 

sistema garantista aplicado na completude ao Estado de Direito: haveria minimização do 

poder privado, expresso nas relações pessoais e familiares; e do poder público, por intermédio 

de práticas que coíbam arbítrios políticos e abusos policiais e administrativos, através da 

maximização de direito fundamentais. Desta maneira, o poder estatal se encarregaria de 

positivar e controlar a observância de direitos assegurados pelo contratualismo: 

Se se parte dessa reinterpretação do contratualismo clássico, como esquema 

de justificação do Estado enquanto instrumento de tutela dos direitos 

fundamentais, é lícito reconhece-lo como a primeira, mesmo que 

embrionária, doutrina da democracia: não somente da democracia política ou 

formal, mas também – e direito que sobretudo – da democracia substancial, a 

que torna possível fundar sobre a garantia de seus direitos (FERRAJOLI, 

1955, p. 883). 

O modelo garantista é a luta de direitos realizada por uma maturidade democrática, 

criando-se um viés prático para o sistema normativo de garantias. Tal proposta é possível com 

o reconhecimento da ausência de neutralidade do ordenamento, como a existente no 

formalismo de Hans Kelsen, visto que no garantismo se incentiva a luta por direitos, a partir 

da identificação de direitos fundamentais como base no Estado de Direito e na separação dos 

conceitos de vigência e validade (CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 25).  

Contudo, não bastam as razões de um bom direito, dotado de um sistema avançado e 

realizável de garantias para conter os poderes e livrar os direitos fundamentais de distorções. 
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O resultado dessa falácia é a incompreensão científica, a mistificação ideológica e a 

legitimação do poder existente:  

Frente a semelhantes ilusões, a experiência ensina que nenhuma garantia 

jurídica pode reger-se exclusivamente por normas; que nenhum direito 

fundamental pode concretamente sobreviver se não é apoiado pela luta por 

sua atuação da parte de quem é seu titular e pela solidariedade com esta, de 

forças políticas e sociais; que em suma nenhum sistema jurídico, porquanto 

tecnicamente perfeito, não pode por si só garantir nada. (...) é este substrato 

político, material e cultural do direito – feito da lealdade das forças políticas 

em relação às regras do jogo, de sentimento dos cidadãos dos próprios e 

outros direitos, de lutas individuais e coletivas para a sua defesa e para o seu 

desenvolvimento, do empenho civil e intelectual contra as carências e 

distorções dos poderes em todos os níveis do ordenamento – que forma a 

praxe do garantismo e das iguais garantias externas, não menos importantes 

do que aquelas internas ou jurídicas, da efetividade dos direitos 

fundamentais. (FERRAJOLI, 1995, p. 942). 

Assim, Ferrajoli conclui que pela garantia política da fidelidade e pela vigilância dos 

cidadãos seria possível criar um mecanismo, amparado principalmente pelas lutas sociais e 

lutas pelo direito, que possibilitaria a conservação, a transformação e a fundação de direitos. 

Esse processo de luta deve ser realizado por todo o povo e expresso por movimentos de 

massa, o que assegura um fator subjetivo de identidade, evitando degenerações autoritárias 

(FERRAJOLI, 1995, p. 942-948).  

Ferrajoli acredita, portanto, que o futuro do garantismo se relaciona com a ampliação 

das garantias, não só para os direitos de liberdade, mas também para direitos sociais; que 

todos os poderes, públicos e privados, tenham relações coordenadas pelas garantias 

positivadas e; que os níveis nacional e internacional sejam atingidos.  

Uma história não teórica, mas sim social e política, dado que nenhum destes 

direitos caiu do céu, antes foram conquistados por movimento 

revolucionários contra antigos regimes mais ou menos absolutistas, são 

direitos que se afirmam quando há a opressão e a discriminação intoleráveis 

(FERRAJOLI, 2001, p. 20).  



61 

 

O SER PENAL 

Apesar da proposta minimalista, o cárcere se tornou a resposta mais frequente aos 

processos criminais e o principal instrumento de resposta político-criminal. Para limitar os 

excessos desse cenário, Ferrajoli alega que às perguntas o que punir e como punir deveriam 

ser construídas respostas com foco, respectivamente, na descriminalização de condutas e no 

desencarceramento. Por ser “uma instituição ao mesmo tempo não-liberal, desigual, atípica, 

pelo menos em parte extra-legal e extra-judicial, lesiva à dignidade da pessoa, penosa e 

inutilmente aflitiva” (FERRAJOLI, 2008, p. 62), a prisão deveria ser resposta somente às 

ofensas mais graves (FERRAJOLI, 2008, p. 60).  

Ocorre que mesmo criticando duramente o cárcere, qualificando-o como tecnologia 

moderna de restrição da liberdade e, inclusive, alertando para o encarceramento seletivo, a 

teoria garantista não soluciona uma das maiores críticas realizadas a ela: a imposição inútil de 

dor com a legitimação e manutenção do cárcere (ÁVILA, 2016, p. 551). Por isso, serão 

analisados aspectos do sistema penal ignorados pelo discurso garantista ou, pior, incorporados 

como forma de relegitimar antigas práticas punitivas sabidamente violadoras de direitos 

fundamentais. Neste sentido, mesmo expondo a crise a deslegitimação do sistema penal, o 

modelo em tela repete a proposta de outras teorias de relegitimação, elegendo a técnica 

minimalista como fim em si mesma, como “um direito penal mínimo para uma sociedade 

futura” (ANDRADE, 2006, p. 478). 

 Para Vera Malaguti a doutrina garantista critica a expansão do mesmo sistema que a 

todo o momento tenta justificar (BATISTA, 2011, p. 27). À vista disso, “sem apagar seus 

flagrantes méritos”, o modelo garantista, “ao ser anunciado como instrumento de limitação do 

poder punitivo com a promessa de efetivação do Estado Democrático de Direito, por vias 

transversas, debilita as doutrinas que propugnam a deslegitimação do sistema penal.” 

(BIZOTTO, 2009, p. 98; CARVALHO, 2008, p. 118). Em outras palavras, ao não admitir a 

ilegitimidade do poder punitivo, o garantismo acaba mascarando a expressão dos reais efeitos 

do sistema punitivo. 

 Após o ciclo de ditaduras civis-militares da América Latina, a partir do anos 60, 

muitos doutrinadores como Roberto Bergalli, Juan Pegoraro, Eugenio Raul Zaffaroni, Lola 

Aniyar de Castro, Rosa del Olmo, Luis Carlos Perez alertaram sobre os crescentes e perigosos 

desvios do poder de punir. Mesmo com essas considerações e com o aumento das denúncias 

sobre a manifestação problemática do modelo penal, o garantismo, teoria normativa, 
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legitimadora do sistema e construída a partir da observação da realidade europeia, é 

incorporado ao discurso criminológico latino-americano.  

Na década de 1980 o garantismo adquire expressividade crescente do Brasil, com 

maior destaque depois da Reforma Penal e Penitenciária de 1984. Nesta época, as Leis 

7.209/84 e 7.210/84 regularam as penas alternativas, das quais derivou a Lei de Penas 

Alternativas, Lei 9.714 de 1998 e, em 1995, foram criados os juizados especiais criminais 

estaduais (Lei 9.099). Com isso, em regra, “essas reformas têm se caracterizado, segundo a 

lógica do sistema penal, por uma „eficácia invertida‟, contribuindo, paradoxalmente, para 

ampliar o controle social e relegitimar o sistema penal” (ANDRADE, 2006, p. 467). 

Para Salo de Carvalho a expansão do aparato penal ocorre por dois motivos: (i) com o 

crescimento da cultura do medo e de uma sociedade de risco, aumenta do número de bens 

jurídicos tutelados pelo direito penal, o que aumenta o número de condutas tipificadas, ou 

seja, aumenta a criminalização primária; (ii) além disso, a possibilidade de adaptação dos 

mesmos discursos penais a diferentes realidades sociais faz com que a legitimidade do modelo 

criticado seja sempre teoricamente recriada (CARVALHO, 2008, p. 100-101).  

Especificamente em relação ao modelo garantista, com o crescimento da visibilidade da 

teoria, aumentaram as confusões em torno de seus pressupostos, o que fomentou o presente 

estudo. Diferentes discursos passaram a utilizar a linguagem garantista para justificar  teoria, 

o objetivo deste capítulo é tensionar as posições ocupadas pelo garantismo como discurso 

como dever ser, analisadas no capítulo anterior, e como instrumento para efetivação de 

direitos fundamentais na prática penal (CARVALHO, 2013c, p. 147). 

4.1 Pulsão Punitiva 

A investigação judicial não é uma busca puramente intelectual, mas o 

pressuposto de decisões sobr as liberdades dos cidadãos, nas quais o poder, 

na ausência de limites normativos, tende indefectivelmente a prevalecer 

sobre o saber (FERRAJOLI, 1995, p. 154).  

 Embora Freud tenha apresentado o termo em seus trabalhos no ano de 1905, a 

delimitação do conceito de pulsão ainda é obscura e gera muitos debates no campo 

psicanalítico (SIANO, 2003, p. 1). Por isso, em termos simplistas, pode-se conceber o 

conceito de pulsão para a psicanálise como sendo uma energia profunda, direcionada a 

determinado fim e que, ao atingi-lo, é descarregada.  É uma força poderosa e irresistível, 

assim como o poder punitivo.  
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 Como visto anteriormente, não existe um direito de punir concedido ao Príncipe após a 

instituição do contrato social, mas, como a sociedade é pautada por conflitos, o exercício da 

punição estatal é o exercício de um poder. Locke e Montesquieu apresentaram a ideia de que 

o poder tende sempre ao abuso, mas no caso do poder punitivo, as consequências são bastante 

amplas (GASCON ABELLÁN, 2001, p. 196). 

 Montesquieu, em O Espírito das Leis, especificamente sobre a punição, declarou que 

um governo violento deseja imediatamente corrigir o cidadão e, “em vez de pensar em 

mandar executar as antigas leis, estabelece uma pena cruel que acaba com o mal no instante”. 

Contudo, apesar da facilidade do sistema penal em responder aos conflitos com o aumento da 

punição e das violências, esses mecanismos se desgastam: “a imaginação acostuma-se com 

esta grande penalidade, assim como se tinha acostumado com a menor; e, como, se diminuiu 

o tmos por esta, é-se forçado a estabelecer a outra para todos os casos” (MONTESQUIEU, 

2000, p. 95) 
37

. 

 Essa pulsão do poder punitivo pode ser explicada como uma tendência incontrolável 

do poder estatal a aumentar a punição penal, aumentar os níveis de controle sobre as pessoas 

dentro e, mais recentemente, fora das prisões, aumentar a quantidade de pessoas presas, 

aumentar a quantidade de pessoas vigiadas por penas alternativas, aumentar a quantidade de 

condutas que poderão ser apenadas criminalmente e, finalmente, aumentar a imposição de dor 

nas pessoas selecionadas pelo sistema, seja a dor decorrente da execução de penas corporais, 

como a pena privativa de liberdade, seja como outras maneiras mais sutis de agonia, como a 

originada da demora e da estigmatização do processo penal.  

Ao longo de toda a formulação garantista, a crença na virtude da razão jurídica e o 

reconhecimento da característica despótica do poder aparecem somente como fatores de fundo 

da teoria. Para Ferrajoli, o poder de punir é discricionário e poderia se adequar às 

conveniências, contudo eventuais arbitrariedades ou expansões seriam controladas pela 

sujeição do poder de punir às normas impostas. É por isso que os garantistas acreditam que 

sua hipótese é uma técnica de redução da discricionariedade, de aumento de garantias e do 

consenso social (CADEMARTORI; XAVIER, 2001, p. 25). 

 

 

                                                 
37

 Sobre o aumento da demanda por punições mais severas, Bruno Shimizu esclarece que a pulsão punitiva pode 

ser também analisada pelo viés da psicanálise. SHIMIZU, 2016. 
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 As Teorias do Consenso partem do pressuposto de que existe um contrato social –

depois substituído pela ideia positivista – que é um limite externo ao sistema punitivo, que 

antecede a existência da lei formal e fundado em jusnaturalismo antropológico.  Segundo 

Baratta, um modelo amparado no contratualismo só é válido e eficaz se usar legitimamente a 

força de um Estado imparcial. Todavia, a realidade apresenta-se tão distante disso, que a 

hipótese de sociedade consensual cede espaço para formulações que veem a interação social 

como primacialmente conflituosa. Como consequência, “excluindo do pacto os sujeitos 

vulneráveis, e tornando juridicamente invisíveis a desigualdade e a violência estrutural”, 

ganham espaço para as Teorias do Conflito, contrárias à ideia de pacificação proposta pelo 

contratualismo. 

 A argumentação metafísica que justificava o Estado a partir do consenso, após a 

consolidação do liberalismo e da burguesia detentora do capital e dos meios de produção, se 

transforma em argumentação jurídica: o poder de punir seria legitimado por manter o 

consenso social e prevenir as condutas que violassem a sociedade (CARVALHO, 2013c, p. 

150). Em outras palavras, com a ascensão da burguesia, o fundamento do poder de punir 

passa da metafísica do contrato social para a crença no rito positivista garantidor da ordem: 

Assim é forjada a ideia de a punição constituir-se como um direito público 

subjetivo do Estado que nasce com a prática do delito. Com a violação livre 

e consciente do pacto social, corporificado nas normas de condutas 

positivadas (direito público objetivo), é atribuído às instituições do sistema 

punitivo o direito-dever de punir. Os únicos limites impostos à atividade 

punitiva são aqueles designados pelo próprio Estado. Neste cenário são 

consolidadas as ideias de direito de punir e de pretensão punitiva 

(CARVALHO, 2013c, p. 151). 

 Sendo assim, para que se possa avançar na discussão sobre a crise de legitimidade do 

sistema punitivo, é preciso compreender que todas as teorias analisadas anteriormente – 

absolutas, relativas ou mistas – partem de um mesmo pressuposto, ou seja, estão sustentadas 

pelo fundamento contratual sob o entendimento de que o homem abriu mão de parcela da sua 

liberdade para ter segurança: 

Neste quadro, é possível afirmar que o fundamento contratualista definirá a 

identidade do direito penal na Modernidade, moldando, conforme a 

expectativa temporal, as teorias da justificação. Significa, em outras 

palavras, que a mesma hipótese contratual configurou os diversos modelos 

punitivos oficiais, liberais (primeira modernidade), correcionalistas (segunda 

modernidade) e funcionalistas (modernidade tardia ou pós-modernidade) 

(CARVALHO, 2013c, p. 152). 
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 Exatamente por essa continuidade no fundamento de modelos que justificam as 

sanções, é possível se coadunar com a tese de Foucault de que inexistem rupturas em relação 

à punição, mas tão somente uma matriz comum: a teoria geral do contrato:  

No nível dos princípios, essa nova estratégia [de punir, que surge com a 

reforma penal do século XVIII] é facilmente formulada na teoria geral do 

contrato. Supõe-se que o cidadão tenha aceito de uma vez por todas, com as 

leis da sociedade, também aquela que poderá puni-lo. O criminoso aparece 

então como um ser judicialmente paradoxal. Ele rompe o pacto, é portanto 

inimigo da sociedade inteira, mas participa da punição que se exerce sobre 

ele. O menor crime ataca toda a sociedade; e toda a sociedade – inclusive o 

criminoso – está presente na menor punição. O castigo penal é então uma 

função generalizada, co-extensiva ao corpo social e a cada um de seus 

elementos. Coloca-se então o problema da „medida‟ e da economia do poder 

de punir” (FOUCAULT, 2011, p. 86). 

