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INTRODUÇÃO 

Otavio Augusto Trimolet 

Lorrayne Gabriele Marciano 

   

Direito e razão é a conclusão de uma extensa investigação sobre as mais 

diversas disciplinas jurídicas em especial o direito penal. Ferrajoli se preparou para 

esta obra com estudos étnicos lógicos, teológicos, da ciência do direito e história das 

instituições jurídicas, enriquecido pela sua vivência na atividade de magistrado. 

 Bobbio coloca que Ferrajoli é seguro naquilo que fala, portanto, suas teses são 

claras e precisas, mas que apesar da clareza possuem tamanha complexidade que 

requer um melhor aprofundamento sobre elas. 

 Em suma, a obra trata-se da elaboração de um sistema geral do garantismo, 

que tem na centralidade desse modelo ideias iluministas e liberais, iluministas em sua 

filosofia e liberais em política, em que nas relações humanas quanto maior seja a 

liberdade, tanto menor será o poder e vise versa. 

 Todo esse cenário se desenvolve por meio de antíteses e dicotomias 

conectadas entre si, assim, uma teoria que, por sua essência, traz a defesa das próprias 

teses acompanhada da crítica de doutrinas opostas, pois a defesa do garantismo penal 

é uma defesa de minorias. Pode-se pensar o garantismo como um modelo ideal a ser 

alcançado, portanto deve estar bem definido, para que só assim venha servir como 

critério de valoração e correção do direito existente. 

 Tal modelo por ser descrito em cinco partes, a primeira centrada na 

contraposição entre o momento da legislação e o da jurisdição com uma antítese 

centralizada nos dois conceitos gerais do poder e do saber. 

 A segunda e a terceira parte analisam os problemas fundamentais que 

constituem a matéria tradicional do direito e do processo penal, a pena, o delito e  o  

processo,  utilizando  um  esquema  de  interrogações  caracterizado  por,  “se,  por 

 que,  quando  e  como  punir;  por  que,  quando  e  como  proibir;  se,  por  que,  

quando e como julgar”. 

 A quarta parte Ferrajoli analisa o sistema de  intervenção  punitiva  no  Estado  

italiano,  a  partir  dos  pressupostos  da  Teoria  do Garantismo Penal. 
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 E, por fim, na ultima parte, esboça uma teoria geral do garantismo  como  

referencial  de  justificação  que,  transcendendo os estreitos  limites  do  direito  penal 

e do direito processual penal, presta-se a verificação  do  nível  de  racionalidade de  

todo  o  ordenamento  jurídico. 

 Bobbio expõe que a obra direito e razão traz problemas de teoria do direito e 

de política do direito e deve ser compreendida e julgada a partir desses pontos, 

resaltando que a parte crítica não é menos importante do que a construtiva, pois elas 

se apoiam de forma recíproca. 

 Ferrajoli, tal qual Bobbio, vê no Direito Penal garantístico não uma 

possibilidade de se fazer justiça plena, perfeita, mas construir uma perfeição dentro da 

imperfeição. Existem vários Garantismos uns mais outros menos legítimos. Saber que o 

Homem é Lobo do Homem, e que nos termos modernos o próprio Estado tornou-se 

um grande lobo, a ameaçar a todos com sua força, Ferrajoli vê no direito penal 

garantistico com suas conquistas liberais, um mínimo de proteção, de barreiras contra 

as arbitrariedades. 

 Por conseguinte, o Garantismo é um meio e não um fim, ele é uma ferramenta 

dentre outras mais a possibilitar aos indivíduos um mínimo de proteção contra as 

violências existentes, mas ele sozinho, como adverte Ferrajoli, nada pode fazer. É 

preciso uma abertura democrática, tanto formal quanto substancial, que equilibre o 

valor da pessoa humana, a igualdade e a necessidade de punição, para, de modo ainda 

que parcial e precário, poder se afirmar a existência efetiva e concreta da existência e 

usufruto da ideia de justiça. 
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PRIMEIRA PARTE 

EPISTEMOLOGIA 

A razão no Direito Penal 

 

 

CAPÍTULO I. Cognitivismo ou Decisionismo 

Arthur Lancellote Lemos 

Igor Mallard 

  

Nos escritos iniciais da obra “Direito e Razão”, Luigi Ferrajoli intenta delimitar o 

ponto de partida da compreensão da teoria do garantismo penal através de algumas 

abordagens históricas. E, para tanto, elucida o fato de que são diversas as correntes 

teórico-filosóficas e divergentes entre si que procuram alcançar um denominador 

comum de sustentação de um sistema penal funcional, perpassando por alguns 

modelos liberais até outros de caráter autoritário, com bases tanto legalistas quanto 

absolutistas. No entanto, a partir de tal abordagem construtiva de modelos 

contrapostos ao longo da história moderna, foi possível observar uma determinada 

unidade coerente que pressupõe uma tentativa de desembaraçar o conceito do que 

pode ser chamado de desvio punível, ou seja, os modelos penais conservam em si um 

caráter epistemológico da análise do ilícito penal e, com isso, a preocupação em 

oferecer um maior suporte ao juízo, para que este possa vir a ser racional e confiável, 

na medida em que se apoia na legalidade e afasta a arbitrariedade nas decisões 

O sistema penal garantista se caracteriza como uma forma de identificação do 

desvio penal orientado a coibir a arbitrariedade das decisões judiciais ao passo que 

buscam aumentar o seu grau de confiabilidade através da racionalização dos 

procedimentos. 

O garantismo é fundado em dois eixos principais caracterizados pela definição 

legislativa do desvio e a comprovação do desvio punível. O primeiro eixo é constituído 

pelos princípios e garantias penais que garantem ao sistema uma forma própria de 

estabelecer as condutas e atos que aquela sociedade julga como merecedores de 
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tutela.  O segundo eixo é constituído pelas garantias procedimentais dispensadas 

àqueles que estão sendo acusados por tal conduta, estabelecendo “as regras do jogo” 

pelo qual a acusação poderá ser formulada e a culpabilidade atestada. Neste ponto, é 

que se situa a validade das decisões judiciais, são casos em que as regras são 

desrespeitadas, sendo exacerbada a pretensão punitiva estatal com objetivo 

criminalizante. O principal aspecto da atividade estatal jurisdicional está na 

subjetividade do juízo justamente no processo de confirmação do ato praticado com a 

conduta prescrita legalmente, fixa-se aqui o Cognitivismo processual com seus limites 

traçados pela estrita legalidade. O juiz é submisso à lei e à forma, o processo penal é 

um processo de cognição ou comprovação, onde a determinação do fato delituoso 

tem o caráter de um procedimento probatório do tipo indutivo. Assim, busca tornar 

mais previsível a verdade ou a falsidade processual da acusação contra o réu. 

Este tipo de situação visualizada por Ferrajoli, tido pelo próprio como um 

modelo ideológico, possui dois elementos que lhes são constitutivos, como formas de 

definição do desvio punível, sendo um de caráter legislativo e outro de caráter 

jurisdicional. O primeiro deles diz respeito à identificação do desvio que decorre de 

uma definição legal de forma abstrata, baseando-se na formalidade legislativa aliado à 

expressão fática de situações previstas no ordenamento. O direito e a moral aqui não 

se confundem, limitando-se a caracterização do desvio punível como sendo algo 

estritamente arrolado no texto da lei, cabendo ao juiz apenas a tarefa da aplicação do 

dispositivo, a fim de se buscar suprimir a arbitrariedade e o juízo de valor quanto ao 

agente, em detrimento do real interesse que se pretende em julgar o fato punível, de 

modo que este decorra não de uma situação indiscriminada do desvio, mas de uma 

hipótese expressamente determinada empiricamente. 

O segundo elemento que constitui a definição do desvio punível está atrelado à 

atividade jurisdicional, na medida em que se analisa a construção do papel do juiz 

enquanto um aplicador da lei através de suas fundamentações nas decisões. A partir 

de suas motivações, é possível aferir a caracterização do desvio se capaz de visualizar a 

refutabilidade ou a verificabilidade das acusações, e que assim possa ser passível de 

serem apreciadas empiricamente na intenção de serem comprovadas, pressupondo a 

sua verificação e refutação. Isso permite a produção de prova e o confronto judicial, na 

medida em que contribui também para a efetivação do contraditório no processo. E, a 

partir desta perspectiva, é que se extrai o caráter cognitivista do processo penal, da 
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verdade processual, da análise fática e do direito em detrimento do aspecto valorativo 

da aplicação da lei penal. 

Nos moldes deste modelo idealista clássico, a crítica de Luigi Ferrajoli se dá no 

tocante à função do juiz enquanto algo mecanicista, através do qual se baseia numa 

aplicação rasa do dispositivo legal desprovida de interpretações para cada caso 

concreto. O autor admite que haja certo grau de discricionariedade nas decisões 

processuais. Mas que isto ocorre em razão da impossibilidade do esgotamento das 

disposições legais diante de sua indeterminação relativa, permitindo a possibilidade da 

tomada de decisões opinativas baseadas em hipóteses alternativas de interpretação  

De forma oposta aos modelos garantistas, os modelos autoritários são 

informados pelo substancialismo penal e o decisionismo processual. O primeiro se 

caracteriza pela definição do desvio penalmente relevante não apenas a partir da lei, 

mas o desvio criminal enquanto em si mesmo, sendo desvalorizado o papel da lei 

como critério exclusivo e exaustivo de definição dos fatos desviados. A tentação 

comum para essas técnicas de atenuação ou dissolução da estrita legalidade é, na 

realidade, punir nem tanto pelo que se fez, senão pelo que é.  Desta forma, o 

substancialismo penal está informado pela confusão entre direito e moral, ou entre 

direito e natureza, permitindo discriminações subjetivas e invasões incontroláveis na 

esfera da liberdade dos cidadãos. O decisionismo é a representação do caráter 

potestativo do juízo, manifestando-se de duas formas: I - o caráter subjetivo do tema 

processual consistente em fatos determinados em condições ou qualidades pessoais, 

como vinculação do réu a “tipos normativos de autor” ou sua congênita natureza 

criminal ou periculosidade social; II - caráter subjetivo do juízo: na ausência de 

referências fáticas determinadas com exatidão, resulta mais de valorações, 

diagnósticos ou suspeitas subjetivas do que de provas de fato.  Esses fatos subjetivos 

pervertem o processo penal para um direcionamento inquisitorial, o primeiro 

direciona o processo no sentido de análise de inferioridade da pessoa julgada e o 

segundo distorce a verdade processual, transformando a verdade empírica, pública e 

controlável intersubjetivamente em convencimento intimamente subjetivo e, assim, 

irrefutável do julgador. 

Ao longo dos escritos, em momento oportunamente subsequente à 

problematização do modelo clássico, Luigi Ferrajoli delineia os aspectos que tratam 

dos modelos autoritários antigos que, sistematicamente, acarretam-se na hipótese de 

uma corrente que, apesar de antiga, remonta alguns dos critérios que se conservaram 
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no tempo. A caracterização marcante de um sistema autoritário vai além da definição 

formal do desvio punível, isto é, considera-se a conduta desviante um fato também 

moralmente reprovável, tendo sido o agente da mesma forma atingido, voltada à 

análise de sua capacidade anti-social ou de delinquência, fenômeno este denominado 

de substancialismo penal. A forma de análise objetiva tipicamente clássica é preterida 

pela forma de análise subjetiva do modelo autoritário, o qual confunde as temáticas 

direito e moral e restringe a liberdade dos cidadãos na medida em que ignora a força 

vinculativa de autoridade, protetividade e formalidade da lei. 

Tal prática autoritária de análise subjetiva acarreta na construção jurisdicional 

oposta ao cognitivismo, qual seja a do decisionismo processual, o qual carrega em si 

uma característica potestativa do juiz. As decisões subjetivas, ou seja, a prática 

decisionista, pressuposto de um cognitivismo ético, se projeta para uma análise do 

tipo de agente, de sua natureza criminal, de sua periculosidade, baseando-se mais em 

suspeitas do que em elementos probatórios (empíricos). Deste modo, é possível 

compreender que o decisionismo leva em consideração a integridade pessoal do 

agente para a tomada de decisões na medida em que subverte o caráter processual 

empírico de se alcançar a verdade, deteriorando a possibilidade da verificabilidade e 

refutabilidade e dando espaço à convicção do juízo com base na formação de seu 

convencimento pessoal. 

A busca pela verdade a partir dos dois caminhos opostos até aqui delineados, 

isto é, do modelo clássico formalista e do modelo autoritário substancialista, resta 

registrada que cada qual não se aproxima satisfatoriamente da verdade ideal/real. 

Enquanto o modelo substancialista faz um juízo de valor, o qual não há oposição de 

limites na perspectiva da legalidade, desprovida de controle e dotada de 

arbitrariedades do juízo, buscando, pois, uma verdade material, de outro modo o 

modelo formalista busca uma verdade formal que se encontra restringida por aspectos 

legais, regras limitantes que condicionam uma obediência aos procedimentos que 

garantem a defesa do indivíduo, na medida em que sempre perpetuarão uma verdade 

aproximativa, provável, de fato apenas processual 

Nos três últimos subtítulos do capítulo I o autor analisa como a busca pela 

verdade é encampada perante o Processo Penal. Ao investigar as conformações e 

categorizações que a verdade sofre no âmbito dos sistemas penais abordados, 

visualizamos que esta é um eixo de análise coincidente que possibilita a comparação 

das concepções do conceito de verdade para os referidos sistemas. 
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O ponto de partida de Ferrajoli nesta empresa é a concepção de cognitivismo e 

a concepção de decisionismo. O Cognitivismo judicial na acepção da verdade no 

processo penal é conectado fundamentalmente ao convencionalismo legal. Tais 

conceitos são pilares para a teoria garantista, ou para o sistema garantista e 

estabelecem um suporte de limitação para a discricionariedade da autoridade 

jurisdicional.  

A gênese iluminista do direito penal clássico previa que o cognitivismo judicial, 

em sua perfeição, poderia render uma perfeita correspondência entre as previsões 

legais e os fatos concretos, sobressaindo uma perfeita subsunção do fato às normas. 

Neste modelo, a verdade se apresentaria cristalina, pois o controle empírico dos 

procedimentos probatórios acarretaria uma aplicação mecânica da lei. Trata-se de 

modelo ideal e superado, pois a problemática da subjetividade do juízo bem como os 

limites para experimentação e investigação científica (jurídica) dos fatos posteriores 

que são analisados no processo delimita a verdade possível de ser buscada e atingida 

pelo processo. 

Assim, a verdade neste ramo do conhecimento se caracteriza como verdade 

processual em virtude de tais limitações apresentadas pela experimentação de atos 

posteriores, através de uma ótica de interpretação das situações fáticas ante a 

previsão de condutas juridicamente relevantes para serem punidas. 

 

CITAÇÕES 

“A interpretação da lei como hoje pacificamente se admite nunca é uma 

atividade exclusivamente recognitiva, mas é sempre fruto de uma escolha prática a 

respeito de hipóteses interpretativas alternativas. Esta escolha, mais ou menos 

opinativa segundo o grau de indeterminação da previsão legal, se esgota 

inevitavelmente no exercício de um poder na indicação ou qualificação jurídica dos 

fatos julgados.” (1ª Parte, Cap. I, parágrafo 1.4. p.33) 

“O conceito de verdade processual é, em suma, fundamental não apenas para 

elaboração de uma teoria do processo, mas também pelos usos que dele são feitos na 

prática judicial. E dele não se pode prescindir, salvo que se opte explicitamente por 

modelos penais puramente decisionistas, e a custa de uma profunda incompreensão 

da atividade jurisdicional e da renúncia à sua forma principal de controle racional.” (1ª 

Parte, Cap. I, parágrafo 3.1. p. 40) 
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“A 'verdade' de uma teoria científica e, geralmente, de qualquer argumentação 

ou proposição empírica é sempre, em suma, uma verdade não definitiva, mas 

contingente, não absoluta, mas relativa ao estado dos conhecimentos e experiências 

levados a cabo na ordem das coisas de que se fala, de modo que, sempre, quando se 

afirma a "verdade" de uma ou de várias proposições, a única coisa que se diz é que 

estas são (plausivelmente) verdadeiras pelo que sabemos sobre elas, ou seja, em 

relação ao conjunto dos conhecimentos confirmados que delas possuímos.” (1ª Parte, 

Cap. I, parágrafo 3.3. p. 42) 

“Esta diferença entre "experimento" (de um fato presente) e "provas" (de um 

fato passado) fende profundamente o modelo ideal da verdade processual fática como 

correspondência objetiva. Sem necessidade de penetrar em todas as difíceis questões 

relativas ao conhecimento do passado, pode-se realmente afirmar que a verdade 

processual fática, da mesma forma que a verdade histórica, em vez de ser predicável 

em referência direta ao fato julgado, é o resultado de uma ilação dos fatos 

"comprovados" do passado com os fatos "probatórios" do presente” (1ª Parte, Cap. I, 

parágrafo 4.1. p. 44) 

“A tarefa principal da epistemologia penal garantista é a de elucidar as 

condições que permitam restringir, do melhor modo possível, essas margens e, 

portanto, basear o juízo (em decisões) sobre a verdade processual em vez de (em 

decisões) sobre valores de outra modalidade. Podemos chamar "decidibilidade da 

verdade processual" e "decisão sobre a verdade processual", respectivamente, à 

verificabilidade (e falseabilidade) e à verificação (ou refutação) das motivações 

judiciais, e configurar a alternativa epistemológica entre garantismo e autoritarismo no 

direito penal como uma alternativa entre a presença e a ausência das condições - ou 

garantias - que asseguram um ou outro.” (1ª Parte, Cap. I, parágrafo 5.1. p.52) 

“A tarefa da investigação judicial, igualmente à de qualquer outro tipo de 

investigação ou explicação, é eliminar o dilema em favor da hipótese mais simples, 

dotada de maior capacidade explicativa e, sobretudo, compatível com o maior número 

de provas e conhecimentos adquiridos com anterioridade.” (1ª Parte, Cap. I, parágrafo 

4.1. p. 44) 
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CAPÍTULO II. Modelos de Direito Penal 

 Jesse Elisio Silva 

 Thaís Ramos Mendes            

 

O modelo garantista de direito penal possui uma coerência e unidade que se 

fundam na sistematização de alguns princípios fundamentais e derivados que se 

comunicam e coordenam a própria existência do garantismo enquanto teoria.   

Estes princípios, propostos por Ferrajoli estão formulados sob a ideia de pena, 

delito, lei, necessidade, ofensa, ação, culpabilidade, juízo acusação, prova e defesa, 

sendo a pena o elemento cuja a sua aplicação tem como condição necessária todos os 

outros termos.   

Cada um destes princípios formam, portanto, garantias jurídicas para a 

afirmação da responsabilidade penal e aplicação da pena e são condições necessárias 

sem as quais está proibido punir. Assim as garantias jurídicas condicionam o exercício 

punitivo, criando sob a ideia de delito, lei, necessidade, ofensa, ação e culpabilidade 

requisitos de natureza penal e sobre a lógica epistemológica do juízo, acusação, prova 

e defesa condições processuais.  

 Sob esta perspectiva, Ferrajoli estabelece 10 axiomas que para ele definem 

sistematicamente o modelo garantista desde sua elaboração pelo pensamento 

jusnaturalista ainda nos séculos XVII e XVIII até a sua integração às constituições 

modernas. São eles A1) Não há pena sem crime, A2) Não há crime sem lei, A3) Não há 

lei penal sem necessidade, A4) Não há necessidade sem ofensa, A5) Não há ofensa 

sem ação, A6) Não há ação sem culpa, A7) Não há culpa sem juízo, A8) Não há juízo 

sem acusação, A9) Não há acusação sem prova, A10) Não há prova sem contraditório.  

 Estes axiomas têm por característica seu espiral de encadeamento e 

derivações entre si de maneira que um termo sempre implicará no sucessivo numa 

cadeia em que a pena, enquanto primeiro elemento, esteja condicionada a realização 

devida de todo o processo de derivação que se em alguma medida frustrado 

interrompe o encadeamento e impede a sua aplicação.   

De todos os princípios retirados dos axiomas mencionados o que melhor 

caracteriza o sistema cognitivo garantista é o princípio da legalidade estrita. Neste 

interim cumpre diferenciar a mera legalidade da mencionada legalidade estrita. Mera 
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legalidade é a norma que prescreve em lei, de acordo com o conveniente o que é 

considerado delito, tem uma característica formal de especificação do fato típico. Já a 

legalidade estrita é uma norma metalegal que orienta o legislador quanto a técnica 

especifica de qualificação penal que permitam uma compreensão unívoca e precisa, se 

caracteriza pela relevância do conteúdo em sintonia com o sistema constitucional. 

Assim a mera legalidade é condição de vigência e existência da norma e a legalidade 

estrita é condição de validade ou legitimidade das leis.  

 A supressão de alguns destes princípios, segundo Ferrajoli, podem gerar 

diferentes modelos de processo penal autoritário e de direito penal autoritários Se, 

por exemplo, abrirmos mãos do A9 e A10 estriamos diante de um outro modelo 

processual onde o decidibilidade da verdade processual não necessitaria estar em um 

conjunto probatório verificável e contestável, mas somente argumentável; ou se 

faltasse o A8 estaríamos submetidos a um método inquisitivo que afeta sobremaneira 

a imparcialidade do juiz. Em ambos casos teríamos um processo penal com garantias 

minimamente debilitadas.  

 Por outro lado o próprio direito penal se torna autoritário em modelos 

objetivistas (quando excluímos a necessidade de culpabilidade), subjetivistas (quando 

não reprime comportamento, mas situações subjetivas de imoralidade) e 

substancialistas (onde não há lesão a bens jurídicos concretos).  

 Por fim, o autor apresenta três modelos punitivos que ele denomina de 

irracional. O primeiro um modelo que abandona a tipificação delituosa (A1) e por tanto 

passa a padecer de insegurança e relativismo. O segundo e o terceiro que se 

caracteriza pela ausência dos princípios “não há pena sem lei” e “não há pena sem 

juízo” e nos eleva a um verdadeiro Estado Policial, de justiça patriarcal, sem vinculação 

a nenhum critério pré-estabelecido.  

 No capítulo 8, subtítulo 1, parte II, o autor traz a ideia de um Direito Penal 

Mínimo e um Direito Penal Máximo. Essa diferenciação é representada por algumas 

dicotomias, como: saber e poder; fato e valor; cognição e decisão e o caráter 

condicionado ou incondicionado e bem limitado ou ilimitado do poder punitivo. 

 Um Estado Penal Mínimo é caracterizado pelo predomínio da racionalidade, de 

forma que o poder punitivo é exercido dentro dos limites já estabelecidos e previsíveis 

para a população. São elencadas pelo autor 10 condições, limites ou proibições que 

servem de garantia para o cidadão em oposição ao exercício arbitrário do poder 
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punitivo. São elas: a vedação da imposição de pena sem que se produza a comissão de 

um delito; a previsão legal do delito enquanto delito; a necessidade da proibição; a 

necessidade da punição; o efeito lesivo do delito para terceiros; a culpabilidade do 

autor; a imputabilidade do autor; a comprovação da comissão do delito e a prova 

empírica, produzida por uma acusação, perante um juiz imparcial, em um processo 

público e contraditório, em face da defesa, mediante procedimentos legalmente 

estabelecidos.   

            O modelo de Direito Penal Mínimo caracteriza um Estado de Direito, 

pautado nos ideais de legalidade e previsibilidade. É o modelo de que trata nossa 

Constituição da República de 1988, ao tratar da vedação de pena sem lei anterior que 

a comine. É um modelo no qual o exercício do poder se baseia na racionalidade e na 

certeza, de forma que as intervenções são previsíveis na medida em que são baseadas 

em argumentos cognitivos, e não valorativos.  

