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RESUMO 

 

ALMEIDA, Edson Amaral de. As teorias criminológicas da pena: análise dos fundamentos da 

pena criminal. 2018. 54 f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal 

Fluminense, Volta Redonda, 2018.  

 

A presente monografia tem por objetivo central dissertar criticamente sobre os fundamentos do 

discurso oficial da teoria jurídica da pena, que apresenta a pena como retribuição e como medida 

de prevenção do crime, bem como dissertar sobre o discurso crítico da teoria criminológica da 

pena, que a partir de duas teorias principais (teoria negativa/agnóstica da pena e teoria 

materialista/dialética da pena), derrubam a estética aparente das funções declaradas da ideologia 

jurídica oficial para identificar as funções reais ou latentes da pena criminal. Para tanto, busca-

se distinguir, por meio da literatura jurídica e filosófica, as funções declaradas ou manifestas da 

pena criminal das funções reais ou latentes da pena criminal, que podem explicar sua existência, 

aplicação e execução a partir da definição da pena como ato de poder político correspondente 

ao fundamento jurídico da guerra ou, partindo da análise materialista/dialética, verificar a pena 

criminal como retribuição equivalente fundada na relação capital/trabalho assalariado, que 

define a separação força de trabalho/meios de produção das sociedades contemporâneas. 

 

Palavras-Chave: Direito Penal; Teorias da Pena; Criminologia. 
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INTRODUÇÃO 

O problema das funções da pena criminal é tão velho quanto a própria história do 

direito penal e vem sendo discutido pela filosofia, pela teoria do estado e pela literatura penal 

ao longo dos tempos. O motivo da perpetuação da discussão sobre o tema reside na sua 

importância, pois as funções da pena constituem o motor propulsor da legitimação e dos 

objetivos da intervenção penal. Dessa forma, a compreensão dos fundamentos da intervenção 

penal na esfera dos indivíduos pressupõe, obrigatoriamente, o estudo das funções atribuídas à 

pena criminal.  

Por essa razão, o presente trabalho se baseia na análise crítica do discurso oficial da 

teoria jurídica da pena, que apresenta a pena criminal como retribuição e como medida de 

prevenção do crime, para chegar no estudo do discurso crítico da teoria criminológica da pena, 

que a partir de duas teorias principais (teoria negativa/agnóstica da pena e teoria 

materialista/dialética da pena), com propósito comuns, mas métodos diferentes, derrubam a 

estética aparente das funções declaradas da ideologia jurídica oficial para identificar as funções 

reais da pena criminal. Partindo disso, afirma-se não ser possível conceber as funções propostas 

pelo discurso oficial da pena criminal e, por conseguinte, não se subscreve aos argumentos 

legais da pena criminal como necessária e suficiente para reprovação do crime da criminalidade. 

Os objetivos do presente trabalho orbitam em torno de analisar o contexto histórico 

das formações dos modelos legitimantes da pena criminal, identificando suas principais 

características. De igual forma, analisa-se o discurso dos modelos deslegitimantes da pena 

criminal, fundados na criminologia. 

Em consonância com o método crítico-dialético, a pesquisa que se propõe pertence à 

vertente jurídico-teórica, por basear-se na definição, interpretação e aplicação da pena criminal, 

disciplinada dogmaticamente no Código Penal brasileiro e fundada em diretrizes de política 

criminal. Afirma-se, dessa maneira, que se trata de uma pesquisa teórica e qualitativa, em que 
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o procedimento adotado para demonstrar as funções declaradas e reais da pena criminal é a 

análise de conteúdo de textos doutrinários multidisciplinares. 

No primeiro capítulo são abordados os modelos legitimantes da pena criminal, isto é, 

as funções declaradas da pena, que constituem os fundamentos contemporâneos usuais do poder 

punitivo: o primeiro subtítulo trata do contexto histórico da pena como retribuição, em que são 

descritas e criticadas as duas principais teorias retributivistas fundadas na filosofia de Kant e 

Hegel; o segundo subtítulo trata do discurso da pena como prevenção geral de delitos, que orbita 

em torno da intimidação de potenciais criminosos com a ameaça dissuasória da pena criminal 

e da garantia da estabilidade da ordem normativa;  terceiro subtítulo versa sobre a pena como 

prevenção especial, baseada nas ideologias “re” (ressocialização, reinserção, reeducação, etc.) 

e no discurso de neutralização do condenado; o quarto e último ponto do primeiro capítulo trata 

da teoria que se propôs unificar os discursos da pena como retribuição e como prevenção, 

denominada teoria unificadora da pena. 

O segundo capítulo trata das teorias criminológicas da pena: teoria negativa-agnóstica 

e materialista-dialética: O primeiro subtítulo trata da criminologia crítica como marco teórico 

fundamental e chave interpretativa das teorias criminológicas da pena; o segundo subtítulo 

aborda a crítica sobre as funções da pena na perspectiva negativa-agnóstica, em que a existência 

da pena pode ser explicada a partir da sua definição como ato de poder político corresponde ao 

fundamento jurídico da guerra, legitimante do poder punitivo e, consequentemente, do Estado 

de polícia; e, por fim, o terceiro subtítulo expõe a teoria materialista-dialética, que verifica a 

pena criminal como retribuição equivalente do crime, fundada na relação capital/trabalho 

assalariado, que define a separação força de trabalho/meios de produção e, com isso, garante e 

reproduz o sistema social desigualdade nas sociedades capitalistas contemporâneas. 
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1. OS MODELOS LEGITIMANTES: AS FUNÇÕES DECLARADAS DA PENA 

Na análise da evolução histórica da justiça punitiva, podemos encontrar manifestações 

de teses jurídico-filosóficas que legitimam as mais diversas tecnologias punitivas e que 

fundamentam, até os dias de hoje, as teorias sobre as funções da pena nos corpos sociais. Essas 

teorias, desenvolvidas no decorrer de um processo histórico não tão linear, buscam atribuir à 

pena criminal alguma função suscetível de ser declarada pelo Estado aos membros da sociedade 

como oficial, seja uma função meramente retributiva, como equivalente ao mal causado pelo 

crime, ou mesmo uma função externa ao próprio ato de punir, com efeitos projetados para o 

criminoso e/ou para sociedade.  

Essas teorias, por representarem um discurso que acredita na pena criminal como 

ferramenta central da política de resolução de conflitos sociais, são consideradas pela literatura 

crítica como modelos legitimantes da repressão e do avanço autoritário do Estado, que assume 

para si um discurso que não corresponde à realidade e que oculta as verdadeiras funções da 

pena criminal. 

Ainda que os fundamentos legitimantes da pena criminal em determinados lugares do 

mundo e por determinados períodos de tempo tenham sido desenvolvidos de tal maneira que se 

consolidaram como algo concreto e duradouro, é possível encontrar manifestações de todas as 

teorias dentro de um único período histórico. Isso significa dizer, portanto, que há uma sucessão 

de marchas e contramarchas na história da justiça punitiva, em que tendências humanitárias e 

punitivistas sempre estiveram em luta constante, de modo que o surgimento de uma teoria não 

necessariamente indicou a superação de outra1. Dessa maneira, como o nosso principal 

propósito é compreender o surgimento, bem como desenvolvimento das teorias legitimantes da 

pena, impõe-se, necessariamente, o estabelecimento de um marco inicial para este capítulo, 

                                                           
1 MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de direito penal: dos princípios penais de garantia. 2. ed. rev., 

ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 25-26. 
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partindo das primeiras teorias a atribuírem uma finalidade à pena criminal, que foram as teorias 

que entendem a pena como retribuição do mal causado pelo crime, também chamadas de teorias 

retributivistas ou absolutas. Seguindo, trataremos da pena como prevenção geral e, por fim, da 

pena como prevenção especial. 

 

1.1. A pena como retribuição 

A discussão acerca do fundamento das teorias retributivas centrou-se, essencialmente, 

na ideia de retribuição, expiação, reparação ou compensação do “mal do crime” pelo “mal da 

pena”, de modo que a violação representada pelo delito correspondesse à uma pena como 

retribuição do mal causado, legitimada por razões de justiça2. Não por outra razão, Gustav 

Radbruch explicava a pena sob a forma de justiça comutativa, como aquela presente nas 

relações de troca; como a mercadoria corresponde ao preço, o trabalho ao salário, o dano à 

indenização, o crime deve também corresponder à pena como retribuição3. 

E deste modo a subordinação da pena a um critério de justiça comutativa faz-

nos, antes de mais nada, remontar a uma época na qual o direito penal era 

ainda um simples ramo do direito privado e em que o Estado, substituindo-se 

à vingança dos particulares, as aplicava no intuito de dar a estes uma satisfação 

condigna.4 

 

Como se vê, o conteúdo da justiça das teorias retributivistas é construído pela 

conhecida regra de talião – olho por olho, dente por dente –, cujas raízes estão nas trocas 

primitivas de bens, na equivalência econômica do escambo, que satisfazia as necessidades 

recíprocas, tudo a criar um sentimento de retribuição justa5. 

                                                           
2 Embora as discussões sobre a noção de justiça precedam a questão da retribuição, como é o caso do problema 

referente ao caráter justo ou injusto da pena criminal ou de consequências atribuídas a um comportamento humano, 

o estudo dos modelos retributivistas está na base da discussão da própria justiça. Ver mais em FERRAZ JR. Tercio 

Sampaio. Estudos de filosofia do direito: reflexões sobre o poder, liberdade, a justiça e o direito. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. p. 231. 
3 RADBRUCH, Gustav. Filosofia do direito. Trad. Cabral de Moncada. 4. ed. vol. II. Coimbra (Portugal): 

Arménio, Amado, Editor, 1961. p. 87-88. 
4 Ibidem, p. 87-88. 
5 BATISTA, Nilo. Pena pública em tempo de privatização. In: PASSETI, Edson (org.). Curso livre de 

abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 114. 
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Inicialmente fundadas com base tanto em representações mitológicas na Idade Antiga, 

racionalizações religiosas na Idade Média e no retrato do pensamento penal medieval e 

moderno do criminoso como homem racional, capacitado de plena liberdade para escolher entre 

o “bem e o mal”, as teorias retributivas elegiam o comportamento criminoso como resultado 

dessa livre vontade do indivíduo6. 

Partindo dessa análise, o retributivismo teve o seu maior grau de elaboração com o 

movimento idealista alemão, mormente pelo pensamento de Kant e Hegel7. 

Para Kant, o direito é considerado o conjunto das condições morais dos indivíduos 

produzidas pela sociedade8 e exprime uma determinação segundo a qual todos devem orientar 

suas ações de modo que cada comportamento seja considerado uma lei universal9. Trata-se de 

um imperativo categórico, – uma prescrição de “uma ação boa por si mesma”10 –, que define 

os preceitos da conduta humana por meio da relação de obrigação entre o agir e a consciência, 

expressado por meio de um dever. 

Desta maneira, Kant define a “lei da punição como um imperativo categórico”11, uma 

determinação intransigível, que deve ser respeitada e aplicada sempre que um delito for 

praticado, como forma de impor um mal em virtude do mal causado pela violação do dever de 

                                                           
6 “Se o crime é fruto de uma vontade livre e inteligente do homem, estando a responsabilidade penal ancorada na 

responsabilidade moral derivada do livre-arbítrio, nada mais judicioso do que conceber a sanção penal como uma 

forma de retribuição da culpa moral já demonstrada pelo autor do crime”. MEROLLI, Guilherme. Fundamentos 

críticos de direito penal... p. 53. 
7 Além da contribuição dos filósofos alemães, a teoria foi desenvolvida e defendida por representantes da escola 

clássica italiana nos séculos XIX e início do século XX, como Carrara e Rossi, e da escola clássica alemã, como 

Binding e Beling; no século XX por Welzel e Bettiol. Ver GRECO, Luís. A ilha de Kant. In: GRECO, Luís; 

MARTINS, Antônio. (Orgs.). Direito penal como crítica da pena. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 265. 
8 Segundo Kant, “o direito é o conjunto das condições por meio das quais o arbítrio de um pode estar de acordo 

com o arbítrio de um outro, segundo uma lei universal”. Dessa definição deriva a célebre formulação kantiana: 

“Atua externamente de maneira que o uso livre do teu arbítrio possa estar de acordo com a liberdade de qualquer 

outro segundo uma lei universal” Apud in BOBBIO, Noberto. Direito e Estado no pensamento de Emmanuel Kant. 