Desta forma, o contratualismo defende que o autor de um delito opta por cometer o 

crime apesar de todas as regras o direcionarem para se abster e é amparado pela premissa de 

que a lei, igual para todos, expressa a verdade coletiva e de que a violação do direito penal é 

ato de uma minoria desviada – resultado de um processo causal ou etiológico. Sob o 

argumento liberal-iluminista de que o direito e a moral estão separados, pode-se colocar a 

pessoa que comete crimes como desviante, de quem a sociedade precisa se proteger. 

(CARVALHO, 2008, p. 102).  

Em outras palavras, quem comete um delito, quando analisado sob o viés do consenso, 

estará lesando toda a sociedade. Essa pessoa – ou categoria de pessoas – pode ser investigada 

e presa para defesa do bem comum. Ao fim e ao cabo, a pessoa é presa para proteger ela 

mesma, ou seja, a sociedade que ela desejou integrar. Juarez Cirino dos Santos apresenta uma 

simples, mas importante delimitação da evolução dos fundamentos da pena:  

A Criminologia tradicional surge como crítica ao Direito Penal, porque 

apresenta um novo fundamento para o controle social: em lugar da liberdade 

como fundamento da pena, a determinações como fundamento de medida de 

segurança. Contudo, não é uma crítica do controle social das sociedades 

capitalistas, porque trabalha com a teoria do consenso, incapaz de 

compreender o conflito de classes da estrutura econômica dos sistemas 

jurídicos e políticos de controle da sociedade (SANTOS, 2012, p. 127-128). 

As teorias que entendem que a sociedade está constituída a partir de relações 

conflituosas voltam-se para processos de criminalização e relações de poder em torno das 

condutas eleitas como delitos. Há, portanto, renúncia ao fundamento consensual da sociedade, 

ou seja, não há a outorga de parte das liberdades dos indivíduos para que o Estado tenha um 

direito de punir, mas ocorre poder exercido pelas agências do sistema penal (CARVALHO, 

2013c, p. 155). Sobre o tema, Shecaira ensina que: 
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 Do ponto de vista da teoria consensual, as unidades de análise social (os 

chamados sistemas sociais) são essencialmente associações voluntárias de 

pessoas que partilham certos valores e criam instituições, com vistas a 

assegurar que a cooperação funcione regularmente. Do ponto de vista da 

teoria do conflito, por outro lado, tais unidades de análise social configuram 

uma situação bastante diferente. Para ela, não é a concepção voluntária ou o 

consenso geral, mas a coerção imposta que faz com que as organizações 

sociais tenham coesão (SHECAIRA, 2012, p. 124). 

A conflituosidade dá espaço para a constância do Estado de Polícia dentro do Estado 

de Direito. Por isso, “embora seja indispensável como farol do poder jurídico, [o Estado de 

Direito] não é nada além de um elemento orientador para o aperfeiçoamento dos Estados de 

direito históricos ou reais, mas que nunca se realiza plenamente no mundo”, de modo que sua 

observância “será sempre impedida pelas pulsões que atuam para que todos estejamos 

simplesmente submetidos à vontade arbitrária de quem manda, que é a regra do Estado de 

Polícia, permanentemente tentado a chegar ao Estado absoluto, ou seja, à sua máxima 

realização (ZAFFARONI, 2011, p. 171). 

O discurso penal torna-se, curiosamente, inverso e constrói-se sob a seguinte lógica: o 

sistema penal não funciona e isso ocorre porque ele não é suficientemente repressivo no 

combate à criminalidade; por isso, deve-se “criminalizar mais, penalizar mais, aumentar 

aparatos policiais, judiciários e penitenciários” (ANDRADE, 2006, p. 482). O poder de punir 

encontra, na suposição de que o sistema penal não funciona porque está sendo subutilizado, 

espaço para se expandir entre diversas classes sociais, linhas políticas ou ideológicas: 

A desmedida expansão do poder punitivo facilitada pelos discursos 

enganosos que, à direita e à esquerda, reforçam a busca de legitimação do 

sistema penal, enfraquecem o desejo de liberdade e favorecem a afirmação 

da autoridade e da ordem, gerando leis penais e processos penais que 

sistematicamente afastam princípios garantidores, que sistematicamente 

negam direitos fundamentais do indivíduo, que sistematicamente desprezam 

o imperativo primado das normas fundamentais nas declarações 

internacionais de direitos e nas constituições democráticas, ameaça a própria 

sobrevivência do modelo do Estado de direito democrático” (KARAM, 

2009, p. 43). 

Assim, os discursos punitivos racionalizam o poder de coação direta e a abstração 

contratualista ampara o poder de punir estatal, rompendo a fronteira entre os fundamentos e as 

justificações da pena, de forma que “o consenso sobre a legitimidade induz uma natural 

aproximação dos fundamentos da punição com as finalidades da pena” (CARVALHO, 2013c, 

p. 150). Outrossim, o fato de o poder punitivo ser facilmente adaptável a qualquer necessidade 

política facilita a formação de reformas teóricas que somente procuram novas maneiras de 

defender o que empiricamente não se controla e que não possui meios para atingir os fins 

declarados. Sobre a diversidade da pauta punitiva, adverte Vera Andrade: 
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Do governo e o Parlamento à academia, pois os Manuais de Direito Penal e 

Criminologia não ficaram, em absoluto, à margem desse processo, as 

demonstrações do hino à intolerância 100% naturalmente contra a 

criminalidade violenta de rua, se mostram implacáveis. É o momento em que 

a demanda por segurança pública através do sistema penal e das políticas 

criminais passa a colonizar a pauta dos partidos políticos, de todos os 

matizes ideológicos, realizando a poderosa intersecção da esquerda e da 

direita punitiva nos confins de um mercado eleitoral avidamente consumidor 

de criminalização primária (produção de leis penais). Diluindo, portanto, 

ideologias partidárias, o hino à intolerância faz também seus reféns 

minimalismos reformistas, cujas reformas, em vez de minimizar, têm 

ampliado, sucessivamente, o sistema penal e o controle social. (ANDRADE, 

2006, p. 483). 

Até mesmo a esquerda, que supostamente deveria estar mais próxima da ideia de 

emancipação do que de preservar o status quo opressivo-repressivo, possui linhas 

criminológicas pautadas pela manutenção e até pela ampliação do poder punitivo. Uma delas 

é o realismo de esquerda, que abandona os fenômenos da consciência, da fenomenologia e 

incorpora categorias tradicionais do delito para defender a direito penal para combater crimes 

em a vítima seja a classe trabalhadora (SCHEERER, 1989, p. 33). Nos anos 80, nos Estados 

Unidos, com os governos Reagan/Bush e na Inglaterra, com Thatcher, que clamava pela 

maior repressão às minorias e à criminalidade das massas, fez com que o discurso da esquerda 

fosse retomado e chamado de neorrealismo de esquerda.  Este defendia o rtorno ao estudo das 

causas do delito, com prioridade aos estudos vitimológicos (SHECAIRA, 2012, p. 286-287). 

Além do realismo, existe uma segunda linha teórica dentro dos discursos esquerdistas 

que defende o aumento da punição, das instituições e de atitudes repressiva para combater 

violações de direitos humanos. É um movimento que descobririu a força do direito penal e 

passarou a aceitar e cooperar com a expansão do poder punitivo como meio simbólico para 

afirmação de princípios gerais e conceitos como justiça e retribuição (SCHEERER, 1989, p. 

33). No que se referem ao sistema penal, preocupações, discursos e práticas pouco se 

diferenciam, sinalizando que, pelo menos nesse campo, a contraposição entre direita e 

esquerda perdeu mesmo sua razão de ser. Maria Lúcia Karam chamou esse movimento de 

esquerda punitiva: 

Não percebem estes setores da esquerda que a posição política, social e 

econômica dos autores dos abusos do poder político e econômico lhe dá 

imunidade à persecução e à imposição da pena, ou, na melhor das hipóteses, 

lhes assegura um tratamento privilegiado por parte do sistema penal, a 

retirada da cobertura da invulnerabilidade dos membros das classes 

dominantes, só se dando em pouquíssimos casos, em que conflitos entre 

setores hegemônicos permitem o sacrifício de um ou outro responsável por 

fatos desta natureza, que consolida com o poder maior, a que já não sirva. 

Não percebem que, quando chega a haver alguma punição relacionada com 
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fatos desta natureza, esta acaba recaindo sobre personagens subalternos 

(KARAM, 1996, p. 81).  

  A pulsão do poder punitivo pode ser expressa pela habilidade que as agências do 

sistema penal possuem para modificar os fundamentos e as finalidades da pena de acordo com 

a opção mais adequada. Até mesmo setores que pautam seus discursos pela emancipação e 

pela redução de desigualdades passaram a defender o aumento do sistema penal sob a ilusória 

sensação de que a imposição de sanções penais poderia gerar efeitos positivos na sociedade. 

No entanto, a realidade concreta do sistema penal é mais complexa do que a relação simplista 

entre cometimento de ato definido como crime e imposição de prisão. O poder punitivo não se 

amoldou só a diferentes hipóteses ao longo da história criminológica, mas também 

desenvolveu novas formas de controle, como a dominação da classe selecionada pelo sistema 

penal fora das prisões. Por isso, é preciso compreender em linhas gerais como se manifesta 

esse poder na realidade marginal.  

4.2 Cultura do medo, mídia e segurança no contratualismo 

A violência institucional pretende ser sua própria negação, conduzindo a 

uma ideologia da „tranquilização da vida social‟. No entanto, dada sua 

potencialidade, essa violência pede certo grau de legitimação só alcançável 

através do pânico (PASTANA, 2005, p. 193). 

 A cultura do medo é “a somatória de valores, comportamento e do senso comum que, 

associados à questão da criminalidade, reproduzem a ideia hegemônica de insegurança”. Essa 

cultura ganha visibilidade entre os anos de 1978 e 1988, momento em que o processo de 

redemocratização marca a continuidade do poder autoritário, com manutenção dos interesses 

políticos e econômicos (PASTANA, 2007, p. 92). Nesse momento, cresce a ideia de que o 

desenvolvimento do país estaria diretamente relacionado à segurança das pessoas em relação 

à uma nova criminalidade, uma nova classe de criminosos: 

Com a anunciada „escalada da criminalidade‟ pelo governo e pela imprensa, 

a segurança nacional deu lugar à segurança pública e o que antes 

incomodava o cidadão, ou seja, a violência institucional, passou a ser 

mostrada como a única forma de proteção. O cidadão passou a aceitar um 

controle mais ostensivo temendo não mais o Estado opressor, mas sim o 

marginal, o bandido (PASTANA, 2007, p. 93) 

 No ano de 1989, o antropólogo Ruben George Oliven, lançou o livro Violência e 

Cultura no Brasil, já retratando que a construção da multiplicação da violência urbana tinha 

se tornado um problema apontado como crônico, ao mesmo tempo em que o regime militar 

entrava em crise. No entender do autor, a sociedade brasileira foi historicamente construída 

com uso constante da violência, embora a extensão dessa violência tenha sido negada 
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sistematicamente. “No Brasil haveria uma índole pacífica supostamente herdada do 

português, que teria sabido tão gostosamente promover uma suave mistura de raças, criando 

aqui nos tópicos uma sociedade harmônica”. A proposta de segurança era falsa, já que na 

época da redemocratização a população – sem mencionar os abusos do regime ditatorial – 

tinha sido violentamente reprimida em inúmeros episódios. Entre eles, apenas como exemplo, 

tem-se Quilombo dos Palmares, Canudos, Revolta da Chibata ou guerras civis no Rio Grande 

do Sul (OLIVEN, 2010, p. 6).  

Com a expansão do trabalho livre no Brasil, “o recurso à violência torna-se uma 

constante” e já na República Velha (1889-1930) os líderes que organizaram trabalhadores 

foram reprimidos agressivamente e a questão social tornou-se “caso de polícia”. Sem ter 

como empregar toda a mão de obra livre, são aplicadas leis contra a vadiagem, de modo que 

“a violência e a tortura com que a polícia tem tradicionalmente tratado as classes populares 

[em 1989], longe de se constituírem numa „distorção‟ devido ao „despreparo‟ do aparelho de 

repressão, têm uma função eminentemente política”.  

Com o fim do regime militar, a transição também foi pautada pela força, contudo, o 

poder estatal sobre a população foi exercido com a troca de justificativa: da segurança contra 

os inimigos do regime, passou-se a lutar pela segurança contra os marginais e criminosos 

(OLIVEN, 2010, p. 6-7): 

Se considerarmos que certos temas passam a se constituir em questões 

válidas em determinados contextos sociais, é importante perguntar por que a 

“violência urbana” passou a ser considerada um problema justamente 

quando o regime começou a entrar em crise e preocupou-se em promover 

um reordenamento pelo ato que foi batizado com o nome de abertura (...) 

As causas do aumento da violência no Brasil, a partir de 1964, parecem ser 

claras; o regime que tomou o poder sentiu necessidade de aumentar a 

violência institucional para alcançar seus objetivos: acelerar a acumulação de 

capital em associação com os interesses estrangeiros e efetuar uma 

modernização conservadora. Para isto foi necessário extinguir a estabilidade 

no emprego, promover o arrocho salarial e baixar uma legislação de exceção. 

Estas medidas só seriam possíveis desmantelando as antigas lideranças 

sindicais populistas e criando a ideologia do binômio “segurança e 

desenvolvimento”, ou seja, repressão e acumulação de capital. (OLIVEN, 

2010, p. 8-9). 

 Com o fortalecimento do aparelho de repressão aumentaram a arbitrariedade e as 

desigualdades sociais, porque ao chamar para si a função de pacificar a sociedade, o Estado 

acaba lutando contra o crime, matando e torturando em nome da segurança, exatamente como 

no regime anterior (OLIVEN, 2010, p. 19). Neste quadro, para Oliven a mídia e o Estado 

consolidariam a ordem burguesa e, caso a sociedade civil se mobilizasse, seria possível 
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“encontrar mais canais de expressão e formas de reelaborar as mensagens e ideologias 

recebidas através do Estado e dos meios de comunicação em massa”. Nesse sentido, este autor 

chega a uma conclusão muito semelhante à apresentada por Ferrajoli, ao crer que a sociedade 

civil conseguiria se organizar para frear o aparato de poder estatal quando ele ultrapassasse 

seus limites.  

 Com o aumento da propagandização da criminalidade, fomentou-se a crença coletiva 

em um constante risco, impulsionando a cultura do medo e gerando um pânico social, que 

fortalece cada vez mais o imaginário de ordem. Esse risco anunciado nivela o fenômeno 

criminal e ignora “os processos de solidariedade social de cada espaço e, principalmente, as 

formas delitivas em espécie. Em outras palavras, cada espaço, ou bairro, tem uma dinâmica 

diferente, com maior ou menor sociabilidade entre os indivíduos, o que também influi na 

incidência de crimes em determinado local” (PASTANA, 2007, p. 94). 

Os meios de comunicação e os discursos políticos avivam constantemente esse estado 

de insegurança, com o reforço de estereótipos sobre crimes e criminosos e, consequentemente, 

tornando crimes assunto do dia a dia. O problema é que, ao fim e ao cabo, os discursos 

sustentados pelo medo dão legitimidade para quaisquer tipos de atos, inclusive os contrários à 

democracia. Em um ambiente alarmista, o cárcere é solução simbólica e, na prática, permite 

maior controle social, com mais vigilância, mais polícia nas ruas. (SANCHEZ, 2009, p. 313). 

A maior intervenção do sistema penal, peça-chave para o controle de 

marginalizados e dissidentes, torna-se a propagandeada solução para todos 

os problemas, sendo apresentada, em todo o mundo, por quase todos os 

políticos dos mais variados matizes, não só como uma fácil – mas decerto 

falsa – resposta aos anseios individuais por segurança, mas até como um 

pretenso – mas obviamente inviável – instrumento de transformação social 

ou de emancipação dos oprimidos. (KARAM, 2009, p. 3).  