 Nesse modelo, estão presentes a racionalidade e a certeza no exercício do 

poder, de forma que as intervenções do Estado nas liberdades do cidadão são 

previsíveis e baseadas em argumentos cognitivos e não valorativos, alcançando uma 

verdade formal.  

 Na análise principiológica, podemos destacar o favor rei, que origina os 

princípios da presunção de inocência, do in dubio pro reu, da absolvição em caso de 

incerteza, da analogia in bonam partem e da interpretação restritiva, em caso de 

prejuízo ao réu, ou extensiva, em caso de benefício ao réu. A margem de 

discricionariedade, então, seria utilizada de forma a sempre restringir a intervenção 

estatal, e nunca de forma a legitimar seus avanços indevidos.  

 Por outro lado, temos que um Estado que não respeita nenhuma dessas 

garantias é um Estado Totalitário ou Absoluto, sendo guiado por um Direito Penal 

Máximo. Esse modelo é caracterizado pelo exercício incondicionado e ilimitado do 

poder punitivo, de forma que é gerada uma incerteza e imprevisibilidade acerca das 

intervenções estatais na liberdade dos cidadãos.  

 Há, nesse modelo, uma ausência de parâmetros certos e racionais para que se 

valide ou não os atos punitivos, ficando o réu desprotegido do exercício arbitrário da 

lei. É necessário entender que esses dois modelos não se apresentam de forma 

absoluta, sendo, atualmente, mais fácil definir os modelos penais enquanto tendências 

ao Estado Penal Mínimo ou tendências ao Estado Penal Máximo. 
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 Por fim, cabe destacar que a conceituação do delito nesses dois modelos é 

substancialmente diferente. No modelo de Direito Penal Máximo o delito é entendido 

como “o mal em si”, sendo que no modelo de Direito Penal Mínimo há a compreensão 

de que o delito é uma escolha do legislador, não sendo nem mesmo a sua tipificação 

incondicionada.  

No segundo subtítulo do capítulo 8, parte II do livro,  é abordada a questão da 

certeza. A certeza, nos dois modelos mencionados, é uma escolha oposta, não sendo 

absoluta. Cada um possui seu preço, de forma que cada certeza gera uma incerteza. 

 Em um modelo de Estado Penal Máximo, temos que a certeza relativa é a 

certeza de que todos os culpados sejam punidos, ao passo de que há incerteza quanto 

a algum inocente ser punido. Dessa forma, há a máxima tutela da punição dos delitos. 

Em um modelo de Estado Penal Mínimo, por sua vez, temos que a certeza relativa é a 

certeza de que nenhum inocente seja punido, ao passo de que há incerteza sobre 

algum culpado não ser punido. Desse modo, temos a máxima tutela das liberdades 

individuais. 

  Cabe ressaltar que essa certeza não é relacionada a uma verdade mística 

quando a comprovação e punição de todos os fatos previstos pela lei enquanto delitos, 

mas que sejam punidos aqueles delitos em que se tem comprovada a culpabilidade e 

comissão do autor. 

  Em um modelo de Estado Penal Máximo as condições para punição devem ser 

suficientes e as condições para a não punição devem ser necessárias. Por outro lado, 

em um modelo de Estado Penal Mínimo, as condições para a punição são necessárias, 

ao passo de que as condições para a não punição são suficientes. O juízo de 

necessidade e suficiência demonstra a carga de importância depositada em cada 

certeza nos dois modelos.   

No terceiro subtítulo do capítulo 8, parte II do livro, o autor faz uma 

diferenciação entre verdade fática e verdade jurídica. A verdade fática seria aquela 

baseada em uma inferência indutiva, insegura porque provável a verdade da 

conclusão. Já a verdade jurídica, deriva de uma inferência dedutiva, insegura porque 

opinativa a verdade das premissas.   

Na prática, há a confusão dos métodos de solução para essas verdades, de 

forma que se mascaram os defeitos da legalidade estrita por meio da ideia de livre 
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convicção e se supre os efeitos da estrita jurisdicionalidade e da pobreza de provas por 

meio da ampliação dos tipos penais. 

 

CITAÇÕES 

“O modelo garantista descrito em SG apresenta as dez condições, limites ou 

proibições que identificamos como garantias do cidadão contra o arbítrio ou o erro 

penal. Segundo este modelo, não se admite qualquer imposição de pena sem que se 

produzam a comissão de um delito, sua previsão legal como delito, a necessidade de 

sua proibição e punição, seus efeitos lesivos para terceiros, o caráter externo ou 

material da ação criminosa, a imputabilidade e a culpabilidade do seu autor e, além 

disso, sua prova empírica produzida por uma acusação perante um juiz imparcial, em 

um processo público e contraditório em face da defesa e mediante procedimentos 

legalmente preestabelecidos. Ao contrário, os modelos autoritários descritos em 57-S9 

se caracterizam pela debilidade ou ausência de algum ou alguns destes limites à 

intervenção punitiva estatal, até os casos extremos, representados por 57-S9, em que 

aquela pode ocorrer sem que se produza qualquer condição judicialmente 

comprovável e/ou legalmente predeterminada.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.1. p.83 

 “Entre os dois extremos, como se viu, existem diversos sistemas 

intermediários, até o ponto de que se deverá falar mais apropriadamente, a propósito 

das instituições e dos ordenamentos concretos, de uma tendência ao direito penal 

mínimo ou de uma tendência ao direito penal máximo.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 

8.1. p.83 

 “Um direito penal é racional e correto à medida que suas intervenções são 

previsíveis e são previsíveis; apenas aquelas motivadas por argumentos cognitivos de 

que resultem como determinável a "verdade formal", inclusive nos limites acima 

expostos.”1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.1. p.84 

 “Ao contrário, o modelo de direito penal máximo, quer dizer, incondicionado e 

ilimitado, é o que se caracteriza, além de sua excessiva severidade, pela incerteza e 

imprevisibilidade das condenações e das penas e que, conseqüentemente, configura-

se como um sistema de poder não controlável racionalmente em face da ausência de 

parâmetros certos e racionais de convalidação e anulação.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 

8.2. p.84   
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“Por um lado, com efeito, a equivalência substancialista entre delitos e mala in 

se, ainda quando em abstrato possa parecer um critério mais objetivo e racional do 

que o nominalista da identificação do delito tal como é declarado pelo legislador, 

conduz à ausência do limite mais importante ao arbítrio punitivo, que é ademais a 

principal garantia de certeza: a rígida predeterminação acerca do processo de 

qualificação do delito.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.2. p.84 

 “A certeza perseguida pelo direito penal máximo está em que nenhum culpado 

fique impune, à custa da incerteza de que também algum inocente possa ser punido. A 

certeza perseguida pelo direito penal mínimo está, ao contrário, em que nenhum 

inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar 

impune.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.2.  p.84/85 

 “A certeza, ainda que não absoluta, a que aspira um sistema penal de tipo 

garantista não é no sentido de que resultem exatamente comprovados e punidos 

todos os fatos previstos pela lei como delitos, mas que sejam punidos somente 

aqueles nos quais se tenha comprovado a culpabilidade por sua comissão.”1ª Parte, 

Cap. II, parágrafo 8.2. p.85 

 “Ademais, esta é a forma lógica de todos os princípios garantistas antes 

formalizados, os quais, como se tem observado, estabelecem as condições necessárias, 

em cuja ausência não é lícito punir, e nem aquelas suficientes, em cuja presença não é 

lícito deixar de punir.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.2. p.85 

 “Nos estudos históricos, contudo, não há razões de princípio para contentar-se 

com uma história mínima com preferência sobre uma história máxima. As duas 

histórias podem inclusive combinar-se, a história mínima como material historiográfico 

relativamente descontável, do qual é possível induzir com diversos graus de certeza 

hipóteses de história máxima, igualmente distintas e alternativas entre si. No direito 

penal, ao contrário, está o dever de decidir. A opção por um direito penal mínimo em 

relação ao direito penal máximo, expressa pela aceitação unicamente de acusações 

comprovadas com certeza como condição das condenações, está justificada - e nos 

ordenamentos desenvolvidos juridicamente imposta - porque tal dever é também um 

poder agravado de consequências sobre as liberdades dos cidadãos.” 1ª Parte, Cap. II, 

parágrafo 8.3. p.86   

“Um certo grau de incerteza caracteriza, na realidade, por seu caráter 

aproximativo, duas espécies de verdade - fática e jurídica -, nas quais decompusemos 
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em seu momento a noção de verdade processual. Precisamente, a verdade fática é a 

validade de uma inferência indutiva, da qual, contudo, é irredutivelmente insegura, 

porque provável, a verdade da conclusão. A verdade jurídica é, no entanto, a validade 

de uma inferência dedutiva, da qual, contudo, é irredutivelmente insegura, porque 

opinativa, a verdade das premissas.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.3. p.86   

“Na prática, lamentavelmente, os juízes costumam confundir e intercambiar 

estes dois modos de solução das incertezas, às vezes mascarando os defeitos de 

legalidade estrita das normas e os espaços de arbítrio originados por eles por detrás da 

imagem da livre convicção e, outras vezes, suprindo os defeitos de estrita 

jurisdicionariedade e da pobreza das provas com a ampliação dos tipos legais no 

âmbito interpretativo.” 1ª Parte, Cap. II, parágrafo 8.3.  p.87 
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CAPÍTULO III. O poder punitivo entre verificação e 

valoração 

Bruno César de Oliveira  

Filipe Ribeiro  

 

No terceiro capítulo de sua obra, Ferrajoli prossegue em seu desenvolvimento 

do sistema garantista (SG) e consequente racionalização da aplicação das penas de 

modo que seja reduzida ao máximo a discricionariedade do Estado-Juiz.  Para isso, 

segundo o autor, seria necessário o controle dos espaços de incerteza, espaços de 

poder, que denotariam o arbítrio do magistrado devido principalmente a uma falta de 

taxatividade das leis e vagueza linguística, que exigiriam principalmente uma postura 

epistemológica imparcial do julgador. Estes espaços de incerteza, poderiam ser 

observados quando da: 1) Elaboração do tipo penal abstratamente considerado e sua 

verificabilidade; 2) através do processo e durante a construção da verdade processual; 

3) ao dizer concretamente o tipo penal  (conotar) e especificá-lo (levando em conta 

elementos equitativos); 4) quando do poder de disposição ou de valoração ético-

política. 

Em relação ao momento da elaboração do tipo penal, este considera que deve 

ser utilizada linguagem precisa e clara (respeitando assim o princípio da taxatividade) e 

além disto ser abstratamente considerado (respeitando a legalidade estrita), que são 

corolários de um direito penal liberal uma vez que garantem a liberdade do indivíduo 

frente ao poder punitivo Estatal, que deverá respeitar o processo legislativo para a 

imposição de qualquer pena, impedindo ainda que o aparato Estatal se volte para a 

perseguição de determinados grupos específicos. Segue então discorrendo que em um 

âmbito de interpretação de um Direito Penal Mínimo,  deva ser criminalizado somente 

as exteriorizações das ações(A5) que resultem em uma violação a um bem jurídico(A4) 

e com ele mantenha uma relação obrigatória de causalidade, nexo causal.(A6)[1]. De 

forma que em regra seriam impuníveis a cogitação e os atos preparatórios.  

Já quando da verificabilidade jurídica, adaptação do fato ocorrido a norma 

abstratamente considerada, descreve que o magistrado, deve seguir a estrita 

jurisdicionalidade ou submissão a lei, podendo se deparar com a necessidade de dois 

tipos de juízos: um juízo de fato (Ex: A matou B) e de um juízo de valor (Ex: A 
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importunou ofensivamente o pudor de B), de forma a buscar adequar a realidade ao 

direito da melhor maneira possível, utilizando os tipos específicos e quando necessário 

de instrumentos como o do concurso de crimes. Para o autor ainda, nos casos quais 

sejam necessários a aplicação de juízos de valor, a melhor opção para o magistrado 

seria a sua declaração de inconstitucionalidade justamente por violação a taxatividade. 

No tocante a verdade processual, o mesmo argumenta por sua relatividade 

uma vez que sempre estariam constantes certos graus de incerteza sobre a veracidade 

das provas, e que em regra no processo penal estas se tratariam de provas indiretas. 

De forma que o mesmo utiliza de tal fundamentação posteriormente para criticar as 

provas indiciárias, uma vez que seriam “probabilidades de probabilidades” (fl.107).  

Ressaltado o caráter relativo das provas, modernamente estas seriam 

observadas como argumentos, prováveis acontecimentos, verossimilhanças que se 

incompatibilizam com ambições de verdades reais e com a valoração legal das provas, 

uma vez que uma prova não necessariamente deve possuir um valor probatório maior 

que a outra de plano devendo o juiz através do livre convencimento motivado 

determinar a aceitação ou não da hipótese acusatória. De tal forma seria afastada a 

ambição de alcançar a verdade absoluta, como correspondência, de modo que a 

verdade processual ambicionada devia ser aquela alcançada  “mediante garantias ou 

regras de jogo codificadas, que asseguram essencialmente a possibilidade de refutar as 

hipóteses acusatórias, desde a contestação inicial até passar ao status de coisa julgada 

da sentença definitiva de condenação, mediante contraprovas ou contra-hipóteses” (fl. 

135).  

Sendo assim, o processo penal racional deve se pautar pelo respeito dos 

princípios acusatórios: respeito a presunção de inocência, ônus da prova da acusação, 

contraditório efetivo (paridade de armas), exclusão de provas não creditáveis, julgadas 

por um magistrado imparcial que possa exercer sua livre convicção motivada. A 

presunção de inocência seria garantida como prova legal negativa de modo que se 

protegeria os cidadãos de uma punição injusta uma vez que no SG o Estado exerceria a 

escolha política de não punir todos os culpados para não correr o risco de punir os 

inocentes, que nenhum inocente seja injustamente condenado, como aconteceria em 

certas doutrinas substancialistas.   

Seria então ônus do Ministério Público ao elaborar a acusação produzir os fatos 

e as provas de sua alegação, de maneira precisa e clara, de modo a sua hipótese 
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prevalecer sobre a da defesa. A defesa por sua vez deveria possuir as mesmas 

oportunidades de manifestação que a acusação de modo efetivo, buscando ao 

elaborar suas contra hipóteses simplesmente gerar dúvidas sobre as alegações da 

acusação e a fiabilidade das provas utilizadas e assim sendo fazer prevalecer a 

presunção de inocência. Já o magistrado deveria se afastar da produção probatória, de 

modo a se manter imparcial na contenda e excluindo de sua apreciação as provas não 

confiáveis ou que produzidas de formas ilícitas elaborar um juízo motivado através das 

provas apresentadas, sendo necessário para a elaboração da sentença condenatória da 

superação de todas as contra provas apresentadas pela defesa. 

Na aplicação do caso concreto, na conotação, o juiz deve se atentar para o 

enquadramento aos requisitos do tipo legal e além disso deve levar em consideração 

critérios de equidade ao observar as características acidentais, critérios específicos 

como a aplicação de qualificadoras e outras circunstâncias que os diferenciam dos 

demais crimes de mesma espécie. Sendo assim um critério de justiça na aplicação da 

pena. Além disto é de suma importância que o magistrado, não se observe como 

agente neutro mas sim como portador de certas pré compreensões e preconceitos de 

modo ao tomar consciência, tentar limitá-las ao máximo no exercício de sua jurisdição. 

Buscando ter uma compreensão equitativa, simpatética (dando aplicação ao princípio 

do FAVOR REI). 

Por fim, Ferrajoli, ressalta mais uma vez que o Estado deve sempre levar em 

consideração: os limites da estrita legalidade e da jurisdicionalidade; que sejam 

excluídos formalismos inúteis; que ocorra a incorporação de princípios e valores 

limitativos; que sejam elaboradas críticas externas e internas das leis e das decisões 

judiciais; que ocorra a análise de todos os campos de discricionariedade. 

  

[1]    Apesar de utilizarmos a expressão nexo causal para simplificar a 

interpretação. O autor utiliza-se desta como culpabilidade. Nos seguintes termos: “A 

culpabilidade; que deve permitir a atribuição causal da ação à pessoa que seja seu 

autor” fl.99 
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CITAÇÕES 

 “Proposição é verdadeira quando o nome consequente, que os lógicos 

chamam de predicado, abarcar em sua amplitude o nome antecedente, que se chama 

sujeito.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 9.1. p. 97) 

“Verificável e falseável se (e apenas se) os termos nela empregados forem 

providos de extensão determinada” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 9.2. p. 97) 

“A vacuidade, a valoratividade e a presença de antinomias na linguagem legal 

dependem do caráter obscuro e redundante das leis e de seu vocabulário, e que 

poderiam ser reduzidas, se não eliminadas, por uma técnica legislativa mais conforme 

ao princípio da legalidade estrita.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 9.2. p. 100) 

“Isso não impede que na prática os órgãos de investigação costumem formular 

suas acusações em termos vagos e indeterminados. O uso de palavras equivocadas e 

de juízo de valor na descrição dos fatos imputados e na realização das provas 

representa, melhor, uma técnica de esvaziamento das garantias penais e processuais 

por parte dos juízes, não menos difundida do que a a adotada analogamente pelo 

legislador na formulação das leis.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 9.3. p. 102) 

“Nenhuma prova, indício ou conjunto de provas e de indícios garante 

inimpugnavelmente a verdade da conclusão fática. Não existem, a rigor, provas 

suficientes.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 10.3. p. 109) 

“Nenhuma prova implica necessariamente o delito, pode-se dizer, conforme o 

princípio de legalidade estrita, que a pena não provêm da prova, mas do delito.” (1ª 

Parte, Cap. III, parágrafo 10.4. p. 112) 

“O abandono das provas legais em favor da livre convicção do juiz, contudo, do 

modo como foi concebido e praticado pela cultura jurídica pós-iluminista, 

correspondeu a uma das páginas politicamente mais amargas e intelectualmente mais 

deprimentes da história das instituições penais.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 10.4. p. 

112) 

“Condições não legais, mas epistemológicas da prova, na realidade foi 

acriticamente entendida como um critério discricionário de valoração, substitutivo das 

provas legais" (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 10.4. p. 112) 

“A livre convicção, em consequência, conquanto possa justificar as provas 

(necessária, mas não suficientes para justificar a condenação), não pode superar as 
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contraprovas (suficientes, mas não necessárias para justificar a absolvição)”. (1ª Parte, 

Cap. III, parágrafo 10.7. p. 121) 

“O juiz, cujos hábitos profissionais são a imparcialidade e a dúvida, tem a tarefa 

de ensaiar todas as hipóteses, aceitando a acusatória só se estiver provada e não a 

aceitando, conforme o critério pragmático do favor rei, não só se resultar desmentida, 

mas também se não forem desmentidas todas as hipóteses em conflito com ela.” (1ª 

Parte, Cap. III, parágrafo 10.7. p. 122) 

“A investigação judicial não é uma busca puramente intelectual, mas o 

pressuposto de decisões sobre as liberdades dos cidadãos, nas quais o poder, na 

ausência de limites normativos, tende indefectivelmente a prevalecer sobre o saber.” 

(1ª Parte, Cap. III, parágrafo 10.8. p. 124) 

“Equitativo: Uma correção da lei na medida em que sua universalidade a deixa 

incompleta.” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 11.1. p. 126) 

“A compreensão equitativa requer a não indiferença, isto é, aquela participação 

na situação de fato conotada que se expressa na benevolência, na compaixão, na 

pietas” (1ª Parte, Cap. III, parágrafo 11.5. p. 132) 

“Quanto mais se estendem os espaços de insegurança dos pressupostos 

cognitivos da decisão judicial, por defeito de uma ou de mais de uma das garantias 

penais e processuais penais, até excluir por completo os outros dois poderes e 

configurar-se como poder de disposição “absoluto”, quando a insegurança é total” (1ª 

Parte, Cap. III, parágrafo 12.1. p. 134) 

“A verdade processual é, na realidade, uma verdade alcançada ” (1ª Parte, Cap. 

III, parágrafo 12.1. p. 135) 
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SEGUNDA PARTE 

AXIOLOGIA 

As Razões do Direito Penal 

 

 

CAPÍTULO IV. Os fundamentos do direito penal 

Fernanda Ciancaglio Valentim 

Rafael de Paiva Carneiro  

 

O capítulo quatro inaugura a segunda parte da obra, qual seja, a axiológica. 

Dentro dela serão abordadas questões atinentes às razões do direito penal. Dessa 

forma, e sem maiores delongas, daremos início à exposição do conteúdo do capítulo 

quatro que versa sobre os fundamentos do direito penal. 

Inicialmente é posto o fato de que o Direito Penal reprime a conduta desviante 

através da imposição de três restrições aos desviantes ou suspeitos de sê-lo. São elas: 

I)definição ou proibição dos comportamentos desviantes; II) sujeição ao juízo penal 

dos suspeitos de violar as proibições e; III) punição dos culpados por tais violações. As 

restrições são referentes, em igual número, às técnicas punitivas, ou seja, à pena, ao 

delito e ao processo, sendo que, todos estão submetidos às proibições. Entretanto, 

tendo em vista a falibilidade do sistema penal, muitos inocentes se submetem ao 

julgamento e ao cárcere, de forma que, em nome da justiça, há um altíssimo custo da 

injustiça que deve ser justificado. 

Esse custo se divide em duas vertentes, denominadas pelo autor de "cifra da 

ineficiência" e "cifra da injustiça". A primeira compreende os culpados que 

permaneceram impunes por falta de esclarecimento ou ausência de denuncia. A 

segunda engloba os inocentes que sofreram algum tipo de punição, subdividindo-se 

em três grupos: I) inocentes que cumpriram prisão preventiva; II) inocentes 

condenados em primeira instância e absolvidos em segunda e; III) as vítimas dos erros 

judiciários. 
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O autor ressalta que embora a impunidade dos culpados possa ser tolerada, a 

punição de inocentes é injustificável e representa carência normativa ou não 

efetividade das garantias penais. Contudo, o direito penal, a fim de justificar o custo da 

injustiça, se ancora no discurso de que os custos seriam ainda maiores na ausência de 

um direito penal. 

Continuando a discorrer sobre justificação penal, Ferrajoli a define como sendo 

um conjunto de problemas relacionados, respectivamente, à pena, ao delito e ao 

processo. Sendo que ao decompor cada um delas em quatro perguntas especificas, de 

forma a totalizar doze perguntas, estaremos perante as questões de justificação. Elas 

se referem ao se, como, quando e porquê da intervenção penal, e se colocam atrás da 

clássica questão "por quê punir?". As doze questões: se, como, quando e porquê punir; 

se, como, quando e porquê proibir; se, como, quando e porquê julgar, uma vez 

respondidas, servem de justificação aos custos da constrição penal. Historicamente 

essas perguntas receberam respostas diversas contribuindo para a construção do 

direito penal.   Ainda hoje, esses tópicos são abordados nas doutrinas, que são vistas 

como teorias justificadoras de objetivos, formas e conteúdos do direito penal.             

Nesse sentido, o autor se propõe a mostrar como a escolha entre modelo garantista ou 

cognitivo, autoritário ou decisório de direito penal, é reflexo das respostas fornecidas 

às questões mencionadas. E que, tais respostas veem dispostas de forma dicotômica, 

sendo possível reconduzir as doutrinas filosóficas em dois âmbitos do pensamento 

penal: I) convencional e empirista, atrelado à tradição garantista, que busca o "direito 

penal mínimo" e; II) substancialista ou ontológico, historicamente prevalente e 

atrelado ao autoritarismo e ao "direito penal máximo." 

