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INTRODUÇÃO

Não por acaso se afirma que “o tempo presente é, por excelência, o tempo da
política criminal”.1 A política criminal é invocada em vários discursos, sejam eles jurídicos
ou políticos, aparecendo, na maior parte das vezes, como um termo vago ou impreciso,
querendo significar tudo e nada ao mesmo tempo. Neste sentido, seria possível pensar que
a política criminal nada mais fosse do que um simples modismo, ou um repositório da
opinião pública dominante.

Um estudo mais aprofundado demonstra, contudo, que a política criminal se
manifestou já na escola clássica, acompanhando toda a evolução do Direito Penal. Ao
longo deste período, e a par de sua influência no momento da elaboração das normas
penais, ela interferiu no próprio desenvolvimento da dogmática penal, fazendo com que a
ciência do Direito Penal a acolhesse e a rejeitasse, numa verdadeira ciranda de idas e
vindas.

O primeiro grande momento de influência direta da política criminal no âmbito da
dogmática penal ocorreu com Franz von Liszt, representante do positivismo naturalista.
Em finais do século XIX, o autor havia intentado para a necessidade do desenvolvimento
dos estudos de política criminal, em conjunto com aqueles da dogmática penal, a fim de
transformar o Direito Penal em uma ciência interdisciplinar, ou global. Depois de Franz
von Liszt, a política criminal permaneceu um tanto quanto esquecida pela dogmática penal,
permanecendo, até o finalismo, distante do desenvolvimento dogmático.

Por outro lado, a discussão sobre a influência direta dos valores político-criminais
na dogmática penal é extremamente pertinente se considerado o momento pelo qual passa
o Direito Penal, acusado da crise de efetividade de suas normas. O Direito Penal, e, com
ele, a dogmática penal, encontram dificuldades em acompanhar as inúmeras
transformações pelas quais passa a sociedade atual, marcada pela sua complexidade, com a
inter-relação das esferas de organização individual, bem como a transferência e
recebimento de funções de segurança de esferas alheias.
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Independentemente dos vários fatores que lhe deram origem, esta crise de
efetividade do Direito Penal acabou por gerar uma expansão dos instrumentos repressivos
penais, atribuindo-lhes uma carga difícil de suportar. A política criminal passou a ser
confundida com a opinião pública, adquirindo voz própria através dos meios de
comunicação em massa, exigindo a criminalização de um número cada vez maior de
condutas, em desrespeito às garantias individuais, tão arduamente conquistadas ao longo
dos séculos.

Não é difícil compreender, portanto, a necessidade da adoção de novos rumos quer
para a dogmática penal, quer para a política criminal, como resultado da dificuldade do
próprio Direito Penal de promover a necessária efetividade de suas normas. Neste
contexto, a inserção dos valores político-criminais no sistema dogmático apresenta-se
como promissor instrumento de concreção das normas ao caso concreto, conferindo maior
efetividade das normas penais.

A escola funcionalista pode fornecer grande contribuição neste sentido. Os estudos
elaborados por Claus Roxin e por seus seguidores colocam novamente a política criminal
em posição de destaque no Direito Penal, interferindo diretamente na construção
sistemática da dogmática penal, por meio de sua influência direta nas demais categorias do
crime. A estruturação do direito sob aspectos político-criminais permite que os dados
empíricos, sobretudo aqueles criminológicos, transformem-se em elementos fecundos para
a dogmática jurídica, abandonando a conceituação de conhecimentos ordenados, com
validade geral, e possibilitando a sua abertura ao desenvolvimento da sociedade.

Com isso, a ciência penal passa a adquirir não apenas ares de interdisciplinaridade,
mas de verdadeira confluência da política criminal sobre a dogmática penal.

O presente trabalho demonstra a atribulada relação verificada entre política criminal
e dogmática penal, a fim de responder à questão de como a política criminal pode ser
inserida na dogmática penal, e quais são os principais reflexos desta relação para a
interpretação e aplicação das normas penais. Com isso, busca uma aproximação do Direito
Penal à realidade, sem se esquecer das garantias individuais tão arduamente conquistadas
ao longo dos séculos.

O primeiro capítulo conceitua a política criminal, apresentando a sua relação com a
criminologia e com a dogmática penal, pois ambas lhe são elementares. Estabelece, ainda,
as fases ou momentos da política criminal, elegendo a fase subsuntiva como objeto de
estudo, pois é nela que a política criminal pode interagir com a dogmática penal,
oferecendo o elemento valorativo teleológico para a interpretação e aplicação das normas
penais.