 Baratta, além do mais, alerta que o ambiente alarmista traz consigo “hábitos mentais 

seletivos, amplamente representados na opinião pública, e que se manifestam também nos 

discursos dos juristas”, o que faz com que a projeção de segurança esteja sempre relacionada 

com a política criminal, com a defesa do coletivo. Desta forma, pode-se concluir que embora 

o discurso se paute pela segurança pública e defenda bens jurídicos coletivos e abstratos, uma 

parcela da população é subtraída da política de segurança pública, não recebendo atenção 

estatal ou respeito a seus direitos: propaga-se a ideia de que somente as ações que busquem 

reduzir o crime e prender mais bandidos farão com que a sociedade esteja protegida e, assim, 

se civilize e desenvolva (BARATTA, 1997, p. 57). 
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 Pela reprodução midiática, os papéis de vítimas, compostos por grupos sociais 

privilegiados, e de agressores, representados pelos grupos marginalizados e perigosos, são 

homogeneamente distribuídos. Nessas abordagens, a notícia ganha ares novelísticos e não são 

questionados os critérios ou a eficácia das políticas de segurança (PASTANA, 2007, p. 102-

105). A realidade é tão evidente, mas tão ocultada, que a punição de pessoas das classes 

dominantes, dá a sensação de que não há seletividade no sistema: 

A punição de um ou outro réu identificado como enriquecido ou poderoso 

em nada altera o perfil global daqueles que são preferencialmente 

selecionados para cumprir o papel de “criminosos”, servindo tão somente 

para construir a legitimação aparente do sistema penal e melhor esconder, 

sem maiores perdas, seu papel na manutenção e reprodução dos mecanismos 

de dominação. (KARAM, 2009, p. 27). 

Do perfil dos atores do sistema judicial, à luz da seletividade, pode-se perceber que 

com mais ou menos clareza uma série de escolhas é feita sobre o que deve ser explícito ou 

não. Isso significa que a extensa publicidade em torno do sistema penal mantém mentiras 

como a ausência de seletividade encobertas, pois dá-se para o público em geral a sensação de 

que realmente os crimes são cometidos somente – ou quase somente – por um grupo marcado 

pela mesma etnia, local de moradia, condição financeira (PASTANA, 2007, p. 101).  

Empiricamente, tais considerações são confirmadas. Segundo dados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN) a população carcerária é composta majoritariamente por 

jovens, negros, de baixa escolaridade e de baixa renda. Os jovens – entre 18 e 29 anos – são 

56% dos presos, enquanto a população total do país é composta por somente 21,5% de 

pessoas nessa faixa etária (BRASIL, 2014, p.48). A população brasileira é composta por 51% 

de negros – categoria que inclui pretos e pardos – e 67% da população carcerária é negra, 

tendência observada entre a população carcerária masculina e feminina (BRASIL, 2014, 

p.50). O grau de escolaridade das pessoas presas é bem mais baixo que o do restante da 

população: 80% dos presos não completaram o ensino fundamental; na sociedade livre a taca 

é de 50% (BRASIL, 2014, p. 58).  

O perfil de “clientes” do sistema penal é muito bem determinado e, segundo Maria 

Lucia Karam, os operadores do direito escolhem seus próprios “inimigos” de acordo com suas 

tendências político-ideológicas. A partir da cultura do medo cria-se um ambiente de 

“emergência perene” ou “limbo jurídico permanente”. Em momentos de exceção, é comum 

que a produção legislativa seja utilizada com fins autoritários, se distanciando de controles 

garantistas. Ante o exposto, embora a pareça formalmente que essa situação de emergência 

constante possam se inserir no Estado Democrático de Direito, na prática “vão sendo 



72 

 

instituídos espaços de suspensão de direitos fundamentais e de suas garantias” que fazem 

crescer o Estado de polícia dentro da aparência de Estado Democrático de Direito (KARAM, 

2009, p. 13). 

Analisando não apenas a responsabilidade do Legislativo no crescimento do sistema 

penal, mas também a do Poder Judiciário, Salo de Carvalho alerta que “o racismo se infiltra 

como uma espécie de metarregra interpretativa da seletividade, situação que permite afirmar o 

racismo estrutural, não meramente conjuntural, do sistema punitivo” (CARVALHO, 2016, p. 

649). Para compreender esse fenômeno são consideradas algumas hipóteses para o Poder 

Judiciário, subjetivamente, reafirmar esse estereótipo: (i) a Lei de Crimes Hediondos, marco 

inicial da adesão ao populismo punitivo, iniciado na década de 1990; (ii) a política criminal de 

drogas, pautada por indeterminações normativas e previsão de punibilidade abstrata; (iii) os 

delitos patrimoniais sem violência; (iv) os delitos patrimoniais violentos, com penas  

desproporcionais, tal como pena mínima de 4 anos para o roubo e de 6 anos para o homicídio; 

(v) os substitutos penais, utilizados em associação, não como alternativa, com a pena privativa 

de liberdade
38

; (vi) o aumento da severidade nas condenações, com penas mais próximas dos 

limites máximos e; (vii) o encarceramento crescente de adolescentes. (CARVALHO, 2016, p. 

630). 

O controle da seletividade penal é tão específico sobre esse grupo de pessoas, que a 

seletividade parece ser mais um fator que mantém firme a estrutura do direito penal e não uma 

disfunção passageira e corrigível do sistema penal (PASSETTI, 2006, p. 91). Com a 

percepção da criminalidade construída com pouca relação com a realidade, são perpetuadas 

distorções, “desnecessário dizer, não acidentais”. “Não é casual que os grupos de status 

negativamente privilegiados – negros, migrantes, desempregados, viciados – tenham sua 

participação nos crimes, invariavelmente, superestimada” (PASTANA, 2007, p. 108).  

A estrutura já prevê a seletividade e “pelo que parece a relação que existe atrás da ação 

do aparato punitivo é criada por este” (SANCHEZ, 2009, p. 297), porque se os supostos 

delitos que chegam ao Poder Judiciário não fossem “selecionados”, não existiria como o atual 

sistema de Justiça, pela estrutura física, recursos humanos e tecnológicos absorver essa 
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 “Os dados do DEPEN são reveladores, embora muito defasados: (a) 1995: 149.000 penas de prisão e 80.400 

penas e medidas alternativas; (b) 2002: 239.000 penas de prisão e 102.4000 penas e medidas alternativas; (c) 

2006: 401.000 penas de prisão e 301.400 penas e medidas alternativas; (d) 2007: 420.000 penas de prisão e 

422.500 penas e medidas alternativas (equiparação); (e) 2008: 440.000 penas de prisão e 498.700 penas e 

medidas alternativas (momento da inversão, com o aumento das penas e medidas alternativas em relação às 

penas de prisão); (f) 2009: 474.000 penas de prisão e 671.000 penas e medidas alternativas” (CARVALHO, 

2016, p. 644). 
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quantidade de demandas. Em outras palavras, se não existisse uma clara opção das agências 

de controle penal em proibir, fiscalizar e penalizar somente uma parcela das condutas 

tipificadas, o sistema entraria em colapso. Manter somente um perfil de pessoas presas, por 

longos períodos e em condições degradantes, por mais ocultado que seja, é um pressuposto da 

manutenção do sistema penal e uma opção política reafirmada por governos com as mais 

variadas orientações ideológicas. 

Para o sociólogo Edson Passetti, a distorção do sistema penal se mantém fora das 

prisões com a aplicação de outras penas que não a de prisão, mas que incidem também de 

maneira aflitiva. Atualmente o “controle a céu aberto – como liberdade assistida, 

semiliberdade, prestação de serviços à comunidade, disseminação de tribunais de pequenas 

causas, leis de penas alternativas, justiça restaurativa... –” sem que, contudo, ocorra a redução 

do encarceramento (PASSETTI, 2006, p. 86). O maior problema, nessa expressão do poder 

penal além do cárcere, é que essas penas ou medidas alternativas são apresentadas como se 

não possuíssem natureza penal, já que são muitas vezes editadas por regulamentos civis e 

administrativos. Contudo, se o descumprimento de quaisquer normas tiver como 

consequência a possibilidade de prisão, “o que se verifica por detrás dessa capa administrativa 

é o aumento da rede de controle punitivo e do escopo da criminalização de condutas no 

espaço urbano” (MINHOTO, 2015, p. 305). 

Entre as muitas expressões que a punição pode presentar, são apresentadas neste 

estudo ao menos três maneiras distintas de manifestação do poder de punir expansivo: (i) o 

poder exercido dentro dos estabelecimentos prisionais, instituições asilares e diuturnamente 

violadoras de direitos humanos; (ii) o poder de controle empregado sobre as pessoas 

sancionadas com penas alternativas ao cárcere e; (iii) o poder exercido na periferia, a céu 

aberto e sem a chancela do ordenamento jurídico. 

Exemplo desta última expressão de poder é o ocorrido em 21 de outubro de 2016, 

quando os corpos de cinco jovens foram encontrados em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo; 

em 20 de novembro seguinte, sete corpos foram encontrados enterrados em uma mata, na 

Zona Oeste do Rio. Entre os acontecimentos, duas semelhanças: todos os mortos eram de 

baixa renda, moradores da periferia e, supostamente, mortos por policiais. A seletividade e a 

violência extra-muros não é característica restrita desses fatos: segundo o Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública de 2016, mais de três mil pessoas foram mortas pela polícia em 2015. 

Nas palavras de Passetti “trata-se da conformação das periferias das grandes cidades como 

campos de concentração” (PASSETTI, 2006, p. 94):  
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Entre 2009 e 2015 são 2.572 policiais mortos, número que não encontra 

similar em nenhum outro país do mundo. Para efeito de comparação, o 

número de policiais mortos no Brasil em um ano é o mesmo que as mortes 

de policiais na Inglaterra em 98 anos. Nos EUA, morreram 41 policiais em 

serviço no ano de 2015, contra 103 no Brasil, ou seja, mais que o dobro. 

Os números são claros, vivemos uma guerra civil não declarada que faz 

vítimas de todos os lados, sejam policiais ou a população. 

Nesta “guerra de todos contra todos”, um fator chama a atenção. Tanto as 

vítimas policiais quanto as vítimas da sociedade, regra geral, possuem a 

mesma origem. No caso dos policiais, são as praças (soldados, cabos, 

sargentos e subtenentes), e, no caso das vítimas da sociedade, a grande 

maioria é oriunda das periferias. A questão que se coloca, a partir desta 

constatação é: por que os “sem camisa” estão matando os “descamisados”, e 

vice-versa? (LOTIN, 2016, p. 28).  

Laurindo Dias Minhoto estuda a sociologia da punição moderna e apresenta algumas 

tendências verificadas em estudos sobre o poder punitivo. Ele conclui que o conceito de 

neoliberalismo não considera toda a complexidade da dimensão da mudança urbana e do 

governo das cidades contemporâneas, mesmo balizado com a teoria focaultiana e levando em 

consideração a insegurança social, que este mesmo modelo ajuda a instaurar. Assim, o 

professor conclui que embora existam análises que apontem a cidade “como o lugar de 

excelência onde se pode ver e registrar o caráter seletivo da contenção punitiva da pobreza”, 

não é considerada a “tendência de extensão da racionalidade neoliberal ao próprio governo 

dos espaços urbanos” (MINHOTO, 2015, p. 304): 

A emergência de novas estratégias e técnicas de controle do crime, na linha 

do policiamento de tolerância zero, da prevenção situacional e do retorno do 

banimento, que se encontram na base do fenômeno do encarceramento em 

massa, parece indicativa do modo como certa racionalidade empresarial vai 

se estendendo para o governo de muitas cidades globais e nesse percurso a 

adoção de formas seletivas e excludentes de ordenamento do espaço urbano 

vai contribuindo para redefinir e expandir o sentido e o escopo da prevenção 

e da repressão do crime (MINHOTO, 2015, p. 309).  

Ressalta-se que, apesar da opressão e violência do poder punitivo se expressar de 

maneira concentrada sobre um grupo bem determinado de pessoas, os efeitos nocivos do 

sistema penal atingem toda a sociedade. Nessa lógica, afirma o sociológico português Antonio 

Pedro Dores: 

A indignação de Wacquant não escapa a este estereótipo, quando concluiu 

serem os pobres quem está a ser gerido pelas penitenciárias. Não são: somos 

todos nós que estamos a ser geridos por estados penitenciários. Os pobres 

são apenas a imagem do outro generalizado que nos permite ignorar e ser 

cúmplices sem vergonha dos maus tratos, penais e não penais, impostos à 

maioria da população. As discriminações sociais são produzidas fora dos 

sistemas carcerários. Estes apenas beneficiam delas [sic], reforçando a sua 

legitimidade moral. É esse seu serviço público. (DORES, 2015, p. 223). 
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4.3 Inversão ideológica do discurso garantista 

 A manifestação do poder punitivo nos países da América Latina revelou uma estrutura 

do sistema penal que apresenta distorções violadoras de direitos fundamentais, principalmente 

das pessoas que sofrem a punição estatal. A difusão da teoria garantista entre os criminólogos 

e operadores do direito e, até mesmo na sociedade civil, fez com que este aporte teórico 

servisse para embasar discursos sobre a questão criminal, mas que não apresentam total 

alinhamento de significação com as premissas garantistas propostas por Ferrajoli.  

 O garantismo penal poderá apresentar-se como uma teoria reversível em duas 

situações: amparando discursos criminológicos e de política criminal diametralmente opostos 

ou funcionando como ferramenta para aplicadores observarem ou não as leis, se apegando ao 

positivismo ou à relativização de direitos do acusado para defender a sociedade. 

O primeiro problema relaciona-se com o fato de o sistema penal, como visto 

anteriormente, violar tantos direitos fundamentais quanto diz assegurar.  Alexandre Bizzoto 

aponta que existem três principais meios para mitigar ou desvirtuar a proteção dos direitos 

fundamentais. A primeira delas é o confronto entre a Constituição Federal e a produção 

legislativa, amparada pelas pressões midiáticas. A segunda é o uso do discurso jurídico para 

dissimular a manutenção da ideologia da defesa social. A terceira é a apropriação do discurso 

garantista para dar aparência de constitucionalidade a abusos penais. Atendo-se a este desvio, 

é possível apontar situações em que o discurso garantista é indevidamente apropriado por 

diferentes linhas teóricas das ciências criminais, invertendo por completo a proposta inicial de 

Ferrajoli de redução de condutas tipificadas, penas e violências (BIZOTTO, 2009, p. 5-6). 

 Luciano Feldens alerta que a propagação imprecisa do termo garantismo, geralmente 

associado a discursos críticos sobre o sistema penal, serviu inclusive para criar um 

“etiquetamento maniqueísta” de profissionais do Direito, que passaram a ser categorizados em 

“garantistas” e “antigarantistas” de acordo com a postura que assumam em relação à 

legitimidade penal ou à efetivação de garantias previstas na lei. O que chama atenção, 

entretanto, não é tanto o uso desregrado da categoria garantista, mas a capacidade dessa teoria 

de embasar discursos radicalmente opostos, como abolicionistas e sociodefensivistas 

(FELDENS, 2010, p. 258-259):  

São formuladas pretensões que se afirmam garantistas, mas que na prática 

(discursiva ou jurisdicional) não passam de orientações formalistas, na 

medida em que deixam concretamente a proteção ao ser humano em segundo 

plano. Há uma apropriação dos discursos garantistas com resultados 
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interpretativos jurisdicionais que dão aparência de legitimidade aos abusos 

punitivos (BIZOTO, 2009, p. 131). 

Sobre a segunda maneira de inversão dos propósitos garantistas, parte-se do 

pressuposto que, para Ferrajoli, “o direito é uma construção humana e pode elaborar ele 

mesmo condições e critérios de justificação das decisões por ele admitidas como válidas”. 