No que tange a legitimação ou ao princípio da legalidade, as doutrinas de 

justificação apresentam diferença entre legitimação externa e interna, assemelhando-

a a distinção tradicional de "justiça e validade". A legitimação externa diz respeito às 

razões do direito penal e se baseia em critérios morais, políticos, naturais, ou similares. 

Dessa forma, seria legítimo do ponto de vista externo, o sistema penal "justo" de 

acordo com a moral. Não se deve confundir tal legitimação, aqui abordada do ponto 

de vista axiológico, com aquela de caráter sociológico formulado por Hart. A 

legitimidade interna, por sua vez, diz respeito às razões de direito, tendo como base 

princípios internos ao ordenamento positivo. Ou seja, estaria legitimado o direito 

penal considerado válido de acordo com o próprio ordenamento jurídico. 
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Ferrajoli prefere a distinção entre legitimação interna (moral) e externa 

(direito) do que entre justiça e validade por serem expressões mais genéricas e menos 

comprometedoras. 

Feita a diferenciação entre as formas de legitimação, aponta-se para a 

existência de duas vertentes doutrinárias: as que de fato fazem essa diferenciação 

entre legitimação interna e externa ou, moral e direito ou, validade e justiça e aquelas 

que confundem as duas, subordinando-as. A doutrina de justificação que observa a 

diferença está atrelada ao positivismo jurídico e é pressuposto teórico e axiológico do 

modelo penal garantista e cognitivo. Ressalta-se, contudo, que a separação das fontes 

normativas e morais é condição necessária, mas insuficiente, para a fundação de um 

modelo garantista porque ao mesmo tempo em que prevê uma predeterminação 

legal, deixa margem para subjetividade no reconhecimento daquilo que constitua 

delito. 

As doutrinas que confundem as duas formas, por seu turno, são ambivalentes e 

estão atreladas a modelos penais autoritários. Distinguem-se pelo fato de 

condicionarem ou não a legitimação interna à externa ou a externa à interna. No 

primeiro caso se relacionam com o jusnaturalismo ou ao substancialismo. No segundo 

são de cunho legalista ou formalista. Dessa forma, quanto mais ilimitado for o poder 

legislativo e desvinculado de predeterminação legal dos tipos de delito, mais a 

definição dos atos desviantes recairá sobre critérios substancialistas e não jurídicos. O 

risco do substancialismo está, pois, no poder dado ao legislador de terminar delito e 

penas. No mesmo sentido, as doutrinas substancialistas recomendam a inclusão na lei 

de critérios de definição do punível. Contudo, ainda assim reclamam a integração 

judiciária com elementos subjetivos e arbitrários, em razão da não taxatividade das 

previsões legais. Como exemplo Ferrajoli menciona a tipificação do "ato obsceno" que 

contraria a constituição na medida em que necessita de bagagem subjetiva para a 

aplicação, mas que é tido como legítimo, pois segue o prisma legalista interno ao 

direito penal. 

Na sequência, a obra se encarrega de demonstrar como a separação entre 

direito e moral – formulada pelo iluminismo e recepcionada pelo positivismo jurídico – 

entrou em crise no século passado com a consolidação do Estado Liberal. Para tanto, 

são expostas três teses teóricas e três teses axiológicas a cerca da separação entre 

direito e moral.      
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As três teses teóricas, utilizadas em sentindo assertivo são: I) tese metalógica: 

preclui como falácia a separação entre direito valido e direito justo. Segundo esta tese, 

as doutrinas trocam o dever ser com o ser, assumindo como juridicamente válidas as 

normas eticamente justas. Ou, em sentido contrário, consideram as normas 

eticamente justas enquanto juridicamente válidas; II) tese científica: exclui a ideia de 

que a justiça seja uma condição pra a validade das normas. O pressuposto é que o 

direito seja inteiramente positivado de forma que a validade se de em função de 

outras normas do ordenamento. Se relaciona com o monopólio estatal da produção 

jurídica, que se afirma com as codificações, e é identificado pela incorporação do 

princípio da legalidade nos "Estados de Direito"; III) tese metacientífica: defende a 

autonomia completa entre direito e moral. A autonomia seria condição de 

desenvolvimento de uma ciência jurídica desvinculada de princípios axiológicos e 

moralistas. Essas teses formam a concepção positivista do direito, também chamada 

de convencionalismo ou formalismo jurídico. Contudo, ainda que parcialmente 

recepcionadas, não são aceitas pela cultura dos juristas e penalistas. 

No que tange a axiologia, a análise é feita sob o ponto de vista da autonomia do 

direito frente a moral que é uma conquista do utilitarismo jurídico iluminista. As teses 

axiológicas, nesse sentido, servirão de justificativa para a intervenção coercitiva do 

Estado na vida do cidadão no que concerne: I) ao delito: direito penal não possui a 

tarefa de impor alguma moral, serve apenas para impedir a ação danosa a terceiros. As 

ações não podem ser proibidas simplesmente por serem imorais, sendo necessária a 

ofensa a bem jurídico alheio; II) ao processo: o julgamento não deve se basear em 

aspectos de personalidade ou moral, mas apenas nos acontecimentos em si. Trata-se 

da primazia do direito penal do fato em detrimento do direito penal do autor; III) a 

pena e a execução: não devem possuir finalidade pedagógica, moral ou de 

ressocialização. A pena e a execução são apenas sanções taxativamente 

preestabelecidas que devem ser aplicadas mediante a condenação por ato delituoso. 

Nota-se que, as três teses axiológicas, definem, em seu conjunto, os fins da 

tutela penal, e, ao mesmo tempo, os limites de justificação da sua intervenção dentro 

de um modelo garantista.       

A separação entre direito e moral existente em algumas doutrinas é reflexo do 

processo por meio do qual o direito e a cultura jurídica – principalmente aquela que 

tange o direito penal – tornaram-se laicos. Estas doutrinas foram úteis para o 

desenvolvimento de uma ciência penal juspositivista, isto é, a existência da justiça e 
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direito através de normas positivadas – emanadas pelo Estado com o poder coercitivo, 

não deixando de ser fundada sob o prisma dos “direitos naturais”. 

As teorias políticas do jusnaturalismo contratual foram todas, essencialmente, 

doutrinas utilitaristas de justificação externa do então nascente Estado moderno. Com 

a formação do Estado liberal, com normas em processo de codificação e o 

desaparecimento do direito natural, as fontes de justificação e de limitação do direito 

vigente passaram a não ser mais apoiados em pontos de referência externos, 

principalmente no direito penal. Isto se deu pela incapacidade dos juristas da época de 

desenvolverem uma ética civil e política criticamente autônoma do direito positivo, 

dotada da mesma autoridade de que se revestia o direito natural. 

As questões referentes à justificação externa foram ganhando cada vez menor 

espaço nos manuais penalísticos. Esta guinada anti-iluminista, de caráter liberal e 

conservador, inflamou uma cultura que não tinha foco em impor ao Estado limites e 

garantias em defesa dos cidadãos, mas sim em protegê-lo destes mesmos cidadãos. 

A doutrina iluminista da separação entre direito e moral elaborou, a um só 

tempo, o pressuposto necessário de qualquer teoria garantista e de qualquer sistema 

de direito penal mínimo, enquanto as várias doutrinas pré e pós-iluministas da 

confusão viram-se colocadas na origem de culturas e modelos penais substancialistas e 

variadamente autoritários. 

  

CITAÇÕES  

"a "cifra da injustiça", formada pelas, ainda que involuntárias, punições de 

inocentes, cria, de outra parte, complicações gravíssimas e normalmente ignoradas ao 

problema da justificação da pena e do direito penal." (2ª Parte, Cap. IV, parágrafo 13.1. 

p. 195). 

"os custos da justiça e aqueles opostos da ineficiência podem ser, 

respectivamente, justificados em modo positivo, ou tolerados com base em doutrinas 

e ideologias de justiça, os custos da injustiça, por seu turno, são, neste diapasão, 

injustificáveis." (2ª Parte, Cap. IV, parágrafo 13.1. p. 195 ). 

"Assim, o juiz não deve indagar sobre a alma do imputado, e tampouco emitir 

veredictos morais sobre a sua pessoa, mas apenas individuar os seus comportamentos 

vedados pela lei." (2ª Parte, Cap. IV, parágrafo 15.3. p. 208). 
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"Um cidadão pode ser punido apenas por aquilo que fez, e não pelo que é." (2ª 

Parte, Cap. IV, parágrafo 15.3. p. 208). 

“O ‘paradoxo hobbesiano’, assinalado por Norberto Bobbio – para 

quem Hobbes ‘tomando em consideração os movimentos da lei natural chega à 

construção de uma sólida concepção positivista ‘de direito’ – é, em certa medida, 

comum a todo o pensamento contratualista do Iluminismo: jusnaturalista, vez que 

voltado a encontrar, no direito natural, os fundamentos do Estado e os seus princípios 

de justificação externa, mas, ao mesmo tempo, positivista, na medida em que tais 

fundamentos externos, a começar do convencional princípio de legalidade, valem 

exatamente para fundar, além de limitar e modelar, o direito estatal positivo, 

enquanto único direito vigente.” (2ª Parte, Cap. IV, parágrafo 16.1, p. 211). 
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CAPÍTULO V. Se e por que punir, proibir, julgar. As 

ideologias penais  

Camila Calheiros Machado  

Yasmin Faria 

  

 Justificar a pena sempre foi um dos principais problemas clássicos da filosofia 

do direito. É sobre esta afirmação que Ferrajolli debruça-se nos capítulos V e VI, 

apresentando as duas ideologias penais que se prestaram a refletir sobre a questão, 

quais sejam, doutrinas justificacionistas e doutrinas abolicionistas. No capítulo V, o 

autor se propõe a submeter ambas as doutrinas a uma crítica ética, sendo que, por 

crítica ética considera todas aquelas que se fazem a partir de valores morais ou 

políticos.  

 A “pretensão punitiva” é um poder que se atribui ao Estado e que, se 

realmente existir, deve ser exercido através de justificação prévia moralmente e/ou 

politicamente aceitável, pois punir representa agregar à violência ilegal representada 

pelo delito uma segunda violência legal: a pena.  

 O direito penal baseia-se em três questões de justificação externa: “se e 

porque proibir”, que deve ser a questão primitiva, da qual as seguintes sejam 

derivadas; “se e porque punir” e “se e porque julgar”.  

 Ao longo da história do direito penal, da reflexão dessas três perguntas 

surgiram as mais diversas respostas que, esquematicamente, podem ser reunidas em 

dois blocos: positivas e negativas. Do agrupamento das respostas auferidas em linhas 

de pensamento similares, advém as ideologias penais.  

 Ferrajoli atribuiu às repostas em princípio positivas a denominação 

“justificacionistas”, pois sua principal característica é justificar os custos do direito 

penal com objetivos, razões, ou funções moralmente ou socialmente irrenunciáveis. 

Em respostas negativas agrupou as doutrinas que chamou de “abolicionistas”, cuja 

principal característica é não reconhecer qualquer justificativa ao direito penal e, por 

esse motivo, almejam a sua extinção.  

 No primeiro subtítulo do capítulo V, denominado “As doutrinas abolicionistas” 

o autor dedica-se à apresentação do tema homônimo. Para Ferrajoli, abolicionistas 
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são, exclusivamente, as doutrinas que consideram o direito penal ilegítimo. Assim, 

delimita o que não são verdadeiramente doutrinas abolicionistas. Não o são as 

doutrinas substitutivas, pois sobre o pretexto de abolição da pena, na verdade, propõe 

uma substituição da pena tradicional por “tratamentos” pedagógicos que, porém, são 

sempre institucionalizados, incompatível com um real abolicionismo. Há ainda as 

doutrinas reformadoras, que embora se pretendam abolicionistas, defendem apenas a 

extinção da específica pena moderna de reclusão carcerária.  

 Sobre as teorias verdadeiramente abolicionistas, o autor delimita como 

característica comum de todas elas a negação de qualquer justificação ou legitimidade 

externa à intervenção punitiva do Estado sobre a desviança. Assim aponta duas 

subespécies de abolicionismo: O radical, que encontra sua maior expressão no 

individualismo anárquico de Max Stirner; e o holístico, com expressão anárquica e pós 

marxista.  

 O abolicionismo radical é uma posição limite, que acredita na injustificativa 

tanto da existência das penas, como de qualquer tipo de proibição em si e de 

julgamentos penais. Com expoente único no abolicionismo anárquico de Stirner, esta 

corrente, basicamente, desvaloriza quaisquer ordens ou regras, sejam elas jurídicas ou 

morais e valoriza a transgressão como algo inerente ao homem. Já o abolicionismo 

holístico, uma corrente que obteve maior difusão, limita-se a defender a abolição da 

pena enquanto medida jurídica e aflitiva, vislumbrando a sua substituição por formas 

de controle não jurídicas, mas sim morais e/ou sociais.  

 Portanto, não sustenta a abolição de toda e qualquer forma de controle social. 

Tendo a corrente expressão entre escritores liberais como Gowin, Bakunin e 

Maleatesta, a transgressão é considerada apenas um momento de rebelião de causas 

sociais patológicas. Ferrajoli descreve ainda o perfil do abolicionismo contemporâneo, 

que remete a um moralismo utopista e a uma nostalgia regressiva por modelos 

arcaicos e tradicionais de comunidades sem direito.  

 Após a apresentação das espécies de doutrinas abolicionistas, finalizando o 

primeiro subtítulo do capítulo, Ferrajoli traz sua análise crítica a respeito delas. 

Segundo o autor, as doutrinas abolicionistas possuem dois defeitos principais. O 

primeiro deles é que o modelo de sociedade que estas perseguem é pouco atraente, 

seja a sociedade selvagem proposta pelos radicalistas, seja a sociedade disciplinar 

defendida pelos holísticos. O segundo defeito se expressa ao passo que ambas as 
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subespécies deslegitimam todo e qualquer modelo de direito penal (do autoritário ao 

liberal) sem reconhecer diferenças entre eles, pois não se prestam a refletir acerca das 

questões mais específicas como qualidade e quantidade das penas, das proibições e 

das técnicas de controle processual. Assim, não contribuem para a solução de 

problemas relacionados a limitação e ao controle do poder punitivo.  

 Dois méritos das correntes abolicionistas também são pontuados. O primeiro 

diz respeito ao fato de que na medida em que o abolicionismo condiciona sua visão em 

alinhamento do sujeito que paga o preço da pena e não do poder punitivo, favorece a 

autonomia da criminologia crítica. O segundo mérito, que relaciona-se ao seu caráter 

metodológico na medida em que se apega a um ponto de vista radicalmente externo 

(de quem sofre a pena), faz com que a doutrina abolicionista passe a exigir da doutrina 

justificacionista um esforço de justificações que sejam moralmente satisfatórias no que 

tange aos sujeitos que pagam a pena.  

 Finalizando o tema das doutrinas abolicionistas, Ferrajoli prossegue com a 

apresentação das doutrinas justificacionistas com o subtítulo “As justificações 

retributivistas”. Também esta doutrina o autor esquematiza em duas subespécies, a 

saber, teorias justificionistas retributivistas (ou absolutas) e teorias justificacionistas 

utilitaristas (ou relativas).  

 As teorias retributivistas assim são denominadas pois concebem a pena como 

um fim em si própria, é concebida como castigo, reação ou retribuição do crime 

praticado. As teorias utilitaristas compartilham a característica de conceber a pena 

como meio para a realização do fim utilitário da prevenção de futuros delitos.  

 Enquanto as teoria retributivistas baseiam-se num passado, ou seja, em uma 

legitimação externa da pena apriorística, as teorias utilitaristas dizem respeito ao 

futuro, na medida em que a legitimação da pena se encontra na finalidade a ser por 

ela perseguida.  

 As doutrinas retributivistas podem ser subdivididas em dois grupos, conforme 

a retribuição seja envolta de valor moral ou jurídico. Baseiam-se todas, porém, na 

máxima “transformar mal em mal”. Estas doutrinas encontram preceitos de caráter 

religiosos, a exemplo das ideias de vingança, expiação e reequilíbrio entre pena e 

delito. Já em suas versões laicas, Kant, no século XIX pensa a pena como uma 

retribuição ética, que se justifica pelo valor moral da lei penal violada. Hegel, por sua 

vez, acredita em uma pena que é retribuição jurídica, baseada na necessidade de 
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restaurar o direito por meio de uma violência em sentido contrário. Segundo 

observações de Ferrajolie, ambas as versões retributivistas são insustentáveis visto 

que suas essências, em alguma medida, se pautam na pena como restauração ou 

reafirmação de uma ordem que, no entanto, não poderá ser retomada ao status quo. 

Observa, inclusive, que reside na irreparabilidade o elemento que distingue os ilícitos 

penais dos civis.  

 Hart evidenciou o equívoco em que incorre todas as doutrinas retributivistas 

(de justificativa ética e de justificativa jurídica), qual seja, a confusão entre o problema 

da finalidade da legislação penal e a motivação com a qual uma pena é imposta. Esta 

confusão é fruto de uma não distinção entre a razão legal e a razão judicial da pena (a 

lei decide sobre o futuro enquanto o juízo decide sobre o passado). Estas doutrinas 

respondem com o retributivismo a questão do “como punir” que diz respeito a 

legitimação interna da pena. Assim atribuem como primeira garantia do direito penal e 

condição necessária da pena o cometimento de um delito (ao passo de que essa 

primeira garantia deveria residir na legitimidade externa da pena, qual seja, a porquê 

punir). Dissipados todos os equívocos, é de se saber que as doutrinas retributivistas, na 

verdade, elidem o problema da justificação externa da pena.  

 Tais doutrinas são fruto de uma total confusão entre direito e moral, validade e 

justiça e legitimação interna e justificação externa. Assim sendo, não conseguem 

fornecer uma resposta à pergunta “por que proibir?”, que é pressuposto lógico da 

“porquê punir?”. Neste fato reside o perigo de que as doutrinas assim concebidas 

revelam-se idôneas para justificar modelos de direito penal máximo.  

 Este equívoco não mina, porém, as doutrinas retributivistas propriamente 

ditas, pois estas se satisfazem com a ideia de que a pena-retribuição possui um valor 

intrínseco enquanto fim em si própria.  

 Abrindo o próximo subtítulo “As justificações utilitaristas”, Ferrajoli apresenta 

as doutrinas justificacionistas utilitaristas, ou seja, aquelas que consideram a pena 

enquanto meio para a realização do fim utilitário da prevenção de futuros delitos. Tais 

doutrinas possuem duas categorias: teorias de prevenção geral e teorias de prevenção 

especial. A essas categorias acrescentou-se duas distinções: prevenção negativa e 

prevenção positiva, de modo que teremos teorias da prevenção geral positiva e 

negativa e teorias da prevenção especial positiva e negativa.  
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 Em linhas gerais, o utilitarismo é pressuposto de base para toda e qualquer 

doutrina penal que visa limitar o poder punitivo do Estado. As doutrinas utilitaristas 

encontram respaldo em teóricos contratualistas: Francis Bacon afirma “a finalidade da 

lei, para a qual orienta as suas disposições e sanções não é outra que a felicidade dos 

cidadãos”, já Hobbes diz que “não é necessário preocupar-se com o mal enfim 

passado, mas sim com o bem futuro, não é lícito infligir penas senão com o objetivo de 

corrigir o pecador ou de melhorar os outros valendo-se da advertência da pena 

imposta.”  

 O utilitarismo não é suficiente para satisfazer teoricamente, por si só, sistemas 

garantistas de direito penal mínimo, visto que em sua essência primeira é autoritário e 

solidário como modelos de direito penal máximo, como dispõe o autor. Nessa linha, 

teóricos realistas e decisionistas, também utilitaristas, desenvolveram suas teorias em 

máximas antiéticas com o próprio modelo do Estado de Direito, uma vez que se 

baseavam na premissa que “os fins justificam os meios”, o que culminou em sistemas 

de direito penal ilimitados substancialmente inquisitórios. Outra faceta do utilitarismo 

se consubstancia no que o autor chama de ex parti populi, o qual tem por ponto de 

referência o bem estar e a utilidade dos governados, expressando o ponto de vista 

externo ao sistema jurídico, trazendo à baila a separação entre direito e moral e assim 

propondo um modelo de direito penal mínimo garantista.  

 Contudo, Ferrajoli ressalta que tal doutrina é ambivalente a depender a 

finalidade utilitária atribuída à pena e ao direito penal, em que uma primeira versão 

equipara a finalidade à máxima utilidade possível garantida a maioria formada pelos 

não desviantes e uma segunda que equivale ao mínimo sofrimento necessário a ser 

conferido a minoria formada por desviantes. Entretanto, o utilitarismo concebido 

nesse sentido não é garantia diante do que o autor denomina arbítrio potestativo, uma 

vez que culminaria no minimalismo regido por regras processuais rígidas. Ademais, 

todas as doutrinas utilitaristas, como ressalta o autor, conferiram um objetivo único à 

pena, qual seja a prevenção de futuros delitos, o que não justifica tal bifurcação.  

 Ainda, o autor elenca quatro finalidades preventivas indicadas pelo utilitarismo 

penal como justificações da pena: emenda ou correição do réu; dissuadir todos os 

outros de imitá-lo (coerção); a integração disciplinar destes com aqueles; reafirmação 

dos valores jurídicos desrespeitados. Desse modo, por meio da combinação da 

prevenção geral e especial, bem como das prestações da pena positivas ou negativas, 

tem-se as quatro ramificações doutrinárias utilitaristas preventivas, quais sejam: 
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prevenção especial positiva (correção); prevenção especial negativa (neutralização do 

desviante); prevenção geral positiva (integração); prevenção geral negativa 

(intimidação). 

 Nessa linha, o modelo de utilitarismo penal é bipartido, no sentido de ser 

voltado para a utilidade da maioria, autolegitimado, mas fulminado de 

desdobramentos autoritários, caminhando ao modelo de direito penal máximo.  

 A partir deste ponto, Ferrajoli passa a dedicar-se aos dois subtítulos finais do 

capítulo que se prestam a explicitar ramos da teoria utilitarista, quais sejam “A 

prevenção geral: correção ou eliminação” e “A prevenção geral: integração ou 

intimidação”.  

 As doutrinas que justificam a pena a partir da função de prevenção especial 

tiveram bem-sucedido desenvolvimento, principalmente em virtude da cultura 

penalista da segunda metade do século XIX e do século XX. Ambas as finalidades da 

prevenção especial, quais sejam, a positiva da reeducação do réu e a negativa da sua 

eliminação ou neutralização, as quais, não se excluem entre si, mas concorrem, 

cumulativamente, para a delimitação do objetivo da pena enquanto fim diversificado e 

dependente da personalidade, corrigível ou incorrigível, dos condenados, encontra-se 

conectado ao projeto disciplinar; o qual, baseado na ideia de punir melhor é a 

mudança de um projeto iluminista e puramente humanitário anterior que se apoiava 

na noção de punir menos.  

 Aquela duplicidade do fim, positivo e negativo, é comum a todas as 

orientações (doutrinas moralistas de emenda; naturalistas da defesa social e 

teleológicas da diferenciação da pena) nas quais é possível distinguir, com base nas 

suas motivações filosóficas e políticas, as diversas teorias da prevenção especial. Não 

obstante sejam diversas e até mesmo antitéticas, todas essas matrizes ideológicas se 

orientam voltadas ao réu, não aos fatos, mas aos seus autores, diferenciados segundo 

as suas características pessoais antes mesmo que pelas suas ações delitivas.  