2. ed. Trad. Alfredo Fair. São Paulo: Mandarim, 2000. p. 113. 
9 “Isto é, que o que eu quero para mim nesta circunstância devo querer também para todos os demais, em iguais 

circunstâncias” ZAFFARONI, Eugênio Raul. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 

parte geral. 11. ed. rev. e atual. São Paulo: RT, 2015. p. 241-242. 
10 BOBBIO, Noberto. Direito e Estado no pensamento de Emmanuel Kant... p. 104. 
11 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Trad. Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003. p. 175. 
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não praticar crimes12. Porém, essa determinação deve observar também o preceito segundo o 

qual o “ser humano nunca pode ser tratado apenas a título de meio para fins alheios”13, 

justamente porque ele deve ser considerado como um fim em si mesmo.  

À medida em que a pena queira ter alguma finalidade utilitária que a transcenda, ela 

se concretizará em algo imoral, uma vez que estará considerando o ser humano como meio. Por 

isso, Kant concebe a pena como um fim em si mesmo, derivada da simples violação do dever 

moral, sem qualquer outro fim que não seja a própria retribuição. A pena, portanto, não tem 

caráter preventivo e vem fundada, como medida concreta, segundo a lei de talião, pois somente 

ela é “capaz de especificar definitivamente a qualidade e quantidade de punição; todos os 

demais princípios são flutuantes e inadequados a uma sentença de pura e estrita justiça”14. 

Nota-se, portanto, que a teoria retributiva de Kant é fundada no valor moral da lei penal 

violada. 

Em Hegel, a retribuição abandona o significado de uma necessidade moral para se 

configurar um significante de cunho jurídico15, deixando de ser um imperativo categórico para 

representar uma componente essencial da garantia do restabelecimento do direito16. Significa 

dizer que a pena, para Hegel, que também se orientava por uma justificativa retributiva talional, 

se explicava como um imperativo lógico, como sanção à violação do direito e como forma de 

garantir sua própria afirmação: se o delito é a negação do direito, a pena é a negação do delito 

                                                           
12 Partindo dessa formulação, Kant afirma o seguinte: “Mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida 

pelo assentimento de todos os seus membros (por exemplo, se um povo habitante de uma ilha decidisse separar-

se e se dispersar pelo mundo), o último assassino restante na prisão teria, primeiro, que ser executado, de modo 

que cada um a ele fizesse o merecido por suas ações, e a culpa sanguinária não se vinculasse ao povo por ter 

negligenciado essa punição, uma vez que de outra maneira o povo pode ser considerado como colaborador nessa 

violação pública da justiça” Ibidem, p. 176. 
13 Ibidem, p. 176. 
14 Ibidem, p. 175. 
15 “(...) o crime, considerado não como produção de um mal, mas como violação de um direito tem de suprimir-

se” HEGEL, Georg W. F. Princípios da filosofia do direito. Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martins Fontes, 

1997. p. 89. 
16 “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 reside na sua necessidade ao reconciliar-se ela consigo mesma mediante a 

supressão da violação do direito”. Ibidem, p. 87. 
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e, por conseguinte, a pena seria a afirmação do direito17. Disso advém a concepção de justiça 

na retribuição hegeliana, – do fato de a pena reafirmar o direito negado pela conduta criminosa 

–, configurando, para além da sua própria validação, um direito do próprio infrator: o de ser 

punido segundo o seu livre-arbítrio, de acordo com a proporção e natureza do ato criminoso18. 

Para Hegel, assim como para Kant, a pena prescinde de qualquer finalidade utilitarista, 

pois tratar o homem como instrumento para consecução de fins seria como trata-lo como ser 

alheio à própria racionalidade, como um “animal perigoso que se tenta intimidar ou corrigir”19. 

Embora se reconheça a relevância das ideias filosóficas que justificaram a formulação 

de seus preceitos, as teorias retributivas sofrem notáveis críticas por parte da literatura jurídica, 

sobrevivendo contemporaneamente apenas como resquício na fundamentação do discurso 

oficial da teoria da pena20 e principalmente como influência cultural na psicologia popular21. 

As críticas das teorias retributivas partem do reconhecimento da ausência de 

significado democrático da retribuição pura e simples, pois atribuir a pena a função exclusiva 

de retribuir o mal causado pelo crime é ignorar o comprometimento do Estado em punir apenas 

lesões a bens jurídicos, como forma de preservar a liberdade individual. Igualmente, a crítica 

                                                           
17 ZAFFARONI, Eugênio Raul; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal... p. 260. 
18 “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 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 reconheceu e à qual se deve 

submeter como ao seu próprio direito”. Op. Cit. p. 89. 
19 “Considerando-se assim que a pena contém o seu direito, dignifica-se o criminoso como ser racional. Tal 

dignificação não existirá se o conceito e a extensão da pena não forem determinados pela natureza do ato 

criminoso, o que também acontece quando ele é considerado como um animal perigoso que se tenta intimidar ou 

corrigir”. Ibidem, p. 90. 
20 Integrando a teoria unificada da pena, cuja aderência pode ser vista no artigo 59 do Código Penal brasileiro: “O 

juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às 

circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá [a pena], conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. BRASIL, Código Penal – Decreto-Lei nº 

2.848. Brasília: 1940. 
21 “Primeiro, a psicologia popular, evidentemente regida pelo talião, poderia ser a base antropológica da pena 

retributiva: a retaliação expressa no olho por olho, dente por dente constitui mecanismo comum dos seres 

zoológicos e, por isso, atitude generalizada no homem”. SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 

6. ed. ampl. e atual. Curitiba: ICPC Edições, 2014. p. 425. 
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parte da incapacidade das teorias retributivas demonstrarem seu próprio fundamento 

constitutivo: a liberdade humana de decidir livremente pela prática do ilícito. 

Em primeiro lugar, a literatura aponta que a ideia segundo a qual se pode compensar 

um mal (o delito) causando outro mal (a pena) corresponde a uma crença, um ato de fé, e o 

Estado, desde o momento em que deixa de ser constituído como poder divino e passa a ser uma 

instituição humana, fundada no poder do povo, não está legitimado para realizar uma ideia 

metafísica de justiça22. 

Para Jorge de Figueiredo Dias, a pena como retribuição deve ser recusada em razão da 

sua inadequação à legitimação e fundamentação da intervenção penal23. Se ao Estado incumbe 

proporcionar as condições mínimas de existência do ser humano e garantir a livre realização da 

sua personalidade, não pode este transmutar-se em “entidade sancionadora do pecado e do 

vício, devendo se limitar a proteção de bens jurídicos; e para tanto, não pode servir-se de uma 

pena conscientemente dissociada de fins”24. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio sobre a necessária vinculação da intervenção 

penal na proteção de bens jurídicos, Luís Greco sustenta que a própria “afirmativa da 

desnecessidade de que a pena gere qualquer ganho para que esteja justificada significa que a 

injustiça intrínseca de certos fatos já será uma razão para puni-los, sendo irrelevante se eles 

geram ou não uma lesão a um bem jurídico”25. 

                                                           
22 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general. Tomo I. Trad. Luzón Peña et al. Madri (Espanha): Civitas, 1997. 

p. 84. 
23 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral. Tomo I. questões fundamentais: a doutrina geral do 

crime. São Paulo: RT, 2007. p. 48. 
24 Ibidem, p. 48. 
25 Prossegue o autor: “a tese retributivista, por considerar irrelevante para a justificação da pena que ela gere algum 

ganho, é corolária de um princípio que, portanto, está em contradição com um importante outro princípio do 

liberalismo jurídico-penal, o de que só aquilo que gera um dano social ou uma lesão a um bem jurídico pode ser 

apenado”. GRECO, Luís. A ilha de Kant. In: GRECO, Luís; MARTINS, Antônio. (Orgs.). Direito penal como 

crítica da pena. São Paulo: Marcial Pons, 2012. p. 278. 
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A retribuição como finalidade da pena não tem, portanto, nenhum aspecto democrático 

e de contenção do arbítrio, pois ao se distanciar da proteção de bens jurídicos se aproxima de 

uma concepção incompatível com um Estado Democrático de Direito. 

Por último, a retribuição se fundamenta na livre decisão do sujeito pela prática do 

delito26, algo apontado pela literatura científica e filosófica como empiricamente 

indemonstrável. Modernamente, a neurociência questiona a liberdade inserida no ato de 

vontade, sustentando que a decisão sobre a própria conduta é zero, pois, na verdade, ela é uma 

consequência determinada por processos neuronais que estão fora do controle dos indivíduos. 

Dessa forma, sustentam que há pouco ou nenhum espaço para o livre-arbítrio27. 

  

1.2. A pena como prevenção geral 

A teoria da pena como prevenção geral, ao contrário da concepção da pena retributiva 

(absoluta), é uma teoria relativa, pois se refere à prevenção de delitos por meio da intimidação 

de potenciais criminosos com a ameaça dissuasória da pena criminal, garantindo, assim, a 

inocorrência de eventos criminosos futuros e a estabilidade da ordem normativa. O objetivo da 

função da pena para essa teoria é, portanto, atingir o indivíduo criminalizado com uma pena de 

tal maneira que essa sanção reflita nos comportamentos futuros dos outros membros da 

sociedade. Essa função atribuída a pena criminal se divide em duas formas: “uma forma 

negativa antiga e uma forma positiva pós-moderna”28. 

                                                           
26 Em que pese a adesão de parte dos iluministas à ideia de pena como retribuição, fundamentada no livre arbítrio, 

a discussão entre a Escola Clássica e a Escola Positivista sobre a liberdade de escolha pela prática da conduta “boa 

ou má” ou sobre a determinação biológica condicionante do comportamento do indivíduo pairou sobre a 

responsabilidade penal entre os séculos XVIII e XIX. Em meados do século XX, o livre-arbítrio foi absorvido pelo 

finalismo como fundamento da culpabilidade na construção welzelniana de “poder de agir de outro modo”. Ver 

WELZEL, Hans. Derecho penal. Trad. Carlos Fontán. Buenos Aires: R. Depalma, 1956. p. 152 e ss. 
27 Ver mais em HASSEMER, Winfried. Neurociências e culpabilidade. Trad. Helena Regina Lobo. Revista 

Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: IBCCRIM, janeiro/fevereiro de 2013. p. 211-235; FEIJOO 

SÁNCHEZ, Bernardo. Derecho penal y neurociências. ¿Una relación tormentosa? Revista para el Análisis del 

Derecho. nº 2. Barcelona, abril de 2011. p. 01-57. Disponível em: 

www.raco.cat/index.php/InDret/article/view/241338. Acesso em: 31/03/2018. 
28 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 6. ed. ampl. e atual. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 

2014. p. 430. 
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1.2.1. A pena como prevenção geral negativa 

A prevenção geral negativa nasce junto com a difusão da razão para todas as áreas do 

conhecimento humano, no período iluminista, em um momento de disputa do campo teórico 

entre as correntes do pensamento filosófico liberal. Surge, assim, como o principal discurso do 

liberalismo no que se refere à questão penal, no chamado “processo de humanização do direito 

penal, que fez da privação de liberdade o eixo central do sistema de penas”29.  