(1998, p. 71). O garantismo, ao se apresentar como formulação normativa, considera que os 

espaços eventualmente disfuncionais do sistema de justiça seriam corrigidos com o aporte da 

regra correta, de modo que seu desafio seria aumentar a incidência da regra e a 

constitucionalização dos valores que assegurem direitos fundamentais. O desafio do 

garantismo, na aplicação das leis, é fazer com que as garantias propostas não sejam 

desvirtuadas ou assegurar que o magistrado considere a primazia do respeito aos direitos 

fundamentais antes de se propor a proteger abstratamente a sociedade.  

Como visto, a axiologia garantista é marcada pela separação entre moral e direito, 

considerada um princípio implícito do garantismo. Por isso, os legisladores não poderiam 

redigir normas que dessem espaço para juízos de valor, lacônicas ou arbitrárias. Gabriel 

Divan, entretanto, alerta que no sistema liberal-contratualista, no qual se insere o garantismo, 

não é raro que a regulamentação jurídica ou administrativa de determinado fenômeno ocorra 

para ocultar intuito contrário, ou seja, é uma tentativa de oficializar situações de desníveis 

patentes. Nessas situações, “a exceção triunfa mais do que nunca quando se instala enquanto 

„lei‟, eis que atua como sempre, guardando um respaldo de normalidade” (DIVAN, 2016, p. 

120).
39

 

Ao mesmo tempo que o Poder Legislativo tem sua responsabilidade afetada com a 

criação de leis que não asseguram garantias, mas legitimam determinações políticas, o Poder 

Judiciário também é afetado por discursos da cultura do medo e, até mesmo os operadores do 

Direito passam a ser influenciados pelo pânico e pela proposta de defesa da sociedade. “A 

pressão que a sensação de insegurança causa nos intérpretes, desnatura a formação da norma 

limitativa” (BIZOTTO, 2009 p. 129). Observando a prática, tem-se que: 

(...) o que se vê é um amontoado de decisões judiciais extremamente 

calcadas no legalismo infraconstitucional, de modo a cristalizar uma 

verdadeira aberração aos valores contidos no texto fundamental. Com efeito 

[Paulo Ricardo] Schier comenta que esse é um dos grandes problemas atuais, 

pois „de nada vale qualquer concepção emancipatória se continuarem os 

                                                 
39

 Nessa linha é construído o modelo de estado de exceção de Giogio Agambem: “O estado de exceção não é um 

direito especial (como o direito da guerra), mas, enquanto suspensão da própria ordem jurídica, define seu 

patamar ou seu conceito-limite. ” (AGAMBEM, 2004, p. 15). 
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juízes a aplicar leis do século passado‟, negando a força normativa da 

Constituição” (ALMEIDA, 2011, p. 35 apud SCHIER, 1999, p. 92). 

A proposta de uma política de conscientização sobre os direitos fundamentais, não 

surtiu efeitos até hoje, já que parece ser comum a hipótese de que as penas são desumanas, 

mas indispensáveis. A conclusão habitual é a de que as penas desumanas são justificadas 

como merecidas, mesmo que isso signifique práticas cotidianas de tortura institucionalmente 

toleradas. (DORES, 2015, p. 230). 

Reconhece-se que há carências de legitimação inevitáveis e irremediáveis no sistema 

penal, advindas do grau de discricionariedade na interpretação da lei, na valoração de provas, 

na conotação do fato, na determinação da extensão da pena e, assumindo que não há como 

solucionar todos esses problemas, o garantismo se propõe a ser técnica que atua sobre as 

carências notórias do sistema penal, mas que ainda podem ser remediadas (FERRAJOLI, 

1995, p. 547). 

Para prevenir delitos e ser técnica de minimização de violências o juiz não deve variar 

conforme a discricionariedade e a oportunidade da ordem administrativa e política 

(FERRAJOLI, 1995, p. 546). Portanto, a partir da criação e da aplicação de normas justas, o 

garantismo defende ser possível conter o sistema punitivo. Sendo assim, essa teoria coloca no 

sistema penal a responsabilidade de limitar a si mesmo, pois Ferrajoli elege o juiz como 

intermediador da minimização do sistema penal, de quem se exige imparcialidade, prudência, 

equilíbrio, ponderação e “dúvida como hábito profissional e como estilo intelectual” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 546).  

 Segundo Zanon Junior, ao manter a discricionariedade judicial sem resposta 

satisfatória, Ferrajoli não inova significativamente em relação à proposição juspositivista 

clássica, porque, ao fim e ao cabo, mantém o espaço de ilegitimidade no exercício do poder 

jurisdicional (2015, p. 38).
40

 A responsabilidade política do julgador muitas vezes é 

                                                 
40

 O entendimento de que a doutrina garantista não inova no pensamento criminológico, mas somente organiza 

histórica e criticamente institutos penais também aparece na fala de Geraldo Prado, na Audiência Pública: Dez 

Medidas com a Corrupção, realizada em 16 de outubro de 2016, no Seminário Internacional do Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais:  

“... Luigi Ferrajoli, ele não teve uma sacada, porque professores dedicam sua vida à investigação, à investigação 

científica. Alguns gênios têm insights, que no campo do conhecimento não se confundem com sacadas. Alguns 

gênios, de fato, dão saltos no âmbito do conhecimento de um ponto absolutamente consensual para algum que 

pareça temerário, mas isso está muito distante de um processo de simplificação da produção do conhecimento. 

Mas não foi esse o caso de Luigi Ferrajoli.  

A teoria do garantismo ou o sistema de garantias é uma formulação de Luigi Ferrajoli a partir de uma 

experiência de setecentos anos, de uma comunidade muito específica, que é a comunidade ocidental e que levou 

na pena de Ferrajoli, em seu esforço intelectual, coletivo, com os professores e alunos com os quais ele 

conviveu, com os quais convive, levou trinta anos. Trinta anos para organizar ideias que foram produzidas em 

setecentos anos. E nós professores de processo penal no Brasil somos de fato incompetentes, porque passa-se a 
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amenizada porque as decisões são confundidas com meras escolhas ou opiniões. Segundo 

Lênio Streck, não é possível naturalizar que a decisão de um ministro seja a expressão de sua 

opinião, variável de acordo com “fatores de ideologia, traumas infantis, preconceito, ou 

mesmo eventos fortuitos, como se julgamento estiver ocorrendo antes ou depois do almoço”. 

A lei, quando interpretada pelo magistrado culturalmente influenciado pelo medo e 

pressionado pela opinião pública majoritariamente punitivista, muitas vezes perde a razão de 

ser, porque os magistrados passam a opinar livremente sobre a tutela jurisdicional (STRECK, 

2014). 

A teoria do garantismo penal é utilizada até mesmo com “pedaços” de outras: o 

garantismo integral defende a união do garantismo penal e do eficientismo (PRADO; 

CASARA, 2012, p. 68). Embora as duas teorias busquem racionalizar a imposição da pena, 

esta aceita a adaptação dos meios para aumentar a punição, permitindo um direito penal de 

emergência, com funções repressora e simbólica que se destacam em momentos de crise 

econômicas-comercial ou políticas, à custa de garantias substanciais e processuais. Para os 

defensores do garantismo integral, a sociedade deve ser defendida antes do indivíduo: 

Em síntese, do garantismo penal integral decorre a necessidade de proteção 

de bens jurídicos (individuais e também coletivos) e de proteção ativa dos 

interesses da sociedade e dos investigados e/ou processados. Integralmente 

aplicado, o garantismo impõe que sejam observados rigidamente não só os 

direitos fundamentais (individuais e coletivos), mas também os deveres 

fundamentais (do Estado e dos cidadãos), previstos na Constituição. O 

Estado não pode agir desproporcionalmente: deve evitar excessos e, ao 

mesmo tempo, não incorrer em deficiências na proteção de todos os bens 

jurídicos, princípios, valores e interesses que possuam dignidade 

constitucional, sempre acorrendo à proporcionalidade quando necessária 

para a restrição de direitos fundamentais individuais implica – ao menos 

para nós – uma teoria que denominamos de garantismo penal hiperbólico 

monocular: evidencia-se desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma 

isolada (monocular) a necessidade de proteção apenas dos direitos 

fundamentais individuais dos cidadãos, o que, como visto, não é e nunca foi 

o propósito único do garantismo penal integral. (FISCHER, 2010, p. 48). 

No entendimento de Salo de Carvalho, desenvolve-se o sentimento de que as 

instituições são titulares de direitos e os cidadãos se submetem a preservá-los. Quando ocorre 

o choque dos direitos de cidadania e direitos das instituições, “os critérios dogmáticos de 

                                                                                                                                                         
ideia de que a teoria do garantismo penal ou de que de que o sistema de garantias é mais uma das invenções 

instantâneas para resolver o problema e não uma reflexão teórica que de fato trata do processo penal, de que fato 

leva em consideração a posição do acusado, mas que se estrutura para controlar o exercício do poder. Se nós não 

conseguimos explicar isso às pessoas, se não conseguimos mostrar às pessoas que não é de acusado que se trata, 

que não é de vítima que se trata, que não é de juiz que se trata, de Ministério Público, de advogado, mas de 

exercício de poder e de controle de poder, nós falhamos. Por quê? E a prova cabal disso são as Dez Medidas 

contra a Corrupção”.  Disponível em < http://www.ibccrim.org.br/tvibccrim_video/556-Audiencia-Publica-Dez-

medidas-contra-a-corrupcao>. Acesso em 22 nov. 2016. 
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interpretação e resolução dos conflitos (ponderação de valores) invariavelmente dão 

preponderância aos valores e aos interesses do Príncipe (interesse público ou de Estado), 

sacrificando os princípios” (CARVALHO, 2008, p. 105):  

Para maquiar a vontade de punição, vislumbra-se ser comum a utilização, 

por parte dos juízes, de argumento fundado na sua posição de garantidor 

constitucional para justificar, através dela, a atuação de oficio para buscar a 

verdade real. Parte-se da sustentação de uma imaginária neutralidade e do 

compromisso constitucional que deve ter o magistrado, para agir faticamente 

na condição de inquisidor. (BIZOTTO, 2009, p. 172). 

 Em sentido contrário, parte da doutrina entende que a redução de garantias processuais 

aumenta a relativização das formas e, consequentemente, crescem os espaços de arbítrio e 

reduz-se a imparcialidade dos magistrados. “Em resumo: a partir de uma epistemologia 

inquisitiva, as garantias processuais, em sua concretude, passam a ser vistas como entreve a 

eficiência repressiva” (PRADO; CASARA, 2012, p. 69). 

Devido à sua predisposição por fazer concessões (com o pretexto de 

favorecer a eficiência) no que diz respeito aos princípios de garantia e 

limitação dos quais depende a normalidade do direito penal, o eficientismo 

também encontra elementos integrantes do pacto social e do sistema de 

direitos fundamentais. A anormalidade do direito penal eficientista é sempre 

um mau negócio também em termos de eficiência, inclusive nos casos em 

que essa anormalidade pareça imediatamente compensada por alguns 

resultados obtidos na luta contra o crime. Não somente porque é quase 

impossível demonstrar que esses resultados não poderiam ser obtidos 

respeitando as normas constitucionais em matéria penal, mas, 

principalmente, porque as lesões dessas normas no cálculo geral da 

eficiência do ordenamento jurídico do Estado de direito incidem de modo 

grave e significativo sobre a confiança dos cidadãos, sobre o consenso social 

do qual alimenta a Constituição e, consequentemente, sobre a própria 

eficácia do pacto social. (BARATTA, 1997, p. 66). 

Assim, na segunda maneira de inversão do garantismo, a responsabilidade confiada 

aos operadores do direito é desvirtuada e se expressa na forma de distorções durante o 

processo decisório. Em situações desviadas da proposta de Ferrajoli, a garantia aos direitos 

fundamentais não é efetivada ou porque há um apego excessivo à lei e interpretações 

restritivas geram normas que reduzem a esfera de direitos ou porque o magistrado deixa de 

aplicar a lei com disposições que protegem os réus e condenados.  

No primeiro sentido, o positivismo jurídico age como uma máscara e o juiz se prende 

completamente ao texto de lei e, sem levar em consideração a realidade do sistema penal, cai-

se no equívoco de admitir juridicamente qualquer decisão tomada a partir de critérios 

políticos, com a função do Judiciário de validação, de aparência de legitimidade para o poder 
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estabelecido. A literalidade da lei é utilizada até mesmo para desviar a aplicação de garantias 

expressamente dispostas no texto constitucional. 

Ocorria aplicação da lei contrária aos direitos fundamentais do preso quando havia 

controvérsia sobre qual o lapso inicial para progressão de regime do semiaberto para o aberto: 

se a partir do transcorrer do lapso temporal ou a partir da sentença constitutiva do direito de 

progressão. Apesar do requisito do lapso temporal para progressão ser objetivo, por muito 

tempo os tribunais julgaram alegando que a decisão do juiz de execução concedendo a 

progressão de regime era constitutiva (ROIG, 2014, p. 322). Recentemente, no final de 2015, 

o Supremo Tribunal Federal reviu esse entendimento e passou a assegurar que o lapso comece 

a ser contado a partir da data em que se cumprir o requisito objetivo para progressão do 

regime fechado para o semiaberto, reconhecendo que o caráter dessa decisão é declaratório,  

efetivando o direito de progressão de regime e permitindo o desencarceramento de milhares 

de presos que dependem das varas de execução para terem sua liberdade concretizada 

(BRASIL, 2015). 

Em um segundo sentido, a aplicação da lei pode contrariar a ideologia garantista 

quando, ao contrário de se apegar fortemente ao texto legal para reduzir direitos, as 

disposições legais são claramente ignoradas. 

Em 17 de fevereiro de 2016, a Corte Suprema decidiu que os condenados em segunda 

instância pela Justiça poderão iniciar o cumprimento da pena se o tribunal ad quem rejeitar 

recurso de apelação e mantiver a condenação proferida em primeira instância. Para os 

ministros, após uma segunda confirmação da sentença, mesmo antes do trânsito em julgado, 

cessa a presunção de inocência, contrariando expressamente o texto constitucional: “Artigo 

5º, inciso LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 

penal condenatória ”. O tema foi debatido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 

43 e 44 e, por maioria, o Supremo manteve o entendimento prevendo a possibilidade de 

execução provisória (SUPREMO..., 2016). 

O segundo exemplo de desconsideração da lei envolve as condições de 

encarceramento. O artigo 41 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal) 

dispõe que os presos têm direito à alimentação suficiente e vestuário; exercício das atividades 

profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas; assistência material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa; entre outros. Contudo, sabe-se que as condições de 
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aprisionamento no Brasil não só se distanciam do dever ser da lei, mas são exemplares no que 

tange a violações de direitos humanos
41

. 

A norma jurídica produzida pelos julgadores é insistentemente omissa – para não dizer 

conivente ou promotora – em relação ao exercício concreto do poder penal. Se não existir, 

portanto, rigidez quanto à norma que deverá surgir da interpretação dos julgadores, as pré-

compreensões ao processo interpretativo irão condicionar toda a cadeia de significantes e, em 

uma tradição autoritária, o resultado é que “acaba por esvaziar o conteúdo 

democrático/libertário do dispositivo legal” (PRADO; CASARA, 2012, p. 72).  O Poder 

Judiciário é colocado, no modelo garantista, como um superpoder, capaz de proteger os 

pactuantes do contrato social por diretivas fixadas constitucionalmente. Contudo, na prática 

verifica-se que para manter o Estado de Direito, muitas vezes o ordenamento jurídico é 

suspenso e, desta forma, a discussão em torno da fundamentação da pena parece não fazer 

diferença quando a real polêmica parece ser somente qual a melhor interpretação jurídica para 

dar aos fatos (ACOSTA, 2008, p. 17).  