O segundo capítulo traça uma síntese evolutiva da relação verificada entre política
criminal e dogmática penal nas diversas escolas penais, iniciando com o classicismo,
passando pelo positivismo criminológico, pelo positivismo naturalista, e encerrando com o
finalismo. Como estas escolas não apresentam direção única, sendo formadas por
pensadores com posturas bastante distintas, optou-se pela análise das principais obras dos
representantes de maior destaque de cada escola penal.

O terceiro e último capítulo trata da eleição da política criminal como critério
teleológico da interpretação da dogmática penal. Esta discussão apresenta como pano de
fundo o funcionalismo de Claus Roxin e de seus seguidores. Defende a posição de domínio
e de transcendência da política criminal sobre a dogmática penal. Para tanto, apresenta a
necessidade da adoção do sistema aberto pela atual dogmática penal, a fim de que o
pensamento problemático possa complementar o sistemático. Analisa as principais críticas
doutrinárias contra o posicionamento adotado. Por fim, elege as garantias individuais como
limites à influência da política criminal sobre a dogmática penal, para a consequente
manutenção do Estado Democrático de Direito.

Longe de esgotar todas as questões referentes ao tema – o qual se encontra tão em
voga atualmente – o presente trabalho procura “abrir as portas” para um estudo posterior,
no qual seja possível abordar estes outros pontos de forma mais detida. Permanece,
contudo, na expectativa de demonstrar a política criminal como um precioso instrumento
de aplicação da norma ao caso concreto.

CONCLUSÕES

O presente estudo procurou responder à questão sobre como é possível, à política
criminal, influir na elaboração da dogmática penal, como critério valorativo para a
interpretação e aplicação das normas penais ao caso concreto.

Isso não seria possível sem um conceito de política criminal, entendida como a
disciplina prático-valorativa que, com os fundamentos obtidos pela criminologia, busca
instrumentos para a prevenção da criminalidade. Foram, ainda, delineadas as três fases ou
momentos da política criminal – fase social, fase legislativa e fase subsuntiva – com
destaque para esta última. Constatou-se que, na fase subsuntiva, a política criminal atua
especificamente no processo de interpretação e subsunção da norma penal ao caso
concreto, através de sua interação com a dogmática penal, por meio do fornecimento de
elementos valorativos. Por fim, verificou-se que a política criminal não se encontra isolada
no pensamento penal, estabelecendo constante relação quer com a criminologia, quer com
a dogmática penal.

O estudo evolutivo da relação entre a política criminal e a dogmática penal permitiu
verificar o constante conflito entre elas, com importantes consequências no âmbito do
Direito Penal. Na escola clássica, entendeu-se que o pensamento de Cesare Beccaria
constituiu importante programa de política criminal, na procura de limites bem definidos
para o exercício do ius puniendi estatal, com fundamento na finalidade preventiva da pena.

Verificou-se, ainda, que o positivismo criminológico ganhou destaque com Cesare
Lombroso, em virtude de sua preocupação com as causas direta da criminalidade, por meio
da análise do homem delinquente. Seus estudos sobre o atavismo, a degeneração do
homem pela doença e a ideia de criminoso nato alavancaram a criminologia como saber
empírico, possibilitando as primeiras investigações empírico-científicas verdadeiramente
sistematizadas e ordenadas do fenômeno criminal. Concluiu-se que estes estudos foram
especialmente importantes para o desenvolvimento da política criminal, que passou a
contar, a partir daí, com os primeiros dados sobre a manifestação do crime e da

criminalidade, a fim de construir a ponte entre a criminologia, que então surgia, e a
dogmática penal.

Ao lado do positivismo criminológico, verificou-se o enorme destaque alcançado
pelo positivismo naturalista, por meio dos estudos de Franz von Liszt, autor especialmente
caro ao desenvolvimento da relação entre política criminal e dogmática penal. Partindo da
finalidade preventiva da pena, base de seus estudos, entendeu que o Direito Penal não
poderia contentar-se exclusivamente com a dogmática penal. Era necessário que ele
também se dirigisse à compreensão da realidade social, para que a norma cumprisse com o
fim para o qual foi criada. Verificou-se que foi dele a ideia inicial da construção de uma
ciência penal global, promovida pela interdisciplinaridade da dogmática penal, da
criminologia e da política criminal no seio do Direito Penal. Não obstante a importância de
suas proposições para o desenvolvimento da relação verificada entre a política criminal e a
dogmática penal, verificou-se que, especialmente em virtude de sua filiação ao
positivismo, a dogmática penal continuava a o ocupar lugar hierarquicamente superior no
conjunto das ciências penais. À política criminal cabia apenas a função de dirigir
recomendações diretivas para a reforma das leis penais pelo legislador.