 Além disso, nutrem um programa comum que concorda com premissas 

deterministas do uso do direito penal não apenas para prevenir delitos, mas também 

para transformar as personalidades desviantes por meio de projetos autoritários de 

homologação ou, alternativamente, de neutralização das mesmas mediante técnicas 

de amputação e de melhoria social.  
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 De outra mão, fruto de uma concepção espiritualista do homem, inspirada no 

princípio do livre-arbítrio na sua forma mais abstrata e indeterminada, as doutrinas da 

emenda desenvolveram a ideia da poena medicinalis, formulado por Platão e 

reelaborada por Santo Tomás. Segundo aquele filósofo, o culpado se tornaria melhor 

em alma exatamente por ser punido. A procura por um juiz, após o cometimento de 

uma injustiça, evitaria que a sua alma se tornasse totalmente estragada e não mais 

suscetível de remédio.  

 Ainda segundo essa ideia, os homens que delinquem podem não apenas ser 

punidos, mas, inclusive, ser obrigados pelo Estado a tornarem-se bons. Sob tal 

perspectiva, Thomas More, já quase na Idade Moderna, elabora a primeira concepção 

da privação da liberdade pessoal como pena voltada à reeducação, onde para os 

ladrões era recomendada a pena dos trabalhos forçados que os tornariam bons por 

força, assim como para o resto da sua existência seriam ressarcidos pelo dano causado 

no passado. Sob este prisma, a privação era indeterminada na sua duração, comutável 

em pena de morte sempre que o réu se mostrasse irrecuperável e, ao mesmo tempo, 

utilizável como medida de prevenção e ordem pública.  

 Representa, ainda, o motivo inspirador da primeira doutrina de diferenciação 

penal, sob uma concepção ético-intelectualista, proposta por Giambattista Vico, na 

qual o crime partiria de um fruto da “ignorância”, logo, a doutrina desenvolvida 

concebe a pena enquanto sanção diferenciada em base à capacidade dos réus de 

sentir “vergonha” e de adquirir “consciência” das suas culpas.  

 Esta ordem de ideias é ligada às tradições hebraico-cristã, platônica e 

medieval. A noção da pena como um resgate saudável se assenta na concepção bíblica 

do sofrimento como preço ou forma de sacrifício para a expiação dos pecados e da 

reconciliação do homem com Deus.  

 Já a tradição idealista da doutrina pedagógica da emenda, se trata de um 

processo em que o homem desenvolve e melhora a si mesmo desenvolvendo toda a 

realidade. Punição significaria ao homem punir a si mesmo para obter a sua redenção 

a partir de uma autoeducação. Com isso, haveria então a instauração na consciência 

do réu de seu erro, fazendo-o reconhecer a superioridade do direito por ele violado.   

 As doutrinas terapêuticas da defesa social foram elaboradas sobretudo na 

Itália. A questão principal dessa tendência é a de que o delinquente seria um ser 

antropologicamente inferior e que, portanto, o problema da pena equivale àquela das 
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defesas socialmente mais adequadas ao perigo que o mesmo representa. Desta forma, 

a depender do tipo de delinquente – ocasionais, passionais, habituais, loucos ou natos 

– e dos fatores sociais, psicológicos e antropológicos do crime, as penas assumem o 

caráter apropriado das medidas entre higiênico-preventivas, terapêutico-repressivas 

ou cirúrgico-eliminatórias.  

 Essas doutrinas ora em análise representam o resultado da mistura de ideias 

do Lombroso, sobre o “delinquente nato” ou “natural” e sobre a natural desigualdade 

dos homens, com as de Spencer sobre a sociedade enquanto “organismo social”, além 

das de Darwin acerca da seleção e da luta pela existência que, se aplicadas a tal 

organismo, legitimam-no a defender-se das agressões externas e internas por meio de 

práticas socialmente profiláticas.  

 Uma terceira orientação correlacionista, a teleológica e pragmática, entende 

que, como a pena é um meio de intimidação de cada réu, ela deve ser estabelecida 

caso a caso, conforme cita seu principal defensor, Karl Grolman.  

 Apoiado nessa orientação, Franz Von Liszt, desenvolveu o Programa de 

Marburgo de 1882, no qual dividiu as penas em “ressocialização” dos delinquentes, 

para os casos em que tenham necessidade de se ressocializarem; em “intimidação”, 

para aqueles que não tenham necessidade de ressocialização e em “neutralização”, 

para os que não sejam suscetíveis de ressocialização.  

 A doutrina supracitada pode ser enquadrada como eclética e seu êxito prático 

se concretiza em uma tendencial subjetivização dos tipos penais, convergente com o 

das orientações positivistas da defesa social.  

 No final do século XIX, o Congresso Cincinnati proclamou a insensatez da “pena 

determinada”, inaugurando assim, a estação da new penology, baseada na prática de 

“não fixação de sentenças”, no desenvolvimento de medidas alternativas ao cárcere, e, 

ao mesmo tempo, no livre espaço deixado às penas exemplares.  

 Em suma, há de se depreender, então, que as doutrinas da emenda 

confundem explicitamente direito e moral, concebendo o réu como um pecador a ser 

reeducado coercitivamente e conferindo à pena funções benéficas de reexame 

interior. Por sua vez, aquelas da defesa social, assim como as teleológicas, confundem 

direito e natureza, sociedade e Estado, ordenamentos jurídicos e organismos animais, 

representando o réu como um doente ou como um ser anormal a ser curado ou 
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eliminado. Nestes, a pessoa do delinquente, mais que o fato delituoso é colocado em 

primeiro plano para fins de qualidade e quantidade da pena.  

 Desta feita, tais doutrinas, ao conjecturar uma visão do poder punitivo como 

"bem" metajurídico e, simetricamente, do delito como "mal" moral ou "doença" 

natural ou social, são as menos liberais e antigarantistas que historicamente tenham 

sido elaboradas, e, assim sendo, fundamentam modelos de direito penal máximo e 

tendencialmente sem limites.  

 Ainda em relação ás críticas das doutrinas de prevenção especial, o fato de que 

somente a pena carcerária está relacionada à finalidade reeducativa, a qual, portanto, 

não pode ser admitida como critério teórico de justificação da pena em geral, também 

deve ser considerada. Ademais, o fim pedagógico ou ressocializante sustentado por 

todas estas doutrinas não é realizável.  

 Importante destacar, igualmente, que as ideologias correicionistas também 

são incompatíveis com o elementar valor da civilização que é o respeito ao ser 

humano. Aquelas positivistas da defesa social e da diferenciação contradizem, além do 

valor da liberdade, o da igualdade, considerando ser o delinquente um ser anormal e 

inferior - adaptável ou inadaptável - a ser controlado ou neutralizado.  

 As doutrinas da prevenção geral denominada positiva,sem dúvida confundem 

direito com moral, e conferem às penas funções de integração social por meio do 

complemento geral da fidelidade ao Estado. Günther Jakobs, inspirado em Niklas 

Luhmann, fundamenta a pena como fator de coesão do sistema político-social devido a 

sua capacidade de reestabelecer a confiança coletiva abalada pelas transgressões, e 

assim, retomar a fidelidade dos cidadãos no que tange às instituições.  

 As doutrinas da prevenção geral denominada de negativa, ou da intimidação, 

por outro lado, são as que exclusivamente não confundem programaticamente o 

direito com a moral ou com a natureza. É possível identificar dois sub-grupos nesse 

patamar, quais sejam: a) as doutrinas da intimidação exercida sobre a generalidade 

dos associados através do exemplo fornecido pela aplicação da pena que se dá com 

a condenação; b) aquelas da intimidação também voltada para a generalidade, mas, 

por seu turno, através da ameaça da pena contida na lei.  

 Esta noção de função exemplar da execução da pena, contudo, abre margem 

para a objeção kantiana que sustenta nenhuma pessoa poder ser utilizada como meio 
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para fins a ela estranhos, ainda que sociais e elogiáveis. Desta forma, infere-se que tal 

justificação do direito penal é expressamente imoral.  

 A prevenção geral negativa por meio da ameaça legal, sustenta que a pena é o 

efeito (desincentivador) estabelecido pela lei penal para dissuadir a sua própria 

infração, ou, ainda, garantir-lhe a eficácia. Tal objetivo, em decorrência de seu caráter 

formal, é o único capaz de assegurar um fundamento racional a três princípios 

garantistas essenciais que, em diversas formas, delimitam o poder punitivo do Estado, 

quais sejam: 1) se a única função do direito penal é aquela de prevenir delitos, o único 

modo de persegui-la racionalmente é indicando preventiva e exatamente os tipos 

penais em sede de ameaça legal, vez que podem ser prevenidas e dissuadidas somente 

as ações previstas, consubstanciando, assim, o princípio da estreita legalidade; 2) 

baseando o princípio da materialidade dos delitos, tem-se que é possível prevenir 

apenas as ações consistentes em comportamentos exteriores, e não os estados de 

ânimo interiores ou as situações subjetivas; 3) estruturando o princípio de 

culpabilidade e de responsabilidade pessoal, as ações passíveis de prevenção por meio 

da ameaça penal são somente aquelas culpáveis e voluntárias, excluindo aquelas 

inculpáveis em razão de sua involuntariedade, de caso fortuito, de força maior ou, 

ainda, de ato de terceiros.  

 Em suma, tal prevenção supracitada, embora ofereça garantias contra o 

terrorismo penal judiciário, não impede o terrorismo penal legislativo. Se a sua 

finalidade é necessária para justificar a pena em relação aos delitos previstos, então 

ela não é suficiente como critério de limitação das penas dentro de um modelo de 

direito penal mínimo e garantista. 

  

 CITAÇÕES  

“O problema de justificação da pena, ou seja, do poder de uma comunidade 

política qualquer de exercitar uma violência programada sobre um de seus membros, 

é, talvez, o problema clássico, por excelência, da filosofia do direito.” (p. 199, 3ª ed.) 

 “O direito penal é o setor do ordenamento jurídico no qual a questão do se e 

do porquê se colocam de forma mais problemática. [...] Tal fato revela que o problema 

da legitimidade política e moral do direito penal como técnica de controle social 

mediante constrições à liberdade dos cidadãos, é, em boa parte, o problema da 
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legitimidade do próprio Estado enquanto monopólio organizado da força.” (p. 200, 3ª 

ed.)  

“Pessoalmente, sustentarei neste livro a necessidade de reduzir, e em 

perspectiva de abolir, as penas detentivas, vez que excessiva e inutilmente aflitivas, e 

sob muitos aspectos danosas, além daquela de limitar as proibições penais ao restrito 

âmbito das exigências tutelares que definem o esquema do direito penal mínimo. Mas, 

ao mesmo tempo, defenderei, contra as hipóteses propriamente abolicionistas e 

contra aquelas substitutivas, a forma jurídica da pena, enquanto técnica institucional 

de minimização da reação violenta à desviança socialmente não tolerada e enquanto 

garantia do acusado contra os arbítrios, os excessos, e os erros conexos a sistemas não 

jurídicos de controle social.” (pp. 200-201, 3ª ed.)  

“O ponto de vista abolicionista – exatamente porque se coloca ao lado de quem 

paga o preço da pena enão do poder punitivo, sendo, portanto, 

programaticamente externo às instituições penais vigentes – teve o mérito de 

favorecer a autonomia da criminologia crítica, de solicitar-lhe as pesquisas sobre a 

origem cultural e social da desviança e sobre a relatividade histórica e política dos 

interesses penalmente protegidos, e, via de consequência, de contrastar talvez mais do 

que qualquer outra orientação teórica, o latente “legitismo” moral das doutrinas 

penais dominantes.” (pp. 203-204, 3ª ed.)  

“Deslegitimando o direito penal de um ponto de vista radicalmente externo e 

denunciando-lhe a arbitrariedade, bem como os custos e o sofrimento que o mesmo 

traz, os abolicionistas despejam sobre os justificacionistas o ônus da 

justificação. Justificações adequadas daquele produto humano e artificial que é o 

direito devem conseguir reproduzir, convicentemente, o desafio abolicionista, fazendo 

ver não apenas que os custos que aquele comporta são inferiores às suas vantagens 

bem como às suas penas individualmente consideradas às suas proibições concretas e 

às suas efetivas técnicas de verificação processual.” (p. 204, 3ª ed.)  

“A diferença entre justificações absolutas ou retributivistas e justificações 

relativas ou utilitaristas encontra0se expressa de forma límpida em um conhecido 

trecho de Sêneca: as justificações do primeiro tipo são quia peccatum, ou seja dizem 

respeito ao passado; aquelas do segundo, ao contrário, são ne peccetur, ou seja, 

referem-se ao futuro. Enquanto para as primeiras a legitimidade externa da pena é 

apriorística, no sentido que não é condicionada por finalidades extrapunitivas, para as 
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segundas, diferentemente, referida legitimidade é condicionada pela sua adequação 

ou não ao fim perseguido, externo ao próprio direito, e, portanto, exigindo um 

balanceamento concreto entre os valores do fim que justifica o “quando” da pena e o 

custo do meio do qual se deve justificar “como”.” (p. 205, 3ª ed.)  

“Tais doutrinas [retributivistas], que, como vimos, são mais do que difusas, só 

podem ser explicitadas enquanto fruto, relativamente consciente, de que uma total 

confusão entre direito e moral, entre validade e justiça, entre legitimação interna e 

justificação externa.” (pp. 207-208, 3ª ed.)  

“Uma vez excluída a ideia de que a pena não possa ser justificada olhando-se 

para o passado, ou seja, como se ela própria fosse um fim ou um valor, coloquemos 

em discussão as possíveis justificações que a tratam enquanto meio para fins que 

dizem respeito ao futuro.” (p. 208, 3ª ed.)  

“A concepção da pena enquanto meio, em vez de como fim ou valor, 

representa o traço comum de todas as doutrinas relativas ou utilitaristas, desde 

aquelas da emenda e da defesa social àquelas da intimidação geral, daquelas da 

neutralização do delinquente àquelas da integração dos cidadãos. Esclareço logo que 

esta dissociação entre meios penais e fins extrapenais idôneos a justificá-los [...] é uma 

condição necessária, mesmo se não suficiente para que: a) A legitimação externa da 

pena seja separada da sua legitimação interna, insto é, seja assegurada a separação 

entre direito e moral que impede a autolegitimação do primeiro prescindindo dos seus 

conteúdos; b) Seja possível responder, além da pergunta “por que punir?” à pergunta 

que lhe é prejudicial “por que proibir?”, a qual, evidentemente, desloca tanto a pena 

como as proibições em si consideradas para finalidades externas; c) Seja possível 

replicar em maneira pertinente e persuasiva às teses abolicionistas do direito penal, 

por meio do confronto entre os custos das penas que aquelas evidenciam e os danos 

que sem estas seriam produzidos.” (pp. 208-209, 3ª ed.)  

“Mesmo sendo um pressuposto necessário, o utilitarismo não é, todavia, uma 

condição por si só suficiente para fundar, no plano teórico, sistemas garantistas de 

direito penal mínimo.” (p. 210, 3ª ed.)  

“É claro que somente este utilitarismo expressa um ponto de vista externo ao 

sistema jurídico, e tem, portanto, condições de fundar, juntamente com a separação 

axiológica entre direito e moral enunciada no parágrafo 15.3, modelos de direito penal 
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mínimo e garantista. Todavia, mesmo este ripo de utilitarismo é uma doutrina 

ambivalente.” (p. 211, 3ª ed.)  

“Em todos os casos, a prevenção, mesmo interpretada de maneiras diversas 

pelas várias doutrinas utilitaristas, é concebida exclusivamente para o cuidado na 

repetição dos “délits semblables” por parte do réu ou de outros sujeitos. Tal fato faz 

do moderno utilitarismo penal um utilitarismo bipartido, voltado somente para a 

utilidade da maioria e, consequentemente, exposto à tentação de autolegitimação e a 

desdobramentos autoritários em direção ao modelo de direito penal máximo.” (p. 213, 

3ª ed.)  

“É a estas orientações ecléticas e pragmáticas, muito mais que às doutrinas 

moralistas e positivistas do século XIX, enfim desacreditadas filosoficamente, que se 

reúne idealmente o correicionalismo: de um lado o movimento da "Défense Sociale 

Nouvelle" promovido por Mare Ancel, que inspirou grande parte da cultura e da 

prática penal reformista do segundo pós-guerra na França e na Itália, e que tem como 

baluarte teórico e programático o princípio lisztiano da diferenciação e da 

individualização das penas, ainda que colorido com finalidades humanitárias; de outro, 

as ilusórias ideologias de reeducação à autodeterminação desenvolvidas no decênio 

passado na Alemanha. Ademais, é certo que as genéricas instâncias humanitárias e 

progressistas bem como o repetido professar do garantismo que acompanham estas 

doutrinas - como, no mais, aquela de Liszt- não são suficientes para retirar do projeto 

perseguido pela diferenciação e da personalização do tratamento punitivo com fins 

"reeducativos" ou de "recuperação social" o caráter de uma enésima variante, 

paternalista e, a despeito de tudo, sempre autoritária, do velho correicionalismo.” (pp 

217-218, 3ª ed.) (p. 251, 4ª ed.)  

“Uma rica literatura, confortada por uma secular e dolorosa experiência, 

demonstrou, com efeito, que não existem penas corretivas ou que tenham caráter 

terapêutico, e que o cárcere, em particular, é um lugar criminógeno de educação e 

solicitação ao crime. Repressão e educação são, em resumo, incompatíveis, como 

também o são a privação da liberdade e a liberdade em si, que da educação constitui a 

essência e o pressuposto, razão pela qual a única coisa que se. pode pretender do 

cárcere é que seja o mínimo possível repressivo e, portanto, o menos possível 

dessocializante e deseducativo”. (p. 253, 4ªed.) (p. 218, 3ªed.)  
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“Em perfeita coerência com as culturas autoritárias que as orientam, as 

doutrinas correicionalistas foram as prediletas de todos os sistemas políticos 

totalitários, em que justificaram modelos e práticas penais ilimitadamente repressivas, 

paternalistas, persuasivas, de aculturação coagida e de violenta manipulação da 

personalidade do condenado.” (p. 221, 3ª ed.) (p. 255, 4ª ed.)  

"’A intimidação’, disse Francesco Carrara, ‘leva as penas a um aumento 

perpetuamente progressivo, vez que o delito cometido, demonstrando positivamente 

que aquele culpado não teve medo daquela pena, persuade a que, visando atemorizar 

os demais, seja necessário aumentá-la’. Voltaire já havia indicado as razões da 

introdução na Alemanha do "suplício da roda" com a finalidade de prevenção geral 

perseguida por ‘aqueles que se empossavam dos direitos soberanos’ de ‘assustar, por 

meio do aparato de um tormento inaudito, qualquer pessoa que ousasse atentar 

contra eles’.  (p. 225, 3ª ed.) (p. 260, 4ª ed.) 
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CAPÍTULO VI.   O Objetivo e os limites do Direito Penal. 

Um Utilitarismo Penal Reformado 

Fernanda Aguiar Vieira 

Izabella Costa Carvalho 

 

Na continuação da análise filosófica acerca da pena, Ferrajoli traz inicialmente 

os equívocos que afligem discussões teóricas envoltas na questão “por que punir?”, as 

quais se dão devido a frequente confusão entre os diversos significados atribuídos a 

ela ou aos níveis de discurso das possíveis respostas. Tais equívocos, também refletem 

na discussão entre justificacionistas e abolicionistas do direito penal, contribuindo para 

a não valoração simétrica de ambas e como consequência, o desenvolvimento de 

projetos e estratégias de política penal conservadoras ou regressivas. 

Posteriormente, Ferrajoli debruça sobre as principais compreensões à questão 

“por que punir?”, em dois sentidos: científico e filosófico, as quais trazem além de sua 

compreensão e aplicação, problemas que dessas decorrem, tal qual a incidência de 

respostas pautadas em comportamentos humanos. Ademais, função (ser) e finalidade 

( dever ser) da pena muitas vezes geram confusão e isso leva a um vício metodológico 

nas respostas que podem explicar a questão “por que punir?”.  Essa confusão 

acometerá aqueles que apresentam doutrinas justificacionistas trazendo a ideia do ser, 

quando o mais conveniente seria utilizar o dever ser na aplicação da pena defendida, e 

posteriormente, aqueles que sustentam teses sociológicas ou jurídicas da pena como 

se fosse doutrina de justificação. 

Teses ou conjuntos de teses que confundem o ser e dever ser são, segundo 

Ferrajoli, ideologias, e violam o princípio denominado Lei de Hume, pela qual não se 

pode deduzir o que deveria ser do que é, e vice versa. Além disso, essa troca 

terminológica incorre em uma falácia normativista. Ferrajoli traz o que seria um erro 

na usual denominação de determinados conteúdos textuais, haja vista o que ambos 

defendem, tal como as doutrinas normativas e teorias descritivas. As diversas 

finalidades dos significados atribuídos por Ferrajoli aos “porquês” da pena mostram 

que os conteúdos textuais são assimétricos, pois “finalidade”, “função” e “motivação” 

originam diversos significados. 
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Ainda no que concerne a da Lei de Hume, Ferrajoli traz uma diferenciação entre 

discursos da própria justificação e doutrinas de justificação, ao passo que aquela trata 

de discursos voltados para a argumentação da aceitação de um meio penal constatado 

como funcional, ao passo que essa, argumenta acerca dos critérios dos meios penais 

em relação aos fins conferidos na aplicação da pena. A aplicação equivocada e mal 

interpretada dessa distinção traz, assim como no decorrer analítico, um vício e 

consequentemente violação a referida Lei, afinal se confere a justificação uma 

importância ideológica independente de experiência ou de prática. 

Para que tal vício não ocorra, haja vista Ferrajoli pontuar a necessidade de 

simetria textual e necessidade de se esquivar dos diversos tipos de falácia, ele traz dois 

requisitos éticos que vão desde a avaliação do objetivo penal justificante e dos meios 

penais a serem justificados, até a relação entre meio e fim penal, a fim de que 

doutrinas de justificação não sejam utilizadas como justificação a priori. A forma de 

justificação que por ventura satisfaça esses dois requisitos envolve, além das 

justificações, as não justificações das penas e dos sistemas penais, tendo um papel de 

deslegitimação ético político do direito penal. 

Avançando na análise metaética das justificações, Ferrajoli faz uma análise das 

doutrinas justificacionistas e abolicionistas elaboradas com base na história do 

pensamento penal. Ambas possuem os defeitos apresentados, possuindo caráter 

ideológico ou defendendo propostas ideológicas.  Além disso, poderiam embasar 

ideologias naturalistas ou normativistas utópicas e regressivas, tanto o abolicionismo 

radical de Stirner quanto o holístico anárquico moralista, que constituem falácias 

naturalistas. A sociedade perfeita defendida pelos abolicionistas não passa de modelo 

normativo utópico que leva a sistemas repressivos que somente são defendidos como 

livres de coerção e constrição devido à falácia normativista. 

As doutrinas de justificação em sua plural denominação,  justificam a pena pelo 

valor intrínseco derivada de sua imposição, o que leva a critica de Ferrajoli. Além disso, 

as concepções da pena geram uma confusão entre direito e moral seja nas doutrinas 

de ascendência kantiana da pena ou de inspiração hegeliana da pena. Em ambos os 

casos, o meio punitivo é identificado com o objetivo que é tornar a pena um fim em si 

mesma. 