O uso acrítico da categoria garantista, faz com que esta sirva como base de discursos 

punitivistas e abolicionistas ao mesmo tempo, possibilitando que juízes justifiquem suas 

decisões restritivas de direitos fundamentais dos acusados e réus, tanto com um apego 

excessivo à lei, quanto com sua completa desconsideração amplia-se o espaço para justificar o 

poder punitivo. A consequência dessa ampliação, é a perda da força da crítica ao status quo 

perde espaço, o que dificulta sua alteração (STRECK, 2014). 

  

                                                 
41

 Sobre a execução penal no Brasil: “Em nosso país, soa paradoxal a relação entre execução da pena e 

humanidade, pois os cárceres e agências do sistema penal que possuímos, a injunção da pena privativa de 

liberdade acaba por prescrever a própria violação de direitos humanos. Os cárceres, na verdade, como observado 

por Haberle, desafiam não apenas a dignidade do homem (concretamente considerado), mas a dignidade 

(abstrata) da própria humanidade” (ROIG, 2014, p. 36-37). 
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4. A DESLEGITIMAÇÃO PENAL 

Os problemas relativos ao sistema jurídico-penal e suas instâncias e 

agências, como um todo, por sua vez seguem volumosos e seguem 

simbióticos ou amalgamados, a despeito das metodologias, subdivisões e 

epistemes que se prefira para a crítica (DIVAN, 2016, p. 119). 

Pela análise da realidade do sistema penal, é possível perceber que o ser e o dever ser 

estão muito distantes e não possuem mecanismos práticos para redução das distorções 

mencionadas. Viu-se que o sistema penal cria mais problemas do que resolve, acumulando 

dor e sofrimento, com altos custos sociais.  

É possível concluir que variando de acordo com a teoria da pena mais confortável com 

o momento histórico, político e econômico o sistema penal protege a si mesmo, mas não 

protege as pessoas selecionadas por ele, porque não previne conflitos e “não apresenta efeito 

positivo algum sobre as pessoas envolvidas nos conflitos” (ANDRADE, 2006, p. 72). 

Nesse sentido, o sistema penal não consegue reduzir ou controlar o poder punitivo, por 

isso avanços humanizantes e democráticos, que parecem proteger os direitos fundamentais 

dos transgressores, somente “preservam a violência do foco de dominação em seu limite de 

tolerabilidade possível”, e o poder punitivo consegue operar em simbiose com seus desvios. 

Um modelo que consegue conviver com um grau tão alto de desrespeito a direitos 

fundamentais possui, ao fim e ao cabo, uma violência legitimável (CHIES, 2002, p. 132).  

Em outras palavras, sob o pretexto de conter violências e vinganças particulares, o 

próprio projeto civilizatório ocidental foi marcado pela imposição de dor, inclusive estatal, 

com o respaldo de propostas punitivistas (CARVALHO, 2012, p. 169), “sobretudo porque o 

poder penal, longe de seguir a programação civilizatória de supressão das crueldades, do 

homem natural, será construído, ele próprio, como instrumento de violências” (CARVALHO, 

2012, p. 170). O Direito Penal não possui, portanto, capacidade de limitar o poder punitivo e a 

violência praticada pelo Estado e, embora isso possa ser um desejo, não é uma realidade ou 

mesmo um potencial (CHIES, 2002, p. 131). 

A ilegitimidade do sistema se confirma quando se percebe que ele sequer é essencial 

para a organização social, ao menos no que tange à solução de conflitos e, aqui, 

desconsiderando a criação e os impactos da cultura do medo e do punitivismo. A cifra negra – 

número de eventos criminalizáveis, mas que não são levados ao conhecimento do Poder 

Judiciário ou mesmo autoridade policial – permanece bastante alta. Dados da primeira 

Pesquisa Nacional de Vitimização, publicada em maio de 2013, apontam que somente 19,9% 
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das vítimas notificaram oficialmente os crimes ocorridos. Quer dizer, considerando os crimes 

da pesquisa, a taxa média anual de subnotificação de crimes é de 80,1%. Além disso, a 

notificação dos crimes é mais alta pelas vítimas de classes mais altas: 

Em relação às variáveis socioeconômicas e demográficas, a taxa de 

notificação dos crimes é maior entre as vítimas que compõem a classe A, 

segundo o critério Brasil de segmentação (22,9%) e os de nível superior 

(24,2%).  

No extremo oposto, é interessante perceber que a subnotificação fica um 

pouco acima da média em um estrato específico de alta vitimização – entre 

as vítimas com idade de 16 a 24 anos, 79,3% deixaram de reportar à polícia 

os crimes ou ofensas que sofreram ao longo dos 12 meses que antecederam a 

pesquisa. Comunicaram pelo menos um deles, 20,7% das vítimas desse 

segmento (SENASP, 2013, p. 13).  

Como o sistema não consegue incorporar todos os conflitos que lhe caberiam, setores 

informais da sociedade passam a realizar um trabalho essencial para a solução de conflitos 

longe da esfera penal, são compostos pela “economia subterrânea, os estilos de vida 

alternativos, os partidos „verdes‟, os novos movimentos sociais” (SCHEERER, 1989, p. 32).  

Como diversas teorias legitimadoras da pena se alternaram na manutenção de um 

discurso que mantem e expande as forças penais, para Gabriel Divan não há oposição entre as 

teorias legitimadoras tradicionais da pena e o garantismo penal, que “nada mais seria do que 

uma singela retomada dos cânones do discurso liberal-político”, não obstante seja um pacote 

melhor acabado de propostas ideológicas e substanciais para política criminal liberal-

contratualista (DIVAN, 2016, p. 116). 

5.1 Garantismo: um sistema legitimador da pulsão punitiva 

Na construção garantista, a afirmação de que existem graus de efetivação dos direitos 

humanos dá a sensação de que, em algum momento no futuro, será possível aproximar a 

validade e a vigência das normas e os direitos fundamentais serão constantemente mais 

assegurados. Para atingir tais evoluções, seria preciso que a atividade legiferante fosse mais 

alinhada com valores previamente positivados em normas superiores. Além disso, o Poder 

Judiciário deveria atuar de maneira crítica e distante de decisões opinativas e influenciáveis 

pela maioria ou por discursos midiáticos. Se assim fosse, o garantismo conseguiria reduzir a 

violência na sociedade, prevenindo novos crimes, evitando reações particulares contra os 

agentes desviantes e aplicando sanções penais equitativas conforme as garantias processuais 

penais. 
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Esses possíveis sucessos da doutrina garantista não são verificados na prática penal, 

entre outros fatores, porque a construção de um modelo exclusivamente normativo deixa de 

considerar dados empíricos e aposta no sistema punitivo para conter a si mesmo, ou seja, 

confia que a criação de normas justas, a serem aplicadas por juízes imparciais, revestiria o 

poder de punir contra arbitrariedades. A suposta autolimitação não ocorreu e, contrariamente, 

explodiram os índices de encarceramento e aumentou a violência institucional nas periferias e 

nos estabelecimentos prisionais. 

  O pressuposto metodológico de separação entre normas positivadas e fenômenos da 

vida terminou aumentando a profunda discrepância entre os “discursos oficiais, elaborados 

pelas teorias de justificação, e as funções efetivamente exercidas pelas agências de 

punitividade” (CARVALHO, 2013c, p. 146). Ao ignorar a expressão letal e seletiva – e, 

portanto, genocida – do sistema penal, a parte mais problemática do exercício de um poder 

que precisa ser controlado é encoberta, de modo que “a pena não pode ser pensada no „dever 

ser‟, mas sim na realidade letal dos nossos sistemas penais concretos” (BATISTA, 2012, p. 

91): 

Se o pensamento dogmático-ortodoxo atribui a esta forma de abordagem [ao 

garantismo] o rótulo de equívoco metodológico (ou vício ideológico), o 

presente estado parte do pressuposto de que as metodologias devem ser 

adequadas à vida, e não a vida servir às fórmulas metodológicas, ou seja, se 

as metodologias não tem inserção no real são elas mesmas um equívoco” 

(CARVALHO, 2013, p. 52).  

 A construção teórica garantista, contudo, não é acrítica, pois é formulada a partir da 

certeza de que sua completa observância é utópica, “porque, de fato, nunca se realizou nem 

nunca será realizável” (FERRAJOLI, 2009, p. 38): 

Infelizmente temos de reconhecer que o modelo aqui descrito de jurisdição 

como atividade cognitiva de aplicação da lei é um modelo teórico (e 

normativo) desmentido (e violado), de facto, por largos espaços de 

discricionariedade gerados pelo déficit de garantias do nosso sistema 

judicial: da falta de garantias penais, por causa da inflamação legislativa e 

da indeterminação semântica dos tipos de crimes que abriram espaços 

incontroláveis de discricionariedade à intervenção penal, em contradição 

com o princípio da estrita legalidade; da debilidade das garantias 

processuais, por causa da degenerescência do nosso processo acusatório, 

após as alterações de emergência de 1992, que desequilibraram o processo, 

reforçando enormemente o papel da acusação em prejuízo da defesa, e o 

inquérito em prejuízo do julgamento. (FERRAJOLI, 2011, p. 17). 

Ainda em relação à prática penal Ferrajoli pontua que há um desequilíbrio formado 

pela a degenerescência da legalidade – pilar de sua base normativista – que desqualifica todo 

o sistema penal, aumenta arbitrariedades, compromete a ação penal, enfraquece a natureza 
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cognitiva das sentenças e reduz a legitimidade do poder judicial e de sua independência 

(FERRAJOLI, 2001, p. 18): 

Trata-se certamente de perspectivas de longo prazo, destinadas 

provavelmente a não ser nunca realizadas. Mas é também certo que o 

defasamento radical entre lei e realidade, entre os direitos solenemente 

proclamados nas nossas múltiplas cartas constitucionais e a desolante 

ausência de garantias para a sua proteção, é um defasamento contrário ao 

direito positivo vigente e devido essencialmente não a dificuldades técnicas, 

mas sim à permanente indisponibilidade do poder – qualquer poder – para 

suportar os custos dos limites, das regras e dos controlos [sic]” 

(FERRAJOLI, 2001, p. 211, g.n.). 

 Ocorre que, para limitar o poder de punir, que, como visto, não respeita os limites 

impostos pela lei, o autor defende a retomada da legalidade penal para “reabilitar o primado 

da função legislativa e limitar o poder dos juízes, ancorando-o à sujeição à lei e à sua função 

cognitiva”, através da reforma de toda a legislação penal, não só sobre a reserva da lei, mas 

também sobre a reserva de código (FERRAJOLI, 2001, p. 18). 

Isto posto, é evidente que Ferrajoli constrói sua teoria consciente de que o cárcere é 

instituição concomitantemente “antiliberal, desigual, atípica, extralegal e extrajudicial ao 

menos em parte, lesiva para a dignidade das pessoas, penosa e inutilmente aflitiva” 

(FERRAJOLI, 1995, p. 413), mas o garantismo é um modelo que não dá ferramentas para 

superação das violações que denuncia. Defende a existência de um dever ser moral, que está 

positivado no ser jurídico da constituição, ao passo que o dever ser jurídico é desconfirmado 

pelo ser da realidade. Ao estar consciente da realidade penal e optar por um método em que a 

teoria justifica a si mesma, no entanto precisa ser externamente justificada pela prática penal, 

o garantismo cria um dever ser que só se mantém enquanto crítica ao sistema penal, mas não 

como emancipação ou de superação da crise de legitimação punitiva.  

Assim, só haveria justificação do sistema penal e manifestação legítima do poder de 

punir se o modelo do dever ser jurídico tivesse alguma efetividade na realidade do sistema 

penal, ou seja, se fosse capaz de conter o poder de punir.  Para Elena Larrauri a conclusão 

sobre o modelo garantista é singela: enquanto não forem apresentadas evidências de que os 

fins garantistas são realizáveis pelo modelo normativo proposto, não há como defender tal 

formulação teórica. Em outras palavras: um sistema normativo só pode ser considerado 

legítimo quando, em alguma medida, comprova que os fins previstos poderão ser alcançados. 

Se não for provado que a pena imposta pelo Estado poderá prevenir a ocorrência de novos 

crimes, que é preferível ao autor sofrer a violência da pena estatal a sofrer a vingança 
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particular, não é possível justificar a própria existência do sistema penal (LARRAURI, 2000, 

p. 10). 

 Para explicar porque o garantismo penal não só legitima, mas reafirma a espiral de 

violência, é preciso compreender que existe uma aporia teórica na hipótese de Ferrajoli, 

porque sua formulação será comprovada a posteriori, com a verificação do plano do ser. 

Entretanto, para essa possibilidade, seria imprescindível abrir mão do pressuposto 

metodológico que parte da Lei de Hume. O autor italiano diz que sua formulação teórica será 

comprovada a posteriori, com base em investigações empíricas que demonstrem sua 

efetividade: 

Com efeito, se uma doutrina permitir justificar o todo, seria uma ideologia 

realista, ao passo que se não permitir justificar nada, seria uma ideologia 

idealista. Do que se segue das justificações oferecidas, sobre a base de uma 

doutrina de justificação da pena, devem consistir, para não serem degradadas 

por sua vez em operações de legitimação apriorística e, portanto, 

ideológicas, em justificações relativas e condicionadas. Mas exatamente, 

serão justificações a posteriori, parciais e contingentes, na medida em que 

abram de ser em cada caso o produto da comprovação de um grau de 

realização satisfatório do bem jurídico assumido como um fim e da 

ponderação deste com meios penais justificados. E será, por outra parte, 

perfeitamente compatível com não justificações e hipóteses de reforma ou de 

abolição igualmente a posteriori, parciais e contingentes do sistema penal 

valorado ou de cada uma de suas instituições. (FERRAJOLI, 1995, p. 326, 

g.n.).  

 Sob essa construção, o garantismo corre o risco de não se legitimar como modelo 

racional nem mesmo no plano teórico (LARRAURI, 2000, p. 22). Ferrajoli cria uma espécie 

de ciclo justificativo, pois para ele as demais teorias que se propõe a justificar a pena, como as 

retributivas e as preventivas, não apresentam o motivo da existência de cada conceito e 

instituto que compõe o Direito Penal. Desta maneira, as teorias apresentadas não trariam as 

justificativas das particularidades do Direito Penal: 

Elas oferecem uma justificativa a priori, não deste ou daquele conceito de 

Direito Penal ou deste ou daquele seu instituto particular, mas do Direito 

Penal ou da pena enquanto tais, quaisquer que eles sejam. Daqui o seu 

caráter ideológico. Na verdade, elas confundem os critérios ou parâmetros de 

justificação por elas propostos – por exemplo, a prevenção dos crimes ou a 

reeducação dos condenados – com as próprias justificações, tornando-se 

assim irrefutáveis perante tudo aquilo que possa acontecer de facto: também 

perante a não prevenção, de facto, de crimes ou a ulterior deseducação dos 

condenados que possa resultar do cumprimento da pena. (FERRAJOLI, 

2008, p. 54).  

 Consequentemente, se a pena de prisão não tem qualquer como provar sua capacidade 

preventiva, tal fato já é suficiente para deslegitimar essa sanção. Por isso, Larrauri afirma que 

a Lei de Hume é violada no garantismo penal, já que é pressuposto de sentido de qualquer 
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norma a possibilidade de que ela seja mais observada do que violada e, se aplicada, que atinja 

seus fins. Nesse entendimento, Ferrajoli incorreria na falácia normativista que procura 

denunciar: 

Mas neste caso nos encontramos frente a doutrinas normativas propriamente 

ditas, senão frente a ideologias viciadas pela falácia normativista: porque é 

condicção de sentido de qualquer norma a possibilidade de que seja 

observada (apesar de violada) e, se comprovarmos que o fim prescrito não 

pode materialmente se realizado e apesar disso assumimos como possível a 

realização como critério normativo de justificação, isso quer dizer que a tese 

da possível realização, contraditória com a da irrealização, tem sido derivada 

da norma violando a lei de Hume. (FERRAJOLI, 1995, 324). 