Cesare Beccaria, com a sua famosa obra Dos Delitos e Das Penas (1764), foi o 

responsável por sintetizar todas as ideias humanitárias desenvolvidas no período iluminista e 

proporcionar o impulso necessário à reforma das leis e práticas penais vigentes vinculadas ao 

modelo inquisitorial de justiça penal30. Com isso, Beccaria introduziu na literatura jurídica o 

esboço da prevenção geral negativa, de maneira que a pena deveria “causar no espírito público 

a impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do 

culpado”31, exercendo “apenas o grau de rigor bastante para desviar os homens do crime”32. 

Todavia, a prevenção geral negativa foi desenvolvida mais concretamente pelo alemão 

Anselm von Feuerbach. Feuerbach desenvolveu as caraterísticas centrais da pena como 

prevenção geral por meio da coação – que será física quando impedir materialmente a prática 

de crimes e psíquica quando operar sobre as paixões humanas33 –, sustentando que “a pena 

deveria exercer um efeito psicológico de intimidação no corpo social para que não ocorra a 

prática de delitos”34. Segundo Claus Roxin, a pena para Feuerbach deveria operar efeitos de 

                                                           
29 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro: primeiro volume. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Revan, 2011. p. 532. 
30 Nas palavras de Guilherme Merolli, “o nome de Beccaria desponta entre todos os seus contemporâneos não 

somente pela acessibilidade de sua obra, escrita em linguagem não culta (fato incomum para a época, já que as 

obras eram eloquentemente redigidas em latim), como também, e, principalmente, pela fundamental influência 

que o seu legado teórico exerceu sobre as reformas legislativas subsequentes”. MEROLLI, Guilherme. 

Fundamentos críticos de direito penal... p. 34. 
31 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São Paulo: Martin Claret, 2006. p. 85. 
32 Ibidem, p. 94. 
33 ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: 

Revan, 2008. p. 181. 
34 CACICEDO, Patrick. Pena e funcionalismo: uma análise crítica da prevenção geral positiva. Rio de Janeiro: 

Revan, 2017. p. 47. 
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desagrado na pisque dos membros do corpo social, de modo que essa sensação prevalecesse 

sobre os eventuais impulsos delituosos dos indivíduos não-desviantes e, desta maneira, pudesse 

exercer uma coação psíquica que evitasse a comissão do delito35.  

Em linhas gerais, a prevenção geral negativa parte de uma concepção “mecânico-

racional do humano”36, como “um ente que em qualquer circunstância realizaria a 

comparação custo-benefício”37 entre o seu comportamento, a proibição legal e o resultado 

obtido. 

Em que pese o esforço teórico dos autores ao desenvolverem as teorias preventivistas, 

críticas não foram poupadas pela literatura jurídica às funções de prevenção geral negativa. 

A crítica da prevenção geral negativa se refere, primeiramente, a ilegitimidade da 

utilização do poder punitivo para operar a lógica dissuasória/intimidatória, utilizando uma 

pessoa como recurso ou instrumento do Estado para infundir o medo “ou refrear os intentos 

desviantes da coletividade” 38. Segundo Patrick Cacicedo, a prevenção geral efetivaria, 

portanto, um processo de objetificação do indivíduo criminalizado, “que para realizar os fins 

preventivos, seria transformado em um objeto de exemplariedade da pena”39. 

Para Juarez Cirino dos Santos, a prevenção geral negativa possui dois defeitos graves, 

como a ausência de um critério limitador, que faz com que a ameaça penal seja um terrorismo 

estatal; e a violação da dignidade humana pela natureza exemplar da pena, pois se os acusados 

reais são punidos como exemplo para influenciar o comportamento dos demais membros da 

sociedade, “aumentando-se injustamente o sofrimento de acusados reais para desestimular o 

comportamento criminosos de acusados potenciais”40.  

                                                           
35 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general... p. 90. 
36 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 117. 
37 Ibidem, p. 117. 
38 SERRA, Marco Alexandre de Souza. Economia política da pena. Rio de Janeiro: Revan, 2009. p. 261. 
39 CACICEDO, Patrick. op. cit., p. 48. 
40 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 431. 
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Além disso, a literatura crítica sustenta que não há prova empírica de que essa 

intimidação promovida pela punição de um indivíduo surta qualquer efeito coletivo, “tanto 

mais naquela criminalidade comum, formada por atitudes que não costumam ser 

acompanhadas de muita reflexão”41. Nesse sentido, Maria Lúcia Karam afirma:  

O efeito dissuasório nunca se comprovou. Ao contrário, é clara a sinalização 

de que a aparição de crimes não se relaciona com o número de pessoas punidas 

ou com a intensidade das penas impostas, bastando pensar um pouco para 

verificar, em relação a nós mesmos, que não é a ameaça da pena que conduz 

à abstenção da prática de crimes, como não é nenhuma espécie de ameaça o 

que nos faz deixar ou não de realizar qualquer comportamento que apareça, 

para nós ou para terceiros, como um comportamento negativo.42  

 

No mesmo sentido de sustentar a impossibilidade de que a punição de um indivíduo 

sirva como instrumento de orientação de comportamentos alheios, Zaffaroni e Nilo Batista 

afirmam que “dar por demonstrado que o ser humano empreende um frio cálculo de 

rentabilidade perante cada impulso infracional é arrimar-se numa ficção”43 e nem mesmo “um 

discurso penal legitimante não pode fundar-se numa óbvia falsidade”44. Para os autores, não é 

ameaça de pena que impede as pessoas de praticarem crimes: “trata-se, sim, de uma ilusão do 

penalismo que identifica direito penal com cultura”45.  

 

1.2.2. A pena como prevenção geral positiva 

Já a prevenção geral positiva, também chamada de prevenção/integração, tem suas 

características traçadas inicialmente no século XVI, partindo das observações de Jean Bodin e 

Thomas Hobbes; aprimoradas no final do século XIX, pelas ideias de Francesco Carrara e Émile 

Durkheim; desenvolvidas no início do século XX por Hans Welzel, mas só se consolida como 

                                                           
41 Ibidem, p. 261. 
42 KARAM, Maria Lúcia. Pela abolição do sistema penal. In: PASSETI, Edson (org.). Curso livre de abolicionismo 

penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 79. 
43 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 120. 
44 Ibidem, p. 120. 
45 Ibidem. p. 117. 
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efetivamente uma teoria da pena no final do século XX com o pensamento funcionalista alemão 

de Claus Roxin e Günther Jakobs46. Esses dois últimos autores são os que apresentam maior 

elaboração teórica sobre o tema, apresentando suas teorias sob dois diferentes enfoques: a) 

Claus Roxin concebe a prevenção positiva como mecanismo legitimado para proteção de bens 

jurídicos; enquanto b) Günther Jakobs concebe a prevenção geral positiva como mecanismo de 

afirmação da validade da norma penal violada, assegurando, assim, a confiança no Direito e a 

estabilidade da ordem normativa47. 

Para Claus Roxin a prevenção geral positiva possui três efeitos vinculados entre si, 

como o efeito de aprendizagem, sócio-pedagógico, que surge na população pelo exercício da 

justiça penal; o efeito de confiança que surge quando o cidadão vê o Direito sendo aplicado; e 

o efeito de pacificação que se produz quando a consciência jurídica geral se tranquiliza em 

virtude da sanção de uma conduta que viola o direito48.  

Por outro lado, Günther Jakobs, partindo da filosofia hegeliana e da sociologia de 

Niklas Luhmann, concebe a prevenção geral positiva como uma função de garantia de 

funcionamento do próprio sistema jurídico, funcionando como um mecanismo de “confirmação 

da obrigatoriedade do ordenamento jurídico frente ao cidadão fiel ao direito”49. Em outras 

palavras, a pena deve ser imposta para garantir a estabilização da ordem normativa com a 

finalidade de evitar a perturbação das expectativas normativas cuja legitimidade se encontra 

juridicamente garantida50. 

                                                           
46 Ver respectivamente: ZAFFARONI, Eugênio Raul. O inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 88; SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento: tortura 

e superlotação prisional no Rio de Janeiro. 318 p. Tese (Doutorado em Direito) – PUC/RJ. 2015. p. 56; 

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002. p. 223; CACICEDO, 

Patrick. Pena e funcionalismo... p. 119; e SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 430-431. 
47 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 430-431. 
48 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general... p. 91-92. 
49 CACICEDO, Patrick. Pena e funcionalismo... p. 47. 
50 Ibidem, p. 47. 
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Como se vê, a diferença entre a prevenção geral positiva de Claus Roxin e a de Günther 

Jakobs está no fato de que para Roxin a pena tem por função reforçar a confiança jurídica na 

população para garantir a proteção subsidiária de bens jurídicos, enquanto para Jakobs o 

objetivo da pena é preservar a vigência do sistema, garantindo as expectativas normativas e, 

assim, confirmar a estabilidade da ordem jurídica. 

A legitimidade discursiva da prevenção geral positiva vem fundada, portanto, não só 

na intimidação/dissuasão de potenciais criminosos, mas sim no “valor simbólico produtor de 

consenso”51 e, assim, garantido a confiança no sistema social. 

As críticas suscitadas pela literatura à prevenção geral positiva de Jakobs se justificam 

na mesma medida das críticas feitas a teoria retributiva de Hegel, notadamente pela sua 

aproximação teórica com a filosofia do direito hegeliana. O encorporamento na teoria da pena 

de Jakobs de um discurso simbólico de proteção da ordem normativa como uma espécie de bem 

jurídico por si só o distancia da contenção do arbítrio estatal ao mesmo tempo que o aproxima 

de uma concepção incompatível com o espírito democrático. 

A formulação de Roxin recebe críticas por “estabelecer uma superposição de efeitos 

político-criminais que não se verificam na realidade concreta”52 como pretender que a 

imposição de uma sanção a um indivíduo sirva para aumentar a confiança do cidadão no 

ordenamento jurídico ou mesmo que essa punição estabeleça a pacificação social. Essa 

concepção da pena como prevenção geral positiva desconhece, portanto, todos os efeitos 

negativos do sistema penal em termos de integração social53. 

Segundo Luigi Ferrajoli, essas doutrinas da prevenção geral positiva “seguramente 

confundem direito com moral, concebendo o direito penal como instrumento insubstituível de 

“orientação moral” e de “educação coletiva”54. 

                                                           
51 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 121. 
52 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 57. 
53 SERRA, Marco Alexandre de Souza. Economia política da pena... p. 266. 
54 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão... p. 223. 
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1.3. A pena como prevenção especial 

A prevenção especial se enquadrada no interior das teorias preventivistas (relativas), 

por exprimir a justificativa da existência da pena como meio para atingir o fim de prevenir 

novos delitos por meio da neutralização ou recuperação do sujeito. Apresenta-se em duas 

dimensões: prevenção especial negativa como neutralização do criminoso, a partir da privação 

de sua liberdade e prevenção especial positiva como correção moralizante do sujeito. Suas 

características centrais residem no fato de serem pensadas para produzirem efeitos sobre o 

sujeito criminalizado, ao contrário do que ocorre com a prevenção geral, para a qual os efeitos 

da pena devem recair sobre o sujeito, mas se projetarem para a sociedade.  

Embora remontem aos primórdios do pensamento filosófico-penal55, as dimensões da 

prevenção especial conheceram um próspero desenvolvimento no século XIX e início do século 

XX, como correntes tributárias do positivismo criminológico (Cesare Lombroso, Enrico Ferri 

e Raffaele Garofalo), em uma época em que o objeto do estudo do fenômeno do crime não era 

“o delito, considerado como conceito jurídico, mas o homem delinquente, considerado como 

um indivíduo diferente e, como tal, clinicamente observável”56. Nas palavras de Marco 

Alexandre de Souza: 

As vertentes da prevenção especial se desenvolveram paralelamente à difusão 

de concepções cientificistas da sociedade e do dispositivo disciplinar. Sobre 

suas bases desenvolve-se o projeto de uma sociedade orgânica e integrada 

submetida menos ao controle moral ou ético da retribuição do que ao controle 

científico. Daí que o crime seja interpretado como uma patologia e o 

criminoso como doente. A pena é o tratamento que a ciência prescreve. Nessa 

ordem de ideias, a conotação positiva ou negativa que a prevenção especial 

assume depende da possibilidade de se alcançar a cura. 57 

                                                           
55 Segundo Claus Roxin, as teorias da prevenção especial têm origem na filosofia grega, com Platão (427-347 

a.C.), Protágoras (485-415 a.C.) e Séneca (65 d.C.). ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general... p. 85. No 

mesmo sentido FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: RT, 2002. p. 214. 
56 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 6. ed. 

Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 29. “De qualquer modo, os autores da Escola positiva, seja privilegiando um 

enfoque bioantropológico, seja acentuando a importância dos fatores sociológicos, partiam de uma concepção do 

fenômeno criminal segundo a qual este se colocava como um dado ontológico preconstituído à reação social e ao 

direito penal (...)”. Ibidem, p. 40. 
57 SERRA, Marco Alexandre de Souza. Economia política da pena... p. 253-254. 
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Neste período, segundo Maurício Dieter, a legitimação do poder punitivo se orientava 

por argumentos pretensamente humanitários (aproximando a categoria de condenados à de 

pacientes), em que a natureza retributiva da pena foi abandonada e passava a ser executada de 

acordo com a capacidade de recuperação do indivíduo58. Esse esforço demandou a construção 

de instituições adequadas para atender às funções utilitárias de prevenção especial positiva e 

negativa, executadas mediante inocuização e correção técnico-científica dos defeitos morais e 

biopsicofísicos do condenado59.  

Como expõe Vera Malaguti Batista: “se o liberalismo revolucionário tratava de 

limitar o poder punitivo absolutista, aqui a pena encontrará um caudal de razões para 

expandir-se”60. 

 

1.3.1. A pena como prevenção especial positiva 

O programa da prevenção especial em seu aspecto positivo se orienta pela efetivação 

das ideologias “re” (ressocializar, reeducar, reinserir, repersonalizar, reindividualizar, 

reincorporar), que buscam, no plano teórico, atribuir um significado positivo à pena, como um 

bem de caráter moral ou psicofísico para quem a sofre61. No plano prático, é realizado com o 

suporte de assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e outros funcionários da “ortopedia da 

moral”62 do sistema de justiça criminal. 

A consolidação da prevenção especial positiva se deu com a Escola Sociológica, 

principalmente pelas ideias de Franz von Liszt, em seu Programa de Marburgo (1882)63, cujo 

                                                           
58 DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial: a criminologia do fim da história. Rio de Janeiro: 

Revan, 2013. p. 51. 
59 Ibidem, p. 51. 
60 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2012. p. 

45. 
61 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 127. 
62 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 16. ed. Trad. Raquel de Ramalhete. Petrópolis: 

Vozes, 1999. p. 15. 
63 No prefácio da edição mexicana/chilena do livro de Liszt, Jiménez de Asúa afirma: “Os intentos de reformar 

começaram propriamente em 1882 com o conhecido Programa de Marburgo do grande professor de Direito Penal 

Franz von Liszt. Desse momento se inicia o debate sobrea teoria da retribuição, que informa o Código de 1871, e 
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a influência sobre a cultura penalista europeia, segundo Luigi Ferrajoli, foi mais duradoura do 

que as outras doutrinas da prevenção especial64.  

Contemporaneamente no Brasil, a prevenção especial positiva traz consigo os mesmos 

fundamentos pretensamente humanitários, sendo realizada primeiramente na atribuição legal 

do juiz no momento da definição da pena, por meio da sentença criminal, individualizada 

segundo o critério trifásico (circunstâncias judiciais, legais e especiais) conforme “necessário 

e suficiente para a reprovação e prevenção do crime” (art. 59, Código Penal brasileiro) e, em 

um segundo momento, na execução penal, em que a sentença criminal é executada pelos agentes 

penitenciários do Estado, proporcionando condições para a harmônica integração social do 

condenado (art. 1º, LEP). 

Entretanto, as críticas dirigidas pela literatura jurídica à prevenção especial positiva 

são inúmeras, e versam desde o respeito a autonomia do preso, não podendo ser compelido a se 

submeter a programas de tratamento segundo critérios morais próprios do Estado, passando 

pela análise da impossibilidade de se recuperar alguém que esteja inserido em um sistema 

brutalmente desumano, com contornos mais ou menos definidos de uma instituição total65. 

Na visão da literatura crítica, o Estado não tem o direito de prender pessoas utilizando 

o fundamento da necessidade de melhoria terapêutica, impondo ao condenado um padrão de 

                                                           
uma moderna concepção tendente a educar e melhorar o homem” (tradução livre). LISZT, Franz von. La idea de 

fin en el derecho penal. Valparaíso (Chile): 1984. p. 46. 
64 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão... p. 217. 
65 A analogia com o conceito de instituição total de Goffman – “uma instituição total pode ser definida como um 

local de residência e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da 

sociedade mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada 

(...) seu fechamento ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à relação social com o mundo externo e por 

proibições à saída que muitas vezes estão incluídas no esquema físico – por exemplo, portas fechadas, paredes 

altas, arame farpado, fossos, água, florestas, pântanos” –,(GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. 

7ª ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. p. 11 e ss.) deve ser considerada com cautela na realidade latino-americana, 

em que a dinâmica informal conforma o ambiente prisional e os presos e funcionários enfrentam condições 

desumanas sob as quais se encontram vivendo e trabalhando. Ver mais em DARKE, Sacha; KARAM, Maria Lúcia. 

Prisões Latino Americanas, 29 de julho de 2016. p. 01-17. Disponível em: 

<www.papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810994>. Acesso em: 28/04/2018. 
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conduta, reduzindo-o a mero objeto de manipulação, sugerindo, dessa forma, a existência de 

uma sociedade perfeita, com valores inquestionáveis, sublimes e moralmente inatacáveis66. 

Além disso, a literatura aponta que esse modelo que se diz apropriado para transformar 

o criminoso em não-criminoso comporta uma impossibilidade estrutural, que não consegue ser 

solucionada pelos mais variados leques das ideologias “re”.67 Segundo Zaffaroni e Nilo Batista, 

o discurso que sustenta a prevenção especial em todos os casos “oculta a natureza dolorosa da 

pena e chega mesmo a negar-lhe o próprio nome”68. Para os autores, “é insustentável a 

pretensão de melhorar mediante um poder que impõe a assunção de papéis conflitivos e que os 

fixa através de uma instituição deteriorante”69.  

Na medida em que o sujeito integra o sistema de justiça criminal na condição de 

presidiário ocorre uma adaptação e uma desadaptação à sociedade livre, de tal maneira que o 

modo de vida se distancia um do outro70. Neste ponto, é interessante destacar o seguinte trecho 

da obra de Augusto Thompson: 

(...) [o condenado] transforma-se, de um golpe, numa figura anônima de um 

grupo subordinado; traja as roupas características do grupo; é interrogado e 

admoestado; logo descobre que os custodiadores são todo-poderosos; aprende 

as classes e graus de autoridade dos funcionários; usando ou não gíria local, 

aprende-lhe o significado; acostuma-se a comer apressadamente e a obter 

alimentos através dos truques empregados pelos que lhes estão próximos; 

adquire novos hábitos sexuais (...) assimila, consciente ou inconsciente, o 

ensinamento, transmitido de diversificadas e eficientes maneiras, de que o 

meio ambiente deve se administrar por ele (...) do que lhe resulta adotar uma 

concepção mágica do mundo.71 

 

Para a literatura crítica, portanto, pretender ressocializar alguém mediante a sua 

segregação mostra-se “tão absurdo quanto pretender treinar alguém para jogar futebol dentro 

                                                           
66 Ver SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 6. ed. ampl. e atual. Curitiba: ICPC Cursos e 

Edições, 2014. p. 429; MARTINELLI, João Paulo Orsini; BEM, Leonardo Schmitt de. Lições fundamentais de 

direito penal: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 647; MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de 

direito penal.... p. 135. 
67 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 126 
68 Ibidem, p. 125. 
69 Ibidem, p. 126. 
70 THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos? Rio de Janeiro: Achiamé, 1983. p. 102. 
71 Ibidem, p. 102. 
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de um elevador”72 ou mesmo “tão absurdo como alguém se preparar para uma corrida ficando 

na cama por semanas”73.  

Sob essa perspectiva da melhora do condenado, Juarez Cirino dos Santos sustenta que 

a prisão demonstra o fracasso histórico do projeto técnico-corretivo, caracterizado pela 

proposição reiterada do mesmo projeto fracassado dos últimos séculos74, o que Foucault 

denominou de “isomorfismo reformista”75. Nas palavras de Taiguara Libano Soares: “o 

histórico quadro de crise permanente da prisão, ao invés de servir à sua superação enquanto 

modelo punitivo tem atuado como leitmotiv para sua perpetuação como estratégia de controle 

social símbolo da sociedade capitalista”76. 

Por fim, Roberto Lyra expõe criticamente o desenvolvimento histórico do discurso da 

prevenção especial positiva da seguinte maneira:  

O número crescente de presos foi pretexto para murá-los e ainda emparedá-

los, engradá-los, aferrolhá-los, sem prejuízo dos guardas e soldados armados 

como para a guerra. Cavernas, naturais ou não, subterrâneos, túmulos, fossas, 

torres, tudo servia para prender. Prendia-se para não deixar fugir ou para 

obrigar a trabalhar. (...) Depois, vieram as prisões para “salvar, “regenerar”, 

“recuperar”, “corrigir”, “emendar”, “reformar”, e outras mentiras.77 

 

1.3.2. A pena como prevenção especial negativa 

Para a realização da prevenção especial negativa, a criminalização também deve 

alcançar a pessoa criminalizada, não para melhorá-la, mas para neutralizar os (d)efeitos de sua 

“perversidade”, servindo como um mal para o condenado, que ao mesmo tempo é um bem para 

a sociedade78. Para essa dimensão da prevenção especial, portanto, quanto maior o grau e 

intensidade da incapacitação do condenado (prisões longas, perpétuas ou de morte, 

                                                           
72 ELBERT, Carlos Alberto apud in MEROLLI, Guilherme. Fundamentos críticos de direito penal. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2014. p. 131. 
73 OSBORNE, Thomas apud in THOMPSON, Augusto. Quem são os criminosos? Rio de Janeiro: Achiamé, 1983. 

p. 101. 
74 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 453-454. 
75 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão... p. 239. 
76 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 40. 
77 LYRA, Roberto. Penitência de um penitenciarista. Belo Horizonte: Líder, 2013. p. 40. 
78 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. op. cit., p. 127. 
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confinamento em presídios de segurança máxima, etc.), maiores são as possibilidades dele não 

cometer novos crimes. 

A neutralização do indivíduo pela pena criminal, como aspecto da prevenção especial 

negativa, é tratada pela literatura crítica como a concepção mais perversa e nebulosa da 

prevenção especial. Nesse sentido são as lições de Nilo Batista: “este novo sistema penal, na 

sua face dura, não postula do encarceramento as utopias preventivas ressocializadoras, senão 

a mais fria e asséptica neutralização do condenado”79. Para Zaffaroni e Nilo Batista, esse 

aspecto não aparece como função manifesta exclusiva, mas combinado com o anterior: 

“quando as ideologias re fracassam ou são descartadas, apela-se para a neutralização e 

eliminação”, mas, para os autores, como essas ideologias sempre fracassam, “a neutralização 

é somente uma pena atroz imposta por seleção arbitrária”80.  