As doutrinas utilitaristas de prevenção negativa, por sua vez, tem o fim de 

dissociar os meios penais vistos como males dos objetivos idôneos que justificam tais 
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meios. Entretanto, essa dissociação não é suficiente a legitimar ou deslegitimar os 

meios penais, pois o objetivo justificante que se propõe é a “máxima utilidade possível 

dos não desviantes e não também o sofrimento necessário dos desviantes”, dando 

lugar ao entendimento de que nenhuma pena é injustificada, a princípio, e os custos 

da pena suportado por quem a essa se submete, não é problematizado ou tematizado. 

As formas de justificação, seja ela como objetivo justificante interessante ao 

não desviante e os meios justificados que interessam aos desviantes, são assimétricos.  

Por outro lado, as críticas que surgem de tais justificativas são tanto éticas quanto 

meta-éticas, pois não é moral utilizar uma pessoa como meio para um fim que, 

embora elogiável, lhe seja estranha. Além disso, tais justificações não serem 

codivisíveis por aqueles quem sentem diretamente as penas, não são justificações 

morais, pelo contrário, ambas as justificações são amorais e imorais, violando as leis 

kantianas. 

A prevenção dos delitos e a prevenção das penas informais 

O modelo utilitarista utiliza-se de uma média entre o máximo de felicidade sob 

o maior número de pessoas, que por sua vez isoladamente não é suficiente, sendo 

necessário um 2º parâmetro, que é o mínimo mal-estar necessário aos desviantes. 

Esse princípio tem como objetivo não somente a prevenção do delito, mas evitar as 

reações informais da sociedade, que tornaria o réu vitima, ou seja, prevenir as injustas 

punições. 

As ideias retributivas de pena, de vingança como meio de sobrevivência, sendo 

a pena um direito natural deve ser abandonado, uma vez que a doutrina não está 

vinculada a ela, pelo contrário, ele se desenvolve a partir da negação da vingança, tais 

atitudes não são sequer explicáveis, já que o objetivo é preveni-la. 

Grandes passos dessa evolução histórica foram marcados primeiramente pelo 

direito privado a pessoa e seus parentes. E como um segundo forte marco, a 

dissociação entre o juiz e a parte lesada, surgindo um terceiro imparcial para decidir. 

Sendo assim, a pena possui duas finalidades, a prevenção geral dos delitos e a 

prevenção geral das penas arbitrárias, são objetivos contraditórios, que são debatidos 

no processo penal pela acusação e defesa. E por sua vez, esse segundo sempre é o 

mais negligenciado, pelo fato de as próprias circunstâncias sociais motivam o crime, 

também pelo fato de que o pensamento de prevenção do delito está no ápice, já a 

prevenção da pena arbitrária sempre em segundo plano e pelo fato de que somente a 
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prevenção das penas arbitrárias é suficiente para criar um direito penal mínimo e 

garantista. Somente se respeitando esse segundo objetivo é que se capaz de existir o 

direito penal, não o tendo, seriam outros sistemas, como exemplo o terrorismo. 

A lei penal tem por objetivo minimizar a dupla violência, tanto da parte que 

comete o crime como da parte punitiva, cada um no exercício de suas próprias razões. 

Sendo assim, não dá para afirmar que o direito penal é reduzido a inibir as ameaças de 

delito, mas sim como sendo uma proteção dos fracos contra os mais fortes. 

Amparado nestes aspectos, ambas proteções se tornam conexas, legitimando 

conjuntamente o direito penal como instrumento de tutela de direitos fundamentais. 

Essa legitimidade por sua vez, não é democrática, pois não vem do consenso da 

maioria, mas sim do Garantismo, uma vez que mesmo contra a vontade da maioria 

deve ser mantida por ser um objeto legitimante do direito penal, que defende os 

fracos perante as regras do jogo igual para todos, essa é a única forma de justificação e 

legitimação do direito penal. 

O autor então cria um direito penal voltado para o objetivo de prevenção geral 

negativa, para além dos delitos, mas também das penais informais, excluindo a 

confusão do direito penal com a moral e preclui a autolegitimação. 

Quanto às perguntas, “porque proibir?” e “porque punir?” impõe as proibições 

dupla finalidade, distintas e concorrentes, oferecendo critérios de justificação e 

orientação do poder proibitivo. Além do mais, concede ao direito penal o objetivo de 

minimizar as lesões dos desviantes e dos não desviantes, devendo ser avaliado 

somente por justificações a posteriori de modelos de direito penal mínimo. Considera 

a pena como um mal justificável, a fim de inibir o mal maior, as punições informais. 

Quanto ao interesse da pena, este não só se limita para com os outros, mas 

também para com o próprio réu de não sofrer suplícios maiores. Esse modelo de 

justificação consente numa réplica persuasiva, que atinge a problemática das 

doutrinas abolicionistas, mostrando a necessidade da existência do sistema e a 

possibilidade de coexistência das duas prevenções. 

Justificação do Garantismo 

O autor expõe 4 sistemas abolicionistas possíveis de controle social, não 

incompatíveis entre si, mas todos privados de quaisquer garantias a prepotência e 

arbítrio. 
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O primeiro denominado Social-Selvagem, em que a ofensa não vem da pena, 

mas da vingança individual, vigora a lei do mais forte. O segundo, denominado Estatal-

Selvagem, a pena é distribuída em procedimentos potestativos orientados pelo arbitro 

ou pelos interesses contingentes que comina, inexiste garantias. O terceiro 

denominado Social-Disciplinar, preponderante em comunidades ideologizadas e éticas, 

através das formas autocensuráveis. E o quarto, por sua vez denominado Estado-

Disciplinar, visa o desenvolvimento nas funções preventivas de segurança pública, 

através de técnicas de vigilância total. 

Todos esses quatro sistemas são teorias abolicionistas, que sempre surgem 

quando o direito penal entra em crise. O quarto, de vigilância total, é o mais difundido 

por assimilar a vida cotidiana. É um sistema muito invasivo, sendo evidente que as 

proibições e repressões penais produzem efeitos incomparavelmente menores do que 

os necessários pela prevenção especial, uma vez que este atinge todos e não somente 

os infratores. 

Mas para além, o direito penal garante não somente a liberdade física de 

delinquir, mas também a moral, o que a terceira corrente impede, baseada na 

interiorização da repressão, e temor das censuras coletivas. A lei penal oferece a 

escolha entre a satisfação do dever social, ou a perda do direito social, além de usar 

critérios de laicização do direito penal, uma vez que a honra do homem não é de 

estima do Estado, ou seja, terminado a pena é proibido sua difamação por qualquer 

cidadão. 

Quanto aos sistemas selvagens, esses possuem técnicas que exponenciam a 

liberdade de todos, o que é vedado pelo duplo caráter do direito penal já comentado. 

Essas técnicas foram muito presentes no passado, mas ainda são presentes nas áreas 

sociais marginalizadas e etc. 

Por sua vez, o direito penal, visa minimizar e disciplinar o arbítrio e a 

prepotência punitiva, e o abolicionismo de manifesta como uma utopia e um precário 

sistema de garantias.  

Essas quatro correntes abolicionistas muitas vezes convivem em nosso 

ordenamento jurídico quando este está carente ou quando garantias são violadas. A 

abolição da pena abre margem para o controle extrapenal, com um sistema punitivo 

de caráter administrativo, onde as medidas de segurança são exercidas com o mesmo 

caráter judicial, só que por órgãos de polícia e exercidas de forma discricionária. O 
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defeito do direito penal hoje é o garantismo imperfeito, uma vez que tem perdido o 

lugar para os sistemas de controle informais. 

O sistema justificado pelo autor é de direito penal mínimo, com a máxima 

redução quantitativa de intervenção penal, mais ampla extensão dos vínculos e limites 

garantistas e a rígida exclusão de outros métodos de intervenção coercitiva e punitiva. 

O sistema penal deve ser justificado a priori, não a posteriori, a fim de saber os 

limites necessários para que este atue, uma vez que uma população não violenta não 

necessita de meios drásticos de controle, devendo sempre ser baseado em critérios de 

deslegitimação e justificação parciais, que consistem nas diversas garantias penais 

contra o arbítrio , o excesso e erros. 

  

CITAÇÕES 

“A tarefa preliminar da análise filosófica é, portanto, aquela de esclarecer, no 

plano metateórico e naquele meta-ético, os vários estatutos epistemológicos dos 

problemas expressos por meio da questão "por que punir?", bem como das suas 

diversas soluções.” Pag 259 

"”Ideologia", com base na definição estipulativa lançada no parágrafo 15.2, é, 

de fato, qualquer tese ou conjunto de teses que confunda "dever ser" e "ser" (ou 

melhor proposições normativas e proposições assertivas), assim violando o princípio 

metalógico, conhecido como "Lei de Hume", segundo o qual não podem ser extraídas 

conclusões prescritivas ou morais de premissas descritivas ou fáticas, nem vice-

versa”.pag.261 

“Uma das tarefas da metanálise filosófica do direito penal é identificar e 

precluir ambos os tipos de ideologia, mantendo distintas as doutrinas da justificação 

das teorias da explicação sempre que estas não se desacreditem ou confirmem 

reciprocamente.” pag.262 

“Para que uma doutrina de justificação não se preste a ser utilizada 

diretamente como justificação apriorística, viciada pela falácia normativa, é necessário, 

em primeiro lugar, que os meios sejam adequados aos fins, de tal modo que os 

objetivos justificadores do direito penal sejam empiricamente realizáveis com as penas 

e não realizáveis sem estas.”pag. 264 
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“Um modelo de justificação que satisfaça estas duas ordens de requisitos é 

capaz de embasar não apenas justificações, mas também - dependendo do caso – não 

justificações das penas e dos sistemas penais.”pag. 264 

“Vice-versa, o modelo da espontânea auto-regulamentação social, que marca a 

sociedade perfeita sonhada pelas várias versões do abolicionismo holístico, não é uma 

previsão científica, mas um modelo normativo irremediavelmente utópico, idôneo a 

avalizar sistemas sociais repressivos totalizantes, que, somente graças a uma falácia 

normativista, podem ser des critos como livres de constrições e coerções.”pag. 265 

“Em todos os casos, o meio punitivo é identificado com o objetivo, ou seja, é 

concebido como um bem que constitui fim em si próprio, e a justificação da pena, 

explicando-se em uma legitimação apriorística e incondicionada, reduz-se a uma 

petição de princípios.” Pag 266 

“Para obviar estes defeitos e embasar uma adequada doutrina de justificação 

externa e, conjuntamente, os limites do direito penal, faze-se mister recorrer a um 

segundo parâmetro utilitário, ou seja, além do máximo de bem estar possível dos não 

desviantes também o mínimo mal estar necessário ao desviantes.” ( p.267) 

“Quero dizer a pena não serve apenas para prevenir os delitos injustos, mas, 

igualmente as injustas punições.” (p.268) 

“A lei penal é voltada a minimizar esta dupla violência, prevenindo, através da 

sua parte proibitiva, o exercício que das próprias razões que o delito expressa, e, 

mediante sua parte punitiva, o exercício das próprias razões que a vingança e outras 

possíveis reações informais expressam.” (p. 270) 

“É sob esta base que as duas finalidade preventivas – a prevenção de delitos e 

aquela das penas arbitrárias- são, entre si, conexas, vez que legitimas, conjuntamente, 

a “necessidade política”  do direito penal enquanto instrumento de tutela dos direitos 

fundamentais, os quais lhe definem, normativamente, os âmbitos e os limites, 

enquanto bens que não se justifica ofender nem com os delitos nem com as punições.” 

– (p. 270) 

“Com efeito, poderíamos dizer que um sistema penal somente se justifica se a 

somas das violências – delitos, vinganças e punições arbitrarias-  que este é capaz de 

prevenir dor superior àquela das violências constituídas pelos delitos não prevenidos e 

pelas penas a este cominadas.” – (p. 271) 
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“Com efeito, é evidente que a proibição e a repressão penais produzem 

restrições a liberdade incomparavelmente menores do que aquelas que seriam 

necessárias, para o mesmo fim, somente com a  prevenção policial, talvez integrada 

pela prevenção especial, seja porque a repressão de comportamentos proibidos atinge 

somente a liberdade dos possíveis transgressores e a prevenção policial atinge a todos, 

seja porque uma intervém apenas, ex post, em presença de fatos predeterminados, 

enquanto a outra intervém ex atea, bastando a presença de perigos futuros delitos, 

perigo este que pode ser inferido por indícios indeterminado e indetermináveis 

normativamente.” – (p. 273) 
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CAPÍTULO VII.  A pena. Quando e como punir 
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Flávia Pereira de Oliveira  

 

Ferrajoli se pauta no início desse capítulo a analisar acerca do ser e do dever ser 

do e no direito moderno, ressaltando primeiramente que a separação entre o direito e 

a moral – ou, se preferir, entre validade e justiça – é uma conquista fundamental do 

pensamento jurídico e político moderno, servindo de base para construção de diversas 

discussões.No seu entendimento, há evidentemente uma confusão entre o ser e dever 

ser do direito, e a diferença entre ambos infere na contraposição entre o direito como 

é (o direito positivo) e consequentemente no direito como deve ser (o direito natural 

ou ideal). 

Este equívoco é proveniente de uma concepção simplificada de validade que, a 

exemplo do que defendem Hart e Bobbio, acreditam que uma norma é válida quando 

presentes as formas do ato normativo, com foco sob a sua existência jurídica, sem 

qualquer valoração do significado e conteúdo normativo destas. Assim, não há 

qualquer esforço para enquadrar essas normas na realidade político-social de cada 

sociedade. 

O fato é que nos modernos Estados constitucionais a validade não se limita a 

aspectos apenas formais de produção normativa, que permitem a existência de 

normas, sendo além disso também dependente dos significados dos enunciados 

normativos que produzem, e ainda da valoração do conteúdo com o “dever ser” 

jurídico estabelecido por normas superiores, o que se traduz numa conquista de suma 

importância para um desenvolvimento mais democrático dos Estados atuais. Isso 

aconteceu porque esses Estados incorporaram em suas constituições princípios, tais 
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como a igualdade, o valor da pessoa humana e os direitos civis e políticos, 

interiorizando ao direito positivo velhos critérios e valores substanciais de legitimação 

externa, majoritariamente reforçados pelas doutrinas iluministas do direito natural. 

Como consequência desse processo, o conflito entre direito positivo e direito 

natural perde seu significado teórico-político pois se transforma em uma diferença 

entre ser e dever ser no direito, diferença presente dentro dos níveis normativos 

internos ao próprio ordenamento. Desta forma, o Estado de Direito deixa de ser 

passível de valoração apenas externa, a partir dos princípios naturais de justiça, mas 

também interna com relação a seus próprios princípios, de modo que essa diferença 

entre ser e dever ser no direito, entre justiça e validade coincide com a existência 

entre validade e eficácia. 

Essa exposição não traz por terra o absoluto valor político e científico da 

separação entre direito e moral, por exemplo, ou mesmo no que tange ao direito 

como é ou como deveria ser. Fato é que a incorporação dos princípios de direito 

natural levou esses ordenamentos a uma complexidade ao compartilhar tanto a 

dimensão do ser como a do dever ser na interioridade de cada ordenamento jurídico, 

observando suas particularidades. Com isso, passa a ser atributo específico dos 

Estados constitucionais modernos as condições de validade não se resumirem em 

requisitos formais, mas contarem também com condições de justiça material. 

Nesse ínterim, Ferrajoli nos propõe uma análise acerca da validade e vigência 

da norma. Para o autor, a validade diz respeito aos significados ou conteúdos 

normativos, ao passo que a vigência trata sobre a regularidade do ato normativo. 

Nesse sentido, quando uma norma não respeitar sequer as condições formais de 

validade do ato de produção normativa, pode-se dizer que ela não foi produzida e, 

consequentemente, não está vigente. Em contrapartida, quando as normas não 

respeitarem as condições substanciais de validade estabelecidas por uma norma 

superior a elas, ela não será válida, ainda que existente no ordenamento. Ferrajoli 

aponta a importância da diferenciação desses dois conceitos, pois enquanto se 

mantiver obscura essa diferença entre validade e vigência ignora-se a esfera do “dever 

ser”, esfera esta que está intrínseca aos ordenamentos modernos na forma de 

garantias jurídicas. 

O que foi dito serve primordialmente para nos nortear acerca dos problemas 

do como e quando punir, proibir e julgar. Isso porque os valores vinculantes presentes 
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na norma fundamental na forma de garantia e proibições serão responsáveis por 

proporcionar aos órgãos normativos de níveis inferiores maior ou menor 

discricionariedade. Melhor dizendo, quanto mais valores vinculantes, menos opções 

valorativas são deixadas à mercê do legislador. Sendo assim, o Estado de Direito 

inserido nos moldes garantistas incorpora em sua norma fundamental proibições e 

condições para dar efetividade a princípios essenciais a uma valoração do ser humano, 

limitando desta forma quando e como o poder estatal poderá exercer seu poder de 

punir. Na ausência dessas condições e proibições que dão efetividade aos princípios, 

há grande discricionariedade e arbitrariedade na determinação dos pressupostos da 

pena, de modo que o soberano e as classes dominantes poderão influenciar 

ilimitadamente no exercício do poder de punir para a defesa de seus interesses. 

Isso quer dizer que a justiça interna traz uma correspondência das leis em 

relação a Constituição, ao passo que a justiça externa corresponde à adesão ao 

ordenamento de valores políticos externos, que estão fora do próprio ordenamento 

jurídico em questão. Dessa forma, mede-se o grau de justiça externa pela quantidade e 

qualidade dos princípios incorporados nos níveis mais altos do ordenamento, por 

exemplo, na Constituição. Já no que se refere à justiça interna depende-se 

majoritariamente da quantidade e qualidade das garantias de que o ordenamento 

esteja dotado, sendo possível notar que há entre esses dois aspectos um 

entrelaçamento essencial para os Estados que se pretendem legítimos para punir. 

Adentrando na questão de “quando e como punir”, primordial para o capítulo 

em questão, destaca-se o princípio da retribuição penal, traduzido na máxima “não há 

pena sem crime anterior que a defina”, como critério de distribuição e aplicação da 

pena. Dado sua imposição após o cometimento do delito, percebe-se que ela não se 

constitui como uma medida preventiva. Como garantia dessa retribuição, tem-se que 

só se pode ser punido pelo que se fez e nunca pelo que se é, excluindo assim a punição 

do sujeito inocente. Diante disso, pode-se dizer que a função preventiva ou 

intimidatória da pena que permanece nos ordenamentos são resquícios de 

arbitrariedade, nos moldes de teorias que se pautaram na análise do papel da pena 

como meio de prevenir o cometimento de outros delitos pelo restante da sociedade. 

Ademais, as medidas de prevenção de delitos apartadas do princípio da retribuição, 

como a prisão preventiva, num viés de prevenção especial, para Ferrajoli está ainda 

mais ligada ao moderno autoritarismo penal. 
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A respeito de quando punir, Ferrajoli oferece uma mais detalhada explanação 

acerca da definição do delito, ou seja, o que está sendo punido. O autor aponta duas 

correntes, a formalista e a substancialista: a primeira considera como delito todos e 

somente aqueles previstos estritamente pela lei e a última faz uso de elementos 

extrajurídicos de tipo moral, social e natural para definir o delito, se pautando numa 

análise do meio em que estes delitos se inserem. Com a evolução do sistema penal e 

sobretudo a partir da incorporação do princípio da legalidade, as condições formais 

passaram a ser consideradas imprescindíveis, enquanto as condições substanciais se 

tornam insuficientes para oferecer uma definição de delito. 

Aprofundando nas discussões a partir dessas duas correntes, nota-se que nas 

duas concepções há uma confusão entre direito e moral e entre legitimação interna e 

externa. Com relação à visão formalista, nota-se que ela trata especificamente acerca 

da legitimação interna e, por isso, é suficiente para a definição do “quando punir”, 

apesar de reduzir sua definição a um legalismo ético viciado ao neutralizar o juízo 

moral que as normas penais carregam em seus preceitos abstratos, aumentando a 

margem de discricionariedade, além de subtrair a legitimação externa ao ponto de 

vista interno. Por sua vez, as doutrinas substancialistas, por estarem carregadas de 

moralidade, do “sentimento do povo”, incorrem num moralismo viciado ao reduzirem 

a legitimação interna à externa, sendo demasiado frágil esta legitimação externa do 

“quando punir”. 

Ferrajoli destaca a necessidade de se adotar uma noção que seja 

exclusivamente formal do delito, abandonando todo o moralismo ou naturalismo 

jurídico, separando o direito da moral e reconhecendo o caráter artificial da legislação 

penal. Desta forma, reduz-se a arbitrariedade ao não submeter a legislação penal a 

valores morais. Isso porque o substancialismo está em contradição evidente com o 

princípio da legalidade estrita, ao valorizar aspectos morais amplos, sem limites à 

discricionariedade do juiz e possibilitando figuras delituosas indeterminadas e 

genéricas, em completo desacordo com o sistema garantista, onde somente as leis 

dizem taxativamente quais são os delitos. 

Para melhor compreensão do que tem sido abordado, Ferrajoli destaca a 

relevância dos princípios da mera legalidade e da legalidade estrita, o primeiro para 

vincular o juiz a lei, legado do direito romano, e o segundo para vincular esta própria 

lei aos princípios constitucionais consagrados nas constituições, legado iluminista. 

Neste ínterim, este princípio é de suma importância e consagra a sujeição material da 
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lei ordinária à lei constitucional, haja vista esclarecido que a legalidade não está 

vinculada somente à taxatividade da lei. 

São princípios decorrentes dos princípios da mera legalidade e da legalidade 

estrita o princípio da irretroatividade das leis penais e da proibição da analogia in 

malam partem. A irretroatividade das leis penais está mais diretamente relacionada ao 

princípio da mera legalidade e consiste na impossibilidade de um delito ser 

enquadrado e punido por uma lei que tenha sido criada posteriormente ao 

cometimento desse delito, ao mesmo tempo em que permite que a lei penal mais 

favorável ao réu seja ultra-ativa no que se refere a mais desfavorável, se é aquela mais 

antiga, e retroativa caso a mais benéfica seja a mais nova. A proibição da 

analogia in malam partem, princípio que está mais ligado à legalidade estrita, se refere 

à proibição do uso da lei de forma indeterminada e elástica para prejudicar o réu. É 

válido salientar que a analogia in bonam partem não é vedada, pois o que é impedido é 

a extensão da lei ampliando o âmbito legal da punibilidade, reflexo da ampla 

discricionariedade. 

Ferrajoli chama a atenção para a crise profunda em que se encontra o princípio 

da estrita legalidade, o que se nota nos diversos modelos irracionais e autoritários que 

manipulam seu significado e lhe negam a devida efetivação. Após as diversas 

atrocidades causadas pela Segunda Guerra Mundial, o princípio da legalidade tem sido 

afirmado com veemência e de forma constante nos ordenamentos ao mesmo tempo 

em que se percebe uma desqualificação das bases epistemológicas desse princípio, 

aumentando a esfera de aplicação do direito penal, com uma legislação fragmentária 

na qual se faz uso de palavras obscuras, equívocas e comprometidas, que estão em 

completo desacordo com os valores constitucionais positivados por esse 

ordenamento, principalmente com a base do Estado de direito, qual seja, a devida 

legalidade. 

A partir de então, Ferrajoli se debruça especificamente sobre a problemática 

sintetizada na pergunta “como punir?”, perpassando por questões históricas da 

evolução das penas e mostrando os princípios garantistas que surgiram neste 

processo. A importância dessa reflexão está em que, para ele, as penas, como uma 

violência programada, consciente e organizada por muitos contra um e sob a 

justificativa dissimulada de defesa social, têm ocasionado sofrimentos e perdas de vida 

muito maiores do que os delitos. A preocupação com a história das penas está no fato 

de que essas variadas técnicas de tortura e execução criadas pela humanidade como 
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formas de pena permanecem como características latentes nos Estados 

contemporâneos, visto que muitos ainda mantêm em seus sistemas as penas corporais 

e a pena de morte. 