Para Ferrajoli, a separação da construção normativa da realidade violadora de direitos 

humanos que sempre existiu na aplicação de modelos penais deve sempre ser respeitada. O 

modelo normativo, entretanto, se justificaria a posteriori, na medida em que tenha um grau de 

realização satisfatório. Antes adentrar no fato de que os meios propostos pelo garantismo não 

resguardam direitos da população e, tampouco, do acusado, sabe-se que a justificativa 

apresentada pelo autor italiano, ao fim e ao cabo, permanece dependente de análises do campo 

do ser que não são aferíveis.  

 Ignorando a opção metodológica mencionada e analisando tão somente a possibilidade 

de alcance dos fins propostos pela pena, conclui-se que o garantismo não conseguiu 

solucionar a crise de legitimidade que recai sobre o sistema penal (QUEIROZ, 1999, p. 146).  

Ferrajoli alega que a sanção penal faria com que as pessoas optassem por não cometer 

crimes. Como já afirmado no primeiro capítulo, não há nenhuma confirmação da existência 

ou de qual a intensidade do nexo entre previsão, cominação e execução de penas e a decisão 

pessoal de praticar ações proibidas. Ainda que existisse esse nexo, certamente a pena privativa 

de liberdade e a estrutura do sistema penal de hoje não são as primeiras ou únicas respostas 

para os conflitos penais.  

Para exemplificar a opção rápida pelo cárcere, Larrauri alega que a existência da pena 

de morte pode, eventualmente, fazer com que a certeza da morte do agente, evite que ocorram 

linchamentos do condenado. Contudo, como a pena de morte é sabidamente violadora de 

direitos humanos, a pena que seria aplicada para proteger o condenado acaba se tornando mais 

um fator que viola direitos assegurados ao transgressor: “A questão se apresenta é „por que 

razão Ferrajoli não está disposto a arguir que a pena de prisão é também uma vulneração de 

direitos humanos? ‟” (LARRAURI, 2000, p. 10). 
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Em última hipótese, mesmo que não houvesse qualquer equívoco metodológico e 

mesmo que se comprovasse que a prisão é uma sanção que produz efeitos positivos, para que 

uma teoria fosse válida e legitimasse o poder de punir, seria preciso que fossem especificadas 

as condições em que a pena seria executada, sendo essencial ainda comprovar que entre os 

possíveis meios reativos ao delito, o cárcere seria o menos lesivo (LARRAURI, 2000, p. 24).  

Por acreditar na legitimidade e na imprescindibilidade do poder punitivo, Ferrajoli 

entende que a extinção desse poder constitui-se projeto improvável de comunidades que se 

amparam na solidariedade, na fraternidade e em métodos ineficazes de composição 

patrimonial das ofensas (FERRAJOLI, 1995, p. 251). Nesse sentido, os abolicionismos 

seriam: 

(...) doutrinas axiológicas que impugnam o direito penal como ilegítimo, ou 

porque moralmente não admitem nenhum tipo de objetivo como capaz de 

justificar as aflições que o mesmo impõe, ou porque consideram vantajosa a 

abolição da forma jurídico-penal da sanção punitiva e a sua substituição por 

meios pedagógicos ou instrumentos de controle de tipo informal e 

imediatamente social (FERRAJOLI, 1995, p. 248-251). 

Todavia, o autor faz duras críticas às crenças abolicionistas, que são cunhadas de 

“moralismo utopista e nostalgia regressiva por modelos arcaicos e tradicionais de 

comunidades sem direito”, e ainda seriam “improváveis projetos de microcosmos sociais 

fundados na solidariedade e na irmandade, vagos objetivos de „reapropriação social‟ dos 

conflitos entre ofensores e vítimas e métodos primitivos de composição patrimonial das 

ofensas” (FERRAJOLI, 1995, p. 249- 251). 

Mesmo criticando fortemente o abolicionismo, Ferrajoli reconhece dois méritos das 

doutrinas que defendem a extinção da pena: se colocam ao lado de quem cumpre a pena e não 

do poder punitivo, permitindo a construção de um ponto de vista externo ao das instituições 

vigentes, o que favorece a autonomia da criminologia crítica e a pesquisa de fatores culturais 

e sociais da origem da desviação e da relatividade histórica e política de interesses penais. Por 

isso, alega que “deslegitimando o direito penal de um ponto de vista radicalmente externo e 

denunciando-lhe a arbitrariedade, bem como os custos e o sofrimento que o mesmo traz”, o 

movimento abolicionista inverte o ônus da prova em relação à justificação. Isso significa que 

não é o abolicionismo que precisa demonstrar a ilegitimidade do poder de punir e da pena, 

mas, primacialmente, as teorias legitimadoras da pena precisam justificar adequadamente as 

vantagens da pena (FERRAJOLI, 1995, p. 251-252). 
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A conclusão do autor italiano é que o abolicionismo é intencionalmente libertador, 

mas converge para um correcionalismo positivista, porque, em sua perspectiva, a abolição da 

pena criaria outras formas de controle informais mais aflitivas e opressoras que o próprio 

sistema penal. Isso, pois o abolicionismo levaria à sociedade selvagem – contraposta ao 

Estado de Direito –, sem qualquer ordem e abandonada à lei natural do mais forte, ou à 

sociedade disciplinar, pacificada e totalizante, na qual não seria possível se autodeterminar 

(FERRAJOLI, 1995, p. 249-254).  

Não obstante, a leitura rápida de alguns autores conhecidos como abolicionistas levou 

à conclusão de que os abolicionismos partem de fundamentações muito díspares às do 

contratualismo. Para Zaffaroni, a crítica do garantista às teorias abolicionistas não faz sentido: 

Em nossa opinião, a justificativa que Ferrajoli encontra para seu „direito 

penal mínimo‟ entra em contradição, ao menos parcialmente, com suas 

afirmativas de que as „ finalidades‟ das penas estabelecidas percentualmente 

não podem ser recusadas apelando-se para argumentos empíricos, uma vez 

que a crítica ao abolicionismo fundamenta-se, justamente, na experiência 

empírica que a operacionalidade real dos sistemas penais vigentes oferece. 

(...) essa crítica parece ignorar que o abolicionismo também não propõe um 

modelo novo de sociedade” (ZAFFARONI, 1991, p. 104). 

Por isso, buscou-se estabelecer uma conversação entre o garantismo e os fluxos 

abolicionistas apontando as aproximações e diferenciações, sobretudo a partir das construções 

de Nils Christie, Louk Hulsman e Thomas Mathiesen (AVILA, p. 545, 2016).  

A princípio, é preciso pontuar que garantismo e abolicionismo possuem fundamentos 

diversos e, portanto a evolução do garantismo nunca levará à abolição do cárcere em um 

sistema marcado por uma lógica fortemente punitivista que tende sempre a se expandir. Pela 

divergência em relação à fundamentação, à legitimidade e à continuidade do poder punitivo, 

as teorias garantista e abolicionistas são contrárias, “razão pela qual a preocupante confusão 

que as interliga não pode prosperar” (ALMEIDA, 2011, p. 30), sobretudo porque partem de 

pressupostos diversos: o garantismo foca nos potenciais custos de uma anarquia punitiva, ao 

passo que o movimento abolicionista se concentra nos altos custos que o sistema penal 

apresenta (ANDRADE, 2006, p. 479). Em muitos textos não há uma clara demarcação do 

objeto de redução ou extinção proposto, não ficando bem delimitado o que e em que 

condições devem ser abolidos a prisão, a pena ou o direito penal. 

O fundamento sobre o qual se formulou a teoria garantista, os argumentos 

contratualistas são “construções teóricas a posteriori sobre alguns direitos históricos (a 

constituição das sociedades e a manutenção da ordem social) que nada tem a ver com o que 
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realmente se passou”. A existência de posições variáveis na sociedade cria estratificações e, 

por estarem em patamares diferentes, há desarmonia e constante estado de conflito, que não é 

exceção, mas a regra (SANCHEZ, 2009, p. 293). Além disso, o argumento da ausência de 

conflitos cria a impressão de que o Estado só recorre à violência para proteger os interesses 

dos cidadãos quando há conflitos, sem desencobrir o fato de que esse conflito é constante 

(SCHEERER, 1989, p. 28). 

Exatamente por isso, a ideia do delinquente atacando toda a sociedade e vitimando a 

paz social tem como pressuposto que antes do crime a convivência social era pacífica e 

civilizada, o que, como denunciado pelas teorias do conflito, não condiz com a realidade. A 

concepção do Direito Penal como ferramenta estatal atuante contra o agente violador de toda 

ordem social não faz sentido: não existe conflito entre uma única pessoa e um Estado, já que a 

posição deste é infinitamente superior e mais poderosa. Além disso, com a centralização do 

Estado e a instituição de um poder de punir, as reações punitivas se tornam mais firmes e 

cruéis, já que o Estado, lado forte da relação penal é quem aplica a pena para manutenção da 

paz social.  

Um poder que deve limitar a si próprio tenderá, inevitavelmente, à expansão e, ao não 

defender radicalmente a extinção da prisão, o garantismo relegitima o poder e, portanto, 

perpetua o punitivismo e as características intrínsecas do sistema penal (LARRAURI, 2000, 

p. 8-10): 

Por esse aspecto, enquanto a cadeia de silogismos esculpida por Ferrajoli 

mostra-se favorável à punição, desde que numa perspectiva de direito penal 

mínimo, conforme ilustrado nos persistentes questionamentos acerca do por 

que, de quando e de como punir, o abolicionismo revela não conhecer 

qualquer legitimidade dos artefatos penais, seja pelo fundamento ético-

político por estes apresentados, seja pelos pequenos benefícios que trazem se 

comparados aos vultosos danos que acarretam. (ALMEIDA, 2011, p. 29).  

Entretanto, é precisamente o discurso utilizado pelo garantismo, segundo o qual o 

culpado está em posição mais débil em relação ao poder de punir, que ampara a expansão do 

direito penal, e termina por “proteger os elementos mais fortes da sociedade, aqueles que 

podem manipular o Direito para seus próprios interesses” (MELOSSI, 1991, p. 61). Pela 

expressão do sistema penal, pode-se concluir que, ao contrário do que é proposto pelo 

discurso do legitimador, o sistema penal não se destina a fornecer proteção, segurança, 

tranquilidade, justiça, mas é simplesmente manifestação de poder.  

Teoricamente, é um sistema racional, construído em um modelo liberal-contratualista, 

mas se recusa a abarcar qualquer pretensão de mudança de viés social. Por isso, ao não 
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marchar à frente, não propicia um avanço em direção à emancipação social, mas tão somente 

um exercício circular de justificação (DIVAN, 2016, p. 121). Neste sentido, “a absorção, o 

uso da estrutura teórica garantista por aqueles que querem, em suas premissas complacentes, 

justificar um contra discurso (a)crítico que sustenta retoricamente suas fundações” faz com 

que alguns aspectos garantistas sejam explorados sem qualquer cuidado ou poder critico, 

ignorando qualquer discussão ideológica e fazendo proliferar uma serie de considerações 

acadêmicas sobre a dupla face do garantismo, ou seja, sua face teórica somada a social 

(DIVAN, 2016, p. 118).  

5.1.1 Garantismo inábil para reduzir violências 

Sobre a violência privada e a alegação de que na ausência do sistema penal seria 

possível a imposição da lei do mais forte, Elena Larrauri relembra que quando o Direito Penal 

era “privado”, a vítima possuía um poder de disposição para iniciar e finalizar o processo, 

bem como para realizar composições ou receber indenizações do autor da lesão. Assim, os 

limites entre o “público” e o “privado” não são pautados por uma necessária contraposição de 

bom e ruim. Ademais, nem sempre a vingança privada é uma vingança de sangue, pois a 

resposta privada pode reconhecer o poder de posicionamento da vítima, o que nem sempre 

envolve um desejo de morte do culpado. O processo de transição do Direito Penal privado 

para o público foi violento e retirou do ofendido o poder de castigar e de orientar a pena de 

acordo com seus interesses (LARRAURI, 2000, pp. 12-14). 

De mais a mais, não há como defender a existência de uma pena aflitiva simplesmente 

pela possibilidade da atual estatal conter a ânsia punitiva, de modo que não é crível – e 

tampouco verificável – o argumento de que a pena deva existir tão somente porque vinganças 

privadas seriam evitadas com a expressão do poder estatal. Neste sentido, ignora-se a o ciclo 

de violência crescente, no qual as demandas punitivas se constroem a partir das respostas do 

sistema penal, ou seja, quanto mais violento e punitivo é o sistema penal, mais punitiva é a 

sociedade (LARRAURI, 2000, p. 15).  

A atual conformação do sistema penal expressa, desta forma, uma opção do Estado 

brasileiro por aderir à pauta de encarceramento. A solução dada para os conflitos penais não 

denuncia suas origens, não repara, não protege nem neutraliza o conflito.  (LARRAURI, 

2000, p. 16). Com tal realidade, pode-se concluir que o sistema penal passa a atuar à margem 

da legalidade, o que mostra que o sistema penal “não é repressivo propriamente, mas 
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configurador disciplinatório (positivo e não negativo), arbitrário e seletivo. O garantismo 

jurídico-penal é sistematicamente negado” (QUEIROZ, 1999, p. 148). 

Com a possibilidade de adequar a justificativa do sistema penal às necessidades do 

momento, quando falta um critério, logo surge outro com uma nova finalidade para a pena 

(LARRAURI, 2000, p. 17). Contudo, para não se limitar como modelo teórico, normativo, 

sem conversação com a realidade, para que a pena seja justificada seria preciso que sua 

finalidade fosse demonstrada como efetivamente cumprida, ou seja, é imprescindível que 

exista alguma comprovação ou indício de relação efetiva entre o fim que se pretende alcançar 

e a função que a pena efetivamente cumpre (LARRAURI, 2000, p. 22). 

Além de não prevenir a ocorrência de novos delitos, a aplicação da pena também não 

reduz a quantidade de sofrimento inútil existente na sociedade. Para Ferrajoli, seria preciso 

aplicar uma sanção estatal que calculasse a violência do crime e a violência que surgiria da 

falta de repressão penal, para evitar a reação dos particulares. Contudo, “inexiste esta equação 

inexorável: crime + falta de repressão penal = reação arbitrária” (QUEIROZ, 1999, p. 146-

147). A reação dos particulares não pode ser mensurada para compor uma parcela da fixação 

da quantidade de penas e a efetiva aplicação da pena não impede a perpetração de novos 

ciclos reprodutores de violência em relações particulares, como ocorrem nos linchamentos.  

Mais uma vez, o garantismo encontra dificuldades sustentação ao defender que a 

eficácia preventiva da pena se relaciona com o cálculo que garanta que a violência exercida 

pela execução da pena estatal seja menor que a soma das violências produzidas pelo delito e 

pela vingança. (LARRAURI, 2000, p. 22). Algo explicado, ilustrativamente, pela seguinte 

equação: violência originada pelo crime + violência gerada pela execução da pena < 

violência da sanção estatal.  

Se empiricamente não é possível comprovar que a sanção estatal venha a prevenir 

novos crimes ou reações privadas, mais grave é a comprovável – mas encoberta – violência 

existente na própria atuação do Estado. Superlotação, ausência de equipes mínimas médico-

odontológicas, racionamento de água, banhos gelados mesmo em invernos rigorosos, ausência 

de oferta de trabalho e estudo, parturientes algemadas, inexistência de itens básicos de 

higiene, revista vexatória de visitantes. A prisão, sobretudo nos moldes atuais, é uma opção 

valorativa e representa uma posição ideológica que permite a reprodução da intervenção 

violenta institucional(izada).  
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Desta forma, o modelo penal foi construído para evitar a barbárie, transmutou-se em 

um sistema punitivo burocrático, que vendeu a ideia de que quanto mais dor impingida aos 

bandidos mais segurança terá a coletividade (CHIES, 2002, p 140). 