No finalismo, verificou-se que, ante a preocupação de se estabelecer limites
ontológicos ao legislador penal no período pós-guerra, Hans Welzel elegeu a ação final
como a base de sustentação de toda a dogmática penal, servindo de fundamento para a
mudança de todos os elementos do crime. Concluiu-se que a contribuição mais importante
do finalismo, no sentido da aproximação da política criminal em direção à dogmática
penal, ocorreu com a elaboração, pelo autor, da teoria da adequação social, pois ela
possibilitava a exclusão típica das condutas permitidas ou não reprovadas pela sociedade,
ainda que, formalmente, permanecessem subsumidas ao tipo penal. Percebeu-se ainda que,
ao menos em sua fase inicial, - posteriormente ofuscada pelo aspecto subjetivo do tipo –, a
teoria da adequação social possibilitava a influência direta dos elementos valorativos
socialmente vigentes na aplicação das normas penais, com importantes reflexos sobre a
tipicidade penal. Neste sentido, concluiu-se que referida teoria foi o embrião da teoria da
imputação objetiva, lançada pelo funcionalismo, escola que lhe é posterior.

Não obstante a contribuição de cada uma destas escolas para o desenvolvimento da
política criminal, e, consequentemente, para a sua relação com a dogmática penal,

verificou-se que esta relação foi plenamente possível a partir do funcionalismo,
especialmente aquele de Claus Roxin e de seus seguidores, ante a defesa da influência
direta da política criminal sobre a dogmática penal, sem a necessidade de subordinação
desta última – como ocorria no positivismo naturalista. Embora constitua uma escola
heterogênea, com posturas variadas, verificou-se que, ao pensar nas funções, fins e
consequências das concepções dogmáticas sobre a realidade social, o funcionalismo é
capaz de receber, de forma mais apropriada, a inserção de elementos valorativos trazidos
pela política criminal no seio da dogmática penal, para a interpretação e aplicação
teleológica das normas penais.

Verificou-se que esta inserção dos elementos valorativos da política criminal sobre
a dogmática penal é possível de forma mais eficaz em um sistema aberto, fundado no
pensamento problemático, o qual parte da análise de casos concretos para, ao fim, chegar a
determinados pontos comuns. Isso deve ser feito sem abandonar a ideia de um sistema,
pois o último lhe confere a clareza e a segurança necessárias à dogmática, o que faz com
que o pensamento problemático possa ser utilizado em relação aos grupos de casos
resolvidos de forma insatisfatória ou injusta pelo sistema.

Constou-se, ainda, que a influência da dogmática penal sobre a política criminal
deve encontrar limites nas garantias individuais, a fim de se evitar a adoção de posturas
totalitárias, em desrespeito ao Estado Democrático de Direito. Dentre as várias garantias
individuais abrangidas de forma direta ou indireta pela Constituição da República
Federativa do Brasil, afirmou-se a dignidade humana como principal limite à atuação da
política criminal, por constituir verdadeiro fundamento do Estado Democrático de Direito,
do qual derivam todas as demais garantias. Verificou-se ainda, que o princípio da
legalidade deve ser compreendido não em sua acepção clássica, como simples forma de
limitação da atuação dos Poderes Públicos sobre os indivíduos, mas na sua concepção
funcional, como limite ou contraponto da influência dos valores político-criminais no
momento de interpretação e aplicação legislativa. Por fim, constatou-se que o princípio da
proporcionalidade permite que o magistrado sopese a necessidade, adequação e
proporcionalidade da reação penal, ante a orientação político-criminal adotada pelo Estado.
Verificou-se que todos estes princípios funcionam como importantes ferramentas de
limitação da influência da política criminal na dogmática penal.

Em suma, o presente trabalho concluiu pela necessidade da adoção dos valores
trazidos pela política criminal na construção sistemática da dogmática penal, a fim de
promover uma adequada interpretação e consequente aplicação da norma ao caso concreto.
Com isso, acredita-se ser possível promover uma aplicação mais efetiva das normas penais,
na tentativa, quiçá frutífera, de diminuir a crise de efetividade que elas enfrentam, fazendo
com que a expressão “política criminal” saia da incerteza ou indeterminação para reafirmar
a sua posição de domínio e de transcendência sobre a dogmática penal.
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RESUMO

O presente estudo sobre o tema A política criminal como critério teleológico da
dogmática penal objetiva promover uma reflexão sobre a importância da inserção da
política criminal na dogmática penal, para o fornecimento dos vetores valorativos na
interpretação e concreção das normas penais ao caso concreto. Destaca-se a política
criminal em sua fase subsuntiva, correspondente àquela incidente no momento da
aplicação das leis penais pelo magistrado ou aplicador do direito. Verifica-se, nesta
perspectiva, que a política criminal deve estar jungida à dogmática para a composição do
sistema dogmático-penal.