Para Ferrajoli, a responsabilidade por esta história de atrocidades deve ser 

atribuída em grande medida ao pensamento jurídico e filosófico, que durante muito 

tempo criou doutrinas para justificar e apoiar as penas cruéis, legitimando-as. Mesmo 

nas excepcionais circunstâncias em que a cultura jurídica oferecia resistência a tais 

práticas, a crítica pautava-se por argumentos utilitaristas, sem invocar a inviolabilidade 

da vida humana, fato que contribuiu para a lentidão da abolição dessas penas nos 

países civilizados. 

O autor reivindica atenção para a importância de se decidir quais devem ser os 

males penais, reflexão que deve estabelecer os limites legalmente admissíveis de 

quantidade e qualidade da pena que sejam adequados à sua finalidade indispensável 

de dissuadir a prática de delitos. 

A ideia jusnaturalista de contraprestação entre pena e delito é a mais antiga 

resposta que estipula os limites que as penas devem ter. Segundo esta ideia, a pena 

deve ter a mesma natureza e intensidade do delito, encontrando nele sua própria 

medida. Esta relação natural entre pena e delito tem no princípio do talião, “olho por 

olho, dente por dente”, a base da primeira doutrina da qualidade da pena. Ferrajoli 

destaca que o erro dessa noção de “igual retribuição” está no fato de que pretende 

quantificar a dor da vítima para provoca-la no réu, sendo que a dor não é passível de 

medição e é sentida de formas diferentes por diferentes sujeitos. Além deste 

equívoco, destaca os efeitos nefastos ocasionados por esta concepção: ela tanto 

legitima as penas corporais e capitais como correspondentes à natureza do delito, 

como também dificulta a formalização e tipificação das penas, na medida em que estas 

se tornam tão variadas quanto aqueles. Demonstrada a ilusão presente nesta ideia de 

correspondência natural entre delito e pena, as penas modernas se consolidam sobre 

o primado da abstração, da formalidade e da igualdade a partir do momento em que 

todas se tornam privativas de direitos à vida, à liberdade ou à propriedade. 

Debruçando-se detalhadamente sobre cada uma das penas modernas, Ferrajoli 

ressalta a pena de morte como a mais antiga dentre as presentes no Estado moderno, 

tendo neste estágio ganhado contornos específicos, como maior igualdade, abstração 

e formalização de seu procedimento. Exemplo disso é a priorização de técnicas de 
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execução menos dolorosas, padronizando o procedimento em nome da igualdade e da 

abstração da pena, assim como o fim das exibições espetaculares realçaram a 

formalização da mesma. 

Por seu turno, o autor salienta que a privação de liberdade com o principal 

objetivo de punir é uma característica específica da sociedade burguesa, haja vista que 

antes disso tinha função essencialmente cautelar. Percebe-se a evolução da pena 

privativa de liberdade quando se pontua que ela surgiu como modalidade mais nefasta 

do que a pena de morte, em razão das péssimas condições de vida a que os presos 

eram submetidos, tendo sido transformada na moderna forma privativa de liberdade a 

partir das experiências americanas com os sistemas filadélfico, de alburn e irlandês. 

Por fim, as penas patrimoniais como penas principais ou acessórias são também fruto 

do Estado moderno, as quais abrangem tanto as penas pecuniárias como as privativas 

de direitos. 

Com o advento das penas privativas de liberdade e patrimoniais passa a ser 

possível a quantificação da privação desses direitos, sendo que o tipo de pena e a 

quantidade serão determinados conforme a lógica de valorização dos bens jurídicos 

estabelecida pelo legislador. Ferrajoli destaca que é neste momento que o princípio da 

proporcionalidade surge como intrínseco ao sistema garantista, acentuando a 

relevância de que a pena seja proporcional à gravidade do delito a partir do parâmetro 

da hierarquia de bens jurídicos. Percebe-se que apesar de presente no Estado 

moderno, a pena de morte não respeita este princípio da proporcionalidade pois não 

permite nenhuma gradação, já que a vida é um bem indivisível. Essas penas 

convencionais aprimoraram os princípios penais garantistas da legalidade das penas, 

da necessidade e da retributividade ao reconhecerem o caráter exclusivamente 

jurídico da relação entre o tipo e o grau das penas e o tipo e o grau do delito. 

Deve-se ressaltar a importância revolucionária do princípio da necessidade para 

o esclarecimento da problemática história de “como punir”, posto que traz em si a 

noção de limite mínimo da pena ao estipular que a pena necessária é a mínima 

possível para atingir o objetivo de prevenir novos delitos. Por sua vez, a lógica kantiana 

de que as pessoas devem ser tratadas como fins em si mesmas contribuiu com a noção 

de “limite máximo”, estipulando que as punições devem ter na dignidade dos sujeitos 

um limite em sua imposição, dando origem ao princípio da humanização das penas. 

Este resulta em argumentação teórico e filosófica forte que defende a eliminação das 
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penas de morte, das penas corporais e infames, assim como da prisão perpétua, 

colocando o valor da pessoa humana acima de qualquer argumento utilitário. 

Sendo assim, Ferrajoli esclarece que os princípios da necessidade e da 

dignidade da pessoa impõem limitação à qualidade e quantidade da pena, sendo 

condição de legitimidade da instituição do Estado a proteção da dignidade de seus 

cidadãos. Estes princípios vinculam ainda a qualidade da pena à igualdade, legalidade e 

caráter privativo da pena, de modo que qualquer violação destes traços culmina numa 

violação da própria necessidade e humanidade das mesmas. 

Quanto ao princípio da proporcionalidade, presente na própria ideia de 

retribuição que vincula a pena ao delito e que exige que a qualidade e a quantidade da 

pena sejam estabelecidas pelo juiz e legislador de acordo com a natureza da infração, 

sabe-se que não oferece um critério objetivo para a definição da qualidade e da 

quantidade da pena. Ferrajoli esclarece que este critério se encontra no âmbito da 

moral e da política e pode ser compreendido a partir das fases de predeterminação, 

determinação e pós determinação da pena. 

Quanto à predeterminação legal da pena, o autor critica a posição apática e 

contemplativa da literatura penal com relação ao direito vigente ao constatar que 

poucos estudos visam tratar da eleição da quantidade e qualidade da pena pelo 

legislador. Ferrajoli explica que o Poder Legislativo deve enfrentar o problema 

correspondente à noção de gravidade do delito, devendo escolher, baseado em 

opções valorativas, os pesos atribuídos ao dano causado e ao grau de culpabilidade. 

Além disso, o legislador deve estabelecer os limites mínimos e máximos da pena e, 

nesse sentido, o utilitarismo penal oferece um parâmetro para o limite mínimo da 

pena em relação à gravidade do delito que auxilia a atribuir eficácia ao princípio da 

proporcionalidade. Este parâmetro é produto da formulação de Thomas Hobbes em 

que este estipula o limite mínimo a partir da ideia de que a vantagem do delito não 

deve superar a desvantagem da pena, para que esta cumpra com sua função 

dissuasória. A partir disso, torna-se razoável dizer que não se justifica a previsão de um 

mínimo legal, posto que até mesmo uma breve pena privativa de liberdade está apta a 

causar um sofrimento superior à vantagem alcançada com a prática de um delito 

grave. 

No que concerne ao limite máximo, Ferrajoli recorre a Bentham que formula a 

ideia segundo a qual nenhuma pena deve causar um sofrimento maior do que aquele 
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produzido pela transgressão incontrolada, referindo-se aos sofrimentos causados no 

réu e na vítima, respectivamente. Embora esse critério seja indispensável para 

deslegitimar penas absolutamente desproporcionais, ele deve ser complementado por 

outro que limite a violência punitiva não mais tão evidentemente desproporcional nos 

Estados Modernos. Ferrajoli defende que se deve acrescentar a este critério a ideia de 

que a pena não deve superar a violência informal que, na sua ausência, sofreria o réu 

pela parte ofendida ou por outras forças mais ou menos organizadas. 

Em resumo, Ferrajoli argumenta que um limite mínimo que não cumpra com a 

função preventiva de dissuadir a prática de outros delitos é injustificado, assim como o 

é também um limite máximo que ultrapasse os maiores castigos informais prevenidos 

pela pena. Assim, a partir das opções feitas pelo legislador e em aplicação ao princípio 

da proporcionalidade das penas à gravidade dos delitos, produzir-se-ão uma escala de 

penas e de bens jurídicos penalmente protegidos em determinado ordenamento. 

No trato das questões referentes à determinação judicial da pena, Ferrajoli 

destaca que até a reforma penal produzida pelas ideias iluministas, os juízes possuíam 

uma discricionariedade irrestrita para arbitrar as penas que desejassem. E, em 

consequência à luta contra o despotismo dos juízes, estas mesmas ideias iluministas 

cultivaram a errônea noção de que o juiz deveria ser apenas a “boca da lei”, fazendo 

alusão à necessidade de uma absoluta predeterminação legal da pena, suprimindo 

qualquer discricionariedade judicial na valoração da gravidade do delito e na medida 

da pena. 

Este é um erro proveniente da incompreensão da epistemologia do juízo e 

especificamente do desconhecimento da atividade de julgar. Para Ferrajoli é 

importante compreender que esta atividade compreende a denotação, que é a 

verificação do fato como delito pelo juiz, e a conotação, momento em que o juiz deve 

analisar as especificidades que fazem com que cada fato seja diferente do outro, 

mesmo quando previsto na mesma figura penal. Isso quer dizer que, em resposta à 

exigência do princípio da igualdade, o juiz deve graduar equitativamente a medida da 

pena para cada fato singular conotado, dentro dos limites mínimos e máximos 

estabelecidos pela lei, realizando uma interpretação equitativa do fato. 

Nesse contexto, é legítimo que faça parte da atividade judicial determinar a 

quantidade da pena, o que para Ferrajoli não é verdadeiro quando se trata da 

qualidade das penas, pois compete ao legislador estipular o tipo de pena de acordo 
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com a hierarquia de bens jurídicos. O juiz deve determinar a quantidade da pena, a 

partir do tipo de pena estipulado pelo legislador e até o limite máximo que este 

estipulou, em consideração aos princípios da estrita legalidade das penas e a lógica da 

divisão de poderes. Disso se pode concluir que viola o princípio da estrita legalidade 

das penas a previsão, para o mesmo tipo de delito, de penas privativas de liberdade e 

penas pecuniárias alternativamente, pois a única forma de demonstrar a igualdade 

entre as condutas previstas num mesmo tipo legal é que tenham penas iguais quanto 

ao tipo e diversas quanto à medida. 

Outra consideração que o autor pontua se refere à natureza das circunstâncias 

que são levadas em conta para fins da valorização da gravidade do delito em concreto 

e da determinação da pena adequada. Este é o momento da atividade jurisdicional 

denominado conotação, depois de aceita a verdade fática e jurídica da imputação, e 

que exige do magistrado um juízo de valor subjetivo para a caracterização do fato 

como grave ou insignificante. Este juízo de valor não faz uso de critérios verificáveis ou 

refutáveis, dado que são subjetivos, genéricos e valorativos devido a sua própria 

natureza. Ferrajoli leciona que esses juízos de valor fazem parte da discricionariedade 

judicial que não pode ser suprimida, sendo possível exigir sobre eles apenas que se 

limitem ao fato julgado e que apresentem fundamentação, a fim de evidenciar suas 

premissas valorativas. 

Ferrajoli propõe também uma reflexão sobre a legitimidade da possibilidade da 

administração carcerária ou do juiz de execução de modificarem a duração da pena na 

fase de execução, conforme o comportamento do acusado. Esta é uma prática 

bastante conhecida pela flexibilização da pena privativa de liberdade, substituindo-a 

por “medidas alternativas” no decorrer do cumprimento da pena. Ferrajoli 

desobscurece este fato argumentando que esta flexibilização é reflexo de um defeito 

estrutural identificável na excessiva duração das penas. Para ele, este é um problema 

muito sério e que não deve ser remediado, mas sim eliminado de nosso ordenamento 

com a redução das penas nos tipos legais e não em sede de execução. 

Ferrajoli aponta as incompatibilidades entre um sistema que prevê penas 

severas em sede legal e judicial para, no curso da execução, amenizá-las com 

benefícios distribuídos arbitrariamente e o sistema garantista. E o autor faz isso 

apontando os dois propósitos antigarantistas a que esse sistema atende: a função 

exemplar, fazendo com que a pena adquira um caráter simbólico ao estipular uma 

condenação severa que não será efetivamente cumprida; e a função de correção do 
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réu, concedendo às instituições punitivas um controle arbitrário sobre os presos que 

ficarão submetidos moralmente às autoridades carcerárias. 

Ferrajoli aponta o descrédito desse sistema ao frisar que conceder a estes 

órgãos punitivos uma pena flexível em qualidade e em quantidade aproxima o sistema 

de execução às penas arbitrárias características da pré-modernidade. Ademais, aponta 

também a hipocrisia institucional de um sistema que estipula penas perversas para 

que as medidas alternativas a elas soem como um benefício, quando na verdade são 

reflexos reais da perversidade de um sistema. Tal hipocrisia é reforçada pelo abandono 

do ponto de vista externo da cultura jurídica, que não reivindica leis que atenuem as 

penas previstas legalmente, mas antes apoia as medidas alternativas, como se as leis e 

as penas fossem algo natural a que todos devem se curvar. 

Em defesa do sistema garantista, Ferrajoli acredita que um direito penal 

mínimo exige a determinação da pena mínima necessária em sede legislativa e 

jurisdicional, de modo que a certeza da duração da pena represente a liberdade do 

acusado frente ao arbítrio das instituições punitivas. Além disso, defende que a 

infalibilidade e certeza da pena aumenta a eficácia de seu objetivo de dissuadir a 

prática de crimes, com muito mais eficiência do que perversidade das condenações. 

Em síntese, para Ferrajoli a flexibilidade das penas contradiz a rigidez exigida pelo 

direito penal mínimo e se coaduna com um direito penal de tipo decisionista e 

inquisitorial, pois que flexibiliza antes de tudo os próprios pressupostos penais e 

processuais estruturantes do garantismo. 

O sistema de penas se encontra em uma profunda crise no mundo atual pois já 

não satisfaz mais os fins que justificam o direito penal, ou seja, não previne delitos e 

nem as vinganças privadas devido ao evidente caráter criminógeno das prisões e à 

influência dos meios de comunicação no andamento do processo, gerando para o réu 

reflexos aflitivos e punitivos mais temíveis do que a própria condenação. Aliado a isso 

está a mudança na consciência jurídica dominante, que passa a criticar as penas 

privativas de liberdade muito extensas, insatisfação que demonstra a possibilidade real 

de uma batalha pela abolição das mesmas. Por estas razões Ferrajoli se propõe a 

pensar em um novo sistema de penas que atenda a esses objetivos dentro de uma 

perspectiva de racionalização e minimização do direito penal. Como 

contraproducentes e ineficazes, ao lado das penas privativas de liberdade estão as 

penas pecuniárias e privativas de direitos, assim como as medidas não penais de que o 

direito penal tem cada vez mais lançado mão. 
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Para demonstrar a ineficiência do atual sistema de penas, Ferrajoli destaca a 

obsolescência da pena privativa de liberdade nos esforços cada vez maiores de 

substituí-la por “medidas alternativas” ou “sanções substitutivas”, o que é um reflexo 

da crise de legalidade deste tipo de pena. Apesar de séculos atrás ter surgido como a 

melhor alternativa às penas corporais, e em contradição ao seu modelo teórico e 

normativo, o autor chama a atenção para os muitos elementos de aflição física e 

psicológica que a restrição de liberdade mantém em sua forma de execução. A forma 

de vida e o tratamento degradantes destinados aos presos, aliados à margem de 

discricionariedade das autoridades carcerárias que diretamente influenciam na forma 

como os condenados serão tratados revelam a imprevisibilidade deste tipo de pena, o 

que viola as características de igualdade, legalidade, jurisdicionalidade da prisão e, 

consequentemente, a dignidade dos encarcerados. Logo, a reforma penal rumo à 

superação total deste tipo de pena configura uma exigência de justiça. Embora a 

abolição não possa acontecer instantaneamente, Ferrajoli sugere que no curso deste 

processo sejam limitadas suas hipóteses de aplicação, substituindo a pena dos delitos 

menos graves por outras sanções mais leves, assim como o encurtamento da duração 

deste tipo de pena. 

Ferrajoli defende o estabelecimento do limite máximo da pena em dez anos, 

prazo que deve ser reduzido ainda mais à longo prazo, em prol de uma alteração não 

só quantitativa como qualitativa da pena, pois a perspectiva de retorno certo e 

relativamente breve ao convívio social torna a reclusão, para os condenados, uma 

pena muito menos alienante. Com o abandono do método atual de redução caso a 

caso das penas para um modelo em que a própria lei reduza em caráter geral seu 

limite máximo, confere-se aplicabilidade aos valores da certeza, da igualdade, da 

legalidade e humanidade. Isso é, este modelo proposto por Ferrajoli permite a 

dispensa absoluta da flexibilização das penas, já que substitui este método 

discricionário de redução em nome de uma redução geral de todas as penas, em 

consonância com a predeterminação legal, a certeza, a igualdade, a proporcionalidade 

à gravidade do delito, a imunidade das consciências frente à execução penal e outros 

primados garantistas. 

Além disso, as medidas que atualmente se denominam “alternativas” e são 

aplicadas de forma arbitrária pelas instituições punitivas no transcorrer da execução 

não são realmente alternativas porque não excluem a restrição da liberdade, como 

explica o autor. Só existirá um sistema com penas alternativas à prisão quando essas 
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formas de “flexibilização” da pena forem elevadas à categoria de penas principais e 

aplicadas desta forma pelos juízes. Diante dessa sugestão, a prisão domiciliar, a 

limitação de fim de semana, a semiliberdade, a liberdade vigiada e outros tipos de 

penas seriam pertinentes para a grande maioria dos delitos, restringindo a total 

privação de liberdade apenas para os crimes mais graves, até sua definitiva superação. 

Isso porque, como salienta Ferrajoli, a liberdade como um direito inalienável e 

indisponível não pode ser suprimida pelo Estado, ente criado com a finalidade de 

protegê-la. 

No que concerne às penas pecuniárias, para Ferrajoli a abolição destas é uma 

demanda emergencial em razão das diversas injustiças que causam. Dado que a 

sanção pecuniária nunca será suficiente para dissuadir a prática de condutas 

relativamente graves e para demonstrar o real valor do bem jurídico que o ilícito 

profana, fins básicos do sistema punitivo, constata-se que esta pena corrobora com a 

inflação do direito penal porque passa a criminalizar condutas sem gravidade o 

suficiente e que são compatíveis com sanções administrativas. Ferrajoli argumenta 

ainda que o legislador deve diferenciar os ilícitos administrativos dos penais de 

maneira que a estes estejam resguardadas as condutas que violem bens fundamentais, 

em respeito ao princípio da economia das proibições penais. 

Como última formulação ao novo sistema de penas que sugere, Ferrajoli 

discorre sobre a desproporcionalidade da previsão das penas privativas de direito 

como “acessórias” nos ordenamentos jurídicos, dado o prejuízo que causam na vida 

dos cidadãos. Assim, defende a elevação desta pena à categoria de pena principal, 

para que a privação permanente do gozo de determinados direitos seja uma sanção 

suficiente para os crimes em que esta incapacitação do indivíduo for conveniente.   

 

CITAÇÕES 

“A novidade representada pela constitucionalização dos princípios de direito 

natural no direito positivo – que em relação ao direito natural “que não é”, é 

obviamente o único direito que é – consiste apenas em que este transformou-se numa 

estrutura complexa, que compartilha tanto a dimensão do ser como a do dever ser. A 

primeira dimensão é aquela à qual referem-se os juízos de fato acerca da eficácia ou 

ineficácia das normas em relação às atividades de categoria inferior a elas; a segunda é 

aquela à qual referem-se os juízos jurídicos acerca da sua validade ou invalidade em 
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relação às normas superiores a elas”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 26.3, pg. 329, 4ª 

ed.). 

“A especificidade do moderno Estado constitucional de direito está 

precisamente no fato de que as condições de validade estabelecidas por suas leis 

fundamentais incorporam não só requisitos de regularidade formal, senão também 

condições de justiça material”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 26.3, pg. 330, 4ª ed.). 

“Validade e vigência coincidem nos Estados absolutistas que têm como única 

norma acerca da produção normativa o princípio da mera legalidade [...]; pelo 

contrário não coincidem nos modernos Estados de direito, que estão dotados de 

normas acerca da produção normativa que vinculam a validade das leis ao respeito das 

condições também substanciais ou de conteúdo, destacando-se dentre elas os direitos 

fundamentais”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 26.3, pg. 331, 4ª ed.). 

“Este dever ser incorporado ao direito positivo, como se tem afirmado, não 

coincide nem com a vigência ou a existência jurídica das normas, nem menos ainda 

com o dever ser extrajurídico expressados por princípios de direito natural ou de 

justiça, senão com a validade que resulta da conformidade das normas com os valores 

estabelecidos por outras normas positivas superiores a elas”. (3ª Parte, Cap. VII, 

Parágrafo 26.3, pg. 333, 4ª ed.). 

“Podemos chamar de justiça interna (ou legal) à correspondência entre vigência 

e validade no seio de cada ordenamento: das leis em relação à Constituição e das 

sentenças em relação às leis; e podemos chamar de justiça externa à correspondência 

entre validade e justiça, quer dizer, à adesão do ordenamento em seu conjunto de 

valores políticos externos”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 26.5, pg. 338, 4ª ed.). 

“Existe uma conexão evidente entre a natureza retributiva da pena e sua 

função de prevenção geral dos delitos: a ameaça legal da retribuição penal pode 

prevenir somente a prática de fatos delituosos, não a subsistência das condições 

pessoais ou de status, como são a periculosidade ou a capacidade de delinquir ou 

outras semelhantes e, por outro lado, a pena exerce uma função preventiva ou 

intimidatória, sobretudo se se castiga a quem “merece””. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 

27.1, pg. 339, 4ª ed.). 

“Se o substancialismo jurídico e o formalismo ético convergem desde o ponto 

de vista externo na deformação científica e na atribuição ideológica de valor ao direito 

penal vigente, as orientações substancialistas apresentam, desde o ponto de vista 
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jurídico ou interno, o defeito último de conflitar com o princípio de estrita legalidade e 

de serem por isso acordes com sistemas autoritários de direito máximo”. (3ª Parte, 

Cap. VII, Parágrafo 28.2, pg. 345, 4ª ed.). 

“[..] as doutrinas substancialistas que se proliferaram com a reação 

antiiluminista do século passado nas últimas versões anteriormente recordadas, têm 

inspirado – no melhor dos casos – modelos penais de legalidade atenuada, quer dizer, 

caracterizados por figuras delituosas elásticas e indeterminadas, por espaços de fato, 

quando não de direito, abertos à analogia in malam partem, pelo caráter central 

atribuído às investigações acerca da pessoa do réu assim como ao juízo sobre a sua 

“periculosidade” e às correspondentes medidas preventivas”. (3ª Parte, Cap. VII, 

Parágrafo 28.2, pg. 346, 4ª ed.). 