Por fim, o garantismo atribui à luta popular a função de conquistar a efetivação das 

garantias que tutelam as liberdades dos indivíduos contra arbitrariedades no exercício do 

poder, “particularmente o odioso direito penal”, o que nas palavras de Norberto Bobbio, que 

prefaciou a obra mestra de Ferrajoli, é “uma aposta alta” (FERRAJOLI, 1995, p. 13). 

 A pulsão desse poder de punir, que muitas vezes não só sanciona muito, mas é cruel e 

torturador, no entendimento de Ferrajoli seria controlado pela luta social por direitos.  

Entretanto, esse viés emancipador dos grupos oprimidos há muito foi denunciado 

como sendo utópico: “os trabalhadores não foram capazes de se emancipar a si próprios do 

salariato. Menos esperança haverá de os presos se libertarem a si mesmos. Como os escravos 

também não se libertaram sozinhos” (DORES, 2015, p. 231). Por isso, “os presos lutam pela 

justiça, contra as injustiças. Mas estão longe de pensar ou poder pensar em reclamar igualdade 

de tratamento para todos” (DORES, 2015, p. 232).   

 Exatamente por não apresentar um modelo que possa, sequer de maneira superficial, 

alterar a atual conformação do exercício arbitrário do poder de punir, o garantismo propõe a 

construção de uma teoria geral de Estado de Direito Constitucional, mas elege meios teóricos 

– contratualismo – e práticos – luta social – que não são capazes de garantir a redução das 

violências públicas ou privadas. Assim, são analisadas, algumas teorias que partem de 

pressupostos teóricos diversos do contratualismo e que não reconhecem a legitimidade do 

poder de punitivo.  

5.2 Teorias deslegitimadoras 

O grande desafio para a intelectualidade dos países marginais é justamente o 

de saber elevar as estruturas teóricas sobre as ruínas de uma realidade cada 

vez mais desoladora (CIAFARDINI; ALAGIA, 1989, p. 11). 

 Os anos 60 foram marcados pelo movimento do etiquetamento ou labelling approach, 

pautado pela passagem do fundamento contratualista para a teoria do conflito, bem como o 

abandono do paradigma etiológico-determinista para adotar uma posição dinâmica e contínua. 

Da análise do criminoso e do crime torna-se comum observar também o papel ocupado pela 

vítima na relação conflituosa e a atuação e consequências do controle social, ou seja, há um 
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desvio do problema criminológico do plano da ação para o da reação (SHECAIRA, 2012, p. 

236, 251): 

Pode-se resumir o modelo explicativo sequencial dos atos do labelling 

approach da seguinte forma: delinquência primária  resposta ritualizada e 

estigmatização  distância social e redução de oportunidades  surgimento 

de uma subcultura delinquente com reflexo na autoimagem  estigma 

decorrente da institucionalização  carreira criminal  delinquência 

secundária (SHECAIRA, 2012, p. 264). 

 Embora essa vertente teórica tenha produzido inovações em relação aos modelos 

consensuais, somente na década seguinte, de 1970, se disseminaram as vertentes da 

criminologia que podem ser chamadas de críticas ou radicais (SHECAIRA, 2012, p. 249), 

embora não exista uma delimitação clara do que é ou não radical (ZAFFARONI, 2013, p. 

144). São movimentos que percebem que a redução da institucionalização só poderá ocorrer 

com a extinção do cárcere.  

 Após realizar a construção das narrativas legitimadoras da pena e inserir o garantismo 

no pensamento criminológico, apesar de não existir uma categorização ou nomenclatura bem 

determinada para as teorias abaixo, todas partem da premissa de que o sistema punitivo é 

ilegítimo, podendo ou não defender sua extinção. 

5.2.1 Teorias marxistas 

 Para Zaffaroni era de se esperar que o poder punitivo tivesse suas críticas aproximadas 

das opiniões que já defendiam colocações críticas mais amplas da sociedade e, como o 

marxismo é “a mais profunda crítica social do século passado”, é um marco ideológico que 

influenciou a criminologia crítica (2013, p. 144). Em suma, os para os marxistas, os conflitos 

surgem entre os detentores dos meios de produção, e os proletários, donos da capacidade de 

trabalho. A partir dessa premissa surgiram três linhas marxistas de análise do direito penal, 

com focos respectivamente nas causas do delito, na lei penal e no castigo (ANITUA, 2008, p. 

615). 

 A primeira delas, desenvolvida pelo holandês Willem Bonger, concluiu que o 

capitalismo é a causa dos delitos, porque empurrava as pessoas para o cometimento de crimes 

ao aumentar necessidades econômicas e reduzir sentimentos humanitários e de solidariedade e 

“o problema não se encontrava na natureza humana, mas na natureza do capitalismo e na sua 

geração de egoísmo que causa pensamento delitivo tanto entre os ricos como entre os pobres”, 

mas entre estes os efeitos seriam mais intensos (ANITUA, 2008, p. 616-617). Esse estudo das 

causas do crime, embora receba o nome de Escola de Frankfurt, porque realizado no Instituto 
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de Investigação Social de Frankfurt, não foi especificamente uma escola, mas um grande 

movimento de crítica social pautado por ideais, entre os quais podem ser destacados: Max 

Horkheimer, Theodor Adorno, Herbet Marcurse e Erich Fromm (ZAFFARONI, 2008, p. 

145). 

 A segunda perspectiva marxista, além de analisar as causas, preocupou-se com a lei 

penal.  O russo Evgeny B. Pachucanis defendeu que o direito é a forma de expressão de uma 

troca de mercadorias e que essas trocas colocam em movimento os sujeitos de direito. Ao ter 

que vender sua força de trabalho para os detentores dos meios de produção, o trabalhador se 

torna sujeito de direito e, de certa maneira, assume a forma de mercadoria (MASTRODI; 

FURQUIM, 2014, p. 161 -162). Pachukanis estende sua interpretação para o sistema criminal 

e alega que antes da existência de uma relação de troca, ou seja, de equivalência mercantil, a 

pena se limitava a vingança sangrenta, com o surgimento de relações burguesas do direito 

surge a ideia de equivalência e as ofensas poderiam ser compensadas em dinheiro e, como a 

classe trabalhadora não é detentora do capital, a troca do sistema penal passa a ser realizada 

entre tempo e delito: “o tempo torna-se quantificador da pena ao mesmo tempo em que 

mensura o valor da mercadoria” (MASTRODI; FURQUIM, 2014, p. 165). Consolidam-se, 

assim, o direito penal moderno, ou seja, burguês-capitalista, no qual a prisão personifica o 

conceito contratual de reparação equivalente: “numa transação que, a partir do cometimento 

da infração, é celebrada entre o Estado e o delinquente para o pagamento da „dívida‟ 

contraída” (ANITUA, 2008, p. 618). 

Ainda por esta perspectiva, não há como o fenômeno jurídico ser meio para superação 

do capitalismo, porque, seria necessário excluir por completo o sistema jurídico. A supressão 

do sistema penal, como o defendido pelo abolicionismo penal, seria tão somente uma parcela 

da exclusão, uma espécie de redução de danos do sistema, “que trata das consequências 

penais sem tratar das causas sociais” e, desta maneira, conserva a forma do atual modelo 

penal (MASTRODI; FURQUIM, 2014, p. 169-170). Pachukanis nunca foi considerado 

precursor ou teórico abolicionista, porque a abolição do sistema penal é retratada em sua obra 

somente como mecanismo para superação do modelo capitalista de produção, tal como a 

abolição de categorias jurídicas eminentemente capitalistas que remontam ao Iluminismo. 

Como o movimento abolicionista toma forma somente muito depois da morte do autor, 

ocorrida em 1937, não é possível inserir esse pensador como teórico do abolicionismo penal, 

embora ele defenda o fim das instituições penais como parte de um projeto maior de 

supressão jurídica. 
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A última leitura marxista concentra-se na relação histórica a quantidade de mão-de-

obra disponível no mercado e as formas e taxas de penalização (ANITUA, 2008, p. 620). A 

ideia central do livro Punição e estrutura social, de Gerg Rushe e Otto Kirchheimer, é que 

“com a pena uma quantidade determinada quantidade de pessoas deixa o mercado de trabalho, 

num momento em que há demanda trabalho no próprio sistema” (ZAFFARONI, 2014, p. 

145): 

A afinidade, mais ou menos transparente, que se supõe existir entre delito e 

pena impede qualquer indagação sobre o significado independente da 

história dos sistemas penais. Isto tem que acabar. A pena não é nem uma 

simples consequência do delito, nem o reverso dele, nem tampouco um mero 

meio determinado pelo fim a ser atingido. A pena precisa ser entendida 

como um fenômeno independente, seja de sua concepção jurídica, seja de 

seus fins sociais (...). A pena como tal não existe; existem somente sistemas 

de punição concretos e práticas penais específicas (RUSCHE; 

KIRCHHEIMER, 2004, p. 19). 

Além disso, estes autores afirmaram que o mercado de trabalho também influencia na 

forma de execução das penas, porque as condições de aprisionamento devem ser inferiores às 

da sociedade livre, pois assim seria possível alcançar efeitos dissuasórios: 

Se considerarmos a estrutural atual da sociedade moderna com todas as suas 

diferenciações, entretanto, este princípio [penas dissuasivas constituem um 

mal necessário] implica que, para combater o crime entre os estratos sociais 

desprivilegiados, as penalidades precisam ser de tal forma que estes temam 

uma piora em seus modos de existência (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, 

p. 20). 

 Autores da Escola de Bolonha, como Dario Melossi e Massimo Pavarini, criticaram a 

extensão dada ao fator economia na leitura destes marxistas e, na obra Cárcere e Fábrica 

(1979) apresentaram estudos sobre o programa de disciplinamento, estudado ao máximo por 

Michel Foucault. 

 As teorias que analisam a sociedade a partir da macroestrutura não oferecem, segundo 

Zaffaroni, “nenhuma resposta para as vítimas concretas e seus parentes e para as reclamações 

que estes e os vizinhos formulam aos políticos”. Com a atual e crescente onda punitivista, 

impulsionada pela mídia, cria a necessidade para a criminologia de dar uma resposta, “a não 

ser que prefira que os impulsos de vingança, a criminologia midiática e os políticos colocados 

de lado marchem cada vez mais na direção do modelo do Estado policial e da repressivização 

neofascista dirigida em fim de contas contra os excluídos” (ZAFFARONI, 2014, p. 163-164). 
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4.2.2 Teoria agnóstica 

O professor Tobias Barreto, considerado precursor dessa proposta, apontou a 

necessidade de negar todas as teses legitimadoras e defendeu o uso de novos mecanismos para 

conter a atuação política da pena. (CARVALHO, 2008, p. 128-129; SILVA, 2014, p. 517; 

BARRETO, 2004, p. 161-179). Após todas as críticas realizadas às teorias justificacionistas, 

alguns autores, como Zaffaroni, entenderam que não poderia ser sugerido mais um modelo 

legitimador do aparato penal. Por isso, no entender do criminólogo, é necessário apelar para 

uma teoria negativa ou agnóstica (2011, p. 98).   

Como ponderado, a doutrina garantista busca combater os abusos do poder de punir, 

mas também defende a imposição da pena como necessária e, por isso, reincide na crise penal. 

Salo de Carvalho, no entanto, aponta que tanto o garantismo quanto a teoria agnóstica estão 

pautados pela limitação das arbitrariedades punitivas. Além disso, esta teoria defende a 

utilização dos axiomas garantistas como técnicas para reduzir os danos e as dores geradas 

pelo sistema penal, o que mais uma vez aproxima as duas proposições (CARVALHO, 2008, 

p. 121-123, 137). Essa redução seria a única resposta ética, teórica e instrumental para a atual 

expressão do ser penal. (CARVALHO, 2008, p. 120). Sobre as estratégias adotadas por essa 

teoria, Salo de Carvalho ensina que são: 

Estratégias de (a) diminuição de dor e de sofrimento causados pela aplicação 

e execução da sanção penal; reconhecimento da pena na esfera da política; e 

(c) tutela do polo (processual) débil (réu/condenado) contra qualquer tipo de 

vingança emotivo e desproporcional (pública ou privada), constituem pautas 

de ações táticas de contração dos poderes das agências de punitividade 

(CARVALHO, 2008, p. 120). 

No entender de Zaffaroni, a proposta para redução do atual sistema penal é simplista, 

porque o poder de punir se expressa de uma maneira muito mais complexa e infiltrada nas 

tramas da sociedade do que fazem crer as teorias legitimadoras, expressando-se, por exemplo, 

como direito penal paralelo ou subterrâneo. Para proposição de um conceito de pena sem que 

se recorra às funções manifestas, a teoria agnóstica assume uma postura explicitamente 

negativa: não enumera possíveis funções da pena, mas entende existe uma heterogeneidade de 

funções latentes, que variam de acordo com o tipo de conflito que se propõe apenar. 

(ZAFFARONI, 2011, p. 98).  

Ao negar quaisquer funções para a pena, a teoria agnóstica desautoriza os argumentos 

mais comuns utilizados para justificação da pena, deixando claro o caráter político que a 

sanção possui. A proposta é reduzir, reconstruir a dogmática penal a partir do direito 
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humanitário, para retomar as bases do direito penal liberal com o objetivo de libertação de 

institutos autoritários e legitimadores do aparato penal (SILVA, 2014, p. 520). 

A teoria agnóstica, especialmente o modelo proposto por Zaffaroni, é criticada por 

Héctor Hernández que denomina a alcunha como Garantismo Abolicionista. Para este 

professor argentino, a ilegitimidade é a tese axiológica e o abolicionismo é somente uma 

proposta normativa, já que se utiliza da tática do judoca: o sistema penal permaneceria em pé 

somente por uma perna, isto é, permanece dentro do sistema para aboli-lo, por implosão. Com 

essa ideia de implosão, Hernández chama de insólita a redefinição do Direito Penal, que 

passaria de sistema regulador e aplicador de penas para um sistema que deve, na medida do 

possível, impedir as penas “analisando a curiosa definição do Direito Penal como antipenal” 

(HERNANDEZ, 2013, p. 607). 

4.2.3 Abolicionismos 

O abolicionismo penal é uma prática libertária interessada na ruína da 

cultura punitiva da vingança, do ressentimento, do julgamento e da prisão. 

Problematiza e contesta a lógica e a seletividade sócio-política do sistema 

penal moderno, os efeitos da naturalização do castigo, a universalidade do 

direito penal, e a ineficácia das prisões. (PASSETTI, 2006, p. 83). 

Zaffaroni refaz o percurso histórico e cultural que possibilitou a formação das teorias 

abolicionistas em A questão criminal (2013) e menciona que após o interacionismo simbólico, 

formulado por Erving Goffman, cresceu a oposição à psiquiatria e à existência de manicômios 

nas décadas de setenta e oitenta, com propostas minimização da influência das instituições 

sobre a pessoa. Paralelamente, o abolicionismo surge como movimento complexo que, na 

seara penal, procura a mesma desinstitucionalização das pessoas, através da superação do 

sistema penal, das agências, das instituições punitivas, além da própria linguagem 

criminalizadora (BATISTA, 2012, p. 110; CARVALHO, 2013, p. 295). 