O estudo histórico da relação entre política criminal e dogmática penal demonstra
que estas disciplinas permaneceram apartadas até o funcionalismo. O máximo de
aproximação entre elas ocorreu com Franz von Liszt, o qual propugnava o estudo “global”
do Direito Penal, a partir da relação interdisciplinar da dogmática penal, da política
criminal e da criminologia. Não obstante a importância do autor para a aproximação da
política criminal à dogmática penal, observa-se que esta relação permaneceu embrionária,
pois a dogmática penal continuava a ocupar lugar de destaque. A política criminal
permanecia a ela submetida. Não havia real inserção, mas simples integração entre ambas.

A completa inserção da política criminal à dogmática penal foi possível a partir do
funcionalismo, principalmente aquele de Claus Roxin e de seus seguidores. Com ele, o
caráter teleológico do Direito Penal passou a ser fornecido pela política criminal, a qual
compõe o sistema dogmático, refletindo-se no momento da interpretação e consequente
aplicação das normas penais ao caso concreto. O sistema aberto, com a inserção do
pensamento problemático naquele sistemático, apresenta-se como importante ferramenta
neste sentido, permitindo a análise de grupos de casos concretos afins, com o objetivo de
atribuir maior justiça às decisões. Isso deve ser feito sem o abandono da ideia de um
sistema, pois ele confere a clareza e a segurança necessárias à dogmática. O pensamento
problemático deve ser utilizado somente em relação aos grupos de casos resolvidos de
forma insatisfatória ou injusta pelo sistema.

A influência da política criminal na dogmática penal deve encontrar limites nas
garantias individuais, de modo a se evitar a adoção de posturas totalitárias, contrárias ao
Estado Democrático de Direito. Dentre as várias garantias individuais, destacam-se a
dignidade humana, a legalidade e a proporcionalidade como ferramentas fundamentais no
impedimento da adoção de pautas político-criminais contrárias à orientação democrática e
de garantias do Estado.

RIASSUNTO

Il presente studio sul tema La politica criminale come criterio teologico della
dogmatica penale promuove una riflessione sull’importanza dell’inserzione della politica
criminale nella dogmatica penale per poter fornire i vettori valoriali nell’interpretazione e
concrezione delle norme penali alla fattispecie. Bisogna mettere in risalto la politica
criminale nella sua fase subordinata corrispondente a quella occorsa nel momento
dell’applicazione delle leggi penali dal magistrato o applicatore del diritto. In questa
prospettiva si verifica che la politica criminale va congiunta alla dogmatica per la
composizione del sistema dogmatico-penale.

Lo studio storico del rapporto tra politica criminale e dogmatica penale dimostra
che queste discipline rimangono appartate fino al funzionalismo. Il massimo
dell’avvicinamento fra di loro occorse con Franz von Liszt il quale propugnava lo studio
“globale” del Diritto Penale sin dal rapporto anti-disciplinare della dogmatica penale, della
politica criminale e della criminologia. Nononstante l’importanza dell’autore riguardo
all’avvicinamento della politica criminale alla dogmatica penale si osserva che questo
rapporto rimase embrionario visto che la dogmatica penale occupava ancora un posto di
rilievo. La politica criminale rimaneva ad essa sottomessa. Non c’era un’inserzione però
una semplice integrazione tra di loro.

La completa inserzione della politica criminale alla dogmatica penale fu possibile
sin dal funzionalismo soprattutto quello di Claus Roxin e dei suoi seguaci. Con lui, il
carattere teologico del Diritto Penale viene dato dalla politica criminale la quale compone
il sistema dogmatico riflettendosi nel momento dell’interpretazione e della conseguente
applicazione delle norme penali alla fattispecie. Il sistema aperto con l’inserzione del
pensiero problematico in quello sistematico si presenta come importante ferramenta
permettendo l’analisi di gruppi della fattispecie con l’obiettivo di attribuire una maggiore
giustizia alle decisioni. Questo va fatto senza l’abbancono dell’idea di un sistema dato che
conferisce la chiarezza e la sicurezza necessarie ala dogmatica. Il pensiero dogmatico va
utilizzato soltanto in relazione ai gruppi di casi risolti di maniera insoddisfacente o ingiusta
dal sistema.

L’influenza della politica criminale nalla dogmatica penale trova limiti nelle
garanzie individuali evitanto l’addozione di atteggiamenti totalitari contrari allo Stato
Democratico di Diritto. Tra le varie garanzie individuali si mettono in rilievo la dignità
umana, la legalità e la proporzionalità come ferramente necessarie all’impedimento
dell’addozione di modelli politico-criminali contrari all’orientamento e delle garanzie dello
Stato.