Ainda sobre a prevenção especial negativa, mas analisada na perspectiva da evolução 

do cenário político criminal norte-americano, Maurício Dieter aponta uma de suas tendências, 

componente integrante do que chama de “criminologia do fim da história”:  

(...) por conta do ceticismo quanto às chances de sucesso das medidas de 

intervenção e tratamento e na ausência de uma melhor fundamentação racional 

para a privação de liberdade, a capacidade real da prisão de isolar os 

condenados durante a execução restituiu à neutralização o protagonismo no 

cenário da teoria jurídica e criminológica das penas. A prisão desistia 

oficialmente de fabricar sujeitos dóceis e úteis, dedicando-se àquilo que faz 

melhor: conter e destruir os muitos indóceis e inúteis, subtraindo-os da vida 

livre em sociedade pelo maior tempo possível.81 

 

Loic Waquant trata a prevenção especial negativa como função real principal dos 

sistemas penais contemporâneos, principalmente porque o caos demográfico gerado pela 

superlotação das prisões, a escassez de recursos e a indiferença, se não hostilidade, das 

autoridades penais fez com o ideal de recuperação fosse deixado de lado. Neste sentido, afirma: 

Ao invés de adestramento (“treinamento” ou “domesticação”), 

destinado a moldar “corpos dóceis e produtivos”, postulado por 
                                                           
79 BATISTA, Nilo. Apontamentos para uma história da legislação penal. Rio de Janeiro: Revan, 2016. p. 135.  
80 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 128. 
81 DIETER, Maurício Stegemann. Política criminal atuarial... p. 100. 
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Foucault, a prisão contemporânea é direcionada para uma neutralização 

brutal, uma retribuição automática e a um simples armazenamento – por 

defeito, se não for algo intencional.82 

 

Em linhas gerais, Juarez Cirino dos Santos ensina que a função de prevenção especial 

de incapacitação seletiva do condenado com a privação da liberdade e de ressocializar o 

indivíduo no interior de um sistema brutal, apresenta sérias contradições, da seguinte maneira: 

(a) a prisão produz maior reincidência; (b) a execução da pena privativa de liberdade constitui 

o ápice da desintegração social do condenado, submetido ao isolamento e à total dissolução dos 

laços afetivos, sociais e profissionais; (c) a subcultura da prisão produz deformações 

emocionais e psíquicas irrecuperáveis no condenado, de forma a excluí-lo da vida social e 

predispô-lo às carreiras criminosas; (d) as análises negativas fundadas em registros policiais, 

assim como, em indicadores sociais da marginalidade social como o desemprego, escolarização 

precária, moradia em favelas etc., desencadeia a ativação de estereótipos no processo de 

criminalização83.  

 

1.4. As teorias unificadas: a pena como retribuição e prevenção 

As teorias unificadas conjugam os discursos legitimantes mediante a combinação das 

funções de retribuição e prevenção geral e especial, criando uma categoria que busca superar 

as deficiências particulares de cada uma delas.  

Modernamente, as teorias unificadas prevalecem no ocidente como teorias centrais dos 

fins da pena, concretizada nas legislações e na literatura penal84. No Brasil, o Código Penal 

adota a teoria unificada ao determinar a aplicação da pena “conforme seja necessário e 

                                                           
82 WACQUANT, Loïc. Forjando o estado neoliberal: trabalho social, regime prisional e insegurança social. In: 

BATISTA, Vera Malaguti. (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: 

Revan, 2012. p. 22.  
83 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 446-447. 
84 ver SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 433; SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande 

encarceramento... p. 61; e CACICEDO, Patrick. Pena e funcionalismo... p. 58. 
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suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, CP). A conjugação da fórmula 

“reprovação e prevenção” demonstra explicitamente a adoção da teoria unificada. Nesse sentido 

está a colocação de Taiguara Libano Soares: “a noção de reprovação remete à função 

retributiva da pena, ao passo que a prevenção compreende tanto a prevenção especial 

(ressocialização e neutralização), como a prevenção geral (intimidação e 

integração/manutenção da norma penal)”85. 

O primeiro a desenvolver as bases das teorias unificadas foi Adolf Merkel, no início 

do século XX86. Para Merkel, a pena é justa se corresponder ao mal causado pelo crime, bem 

como se manter as condições de vida social, de modo a proteger os interesses dos indivíduos 

com a prevenção de futuros crimes87. 

As teorias unificadas podem ser divididas em progressistas ou conservadoras 

conforme sua tendência à retribuição ou à prevenção. Mir Puig define as posições 

conservadoras como aquelas que defendem que a proteção da sociedade deve ter como base a 

retribuição justa, em que os fins preventivos desempenhem apenas um papel meramente 

complementar. Já para a posição progressista, o fundamento da pena está na proteção de bens 

jurídicos e a retribuição corresponde apenas à função de limite máximo da prevenção do crime 

fundada na culpabilidade, impedindo que a pena ultrapasse a retribuição necessária da 

culpabilidade88. 

De todo o modo, as contribuições mais relevantes em termos de construção de uma 

teoria unificada da pena, dirigida para limitação do poder punitivo (ainda que legitimante), 

foram as progressistas, desenvolvidas no contexto da sistemática funcionalista de Claus Roxin 

e do garantismo de Luigi Ferrajoli. 

                                                           
85 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 61. 
86 Ibidem, p. 61; no mesmo sentido BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. 20. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2014. p. 155. 
87 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 61. 
88 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal... p. 156. 
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A teoria unificadora de Claus Roxin parte do pressuposto de que apenas as funções 

preventivas devem operar na dogmática jurídico-penal (rechaçando a ideia de retribuição), uma 

vez que as normas penais só se justificam quando tendem a proteção da liberdade individual e 

da ordem social que está a seu serviço89. Desse modo, a prevenção geral deve figurar 

conjuntamente com a prevenção especial como fins da pena, pois para o autor os crimes podem 

ser evitados tanto por meio da influência sobre o particular como sobre a coletividade90. 

Para Luigi Ferrajoli, a pena criminal tem uma dupla finalidade de prevenção geral 

negativa. A primeira função é a de prevenção geral dos delitos, baseada na fórmula geral de 

dissuasão da prática de futuros delitos por meio da ameaça da pena91. A segunda função, por 

outro lado, se consubstancia na prevenção geral das penas arbitrárias ou desmedidas, 

funcionando como tutela do indivíduo sujeito ao sistema penal, minimizando a reação ao delito, 

como pressuposto necessário para fundar um modelo de direito penal mínimo e garantista92. 

A crítica proposta pela literatura jurídica a essas teorias passa pelos exatos pontos 

problemáticos inerentes à todas as teorias da pena individualmente consideradas.  

Segundo Juarez Cirino dos Santos, as teorias unificadas traduzem a soma dos defeitos 

de todas as teorias isoladas, não fazendo desaparecer nenhum dos problemas inerentes à cada 

uma delas93. Ademais, segundo o autor, “não existe nenhum fundamento filosófico ou científico 

capaz de unificar concepções penais fundadas em teorias contraditórias, com finalidades 

práticas reciprocamente excludentes”94. 

Para Zaffaroni e Nilo Batista, essa combinação teórica é incoerente e muito mais 

autoritária do que qualquer teoria da pena considerada isoladamente, pois conjugam uma 

                                                           
89 ROXIN, Claus. Derecho penal: parte general... p. 95. 
90 Ibidem, p. 95. 
91 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão... p. 269. 
92 Ibidem, p. 269-270. 
93 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 434. 
94 Ibidem, p. 434. 
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pluralidade de discursos legitimantes que permitem moldar a pior decisão em cada caso 

concreto, entregando o direito penal à arbitrariedade95. 

 

2. OS MODELOS DESLEGITIMANTES: O DISCURSO CRÍTICO DAS TEORIAS 

CRIMINOLÓGICAS DA PENA 

Como vem sendo demonstrado, a ampliação do poder punitivo decorre 

inexoravelmente da confiança equivocada atribuída aos discursos desenvolvidos historicamente 

que buscam conferir alguma racionalidade à pena, predominando na literatura os critérios 

preventivistas que tratam a pena como intimidação e reafirmação da validade da norma, 

buscando a neutralização e ressocialização do sujeito condenado. O principal problema 

encoberto em depositar confiança nesses critérios de prevenção e repressão do crime (funções 

declaradas) como forma de combater a criminalidade, é que essa confiança acaba por legitimar 

a ampliação de um “sistema atavicamente expansivo e socialmente verticalizador, que como 

nenhum outro meio de controle social provoca tanta violência a pretexto de combatê-la”96.  

Esse problema de legitimação da intervenção penal e do avanço autoritário é objeto de 

estudo das teorias que partem da criminologia para analisar o fenômeno da penalização, como 

fazem as teorias negativa-agnósticas e materialista-dialética. Tais teorias, classificadas por 

Juarez Cirino dos Santos como teorias criminológicas da pena97, tentam demonstrar as 

verdadeiras funções da pena, encobertas no véu reacionário do discurso dominante. São, dessa 

maneira, teorias que buscam deslegitimar a pena, pois além de não acreditam na sua capacidade 

de atender à racionalidade proposta pelos seus próprios discursos, servem como um mecanismo 

que permite o avanço do Estado de Polícia e do autoritarismo (teoria negativa-agnóstica) e 

garante reproduz as desigualdades sociais (teoria materislita-dialética). 

                                                           
95 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. Direito penal brasileiro... p. 141. 
96 SEMER, Marcelo. Princípios penais no estado democrático. São Paulo: Editores.com, 2014. p. 2.  
97 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral... p. 423 e ss. 
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2.1. A criminologia crítica como marco teórico fundamental 

Para adentrarmos neste ponto do trabalho, é preciso partir da criminologia98 como 

marco teórico fundamental e chave interpretativa das teorias criminológicas da pena. 

A abordagem crítica à criminologia tradicional (paradigma etiológico), que explica o 

crime como “deformação” do sujeito, originou a transposição da abordagem teórica do autor 

do crime para as condições objetivas estruturais do fenômeno criminoso (paradigma da reação 

social). Do mesmo modo, o interesse científico sobre causas do crime se transfigurou no 

interesse científico sobre mecanismos de controle social, que constroem, pelos processos de 

criminalização constituídos pela criação e aplicação da lei penal a pessoas ou grupos específicos 

da sociedade, o fenômeno do crime99. Essa ruptura metodológica e epistemológica é produzida 

pela criminológica crítica e exprime dois movimentos fundamentais: “primeiro, o 

deslocamento do autor para as condições objetiva estruturais e funcionais, e o segundo, o 

deslocamento das causas para os mecanismos de construção da realidade social”100. Em outras 

palavras, significa dizer que o objeto da criminologia, com o olhar crítico, passou da análise do 

sujeito criminoso para o processo de criminalização que envolve o sujeito. Conforme salientam 

Jorge de Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade: 

As questões centrais da teoria criminológica deixam de se reportar ao 

delinquente ou mesmo ao crime, para se dirigirem, sobretudo, ao próprio 

sistema de controlo, como conjunto articulado de instâncias de produção 

normativa. Em vez de se perguntar por que é que o criminoso comete crimes, 

passa a indagar-se primacialmente porque é que determinadas pessoas são 

tratadas como criminosos, quais as consequências desse tratamento e qual a 

fonte de sua legitimidade. Não são, em síntese, os motivos do delinquente mas 

antes os critérios (os mecanismos de seleção) das agências ou instâncias de 

controlo que constituem o campo natural desta nova criminologia.101 

                                                           
98 Criminologia, segundo Lola Aniyar de Castro, “é a atividade intelectual que estuda os processos de criação das 

normas penais e das normas sociais que estão relacionadas com o comportamento desviante”. Apud in BATISTA, 

Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 27. 
99 CIRINO DOS SANTOS, Juarez. A criminologia radical. 3. ed. Curitiba: ICPC, 2008. p. 44. 
100 BATISTA, Vera Malaguti. Introdução crítica à criminologia brasileira... p. 89. 
101 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; COSTA ANDRADE, Manuel da. Criminologia: o homem delinquente e a 

sociedade criminógena. Coimbra (Portugal): Coimbra Editora, 1997. p. 43. 
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O termo criminologia crítica, segundo Gabriel Anitua, foi inspirado na tradição da 

Escola de Frankfurt nos anos setenta e foi responsável por “unificar várias posições distintas, 

que iam desde o interacionismo até o materialismo, e que se assemelhavam mais naquilo que 

criticavam do que naquilo que propunham”102. E na visão de Vera Malaguti, o marco 

fundamental para o desenvolvimento da criminologia crítica decorreu da publicação dos livros 

de Georg Rusche e Otto Kirchheimer (Punição e Estrutura Social, 1968) e Michel Foucault 

(Vigiar e Punir, 1975)103. Segundo a professora, a leitura desses dois livros gerou uma ruptura 

epistemológica que foi capaz de modificar as teorias e militâncias criminológicas na Europa, 

nos Estados Unidos, no Canadá e na América Latina104.  