Apesar de não ser uma escola ou um marco, pode-se pontuar o ano de 1983, em que se 

realizou o IX Congresso Mundial de Criminologia, em Viena, como o momento em que o 

abolicionismo ganha visibilidade (SCHEERER, 1989, p. 17). Didaticamente, Louk Hulsman 

pondera que a relação entre teoria e prática do abolicionismo pode ser bem delimitada, pois na 

prática é um movimento de ação ou pressão contra o sistema penal, como movimentos 

históricos “para a abolição da escravatura e da perseguição às bruxas e hereges e movimentos 

sociais contemporâneos como os em favor da abolição da discriminação racial e de gênero” 

(HULSMAN, 1997, p. 197) e é representado por coletivos integrados por pessoas que 

estudam e militam pelo fim do sistema penal. 
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Entre os coletivos mais relevantes, pode-se apontar o Grupo de Informação sobre os 

cárceres, fundado por Foucault; a liga holandesa Coorhhert, de Louk Hulman; o KROM, 

fundado por Mathiesen em 1969, com braços na Suécia (KRUM) e na Dinamarca (KRIM) 

(ANDRADE, 2006, p. 464). Na Inglaterra o grupo de Radicais Alternativas à Prisão (RAP) é 

destaque em 1970 (SCHEERER, 1989, p. 19), enquanto que na Argentina há a organização de 

algo semelhante através do SASID (Serviço de Assistência Social Integral ao Detenido). 

Como movimento social, portanto, o abolicionismo está em constante construção, porque 

sempre há mais o que abolir e só faz sentido como fluxo, nunca como tópica.  (ANDRADE, 

2006, p. 464; ZAFFARONI, 2013, p. 152).  

Mais importante para este estudo, contudo, é a perspectiva teórica das correntes 

abolicionistas: estruturalista, materialista e fenomenológica, respectivamente representadas 

por Foucault, Mathiesen e Hulsman, acompanhado por Christi (ANDRADE, 2006, p. 465). 

 Em comum, pode-se dizer que, por não reconhecerem uma realidade ontológica do 

delito, os abolicionismos desconfiam das classificações gerais e abstratas (SCHEERER, 1989, 

p. 23) e defendem a extinção não só do Direito Penal – programação normativa e tecnológica 

do exercício de poder dos juristas – mas de todo o sistema penal em que exista poder de punir 

estatal (ANDRADE, 2006, p. 469). Assim, o abolicionismo “não significa pura e 

simplesmente abolir as instituições formais de controle, mas abolir a cultura punitiva, superar 

a organização „cultural‟ e ideológica do sistema penal” (ANDRADE, 2006, p. 473). 

Por conseguinte, o abolicionismo não propõe a extinção de todo e qualquer controle 

social, nem busca renunciar à solução de conflitos, mas busca a “reconstrução dos vínculos 

solidários de simpatia horizontais ou comunitários, que permitam a solução desses conflitos 

sem a necessidade de apelar para o modelo punitivo (vertical) e formalizado abstratamente” 

(ZAFFARONI, 1991, p. 105). A transição para um sistema não-penal também não significa a 

retirada de garantias penais obtidas ao longo de séculos, mas essas garantias, como a 

legalidade formal e material, deveriam ser aplicadas em outros ramos do direito, já que o 

abolicionismo, em algumas vertentes, prevê a existência de um terceiro, de um direito 

regulador das relações (LARRAURI,2000, p. 9).  

Ademais, não se desconsidera, entre os abolicionistas, que com a extinção da 

linguagem, do direito e da sanção penais, surgiriam novos problemas, que exigirão novas 

respostas, pensadas de forma específica para cada tipo de conflito. Portanto, os modelos 

abolicionistas não apresentam, contudo, soluções para todos os tipos de crimes hoje 

existentes, mas propõe enfoques alternativos ao sistema sancionador.  
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Michel Foucault não pode ser tratado como um abolicionista no sentido dos demais 

autores apresentados a seguir (SCHEERER, 1989, p. 20). Entretanto, como ele realiza uma 

análise sobre diversas estruturas de poder, entre elas o sistema carcerário e como ele defende 

que o sistema punitivo moderno se legitimou pelo discurso científico da criminologia, não 

poderia deixar de ser mencionado (CARVALHO, 2008, p. 127). Contudo, antes de tratar 

especificamente de algumas das propostas abolicionistas mais debatidas, toma-se a liberdade 

para seguir a opção metodológica de Zaffaroni em A Questão Criminal e não selecionar 

aspectos particulares da crítica de Foucault, porque a obra deste autor é influenciadora de 

tantas vezes construções criminológicas e sociais que dispensa sua especificação neste estudo 

sobre o abolicionismo penal (ZAFFARONI, 2014, 144). 

O primeiro livro considerado ponto de partida do abolicionismo é de Thomas 

Mathiesen, As políticas da Abolição (1974), no qual, influenciado por preceitos marxistas, o 

autor norueguês fala em “transições constantes” (unfinished) nunca terminadas, com objetivos 

imediatos de redução do cárcere e outros com objetivos maiores. Para este teórico, os sistemas 

penais comprovaram que podem ser mais cruéis que o modelo capitalista e, “nem por isso eles 

estão fadados a desaparecer ou que seu desaparecimento esteja sendo acelerado” (ANITUA, 

2008, p. 703).  

O abolicionista resume sua teoria em três pontos: adoção de uma meta radical de 

política criminal de abolição das prisões; percepção de que as „alternativas‟ ao sistema 

punitivo podem ser perigosas, porque poderiam facilmente se transformar em novas estruturas 

parecidas com os cárceres; e necessidade de uma estratégia bem cuidadosa com previsões de 

curto prazo – negativas – e de longo prazo – positivas ou de consolidação do sistema. Em 

outras palavras, a necessidade de extinção desse sistema não impede que sejam realizadas 

reformas ou melhoras, desde que sempre negativas, ou seja, desde que sempre diminuam o 

sistema prisional, suas violências e a inobservância de direitos fundamentais (MATHIESEN, 

1989, p. 109-110). 

Para Mathiesen é essencial que não se construíssem mais prisões, entre outros motivos 

porque já se comprovou que a prevenção individual é irreal e que a prevenção geral é 

completamente incerta e a maioria dos bens jurídicos lesados pelos presos são disponíveis e 

porque a construção de novos estabelecimentos prisionais é irreversível, o que somado ao 

caráter de instituição total dos cárceres fomenta o caráter expansionista do sistema. Por fim, 

mesmo que com um custo econômico muito alto, as prisões ainda produzem violência e 

degradação nos valores culturais (MATHIESEN, 1989, p. 119-124). Embora a crítica de 
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Mathiesen já tenha mais de quarenta anos, a construção de presídios para tentar desafogar o 

abarrotado sistema carcerário nacional ainda é uma resposta considerada válida
42

. 

Uma de suas maiores contribuições, na leitura de Zaffaroni, é a apresentação do poder 

punitivo como fagocitório em relação a todos os movimentos que buscam sua extinção, “aos 

quais procura comprometer e incluir em seu discurso e ação” (ZAFFARONI, 2014, p. 153), 

porque embora a extinção das prisões devesse ocorrer a qualquer momento, é notável um 

movimento oposto, que luta pela expansão do sistema carcerário, somente vista no começo do 

século XIX, no começo da implantação dos cárceres (MATHIESEN, 1989, p. 111). Para Salo 

de Carvalho o ponto de maior destaque nesta teoria é a valorização das vítimas, que deveriam 

receber compensação financeira do Estado, apoio econômico em casos de luto e ter abrigos 

protetivos. Desta maneira, quanto mais grave o crime, maior deveria ser o apoio à vítima e 

não a pena do autor.  

Se para Ferrajoli o conceito de indivíduo é central e a ele se destinam as garantias, 

para Louk Hulsman, abolicionista mais radical, e para Nils Christie a ideia de comunitarismo 

é mais importante (ÁVILA, 2016, p. 554), porque estes dois defendem a solução dos conflitos 

ou situações-problema de maneira participativa e comunitária: “Seu modelo [de Hulsman], 

como o de Nils Christie, é o de pequenas comunidades nas quais as pessoas se controlam 

informalmente e participam da resolução dos problemas” (ANITUA, 2008, p. 701). Sendo 

assim, “equivoca-se o autor italiano [Ferrajoli] quando chama Christie de anarquista, pois 

esse, inclusive, trabalha com a concepção de multiinstituições”. Ainda nesse sentido, adverte 

que “não é possível confundir a descentralização do Estado com um anarquismo” (ÁVILA, 

2016, p. 554). 

Louk Hulsman defende a irracionalidade do poder punitivo e alegando que, ao 

contrário do que muitas pessoas pensam, o desenvolvimento da lei penal não chegará a um 

momento de evolução humanizadora. Historicamente, as intenções de reforma têm resultados 

opostos aos esperados e o poder punitivo continua crescendo em tamanho e barbárie. 

Contudo, para que esse poder permaneça em vigor é preciso que as expressões do sistema 

penal estejam “dentro dos limites do aceitável para a „opinião pública‟ ”, por isso alguns 

supostos progressos na questão criminal são sempre necessários (HULSMAN, 1989, p. 87).  

                                                 
42

 Após os massacres ocorridos no começo de 2017, o Presidente Michel Temer anunciou a criação de cinco 

presídios federais, para melhorar a situação de superlotação de outras unidades. Contudo, mesmo com as mais de 

mil vagas eventualmente criadas, o déficit de vagas seria melhor em apenas 0,4% (zero vírgula quatro por cento), 

o que não seria suficiente para realocar sequer o excedente prisional do estado do Amazonas (URIBE; 

VALENTE, 2017). 
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Neste ponto, é importante notar que uma das causas apontadas por Hulsman para o 

descontrole do poder punitivo é a falta de informação sobre como vivem as pessoas que estão 

presas e, desta forma, sofrendo diretamente os efeitos do sistema penal. Pode-se perceber, 

apenas para exemplificar, que somente nos seis primeiros dias de 2017 morreram 93 pessoas 

dentro do sistema carcerário, especificamente nos estados do Amazonas, Roraima e Paraíba. 

Sem adentrar nos motivos das mortes, muitos corpos foram cruelmente mutilados e as 

condições de aprisionamento dessas pessoas foram hipernoticiadas. Nesta situação, percebe-se 

que a população em geral toma conhecimento do quão desumana pode ser a condição de 

aprisionamento, quando ultrapassa-se o “limite do aceitável” (MASSACRE..., 2017). Nesses 

momentos, o poder punitivo é questionado, mas, crendo na sua legitimação, a conclusão é, 

sob diversos argumentos, a de que o sistema que produz barbáries e não tutela a segurança 

pública deve ser aumentado para proteger a sociedade. 

Para Hulsman, a função do criminólogo é a de continuar desmistificando atividades do 

poder punitivo e seus efeitos na sociedade, ilustrar novos modelos de organização social, 

estudar estratégias para abolir o sistema penal e contribuir para o desenvolvimento de uma 

nova linguagem que não utilize mais as categorias estigmatizadas do direito penal 

(HULSMAN, 1989, p. 105-106). Como teoria, o abolicionismo pode ser uma postura que 

compõe estudos e embates propostos por coletivos abolicionistas e nega legitimidade a todas 

as atividades de punição estatal que se delimitem como ações do sistema de justiça penal. 

Além disso, o modelo penal pode ser “uma postura abolicionista na qual não necessariamente 

a justiça criminal é abolida, mas uma maneira de olhar para a justiça criminal é abolida”. É 

o abolicionismo acadêmico, que deve pautar a visão de organizações por trás da justiça 

criminal, principalmente a universidade, e deve reprovar visões naturalizadoras da relação 

crime-pena. (HULSMAN, 1997, p. 197). Essa modificação do viés acadêmico deve iniciar-se, 

na visão de Hulsman, pela transformação da própria linguagem penal, aumentando a 

tolerância a outras expressões culturais e, caso ocorra alguma situação-problemática, não 

haverá uma redução automática do conflito a visões maniqueístas de bem e mal ou vítima e 

criminoso (HULSMAN, 1993, p. 83): “Em primeiro lugar, é preciso mudar a linguagem”. 

Não conseguiremos superar a lógica do sistema penal, se não rejeitarmos o vocabulário que a 

sustenta. As palavras crime, criminoso, criminalidade, política criminal, etc... pertencem ao 

dialeto penal, refletindo os a priori do sistema punitivo estatal (HULSMAN, 1993, p. 95-96).  

Ainda no entendimento do professor holandês, o sistema de justiça criminal 

descontextualiza as situações – problemáticas e as reproduz em um contexto muito distante 
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das vítimas, dos autores e dos outros envolvidos (HULSMAN, 1997, p. 198; HULSMAN, 

1993, p. 87), de forma que nenhum deles tem seus problemas resolvidos e ainda são criados 

novos, como a estigmatização, a marginalização social (ANITUA, 2008, p. 668-669). Nas 

palavras do próprio Hulsman: 

Para resumir, a justiça criminal consiste, por um lado, nas atividades de 

certas agências, sendo elas o fruto da organização cultural e social descrita 

previamente e, por outro lado, na recepção e legitimação dessas atividades 

nos diferentes segmentos da “sociedade”. A abolição dirige-se a ambas as 

áreas: as atividades das organizações e sua recepção na “sociedade” 

(HULSMAN, 1997, p. 201). 

 Hulsman é criticado por não apresentar uma explicação metodológica de como seria 

possível se chegar a uma sociedade com controles sociais formais completamente diferentes 

(CARVALHO, 2008, p. 132).  

Também seguindo um modelo comunitarista, com destaque para o indivíduo, Nils 

Christie publicou Os Limites da Dor em 1981, após o colapso das teorias ressocializadoras, 

alegando que o poder punitivo inflige dor intencionalmente, o que não poderia ser aceita 

antropológica e socialmente. (ZAFFARONI, 2014, p. 153; ANITUA, 2008, p. 707-708). O 

professor norueguês aponta três elementos que são usados no direito penal moderno.  

O primeiro deles é que a pena é um mal, um sofrimento com intenção de ser e 

organizado de maneira especial para isso. O segundo é que as teorias que justificam a pena e 

suas variações retóricas variam de acordo com a necessidade ou o lugar: “as teorias penais 

tem uma imagem do homem adequada ao sistema que o castigará”. E, por fim, as estruturas 

dominantes têm subcorrentes alternativas que podem ser remanescentes históricos, “mas 

também podem representar os primeiros indicadores de potenciais mudanças” (CHRISTIE, 

1989, p. 127-128). Defende, portanto, a abolição do sistema penal para o crescimento de 

soluções mais maduras construídas de acordo com cada situação, para que as decisões se 

distanciem do atual modelo dicotômico, de classificação binária que faz com que os atos 

sejam analisados ao invés das interações humanas, bem como a personalidade do acusado e 

não os problemas apresentados pela sociedade (CHRISTIE, 1989, p. 129).  

Para Christie, entre a escola clássica e o positivismo existe um pêndulo com nenhuma 

das posições estáveis e, sendo assim, as teorias que justificam a pena têm uma capacidade 

inata para modificação. “Uma razão porque se chega tão facilmente a concessões dentro do 

sistema de controle da delinquência poderia ser porque as posições extremas do pêndulo não 

são tão diferentes depois de tudo” (CHRISTIE, 1988, p. 98). Para sair da dimensão do 

pêndulo punitivo, seria preciso negar as imagens fornecidas pelo direito penal e repensar os 
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conflitos de maneira informal, reaproximando a vítima do conflito e permitindo que ela 

participe da resolução do problema (CHRISTIE, 1988 p. 125). 

Quando o Estado decide impor um castigo, estará intencionalmente impondo dor sobre 

a pessoa e, sendo assim, nem mesmo que todas as garantias dispostas na lei sejam 

asseguradas, será possível criar um sistema legítimo, porque o que ocorre no sistema punitivo 

é a “imposição de dor, dor deliberada, e o fazemos com a consciência tranquila” (CHRISTIE, 

1998, p. 65). 
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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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