“É fácil compreender que todas essas doutrinas, que compartilham a confusão 

substancialista entre delito e pecado combinam de uma forma ou de outra com as 

doutrinas correcionalistas da pena como técnica de prevenção especial, caracterizadas, 

também, como se tem visto, pela mesma confusão entre direito e moral, ou entre 

direito e natureza”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 28.2, pg. 347, 4ª ed.). 

“[...] enquanto o princípio de mera legalidade, ao enunciar as condições de 

existência ou de vigência de qualquer norma jurídica, é um princípio geral de direito 

público, o princípio de estrita legalidade, no sentido que tem sido associado até o 

momento de metanorma que condiciona a validade das leis vigentes à taxatividade de 

seus conteúdos e à decidibilidade da verdade jurídica de suas aplicações, é uma 

garantia que se refere só ao direito penal. Efetivamente, somente a lei penal, na 

medida em que incide na liberdade pessoal dos cidadãos, está obrigada a vincular a si 

mesma não somente a formas, senão também, por meio da verdade jurídica exigida às 

motivações judiciais, a substancia ou os conteúdos dos atos que a elas se aplicam”. (3ª 

Parte, Cap. VII, Parágrafo 28.3, pg. 349, 4ª ed.). 

“Podemos distinguir entre mera legalidade e estrita legalidade, colocando a 

primeira em relação com a legitimação jurídica formal subsequente à vigência das 

normas produzidas e a segunda em relação com a legitimação jurídica material que 

deriva dos vínculos que condicionam a validade das normas vigentes à tutela dos 

demais direitos fundamentais incorporados também às Constituições”. (3ª Parte, Cap. 

VII, Parágrafo 28.3, pg. 350, 4ª ed.). 
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“A irretroatividade das leis penais é um corolário do princípio da mera 

legalidade [...]. Se a pena, afirma Hobbes, “supõe um fato considerado pela lei como 

sendo uma transgressão”, “o dano infligido por um fato cometido antes de existir uma 

lei que o proíba não é um fato punível, mas um ato de hostilidade, pois antes da lei 

não existe transgressão da lei””. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 28.4, pg. 351, 4ª ed.). 

“[...] o uso por parte da lei, em contraposição ao princípio da estrita legalidade, 

de fórmulas elásticas ou carentes de denotação determinada permite a chamada 

“analogia antecipada”. [...] A analogia encontra-se excluída se é in malam partem, 

enquanto é admitido caso seja in bonam partem, ao estar sua proibição dirigida, 

conforme o critério geral do favor rei, a impedir não a restrição, mas somente a 

extensão por obra da discricionariedade judicial do âmbito legal da punibilidade”. (3ª 

Parte, Cap. VII, Parágrafo 28.4, pg. 351, 4ª ed.). 

“Pelo menos no nosso país, no entanto, a desqualificação teórica de suas bases 

epistemológicas e a crise de funcionalidade das instituições penais têm favorecido um 

processo crescente de descodificação, que se expressa na inflação do direito penal e 

do processo penal como instrumentos de substituição concernente a outras funções 

de controle, na acumulação aluvial de uma desmesurada legislação fragmentária, na 

disfunção, enfim, da linguagem legal já dirigida programaticamente a privilegiar 

formulações equívocas, obscuras e comprometidas”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 

28.5, pg. 354, 4ª ed.). 

“...porque mais cruéis e talvez mais numerosas do que as violências produzidas 

pelos delitos têm sido as produzidas pelas penas e porque, enquanto o delito costuma 

ser uma violência ocasional e às vezes impulsiva e necessária, a violência imposta por 

meio da pena é sempre programada, consciente, organizada por muitos contra um”. 

(3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 29.1, pg.355, 4ª ed.). 

“Argumento decisivo contra a falta de humanidade das penas é, ao contrário, o 

princípio moral do respeito à pessoa humana, enunciado por Beccaria e por Kant com 

a máxima de que cada homem, e por conseguinte também o condenado, não deve ser 

tratado nunca como um "meio" ou "coisa", senão sempre como "fim" ou "pessoa"” (3ª 

Parte, Cap. VII, Parágrafo 29.4, pg.364, 4ª ed.). 

“Só com o advento das penas abstratas e convencionais privativas da liberdade 

e pecuniárias realiza-se, mediante a possibilidade de quantificação em tempo e em 
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dinheiro, o pressuposto técnico da proporcionalidade da pena”. (3ª Parte, Cap. VII, 

Parágrafo 30.1, pg.366, 4ª ed.). 

“Mais difícil é medir o custo das penas privativas de liberdade: mesmo uma 

pena breve pode causar, ainda que seja somente pelo seu caráter desonroso, uma 

aflição superior à vantagem proporcionada inclusive pelos delitos não leves. Por esta 

razão, a meu juízo, pelo menos para as penas privativas de liberdade, não se justifica a 

estipulação de um mínimo legal...” (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.2, pg.368, 4ª ed.). 

“Consequentemente, é injustificado um limite mínimo que anule a eficácia 

preventiva da pena em relação aos delitos; mas também é injustificado um limite 

máximo que anule a justificação em relação aos maiores castigos informais prevenidos 

pela mesma”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.2, pg.369, 4ª ed.). 

“Se duas hipóteses de delito têm igual enquadramento legal e diversa 

conotação judicial, a única forma de respeitar a sua igualdade e, ao mesmo tempo, a 

sua diferença é que tenham penas iguais quanto ao tipo e diversas quanto à medida. E 

posto que a determinação em abstrato do tipo de pena está ligada ao poder de 

determinação legal, enquanto a especificação em concreto da medida da pena diz 

respeito ao poder de conotação judicial, a primeira está reservada à lei e a segunda ao 

juiz”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.3, pg. 371-372, 4ª ed.). 

“Disso segue-se que o juízo deve ser tão avalorativo na denotação como 

valorativo na conotação; tão imparcial e exclusivamente vinculado à lei e às provas na 

verificação, como abertamente inspirado nos valores constitucionais na 

interpretação”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.3, Pg.373, 4ª ed.). 

“...a pena quantitativamente flexível e qualitativamente diferenciada em sede 

de execução não é menos despótica do que as penas arbitrárias pré-modernas, das 

quais difere somente porque o arbítrio, em lugar de esgotar-se no ato de sua 

imposição, prorroga- se durante todo o curso de sua aplicação”. (3ª Parte, Cap. VII, 

Parágrafo 30.4, pg.375, 4ª ed.). 

“A liberdade, segundo suas definições clássicas, consiste na certeza das 

expectativas, na imunidade frente a intervenções arbitrárias, na faculdade de poder 

fazer ou pensar e, antes ainda, de ser o que se quer sem temor de infringir a lei. Aqui, 

pelo contrário, todo o ser do detido encontra-se comprometido pela pena: uma vez 

encarcerado, não tem uma pena certa a cumprir, senão um amanhã incerto que 
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deverá conquistar dia-a-dia com seus carcereiros”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.4, 

pg.376, 4ª ed.). 

“Fazei boas leis", escreveu Bentham, "e não criais uma varinha de virtudes que 

tenha o poder de anulá-las. Se a pena é necessária não se deve perdoar; se não é 

necessária não se deve pronunciar”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.4, pg.376, 4ª ed.). 

“Um dos maiores freios dos delitos", escreveu Beccaria, "não é a crueldade das 

penas, senão a infalibilidade delas... A certeza da punição, ainda que moderada, terá 

sempre maior impacto do que o temor de outra mais terrível, associada à esperança 

da impunidade". (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 30.4, pg.377, 4ª ed.). 

“A redução das penas legais em lugar de sua substituição discricionária durante 

a execução permitirá, em suma, salvaguardar todos os elementos garantistas da pena: 

sua predeterminação legal, sua determinação judicial, sua certeza, sua igualdade, sua 

proporcionalidade à gravidade do delito, a imunidade das consciências frente aos 

modos e aos tempos de sua execução”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 31.3, pg. 382, 4ª 

ed.). 

“A liberdade - como a vida - é, na realidade, um direito personalíssimo, 

inalienável e indisponível e, por conseguinte, conforme o argumento de Beccaria, sua 

privação total deveria ser proibida. Os demais direitos, por serem disponíveis, por 

outro lado, permitem formas bem mais variadas e toleráveis de privação ou de 

restrição”. (3ª Parte, Cap. VII, Parágrafo 31.4, pg.386, 4ª ed.). 
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CAPÍTULO VIII. O delito. Quando e como proibir. 

Raiane Cunha dos Santos  

Tales Benedito Leite Rocha Peleteiro 

  

32. Quando proibir? Os problemas substanciais do direito penal 

Na introdução deste capítulo, Luigi Ferrejoli, expõe argumentos sobre questões 

de legitimação externas e internas ao Direito sobre quando proibir e quando castigar 

determinada conduta. Nesse sentido, nota-se que o autor se preocupa, num primeiro 

momento, em enfatizar o reconhecimento de uma autonomia do Direito e da Moral, 

apontando que embora tais áreas sejam independentes e pressuponham critérios 

específicos de avaliação de condutas, elas podem se relacionar, na medida em que, os 

conteúdos jurídicos de uma norma proibitiva podem ou não estarem embutidos de 

uma valoração moral. 

Após essa consideração, Ferrajoli demonstra a insuficiência das Teorias de 

Justiça em tentar resolver a questão: relação direito e moral na proibição de condutas. 

Disto, depreende-se por meio da leitura do texto que, tais teorias sempre tentam 

alcançar critérios objetivos e perfeitos para legitimar a proibição de determinadas 

condutas, sendo essas aspirações, na visão de Ferrajoli, equivocadas, na medida em 

que, por mais perfeito que um sistema penal se proponha, ele nunca conseguirá 

chegar a critérios positivos e absolutos de justificação externa e interna e de 

legitimação interna dos conteúdos de proibição. 

  Assim, o autor do texto, ao reconhecer a impossibilidade de se alcançar os 

critérios supramencionados, apresenta sua teoria afirmando que, seu sistema não 

busca elencar conceitos positivos para a perfeição do sistema penal, mas sim elencar 

critérios negativos ou limitadores, realizáveis e tendencialmente, com valor de 

condição necessárias, embora não suficientes, de legitimação das proibições. Tais 

critérios são representados pelos axiomas: A4, A5 e A6 do sistema de garantias SG, 

quais sejam, o princípio de lesividade ou ofensividade, o de materialidade e o de 

responsabilidade pessoal, que se referem especificamente aos elementos constitutivos 

do delito: o resultado, a ação e a culpabilidade.  

33. Os princípios da necessidade e da lesividade. Os bens jurídicos. 
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Do exposto, o autor se debruça por explicar o porquê seus critérios 

negativos/limitadores garantem a justificação legítima da proibição de determinadas 

condutas. Assim, Ferrajoli, cita o princípio da “utilidade penal”, afirmando que este 

princípio limita a esfera das proibições penais somente às ações reprováveis devido 

aos seus efeitos a terceiros. Nesse tocante, o autor, argumenta que as leis penais, 

somente têm a obrigação de prevenir os mais graves custos aos indivíduos e à 

sociedade, representados pelos efeitos lesivos que determinadas condutas geram, 

sendo que somente tais custos justificariam o custo da pena e da proibição. 

Desta premissa, Ferrajoli elenca uma dupla limitação ao poder proibitivo do 

Estado: O princípio de necessidade e o princípio da lesividade. 

No que concerne ao princípio da necessidade, depreende-se que para o autor, 

é imprescindível a constatação de uma real necessidade de se proibir determinada 

conduta, a fim de se prevenir os efeitos lesivos que dela decorrem, garantindo uma 

tutela dos bens jurídicos fundamentais. Importante salientar que este princípio está 

extremamente ligado com o da última rátio, haja vista que, como afirmando no 

próprio texto só “se deve recorrer a intervenção punitiva como remédio extremo, isto 

porque têm-se que deve haver uma economia das proibições penais”. 

Exposta essa questão, é apresentado que, após a verificação da necessidade da 

proibição, é necessário constatar a incidência do princípio da lesividade. Nota-se que 

este princípio (lesividade) exige uma a demonstração de uma lesão de um bem jurídico 

fundamental tutelado, isto é, os efeitos lesivos que a conduta produziu. Tal argumento 

é simplificado pela premissa em latim: nulla necessitas sine iniuria, ou seja, não há 

necessidade sem danos. 

Com aplicação conjunta dos dois princípios mencionados acima (necessidade e 

lesividade), Ferrajoli afirma que o legislador ao criar normas proibitivas, deve-se 

atentar ao fato de que a única tarefa do direito é de fazer compatíveis entre si as 

liberdades individuais de cada indivíduo. 

Face ao exposto, é suscitada uma questão fundamental de averiguar a 

ocorrência da lesividade, qual seja, os bens jurídicos tutelados pelo direito. Nesse 

sentido, é exposto a história do conceito de bem jurídico partindo do iluminismo como 

marco histórico. Disto, têm-se que nesse momento, o bem jurídicos tutelados eram 

especificamente aqueles que se referiam a um direito subjetivo natural da pessoa, 

como por exemplo, a vida, a saúde, a liberdade, a integridade física ou os bens. 
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Por conseguinte, o autor destaca que houve uma mudança significativa na 

interpretação do conceito de bem jurídico, ocorrida na segunda metade do século XIX, 

dada a influência de teorias antiiluministas e antigarantistas (antiliberais), que 

marcaram o período das grandes guerras. Nesse aspecto, nota-se que toda aquela 

axiologia de direitos subjetivos dos indivíduos passara a se confrontar com os 

interesses do Estado, assim, neste atual cenário, era o Estado o meio e o fim dos bens 

jurídicos tutelados. Em suma, pode-se dizer que a nova definição dada pelo Estado se 

resumia com o que agradava a ele mesmo, podendo ser proibida toda e qualquer 

conduta contrária a essa ideologia. Nesse tocante identifica-se no texto, uma premissa 

em latim que simboliza tal fato: crimen laesae majestatis, ou seja, crime de traição 

contra a majestade ou o soberano, nesse caso, o Estado. 

Após a Segunda Guerra Mundial, depreende-se que o buscou-se recuperar o 

caráter garantista de bem jurídico, contudo, segundo Ferrajoli, ainda é possível 

constatar causas da não diferenciação entre as diversas ordens de questões que giram 

em torno do conceito de bem jurídico. Para o autor, estas questões permeiam os 

seguintes elementos: a) se as proibições penais devem tutelar um bem jurídico para 

não ficar sem justificação moral e política; b) se um determinado ordenamento 

oferece a garantia de lesividade, isto é, as proibições legais e as sanções concretas são 

legítimas juridicamente se produzem um ataque a um bem jurídico; c) quais bens, ou 

não bens, tutelam normativamente as leis penais; d) quais bens, ou não bens, tutelam, 

de fato, as mesmas leis, e quais bens  ou não bens, são atacados pelas condutas que 

elas proíbem. 

Das exposições feitas acima, em suma, Ferrajoli, conclui que a única exigência 

que se deve fazer a categoria do “bem jurídico” é que somente a lesão ou ofensa deve 

ser a condição necessária, para justificar a proibição de uma conduta. 

Na parte em que o autor trata sobre o problema jurídico ou externo do bem 

jurídico, vemos que, é elucidado a questão do direito penal mínimo (já trabalhada no 

cap.VI), e os critérios de política criminal que permeiam a questão da proibição no 

ordenamento. Disto, tem-se como argumentos: a justificação das proibições se dão 

somente quando se dirigem a impedira ataques concretos a bens fundamentais 

(individuais ou sociais); a não possibilidade de se tutelar bens que não são direitos, 

quais sejam, o interesse coletivo, ou uma administração pública não corrupta; o fato 

da pena de morte ser totalmente injustificada; o fato de que a longa restrição de 

liberdade como forma de punir seja injustificável. Assim, Ferrajoli, conclui que a 
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diminuição penas é condição necessária para sua utilização como instrumento de 

proteção dos bens jurídicos. 

Ainda nesse tocante, o autor elucida o argumento de que a quantidade de fatos 

não penalizados devem ser consideravelmente maior do que os penalizados, a fim de 

se promover uma efetiva tutela dos bens jurídicos. 

Ademais, percebe-se que é feita uma crítica a proliferação bens penalmente 

protegidos como “a moralidade pública” e “a personalidade do Estado” ou os tidos 

“delitos de perigo abstrato” ou “presumidos”, nos quais se punem os “atos 

preparatórios”, “dirigidos a” ou “idôneos para pôr em perigo”, como também valores 

que não são direitos. Além disso também é elucidado a penalização das ações 

praticadas pelo agente contra si próprio ou de delitos contra a religião, fatores estes, 

que trazem funções impróprias a justiça penal. 

Por fim, após as explanações feitas, Ferrajoli, critica algumas espécies 

específicas de delitos que poderiam ser suprimidos ou reestruturados pelo princípio da 

lesividade para uma efetiva tutela dos bens jurídicos fundamentais, quais sejam, os 

delitos de bagatela, os bens jurídicos que violam os direitos do sujeito de “carne e 

osso”, e os bens jurídicos de perigo abstrato. 

  

34. O princípio da materialidade da ação  

Após feitas as considerações sobre o princípio da necessidade e lesividade, 

Ferrajoli, trata a questão do princípio da materialidade da ação. Desse princípio temos 

o fato de que não existe nenhum dano, por mais gravoso que seja, sem a realização de 

uma ação. Tal princípio, segundo Ferrejoli, também comporta: o utilitarismo ético e a 

separação axiológica do direito da moral. O utilitarismo ético é utilizado em 

conformidade como o princípio da materialidade, estabelecendo uma relação de causa 

entre a ação praticada e o seu resultado danoso. Dessa forma a materialidade 

configura-se como um pressuposto básico da lesividade. 

Outro argumento levantado pelo autor é que uma proibição pode ser inútil 

pelo fato de que o ato proibido não causa dano, bem como porque pode ser que a 

própria proibição não impeça o dano. 

Ademais, é ressaltado o posicionamento de que a lei só deve punir fatos 

exteriores ao sujeito, a fim de garantir as liberdades internas e individuais dos cidadãos 
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no intuito de não se criar um padrão a ser seguido por todos os sujeitos. Assim, o 

princípio de materialismo é o coração do sistema de garantias penais, visto que, dá um 

valor político e consistência lógica a grande parte das demais garantias. 

Uma crítica importante levantada por Ferrajoli quanto ao princípio da 

materialidade, é que, dada a transição do pensamento iluminista para o dos regimes 

totalitários, advindo da segunda guerra mundial, houve uma alteração do conceito de 

materialidade que analisava estritamente a ação, recaindo tal análise para o indivíduo. 

Diante disso, tivemos o surgimento de diversa teorias de cunho subjetivos (almas, 

personalidade, psicofísica) para avaliar a conduta do sujeito. 

Para o autor, tal mudança constata a o assentamento das teorias totalitárias no 

ordenamento penal. Disto, é ainda afirmado que mesmo com a superação dos antigos 

regimes, é constatado, hodiernamente, nos códigos penais de todo mundo, proibições 

que enfocam no sujeito e não nas condutas por ele praticadas. 

  

35. O princípio da Culpabilidade. A exibilidade. 

Luigi Ferrajoli traz neste tópico do capítulo XVIII o princípio da culpabilidade 

como a terceira condição material da teoria Garantista. De acordo com o princípio, 

uma conduta só pode ser considerada ilícita se o agente que a praticou tomou uma 

decisão ao praticá-la. Ou seja, uma pessoa capaz não pode ser punida por uma 

conduta que não tenha sido realizada com a plena consciência e intenção de agir. 

Assim, no decorrer dos pensamentos filosóficos e teóricos do direito, o 

princípio da culpabilidade foi desenvolvendo e se transformando através do tempo. 

Entretanto, Ferrajoli aponta para o fato de como a elaboração e aplicação do princípio 

da culpabilidade não foi obtido de forma pacífica. Ao contrário, segundo o autor, 

desde o fim do século passado a categoria da culpabilidade vem sofrendo uma crise 

regressiva no meio teórico e normativo por obras de doutrinas e ordenamentos 

autoritários que tentam substituí-la pelo nome “periculosidade” do agente e outras 

qualidades referentes a sua personalidade e disposição para delinquir. 

Quanto à discussão do componente psicológico do agente, Kant dispõe que a 

melhor maneira de aplicar uma pena é de acordo com a “maldade interna dos 

criminosos”. Já Beccaria se manifesta contrariamente dizendo não ser possível 

penetrar um coração para confirmar se sua ação foi feita com malícia. E que somos 
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seres limitados para conseguir alcançar tal feito. Em adição, anteriormente à Beccaria, 

em 1477, o Chief Justice Brian da Corte de Common Pleas afirmou que “os 

pensamentos do homem não são processáveis; somente o diabo conhece os 

pensamentos humanos”. 

Além disso, Ferrajoli expõe o conceito jurídico de culpabilidade. No modelo 

penal garantista existem condições subjetivas de responsabilidade quanto à 

culpabilidade de um indivíduo na prática delituosa. Em primeiro lugar, temos a 

personalidade que é a relação de causalidade entre a decisão do réu, a ação e o 

resultado. Logo depois, é necessário que o sujeito tenha capacidade penal para 

entender e querer praticar a ação. E por último, analisamos a intencionalidade ou 

culpabilidade em sentido estrito que nada mais é do que a consciência e vontade do 

sujeito para praticar a ação. Essa vontade pode também assumir a forma de dolo ou 

culpa a depender da ação e resultado da conduta. 

O princípio da culpabilidade objetiva evitar o caráter determinista que é a 

desvinculação do fato delituoso da culpabilidade. E evita, também, o caráter 

indeterminista que afasta a culpabilidade do fato delituoso. Por isso, ao propor uma 

estrutura regulativa às proibições penais, ela requer: “a) que o proibido por estas seja 

a comissão ou a omissão de uma ação e não um status ou uma condição de vida do 

sujeito; b) que, ex ante, seja possível a comissão ou omissão da ação, proibida”. 

  

36. Como proibir? Regulatividade e Taxatividade das Normas Penais. 

De acordo com a distinção elaborada pela filosofia jurídica analítica, as normas 

podem ter o caráter “regulativo” ou “cons�tu�vo”. Ferrajoli as diferencia, dizendo: 

“Adaptando essa dis�nção a nossos fins explica�vos, chamaremos de regula�vo, à 

norma que regula um comportamento qualificando-o deon�camente como permi�do, 

proibido ou obrigatório e condicionando à sua comissão ou omissão a produção dos 

efeitos jurídicos que prevê; e chamaremos de cons�tu�va à norma que estabelece 

imediatamente, isto é, sem a mediação de compor- tamentos cuja comissão ou 

omissão suponham sua observância ou sua infração, qualirficações e/ou efeitos 

jurídicos”. A norma regulativa é aquela que objetiva regulamentar um ato o 

classificando como ilícito. Já a norma constitutiva analisa primeiramente quem 

praticou o ato para poder, então, julgar se a conduta é ou não punível. 
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Luigi Ferrajoli elabora um princípio chamado de regulatividade que possui 

como fundamento as características das normas regulativas.O princípio da 

regulatividade penal é fundamentado pela igualdade penal. Pois, ele garante 

generalidade na aplicação de uma pena, ou seja, todo e qualquer sujeito que realizar 

uma conduta proibitiva está passível de punição sem se considerar quem é o agente. 

Portanto, a regulatividade penal traz eficácia no cumprimento da dignidade humana 

ao exigir apenas ações e omissões para a aplicação de uma pena independente de 

quem seja o infrator. 