Partem dessa ruptura com os cânones e modelos tradicionais consensualistas, três 

perspectivas intimamente imbricadas, mas substancialmente distintas: o labeling approach, a 

etnometodologia e a criminologia radical. Em que pese o horizonte político e ideológico crítico 

em que todas se inscrevem, cada uma dessas linhas de pensamento criminológico corresponde 

a perspectivas sociologias diferentes: o labeling approach sofre a influência decisiva do 

interacionismo simbólico; a etnometodologia constitui a versão criminológica da 

fenomenologia sociológica; e a criminologia radical parte da linha crítica da teoria marxista105. 

Sem ignorar a importância das vertentes críticas da criminologia, interessa-nos, no 

presente trabalho, abordar a linha crítica baseada no materialismo histórico, visto “não como 

um conceito hermeneuticamente no tempo, mas sim como uma construção aberta à crítica e à 

ressignificação” e que “rompe com a noção de verdade absoluta presente na metodologia 

                                                           
102 ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos... p. 657. 
103 BATISTA, Vera Malaguti. op., cit.  p. 91. 
104 Ibidem, p. 96. 
105 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de; COSTA ANDRADE, Manuel da. Criminologia... p. 48-49. 
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positivista, preconizando uma concepção de verdade relativizada, que deve estar circunscrita 

a uma determinada realidade social”106. 

O objeto de análise dessa perspectiva criminológica é o papel do direito como matriz 

dos processos de trabalho e das práticas criminosas, compreendendo a estrutura econômica e as 

superestruturas jurídicas e políticas de controle social107. Nesse sentido, a crítica radical atinge 

os discursos legitimantes, desmascarando as funções do discurso oficial da teoria da pena. 

A partir dessa crítica feita às funções declaradas (discursos preventivistas e 

retributivistas), Alessandro Baratta ressalta que não só as normas do direito penal se formam e 

se aplicam seletivamente, refletindo as relações de desigualdade existentes, mas o direito penal 

exerce, também, uma função ativa, de reprodução e de produção, com respeito às relações de 

desigualdade. Segundo o autor, a aplicação da pena, por ser seletiva e estigmatizante, funciona 

como um momento superestrutural essencial na manutenção da escala vertical da sociedade, 

incidindo, sobretudo, contra os indivíduos pertencentes aos estratos sociais mais baixos108. 

Deste modo, explica Taiguara Libano Soares, que emerge da criminologia crítica os 

discursos criminológicos deslegitimantes da pena, como “antípodas ao discurso oficial”, 

compreendendo o abolicionismo penal, o minimalismo radical e suas variantes como a teoria 

materialista-dialética e a teoria negativa-agnóstica109. Por essa razão, a criminologia crítica é a 

chave interpretativa fundamental para analisar as teorias abordadas a seguir. 

 

2.2. A crítica negativa-agnóstica da pena criminal 

O fracasso dos fins a que se propõe o direito penal para combater o fenômeno do crime, 

por meio de suas funções declaradas, corresponde ao sucesso da legitimação do poder punitivo 

                                                           
106 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 64. 
107 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. 3. ed. Curitiba: ICPC, 2008. p. 36. 
108 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 6. ed.  Rio de Janeiro: Revan, 2013. p. 166. 
109 SOUZA, Taiguara Libano Soares e. A era do grande encarceramento... p. 66. 
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e, por conseguinte, ao avanço do Estado de polícia110. A constatação desse avanço fez com que 

Eugênio Raul Zaffaroni e Nilo Batista (com a contribuição de Alejandro Alagia e Alejandro 

Slokar) desenvolvessem uma teoria da pena voltada para contenção desse poder que se insere 

no interior do Estado de direito, denominada teoria negativa-agnóstica da pena. 

A teoria negativa-agnóstica tem como ponto de partida a distinção entre funções 

manifestas e latentes da pena criminal. Para Zaffaroni e Nilo Batista, o poder do Estado concebe 

à pena criminal funções manifestas (funções de prevenção geral e especial), porém essas 

funções não coincidem com o que o sistema penal efetivamente realiza nas sociedades com a 

aplicação e execução da pena criminal, o que denominam de funções latentes (torturas, 

ameaças, vitimizações, justiçamentos policiais, maus-tratos, etc.)111.  

Outro ponto essencial para a teoria negativa-agnóstica é o seu fundamento nos modelos 

ideais de Estado de direito e Estado de polícia, coexistentes no interior da figura do próprio 

Estado. Segundo Zaffaroni e Nilo Batista, “não é possível precisar o conceito de pena sem 

examinar bem mais de perto a função política do direito penal, o que não é factível sem 

aprofundar a ideia de estado de polícia e de estado de direito”112.  

Para os autores, a diferença do Estado de direito e do Estado de polícia está no fato de 

que o primeiro modelo ideal (Estado de direito) acata regras anteriormente estabelecidas, 

pressupõe que pertence a todos por igual, também respeita a igualdade entre todos os seres 

humanos e quando toma decisões sobre conflitos o faz de modo a afetar pouco a existência de 

cada indivíduo; o segundo modelo ideal (Estado de polícia) é paternalista, pois considera 

                                                           
110 “Embora não haja dúvida de que as teorias positivas da pena que legitimam em menor escala o poder punitivo 

(direito penal liberal tradicional) são as preferíveis, convém observar que: a) elas não deixam de ser legitimantes 

do estado de polícia; b) do ponto de vista de sua coerência interna, elas costumam ser mais contraditórias do que 

aquelas que dotam, sem rodeios, a defesa do estado policial (...). ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; 

et al. op., cit. p. 96. 
111 Ibidem, p. 88. 
112 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. op., cit. p. 93. 
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castigar, ensinar e tutelar seus súditos, mesmo diante de ações autolesivas, e entende a 

submissão à lei como sinônimo de obediência ao governo113.  

Juarez Cirino dos Santos, ao tratar dos dois modelos explica que “o modelo ideal de 

estado de polícia caracteriza-se pelo exercício de poder vertical e autoritário” enquanto “o 

modelo de estado de direito caracteriza-se pelo exercício de poder horizontal/democrático”114. 

Embora deva sempre prevalecer o Estado de direito, as tendências autoritárias 

representadas pelo Estado de polícia sobrevivem dentro da figura do Estado de direito, fazendo 

com que a política estatal sofra duas variações: “a) uma que visa conservar e reforçar o poder 

vertical arbitrário e b) outra que procura limitar e horizontalizar tal poder”115. Quanto maior 

é a contenção do Estado de polícia, mais próximo se estará do modelo ideal. Nas palavras de 

Zaffaroni: 

A extrema seletividade do poder punitivo é uma característica estrutural, ou 

seja, ela pode ser atenuada, mas não suprimida. Por isso, a questão penal é o 

campo preferido das pulsões do Estado de polícia, pois é o muro mais frágil 

de todo o Estado de direito. Quanto mais habilitações o poder punitivo tiver 

nas legislações, maior será o campo de arbítrio seletivo das agências de 

criminalização secundária e menores poderão ser os controles e contenções do 

poder jurídico ao seu respeito.116 

 

Partindo dessas construções, Zaffaroni e Nilo Batista renunciam as teorias clássicas da 

pena, pois, segundo eles, todas elas legitimam de algum modo o Estado de polícia, não são 

comprovadas empiricamente e ocultam o modo real de exercício do poder punitivo, porque toda 

coerção estatal que não corresponde à função punitiva (ainda que materialmente o seja) fica de 

fora do horizonte do direito penal117. Em outras palavras, dentro do horizonte do direito penal 

tradicional só cabe a pena formal do Estado, ficando de fora as funções latentes, como o “poder 

de vigiar, observar, controlar movimentos e ideias, obter dados da vida privada e pública, 

                                                           
113 Ibidem, p. 94. 
114 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 436. 
115 ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. op., cit. p. 95. 
116 ZAFFARONI, Eugênio Raul. O inimigo no direito penal. Trad. Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2007. p. 172. 
117 Ibidem, p. 96. 
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processá-los, arquivá-los, impor penas e privar de liberdade sem controle jurídico (...)”118. 

Para os autores, as construções que pretendem afastar essas funções latentes da pena do poder 

punitivo constituem uma “formalização jurídica artificial”119. 

Para além da renúncia das teorias clássicas, os autores partem de Tobias Barreto para 

reconhecerem a pena não como um conceito jurídico, mas um conceito político que se constitui 

na mesma medida que os fundamentos da guerra. Nas palavras de Tobias Barreto: “quem 

procurar o fundamento jurídico da pena deve procurar também, se é que já não o encontrou, 

o fundamento jurídico da guerra”120. É essa analogia de Tobias Barreto entre pena e guerra que 

inspira os autores a fazer uma relação entre direito penal e direito humanitário, cuja função 

essencial deste último é a de impedir o exercício ilimitado do poder punitivo. 

Surge, assim, um conceito extrajurídico de pena como “uma coerção, que impõe uma 

privação de direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem tampouco detém as lesões 

em curso ou neutraliza os perigos iminentes” e a definição da teoria como negativa, uma vez 

que “não concede qualquer função positiva à pena” e também porque se trata de um conceito 

“obtido por exclusão (trata-se de coerção estatal que não entra no modelo reparador nem no 

administrativo direto)”; e, agnóstica, porque confessa não conhecer as funções declaradas que 

a pena efetivamente realiza121. Dessa forma, a teoria negativa-agnóstica incorpora os efeitos 

não declarados da pena ao horizonte do direito penal e, assim, faz deles objeto de estudo e 

compreensão, fazendo com que “o poder punitivo seja evidenciado em todas as suas 

dimensões”122. Para os autores:  

Ao abarcar o direito penal os casos de poder punitivo imposto à margem de 

qualquer lei ou exercício com abuso de habilitação legal, não exclui do 

conceito de pena as torturas, as ameaças, as vitimizações por parte do poder 

penal subterrâneo, com os sequestros e justiçamentos policiais etc., nem 

tampouco os agravamentos ilícitos penais, como espancamentos disciplinares 

                                                           
118 Ibidem, p. 98. 
119 Ibidem, p. 98. 
120 Apud in ZAFFARONI, Eugênio Raul; BATISTA, Nilo; et al. op., cit. p. 109. 
121 Ibidem, p. 100. 
122 Ibidem, p. 100. 
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prisionais, maus-tratos, riscos de contágio, suicídio ou de enfermidade física 

ou mental, de lesões, mutilações, violências sexuais etc. Todo esse exercício 

do poder punitivo é, sem dúvida, penal (são penas, ainda que lícitas). Tal 

conceito implica adotar uma ideia ampla de pena, como categoria que permite 

ao direito penal distinguir entre penas lícitas e ilícitas mas o impede de ignorar 

a punitividade.123 

 

Nessa perspectiva de contenção do avanço autoritário, somente cabe ao direito penal 

de um Estado de direito a função de redução e contenção do poder punitivo, dentro dos limites 

menos irracionais possíveis, de tal maneira que o “direito penal nunca pode ser neutro, deve 

ser sempre parcial no sentido de que, em qualquer circunstância, deve fortalecer a contenção 

das pulsões absolutistas”124. As garantias penais e processuais penais devem, portanto, sempre 

fazer parte do Estado de direito, pois não são mais do que “o resultado da experiência de 

contenção do poder punitivo e constituem a essência da cápsula que encerra o Estado de 

polícia”125. Dessa constante tensão nasce a necessidade de o direito penal exercer a função de 

resistência e não ampliação do poder punitivo, limitando o Estado de polícia por meio dos 

mecanismos oferecidos pela dogmática penal. Não por outra razão Salo de Carvalho afirma: 

Pautar a visão realista sobre o fenômeno pena, alijando-se da busca metafísica 

de legitimação do ilegítimo, permite realizar diagnóstico menos equivocado 

do problema da sanção penal na atualidade e, em consequência, reelaborar os 

discursos no sentido de obstaculizar ao máximo as estruturas do poder 

punitivo.126 

 

Em síntese, a proposta de Zaffaroni e Nilo Batista seria a de construir uma teoria da 

pena livre de pulsões autoritárias, que funcione como um instrumento de resistência frente ao 

avanço do poder punitivo e, consequentemente, do Estado de polícia. O direito penal, portanto, 

deve operar não mais com base em teorias que justificam o poder de punir, mas como “um 

plano estratégico de contração das violências das agências de punitividade”127. 

 

                                                           
123 Ibidem, p. 100. 
124 ZAFFARONI, Eugênio Raul. O inimigo no direito penal... p. 172. 
125 Ibidem, p. 173. 
126 CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 267. 
127 Ibidem, p. 264. 
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2.3. A crítica materialista-dialética da pena criminal 

Como se viu, as teorias da pena – com maior ou menor requinte teórico – se legitimam 

por construções que sobrevivem a gerações, sofrendo ajustes pontuais para atenderem as 

demandas punitivistas e se adequarem aos sistemas penais contemporâneos. Apesar da 

enunciação de todos os problemas das teorias da pena – sejam as que se referem ao meio 

empregado pelo Estado com fins de prevenção geral, seja as que dizem respeito às ideologia 

“re” –, a prisão permanece como o motor propulsor de solução dos mais complexos problemas 

sociais. Como disse Roberto Lyra: “apesar do unanime reconhecimento da nocividade das 

penas privativas de liberdade, curtas ou longas, contínuas ou não, determinadas ou não, tudo 

continua a girar em torno da prisão”128.  

Esse contínuo uso do mesmo mecanismo de controle social ao longo da história se 

explica pela teoria materialista-dialética da pena, desenvolvida por Juarez Cirino dos Santos, 

que se vale da metodologia materialista-histórica e tem como referencial teórico a literatura 

criminológica crítica de Alessandro Baratta, Evgeni Pachukanis, Georg Rusche e Otto 

Kircheimer, Dario Melossi e Massimo Pavarini, e Michel Foucault. Partindo desse referencial 

teórico, a teoria materialista-dialética expõe a pena criminal como uma das formas do sistema 

capitalista de se afirmar nas formações sociais, garantindo a sua própria manutenção e, 

simultaneamente, a reprodução das relações sociais desiguais na sociedade contemporânea. Em 

outras palavras, significa dizer os mecanismos repressivos inerentes ao sistema penal (prisões, 

polícia, juízes, promotores, etc.), bem como discursos das teorias legitimantes da pena, são 

instrumentos essenciais para garantir a perpetuação do modo de produção capitalista, pois 

atuam preferencialmente contra “sujeitos sem utilidade real para expandir o capital nas 

relações de produção/distribuição material da vida social”129, garantindo a força de trabalho 

                                                           
128 LYRA, Roberto. Penitência de um penitenciarista. Belo Horizonte: Líder, 2013. p. 43. 
129 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 461. 
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ativa dos demais. Logo, a parcela marginalizada da sociedade que não está apta a cumprir sua 

função na sociedade capitalista, atendendo ao mercado como mãos de obra baratas nos 

subempregos proporcionados pelo capital, invariavelmente está mais vulnerável à 

criminalização e permanência no cárcere.  

Com base nessa análise criminológica, Juarez Cirino dos Santos divide as funções 

declaradas da pena em três categorias, consideradas funções reais da pena criminal: pena como 

retribuição equivalente do crime, prevenção especial como garantia das relações sociais e 

prevenção geral como afirmação da ideologia dominante130. Para o autor, o uso atribuído às 

funções declaradas, se inútil do ponto de vista empírico, é útil do ponto de vista das funções 

reais, pois “a desigualdade social e a opressão de classe do capitalismo é garantida pelo 

discurso penal da correção/neutralização individual e da intimidação/reforço da fidelidade 

jurídica do povo”131. 

A construção da função da pena como retribuição equivalente é demonstrável como 

valor de troca do crime nas sociedades capitalistas, medida pelo tempo de privação de liberdade, 

como a força de trabalho equivale ao salário no mercado132. Na formulação de Pachukanis, “a 

pena proporcional à culpa representa, fundamentalmente, a mesma forma que a reparação 

proporcional ao prejuízo”133. Nesse sentido, Juarez Cirino dos Santos afirma: 

A estrutura material das relações econômicas do capitalismo baseia-se no 

princípio da retribuição equivalente em todos os níveis da vida social: do 

trabalho pelo salário na produção social de bens ou serviços – apesar da 

expropriação de mais-valia; da mercadoria pelo preço na distribuição social 

de bens ou serviços – não obstante o lucro etc. Logo, as formas jurídicas das 

relações de poder da formação social instituem a retribuição equivalente, no 

âmbito da responsabilidade civil, por exemplo, sob a forma do contrato, da 

indenização etc.; no âmbito da responsabilidade penal, a retribuição 

equivalente é instituída sob a forma da pena privativa de liberdade, como valor 

de troca do crime medido pelo tempo de liberdade suprimida. A retribuição 

                                                           
130 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 440 e ss. 
131 Ibidem, p. 445-446. 
132 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 444. 
133 Em seguida, Pachukanis ressalta: “Para que surgisse a ideia da possibilidade de pagar pelo delito com a privação 

de uma quantidade predeterminada de liberdade abstrata, foi preciso que todas as formas concretas de riqueza 

social estivessem reduzidas à forma simples e abstrata – trabalho humano medido pelo tempo.” PACHUKANIS, 

Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. Trad. Paula Vaz de Almeida. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 177. 
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equivalente, como valor de troca do crimes nas sociedades capitalistas, está 

ligada ao critério geral do valor da mercadoria, determinado pela quantidade 

de trabalho social necessário para sua produção.134 

 

Essa relação de dependência entre as instituições do sistema penal e as relações de 

trabalho, fundadas na reprodução das trocas equivalentes, também é explicitada por Dario 

Melossi e Massimo Pavarini, quando apontam que a ideia de retribuição equivalente encontra 

na pena a sua máxima realização, pois a liberdade temporariamente suspensa pela pena é capaz 

de representar “a forma mais simples e absoluta” de valor de troca do trabalho assalariado135.  

 Se a pena da privação da liberdade se estrutura, pois, sobre o modelo da 

“relação de troca” (enquanto retribuição equivalente), a sua execução (leia-se, 

penitenciária) é moldada sobre a hipótese de “manufatura”, da “fábrica” 

(enquanto disciplina e subordinação).136 

 

Com relação à prevenção especial, Juarez Cirino dos Santos defende que essa teoria 

em seu aspecto negativo de neutralização do condenado apenas garante as relações sociais 

desiguais, pois a privação de liberdade sob esse manto de prevenção exerce uma influência 

negativa em todos os aspectos da vida do condenado, como deformações psíquicas e emocionais 

e desintegração absoluta dos laços sociais com a perda do trabalho e dissolução dos laços 

familiares137. Já a prevenção especial positiva (as ideologias “re”) representa, para o autor, um 

retumbante fracasso da pena de prisão quanto aos seus objetivos declarados, uma vez que 

“prisionalizada o preso que, depois de aprender a viver na prisão, retorna para as mesmas 

condições sociais adversas que determinaram a criminalização anterior”. Salienta, ainda, que 

o fracasso dessa função declarada corresponde ao “incontestável êxito histórico” da pena em 

garantir as relações sociais desiguais138. 

                                                           
134 Ibidem, p. 443. 
135 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (séculos XVI 

– XIX). Trad. Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2014. p. 263. 
136 Ibidem, p. 264. 
137 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 448. 
138 Ibidem, p. 454. 



43 

 

 
 

Esse processo de transformação na vida do condenado é tratado por Alessandro Baratta 

como incompatível com os objetivos declarados da prevenção especial. O autor descreve esse 

fenômeno transformativo como um duplo processo de desculturação e aculturação: 

A prisão introduz o condenado em duplo processo de transformação pessoal, 

de desculturação pelo aprendizado dos valores e normas de convivência 

social, e de aculturação pelo aprendizado de valores e normas de 

sobrevivência na prisão, a violência e a corrupção, ou seja, a prisão só ensina 

a viver na prisão.139 

 

Definindo as características desses dois processos, Alessando Baratta afirma: 

A desculturação constitui a desadaptação às condições necessárias para a vida 

fora da prisão, como a diminuição da força de vontade, perda do senso de 

autorresponsabilidade do ponto de vista econômico e social), a redução do 

senso da realidade do mundo externo e a formação de uma imagem ilusória 

deste, o distanciamento progressivo dos valores e dos modelos de 

comportamento próprios da sociedade externa. O segundo ponto de vista, 

oposto mas complementar, é o da aculturação ou prisionalização. Trata-se da 

assunção das atitudes, dos modelos de comportamentos, dos valores 

característicos da subcultura carcerária.140 

 

Neste ponto, Melossi e Pavarini sustentam que a prisão é uma fábrica de produção de 

proletários, pois quando o condenado está de frente às necessidades materiais que não pode 

mais satisfazer autonomamente, se torna completamente dependente da soberania 

administrativa – da máquina disciplinar –, e isso faz surgir nele “a forma moral da sujeição, 

isto é, a forma moral do status de proletário”141. 

Essa relação cárcere-fábrica é notada por Nilo Batista na evolução do sistema penal 

brasileiro. Nas palavras do professor: 

Com a república, implantavam-se ao mesmo tempo a ordem burguesa e a pena 

privativa da liberdade (prisão celular, reclusão, prisão disciplinar – art. 43 do 

Código Penal de 1830); fábrica e cárcere tardios, porém enlaçados, num 

processo histórico bem distinto do processo europeu. O controle social penal 

tinha agora outra fisionomia: fábricas-prisões para menores aprenderem o 

trabalho (arts. 30 e 49 do Código, e dec. nº. 1313, de 17.jan.1891); prisões 

curtas, com compromisso de “tomar ocupação” logo após, ou, na reincidência, 

remoção para colônias penais nas ilhas marítimas ou nas fronteiras, para 

vadios, mendigos e “capoeiras” (se estrangeiros, posterior deportação); 

                                                           
139 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito 

penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 6. ed.  Rio de Janeiro: Revan, 2013. p. 215. 
140 Ibidem, p. 184-185. 
141 MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e fábrica... p. 232. 
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privação de liberdade para os homens livres trabalhadores que cometessem 

algum crime. A equação estava montada: fábrica ou cárcere.142 

 

Em suma, esses dois aspectos negativos gerados pela prevenção especial negativa e 

positiva consolidam a posição social do condenado, mantendo-o no grupo dos marginalizados 

e, por conseguinte, dos criminalizáveis. 

A prevenção geral é tratada por Juarez Cirino dos Santos como instrumento de 

afirmação da ideologia dominante. Em sua vertente negativa, a prevenção geral opera apenas 

no plano do simbólico com relação aos seus efeitos intimatórios, como retórica do poder 

punitivo estatal e, assim, continua perpetuando a regra de punição penal seletiva143. A 

prevenção geral positiva, por sua vez, legitima a expansão do poder punitivo com objetivo de 

controlar a população marginalizada do mercado de trabalho, pois o seu discurso fundado na 

punição como forma de manter a estabilidade da ordem normativa ou de garantir a confiança 

dos cidadãos no direito permite justificar a redução de garantias e “disfarçar a relação da 

criminalidade com a estrutura de desigualdade da sociedade neoliberal contemporânea, 

instituída pelo Direito e garantida pelo poder do Estado”144. Nesse sentido, Juan Pergoraro 

explica: 

A função dos castigos, então, não é preservar a moral, os bons costumes, a 

equidade, a igualdade, mas sim [preservar] uma ordem de diferenças, de 

hierarquias, de desigualdades, embora encoberta sob apelações morais, bons 

costumes e o bem comum; assim, do que se trata é da lei, não tanto do direito 

ou da justiça.145 

 

Também nesta linha, tratando da prevenção geral como afirmação da ideologia 

dominante, Edson Passeti afirma que a prevenção geral é sempre seletiva, pois há uma padrão 

de comportamento estabelecido pelas pessoas “normais”, e, em nome de uma vida idílica, elas 

                                                           
142 BATISTA, Nilo. Punidos e mal pagos: violência, justiça, segurança pública e direitos humanos no Brasil de 

hoje. Rio de Janeiro: Revan, 1990. p. 125. 
143 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal... p. 454. 
144 Ibidem, p. 459-460. 
145 Tradução livre de PEGORARO, Juan. Los lazos sociales del delito económico y el orden social. 1. ed. Buenos 

Aires (Argentina): Eudeba, 2015. p. 73. 
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estabelecem diferenciações comportamentais pautadas por juízos morais, em que os “anormais” 

são elegidos como perigosos, subversivos e intoleráveis146. 

Para a teoria materialista-dialética, portanto, o sistema penal imbuído de suas 

instituições e teorias, operando com aplicações seletivas de penas criminais, manifestadas sob 

a privação de liberdade, é uma manifestação decisiva na manutenção das relações sociais 

desiguais no sistema capitalista contemporâneo147. Não por outra razão, Georg Rusche e Otto 

Krichheimmer afirmam que “todo sistema de produção tende a descobrir punições que 

correspondem às suas relações de produção”148 .  

Da mesma forma, as teorias oficiais ocultam as funções reias da pena, as quais 

cumprem um papel decisivo no sistema capitalista neoliberal, pois pautam o encarceramento, 

conforme afirma Loïc Wacquant, no sentido de “neutralizar e estocar fisicamente as frações 

excedentes da classe operária, notadamente os membros despossuídos dos grupos 

estigmatizados”149, garantindo, concretamente, a reprodução das relações desiguais na 

sociedade. Em outra passagem, prossegue o autor: 

(...) a tarefa do Leviatã é facilitar as condições para a cumulação 

lucrativa de capital tanto da parte do capital doméstico quanto da do 

capital estrangeiro, mas agora isso se traduz na expansão penal: “o 

estado neoliberal recorrerá à legislação coercitiva e a táticas policiais 

para dispersar ou reprimir formas coletivas de oposições ao poder das 

corporações... O braço coercitivo do estado é fortalecido para proteger 

interesses corporativos e, se necessário, reprimir o dissenso.150 

 

É interessante notar que a realidade das penitenciarias brasileiras aponta diretamente 

para a constatação da seletividade e do direcionamento da sanção penal para as classes mais 

                                                           
146 PASSETI, Edson. A atualidade do abolicionismo penal. In: PASSETI, Edson (Org.). Curso livre de 

abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 21-22. 
147 SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical... p. 87-88. 
148 RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Trad. Gizlene Neder. Rio de Janeiro: 

Revan, 2004. p. 20. 
149 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Trad. Sérgio Lamarão. 

Rio de Janeiro: Revan, 2003. p. 16. 
150 WACQUANT, Loïc. Forjando o estado neoliberal: trabalho social, regime prisional e insegurança social. In: 

BATISTA, Vera Malaguti. (Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: 

Revan, 2012. p. 34. 
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vulneráveis da sociedade, principalmente se analisado o Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias (INFOPEN), realizado em 2014 pelo Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), órgão do Ministério da Justiça. O relatório aponta que em junho de 2014 o 

Brasil possuía 607.731 pessoas privadas de liberdade, sendo que setenta e cinco por cento (75%) 

dessas pessoas encarceradas são homens; cinquenta e quatro por cento (54%) possuem entre 18 

e 29 anos; cinquenta e três por cento (53%) completaram apenas o ensino fundamental; e 

sessenta e sete por cento (67%) são negras. Além da porcentagem de pessoas negras no sistema 

prisional ser de sessenta e sete por cento (67%), na população brasileira em geral, a proporção 

é significativamente menor, cinquenta e um por cento (51%)151. Da análise desses dados fica 

claro que os processos de criminalização incidem, preferencialmente, mais sobre determinados 

grupos do que outros, servindo como um mecanismo de controle social estigmatizante e dirigido 

às classes mais desvalidas da sociedade brasileira. 

 

CONCLUSÃO 

Ao longo do trabalho buscou-se demonstrar o desenvolvimento da história do 

pensamento jurídico e os mecanismos ideológicos utilizados na fundamentação e legitimação 

da punição. Esses mecanismos deram origem as tradicionais teorias sobre a pena, todas, na 

análise da literatura crítica, fundadas em desumanas ideias de retribuição e em irrealizáveis 

ideias de prevenção (tanto geral como especial) como instrumentos eficazes de combate ao 

crime e a criminalidade. Nesse sentido, a hipótese aqui levantada, de não ser possível conceber 

as funções propostas pelo discurso oficial da pena criminal, foi amplamente confirmada pela 

posição crítica da literatura jurídica, a qual demonstra o torrencial fracasso e a fragilidade dos 

discursos legitimantes da pena. 

                                                           
151 Além dessas informações, o relatório possui um vasto estudo sobre toda estrutura das penitenciárias brasileiras. 

Disponível em <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-terca-

feira/relatorio-depen-versao-web.pdf> Acesso em 03 de junho de 2018. 
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Na análise da formação e conteúdo desses modelos da pena, constata-se um 

direcionamento que se afasta da pretensão de controlar o poder punitivo e projetar uma 

sociedade mais humana para se aproximar de teorias que servem para ocultar as relações de 

dominação política, exploração econômica e de controle social da população indesejada, 

legitimando o domínio do homem pelo homem com a punição de pessoas que não estão 

inseridas na lógica econômica e fora dos núcleos de poder político. Nota-se que a construção 

das teorias que integram o discurso oficial se fortalece com a dicotomia cidadãos de bem e o 

mal que se encerra nas prisões. 

A pena como retribuição não tem nenhum aspecto democrático e de contenção do 

arbítrio, todo o contrário, fomenta e se institui uma concepção completamente autoritária de 

pena, indigna desde o período em que foi concebida como teoria da pena até os dias presentes. 

A pena como prevenção geral, em seu viés negativo, parte de uma ilusória constatação 

do ser humano como um ente capaz de comparar o custo-benefício de todas as suas ações, e, 

com isso, ser influenciado por uma decisão político-criminal no momento da prática de um 

ilícito. Já o discurso inserido na vertente da pena como prevenção geral positiva ignora 

peremptoriamente os reais fatores determinantes dos conflitos e interesses sociais e acaba por 

ocultar as contradições da estrutura social em prol da conservação do sistema social. Ignora, 

portanto, todos os efeitos negativos do sistema penal em termos de integração social. 

A pena como prevenção especial positiva, fundada ideologicamente nos objetivos de 

ressocialização, reinserção, reeducação, repersonalização, reindividualização e reincorporação 

(ideologias “re”) do condenado e na nebulosa função de incapacitação seletiva do condenado, 

como prevenção especial negativa, se manifesta como fracasso e ao mesmo tempo como 

decisiva para a manutenção das relações sociais desiguais, fundadas na relação capital/trabalho 

assalariado. Constata-se pela literatura crítica que não é possível tratar alguém com a violência 

institucional do sistema penal. Neste sentido, a pena criminal tem sido inútil e apenas nociva. 
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A pena como prevenção e retribuição (teorias unificadas) apresenta os exatos pontos 

problemáticos inerentes à todas as teorias da pena individualmente consideradas. As teorias 

unificadas se definem como a soma de todos os defeitos de cada teoria isolada e não é capaz, 

por óbvio, de fazer desaparecer nenhum dos problemas inerentes à cada uma delas. 

Ao se analisar o discurso dos modelos deslegitimantes da pena utilizando a 

criminologia crítica como chave interpretativa, foi possível constatar que a verdadeira relação 

entre cárcere e sociedade está entre quem exclui e quem é excluído ou entre quem tem o poder 

de criminalizar e quem está sujeito a criminalização. Dessa maneira, resultou claro que o 

sistema de justiça criminal não atuam para conter o avanço do poder punitivo, mas sim para 

garantir e reproduzir a ordem social, produzindo injustiça e desigualdade através de uma 

violenta repressão institucionalizada pelo Estado contra as verdadeiras minorias. 

A teoria negativa-agnóstica não concebe nenhuma função positiva à pena criminal e 

confessa não conhecer as funções declaradas que a pena efetivamente pretende realizar. 

Negando o discurso oficial, a teoria negativa-agnóstica atribui uma única função ao direito 

penal: a contenção do avanço autoritário, redução e contenção do poder punitivo, dentro dos 

limites menos irracionais possíveis.  

A teoria materialista-dialética revela que os mecanismos repressivos inerentes ao 

sistema penal (prisões, polícia, juízes, promotores, etc.), bem como discursos das teorias 

legitimantes da pena, são instrumentos essenciais para garantir a perpetuação do modo de 

produção capitalista, pois atuam preferencialmente contra indivíduos inúteis para a expansão 

do capital nas relações de produção/distribuição material da vida, garantindo a força de trabalho 

ativa dos demais. Dessa maneira, a parcela marginalizada da sociedade que não está apta a 

cumprir sua função na sociedade capitalista, atendendo ao mercado como mãos de obra baratas 

nos subempregos proporcionados pelo capital, invariavelmente está mais vulnerável à 

criminalização e permanência no cárcere. Se o uso atribuído às funções declaradas da pena é 
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inútil do ponto de vista empírico, é absolutamente útil do ponto de vista das funções reais, pois 

a desigualdade social e a opressão de classes é garantida pelo discurso da retribuição 

equivalente do crime, da prevenção especial como garantia das relações sociais e da prevenção 

geral como afirmação da ideologia dominante. 

Diante dos problemas apresentados pelos modelos que legitimam as teorias oficiais, 

parece-nos primeiramente essencial ter um olhar compreensivo, reflexivo e sobretudo crítico 

sobre o crime e a criminalidade, pois nós, como cidadãos dispostos a construir uma sociedade 

horizontal, temos uma responsabilidade sobre isso. É, afinal, se deixar guiar pelo ideário da 

cooperação e não da competição, que é sempre imposta como um meio de adequado à obtenção 

de conquistas individuais, fazendo com que nós esqueçamos do que está além da nossa 

realidade material. Esses mesmos problemas causados pela criminalidade não podem servir de 

justificativa para fulminar, gradativamente, os últimos freios de contenção do arbítrio do poder 

punitivo do Estado, legitimando qualquer discurso fundado em teorias que não compreendem 

as verdadeiras funções da pena. Devemos, por outro lado, assumir como premissa fundamental 

as funções reais da pena, compreendendo a pena como um instrumento de exclusão e 

segregação ineficaz para os fins oficiais a que se propõe. Partindo dessa premissa, resta 

imperioso lutar na direção de uma proposta político-criminal que esteja engajada por um direito 

penal minimamente orientado por descriminalizações decididas e despenalizações no sentido 

de reações não traumatizantes pelas instituições do sistema de justiça, pois só assim seria 

possível reduzir os efeitos negativos produzidos pela pena e caminhar em direção a sua 

extinção. 
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