Ao contrário das normas regulativas, as normas constitutivas avaliam a 

aplicação de uma pena a partir de discriminações, a condição social do réu possui 

relevância na aplicabilidade da sanção. Seja essa discriminação positiva, que leva em 

consideração o ambiente, qualidade de vida, criação, escolaridade e marginalização de 

um indivíduo como fatores propensos à prática de um delito. Por outro lado, existe 

também a discriminação negativa, que considera o status pessoal do agente como um 

fator para a não penalização de uma conduta, são aquelas normas que declaram 

imunidade a um indivíduo pelo simples cargo que ele exerce ou por condições 

pessoais. 

Por isso, as normas constitutivas usufruem da desigualdade e descriminação ao 

punir um sujeito. Pois, antes de analisar a ilicitude de uma conduta, as normas 

constitutivas consideram quem praticou a ação. Para tanto, as normas constitutivas 

ponderam que cada ser humano é diferente a depender do contexto social, moral e 

econômico ao qual ele está inserido. De acordo com o contexto que o sujeito se 

encontra ele possui uma propensão ao ilícito. 

Desse modo, Ferrajoli também disserta sobre como o paradigma constitutivo 

atual mais relevante é o da periculosidade social que exerce uma influência de grande 

importância no sistema penal. A periculosidade social é chamada de medida de 

segurança e nada mais é do que a discriminação do Estado e do Judiciário ao se 

deparar com um sujeito que é considerado propenso a cometer um ato ilícito. A partir 

de tal consideração subjetiva, o agente é punido com uma medida de segurança por 

sua simples condição social. Ademais, tanto a periculosidade social quanto a 

reincidência são constituídas por pressupostos atrelados ao preconceito e 

desigualdade social. 
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Por fim, Ferrajoli expõe que ao se punir ponderando tanto a reincidência 

quanto a periculosidade social, está se julgando fundamentalmente quem o sujeito é 

ao invés do que ele fez. Por isso, a lei penal que considera a reincidência como um 

requisito para a aplicação ou não de uma pena é uma lei que se preocupa apenas com 

a constituição do sujeito e não com o que foi praticado. Ferrajoli conclui que as leis 

constitutivas: “(..) são, também, um fator de antiliberdade, enquanto expressam um 

poder de disposição tão ilimitado quanto ilegítimo, em razão de seu caráter 

extralegal.” Em conclusão, a norma penal tem que regular e só. 

 

CITAÇÕES 

(Referência Bibliográfica: FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo 

penal . 4. ed., rev. São Paulo, SP: R. dos Tribunais, 2014. 925p.) 

  

 32. Quando proibir? Os problemas substanciais do direito penal 

“Uma vez reconhecida a autonomia entre as duas esferas valorativas, pode-se, 

por exemplo, considerar que são imorais as normas que, no nosso ordenamento, 

castigam a mendicância ou o exercício abusivo de trabalhos ambulantes; e pode-se 

admitir, sem grande dificuldade, que muitos dos fatos previstos como delitos nos 

Códigos Penais – é o caso dos delitos políticos ou sindicais – são impostos ou 

“justificados” por razões políticas ou morais. ” (Pag. 423) 

“Precisamente o princípio teórico da separação entre direito e moral, aliado à 

relatividade dos juízos éticos, derivada da autonomia de cada consciência e do 

princípio metaético da tolerância, impedem que um sistema de proibições penais 

possa proclamar-se objetivamente justo ou integralmente justificado. ” (Pag. 423) 

“Uma vez reconhecida a possibilidade de chegar a critérios positivos e 

absolutos de justificação externa e de legitimação interna dos conteúdos da proibição, 

pode-se formular critérios negativos ou limitadores, realizáveis somente relativa e 

tendencialmente, com o valor de condições necessárias, embora não suficientes, de 

legitimidade. Estes critérios ou condições necessárias não são, por outro lado, mais do 

que garantias SG: o princípio de lesividade ou ofensividade, o da materialidade e o 

da responsabilidade pessoal, que, respectivamente, definem os três elementos 

constitutivos do delito: o resultado, a ação e a culpabilidade. ” (Pag. 425) 



77 
 

33. Os princípios da necessidade e da lesividade. Os bens jurídicos 

“O princípio de “utilidade penal”, tal como foi formulado por Grócio, Hobbes, 

Pufendorf, Thomasius, Beccaria e, mais extensamente, por Bentham, é idôneo para 

justificar a limitação da esfera das proibições penais – em coerência com a função 

preventiva da pena como precautio laesionum – apenas às ações reprováveis por “seus 

efeitos” lesivos a terceiros. A lei penal tem o dever de prevenir os mais graves custos 

individuais e sociais representados por estes efeitos lesivos e somente eles podem 

justificar o custo das proibições. Não se pode nem se deve pedir mais ao direito penal. 

” (Pag.426) 

“Disso deriva uma dupla limitação ao poder proibitivo do Estado. O primeiro 

limite vem ditado pelo princípio de necessidade ou de economia das proibições penais, 

expressado no axioma A3, nulla lex poenalis sine necessitate, do qual deriva, por exigi-

lo a legalidade das penas e dos delitos, não só o princípio da pena mínima necessária – 

enunciado na tese T12, nulla poena sine necessitate, e analisado nos parágrafos 24 e 

29.4 -, mas, também, o da máxima economia na configuração dos delitos – contido na 

tese T20, nullum crimen sine necessitate. ” (Pag.427) 

“O segundo limite deriva, por assim impor a secularização do direito e sua 

separação da moral, da consideração utilitarista da “necessidade penal” como “tutela 

de bens fundamentais” não garantizáveis de outra forma. E explicita-se no princípio de 

lesividade, que constitui o fundamento axiológico do primeiro dos três elementos 

substanciais ou constitutivos do delito: a natureza lesiva do resultado, isto é, dos 

efeitos que produz. ” (Pag.427-428) 

“Entretanto, nosso princípio de lesividade, tal como resulta dos critérios já 

recomendados, atua como uma afiada navalha descriminalizadora, idônea para excluir, 

por injustificados, muitos tipos penais consolidados, ou para restringir sua extensão 

por meio de mudanças estruturais profundas. ” (Pag.438) 

“A primeira restrição é de caráter quantitativo. Afeta os delitos de bagatela, 

que não justificam a existência nem do processo penal nem da pena: em particular, 

haveria possibilidade de se descriminalizar, em nome da máxima economia das 

proibições penais, toda a categoria das contravenções, e, junto com ela, a dos delitos 

puníveis a dos delitos puníveis exclusivamente com pena pecuniária, ou, 

alternativamente, com outra privativa de liberdade. ” (Pag.439) 
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“A segunda restrição é de caráter qualitativo. Dentre as inumeráveis abstrações 

catalogadas no Código Rocco como “bens jurídicos” e como rótulo de outras tantas 

classes de delitos – a personalidade do Estado, a administração pública, a atividade 

judicial, a religião do Estado, o respeito para com os mortos, a ordem pública, a fé e a 

economia pública, a indústria e o comércio, a moralidade e os bons costumes, o pudor 

a honra sexual, a integridade da estirpe, a família, o matrimônio, a moral e os deveres 

de assistência familiar, o patrimônio e, só em último caso, a integridade física das 

pessoas-, nosso princípio de lesividade permite considerar “bens” somente aqueles 

cuja lesão se concretiza em um ataque lesivo a outras pessoas de carne e osso. ” 

(Pag.439) 

“A terceira tem caráter estrutural e é consequência da modificação, também 

estrutural, que o requisito de lesividade impõe à maior parte dos delitos. Refiro-me, 

principalmente, aos delitos de atentado, definidos no Código Rocco como “atos 

dirigidos a” determinado resultado – incluindo-se, aqui, também, os atos preparados e 

a cogitação, independentemente do perigo a que os bens afetados estiverem sujeitos 

– e que viriam a reformular-se como “atos idôneos para” produzir tais resultados, com 

o que ficariam transformados em mera “tentativa” e, com isso, suprimidos, ao estar 

prevista a tentativa de forma geral para todos os delitos. ” (Pag.439) 

34. O princípio da materialidade da ação 

“O segundo requisito substancial, não menos importante do que a lesividade, 

exigido pelo nosso sistema SG de justificação do “quando” e do “que” proibir, encontra 

sua expressão no princípio da materialidade, enunciado no axioma A5, nulla iniuria 

sine actione, bem como nas teses que dele derivam: nulla poena, nullum crimen, nulla 

lex poenalis, nulla necessitas actione. De acordo com esse princípio, nenhum dano, por 

mais grave que seja, pode-se estimar penalmente relevante, senão como efeito de 

uma ação. ” (Pag.440) 

“Com efeito, à diferença dos estados de ânimo ou das inclinações, as ações, 

tanto comissivas quanto omissivas, são acontecimentos empíricos, taxativamente 

descritíveis, cuja verificação é questão de fatos e não de valores, e pode ser 

expressada por meio de asserções verificáveis e refutáveis no sentido comentado nos 

parágrafos 9 e 10. ” (Pag.444) 

35. O princípio da Culpabilidade. A exibilidade.  



79 
 

“Por exigir dita condição, que corresponde ao chamado "elemento subjetivo" 

ou "psicológico" do delito, nenhum fato ou comportamento humano é valorado como 

ação se não é fruto de uma decisão; conseqüentemente, não pode ser castigado, nem 

sequer proibido, se não é intencional, isto é, realizado com consciência e vontade por 

uma pessoa capaz de compreender e de querer.” (Pág. 447) 

“Ao contrário, veremos como desde o fim do século passado vem se 

produzindo uma crise regressiva da categoria da culpabilidade, envolvida ou negada 

em distintas formas, em sede teórica e normativa, por obra de doutrinas e 

ordenamentos autoritários que tendem a debilitá-la, a integrá-la ou a substituí-la pela 

"periculosidade" do réu e por outros meios de qualificação global de sua 

personalidade, como são a capacidade para delinqüir ou a culpa de autor.” (Pág. 448) 

“Sem adentrarmos na discussão das inumeráveis opiniões e construções sobre 

a matéria, parece-me que esta noção - que corresponde à alemã de Schuldt e à anglo-

saxã de mens rea - pode ser decomposta em três elementos, que constituem outras 

tantas condições subjetivas de responsabilidade no modelo penal garantista: a) a 

personalidade (ou "suità" da ação), que designa a susceptibilidade de adscrição 

material do delito à pessoa do seu autor, isto é, a relação de causalidade que vincula 

reciprocamente decisão do réu, ação e resultado do delito; b) a imputabilidade ou 

capacidade penal, que designa uma condição psicofísica do réu, consistente em sua 

capacidade, em abstrato, de entender e de querer; c) a intencionalidade ou 

culpabilidade em sentido estrito, que designa a consciência e a vontade do delito 

concreto e que, por sua vez, pode assumir a forma de dolo ou de culpa, segundo a 

intenção esteja referida à ação e ao resultado ou somente à ação e não ao resultado, 

não querido nem previsto, embora previsível.”(Pág. 449 – 450) 

“O princípio de culpabilidade serve para evitar ambos os paralogismos, tanto o 

determinista, que desvincula o fato delituoso da culpabilidade, quanto o 

indeterminista, que afasta a culpabilidade do fato delituoso. E pode ser configurado 

como um princípio normativo que impõe uma estrutura regulativa às proibições penais 

das quais requer: a) que o proibido por estas seja a comissão ou a omissão de uma 

ação e não um status ou uma condição de vida do sujeito; e b) que, ex ante, seja 

possível a comissão ou a omissão da ação, proibida.” (Pág. 457) 

36. Como proibir? Regulatividade e Taxatividade das Normas Penais. 
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“A regulatividade das normas penais é uma condição de sua generalidade e, 

com isso, um pressuposto da jgualdade penal, já que todos os homens são iguais 

penalmente enquanto punidos pelo que fazem e não pelo que são e enquanto 

somente suas ações, e não sua (distinta) personalidade, podem ser tipificadas e 

culpabilizadas como igualmente desviadas. Mas, antes de tudo, a regulatividade penal 

é um pressuposto indispensável da tutela da dignidade do homem, que permite que 

deste sejam exigidas somente ações e omissões, e que deve ser respeitado, seja quem 

for.” (Pág. 464) 

“Ao contrário, o caráter constitutivo da norma penal implica, em princípio, 

desigualdade e discriminação. Ao castigar e reprimir a identidade desviantes 

independentemente das ações realizadas, as normas penais constitutivas pressupõem 

que somos, natural ou socialmente, diferentes, e expressam, com isso, a intolerância 

para com as pessoas anormais ou simplesmente diferentes, identificadas por 

características intrínsecas, quaisquer que sejam os critérios para sua diferenciação. No 

nosso ordenamento são normas constitutivas, por exemplo, aquelas que consideram 

como possíveis destinatários de medidas de prevenção os desocupados, vagabundos, 

sujeitos afeitos a tráficos ilícitos, propensos a delinqüir e semelhantes.” (Pág. 464) 

“A condição do reincidente (ou pré-julgado), culpabilizada desde a Antigüidade, 

foi duramente criticada por muitos escritores iluministas que com razão rechaçaram, 

por respeito ao princípio de retribuição, a hipótese de que fosse considerada como 

motivo para o agravamento da pena. "A pena", escreve Pagano, "cancela e extingue 

integralmente o delito, restaurando, ao condenado que a sofreu, a condição de 

inocente... Portanto, não se pode importunar o cidadão por aquele delito cuja pena já 

tenha sido cumprida".”(Pág. 465 – 466) 

“A figura mais relevante do paradigma constitutivo continua sendo, hoje, a da 

"periculosidade social", que desempenha um papel central no nosso sistema penal. 

Quando acompanha uma concreta hipótese delituosa, constitui o pressuposto das 

medidas de segurança; nas situações em que se segue à condição de desocupado, 

vagabundo, dedicado ao tráfico ilícito ou propenso a delinqüir, é o pressuposto das 

medidas de prevenção; e, sobretudo, quando se junta à condição de suspeito de um 

delito, é pressuposto suficiente para justificar sua detenção.”(Pág. 466) 
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CAPÍTULO IX. O juízo. Como e quando julgar.  
Bárbara Moraes e Motta 

Letícia Lucas Rêgo 

 

1. Garantias processuais e garantias penais. Legalidade e submissão à 

jurisdição. 

Existem dois tipos de garantias: as garantias penais ou “substanciais” e as 

garantias processuais ou “instrumentais”. Tanto as garantias penais como as 

processuais, são necessárias para garantir juízos não arbitrários: na sua ausência, os 

juízos e as penas seriam desvinculados dos limites legalmente preestabelecidos e 

resultariam de aumento do poder potestativo. 

 A principal garantia processual – que forma o pressuposto de todas as outras – 

é o da submissão à jurisdição, expressa no axioma “nulla culpa sine iudicio”. Essa 

garantia pode ser compreendida em dois sentidos: (1) sentido lato: “nulla poena, 

nullum crimen, nulla lex poenalis, nulla necessitas, nulla iniuria, nulla actio, nulla culpa 

sine iudicio”, ou seja, o juízo é uma exigência do conjunto das garantias penais; e (2) 

sentido estrito: “nullum iudicium sine accusatione, sine probatione et sine 

defensione”, ou seja, o juízo é uma exigência do conjunto das garantias processuais. 

 Entre os dois conjuntos de garantias existe um duplo nexo: estrutural e 

funcional. Tanto as garantias penais como as processuais não valem apenas por si 

mesmas, mas sim como garantias recíprocas de efetividade. A relação dupla entre 

garantias penais e processuais é o reflexo do nexo entre lei e juízo em matéria penal.   

 A estrita submissão à jurisdição e a estrita legalidade se pressupõem 

alternadamente e valem conjuntamente para garantir e definir o caráter cognitivo de 

um sistema penal, isto é, fazer valer a função utilitária da prevenção geral que é 

própria do direito penal. Enquanto o princípio da legalidade assegura a prevenção das 

ofensas previstas como delitos, o princípio de submissão à jurisdição assegura a 

prevenção das vinganças e das penas privadas: a passagem da justiça privada àquela 

pública do direito penal, que se verifica de fato quando a aplicação das penas e a 

investigação de seus pressupostos são subtraídas à parte ofendida e aos sujeitos a ela 

solidários e são confiadas com exclusividade a um órgão “judiciário”, estranho às 
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partes interessadas e investido de autoridade para decidir sobre as razões em 

oposição. 

 

 2. Submissão à jurisdição lata e submissão à jurisdição estrita. As garantias 

orgânicas e as garantias procedimentais. 

 O princípio da submissão à jurisdição possui 3 garantias 

fundamentais: (1) habeas corpus,  que é a imunidade do cidadão contra restrições 

arbitrárias de sua liberdade pessoal e contra punições ou intervenções autoritárias 

lesivas aos seus direitos; (2) reserva da jurisdição em matéria penal, isto é, confiar a 

investigação e a repressão dos delitos somente ao “juízo legal” de um sujeito imparcial 

e independente; e (3) presunção de inocência, que significa que sem um “juízo legal” e 

antes da sua conclusão nenhum homem pode ser tratado ou punido como culpado. 

 A submissão à jurisdição em sentido lato é exigida em qualquer tipo de 

processo, tanto acusatório quanto inquisitório. Já a submissão à jurisdição em sentido 

estrito supõe a forma acusatória de processo, ainda que nela não esteja pressuposta. 

 O nexo entre os sistemas de garantias penais e sistemas de garantias 

processuais se manifesta na perfeita correspondência da alternativa entre dois 

modelos de processo penal: (1) modelo processual garantista ou cognitivo e 

(2) modelo processual substancialista ou decisionista. 

 O modelo garantista é um modelo de direito penal mínimo e busca uma 

verdade processual empiricamente controlável e controlada. Exige a formulação 

rigorosa dos fatos empíricos qualificados como delitos e a verificação ou falsificação 

empírica das hipóteses acusatórias, buscando uma certeza subjetiva. 

 O modelo cognitivo confere um fundamento e uma justificação específica à 

leGItimidade do Poder Judiciário e à validade de seus provimentos que não residem 

em valorações, mas sim na verdade, inevitavelmente aproximada ou relativa, dos 

conhecimentos. O método acusatório (baseado no contraditório entre provas e 

refutações) é uma condição necessária (ainda que insuficiente) do modelo cognitivo. 

 Já o modelo substancialista – modelo de direito penal máximo - busca uma 

verdade substancial e abrangente, fundada essencialmente em valorações, isto é, uma 

verdade relativa.             Nesse modelo, o processo decisionista é tipicamente 

o inquisitivo, porém não está excluído dos sistemas acusatórios. Busca uma verdade 
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substancial, que se configura como uma verdade máxima, perseguida sem qualquer 

limite normativo aos meios de aquisição das provas e ao mesmo tempo não vinculada, 

mas discricionária. Possui indeterminação das hipóteses de acusação e caráter 

avaliativo, que exige, além de provas, juízos de valor não contestáveis pela defesa. O 

fim (atingir a verdade qualquer que seja) justifica os meios (procedimentos quaisquer 

que sejam). 

 Existem outros dois tipos de garantias: as garantias orgânicas e as garantias 

procedimentais. As garantias orgânicas são as garantias relativas à formação do juiz e 

à sua colocação institucional em relação aos outros poderes do Estado e aos outros 

sujeitos do processo, como: independência, imparcialidade, responsabilidade, 

separação entre juiz e acusação, juiz natural, etc. Essas garantias integram a submissão 

à jurisdição em sentido lato. 

 Já as garantias procedimentais são as garantias relativas à formação do juízo, 

ou seja, à coleta de prova, ao desenvolvimento da defesa e ao convencimento do 

órgão judicante, como: o ônus da prova, o contraditório, a publicidade, oralidade, 

direitos da defesa, a motivação dos atos judiciários, etc. Essas garantias integram a 

submissão à jurisdição em sentido estrito.  

  

3. Valor de verdade, validade jurídica e legitimidade política nos 

pronunciamentos judiciais. 

 A atividade jurisdicional de um Estado de Direito é uma atividade que tem 

como justificação necessária uma motivação e onde as sentenças penais exigem, por 

força das garantias da estrita legalidade e da estrita submissão à jurisdição, uma 

motivação que deve ser fundada sobre argumentos cognitivos de fato e re-cognitivos 

de direito e vale para garantir o direito fundamental que é a imunidade do cidadão 

inocente à punições arbitrárias. 

  

Diversamente de todas as outras normas e atos jurídicos, cuja condição única 

de validade é a observância das normas superiores, a legitimidade dos atos 

jurisdicionais penais está condicionada também pela sua verdade processual. 
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Num sistema penal de tipo cognitivo, todos os atos nos quais se exprime o 

contraditório equivalem a momentos de conflito entre verdades judiciais contrapostas, 

ou seja, entre asserções que sustentam hipóteses acusatórias e asserções que as 

contradizem, contestando assim não apenas sua veracidade como também a validade 

dos preceitos que as fundamentam. 

 Em um sistema penal garantista, o consenso majoritário ou a investidura 

representativa do juiz não acrescenta nada à legitimidade da jurisdição, uma vez que 

nem a vontade ou o interesse geral e tampouco nenhum outro princípio de autoridade 

podem tornar verdadeiro aquilo que é falso ou vice-versa. 

  

4.Verdade e liberdade como valores da jurisdição e fundamentos axiológicos 

da divisão dos poderes. 

  Os atos jurisdicionais são atividades cognitivas, e ainda que incluam 

inevitavelmente opções, convenções e momentos decisórios, não podem submeter-se 

a imperativos que não aqueles inerentes à procura da verdade. 

 Se se condicionar a verdade a um poder externo, ainda que ético ou 

politicamente confiável, ela é desviada de seu fim. Nem uma autoridade, mesmo se for 

“democrática” e exprimir a vontade da maioria ou até mesmo a unanimidade dos 

cidadãos, não pode jamais ser um critério de verdade. 

 O exercício do Poder Judiciário incide sobre as liberdades do cidadão enquanto 

indivíduo. E para o indivíduo singular, o fato de tal poder ser exercitado pela maioria 

não representa por si só nenhuma garantia. A legitimação majoritária do Poder 

Judiciário pode representar um perigo à liberdade e a verdade de quem é submetido à 

justiça penal e habitualmente considerado “desviado”. O indivíduo corre sempre o 

risco de que o juízo, sobretudo se privado de bases rigorosamente cognitivas, adquira 

uma postura que contrasta com a imparcialidade exigida na atividade jurisdicional. 

 A verdade do juízo e a liberdade do inocente (fontes que legitimam a jurisdição 

penal) exigem órgãos alheios e independentes de qualquer interesse ou poder. No 

direito penal, a principal garantia da liberdade do imputado contra o arbítrio é a 

taxatividade.  

Na jurisdição penal, a verdade garantida pela estrita legalidade é um valor de 

liberdade, pois os direitos de liberdade são protegidos contra o abuso devido ao 
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caráter cognitivo e não potestativo do juiz. Por outro lado, se o juiz tiver um caráter 

decisionista, os direitos de liberdade do indivíduo estarão expostos ao arbítrio.  

Os valores da jurisdição penal são: a imunidade do cidadão contra o arbítrio e a 

intromissão inquisitiva, a defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, 

a dignidade da pessoa do imputado e portanto, o respeito à sua verdade. Isso supõe 

que se conceba o direito penal não mais apenas como instrumento de prevenção dos 

delitos, mas como técnica de minimização da violência e do arbítrio na resposta ao 

delito.  

  

5. A margem irredutível de ilegitimidade política da função judiciária  

 A legitimidade da função judiciária é sempre parcial e imperfeita. Mesmo no 

melhor dos sistemas, a atividade judiciária é não somente cognitiva mas, também, em 

alguma medida, potestativa por causa da discricionariedade que sempre intervém na 

inteRpretação da lei. A lei confere aos juízes espaços mais ou menos amplos de poder 

de disposição. 

 Na medida em que é potestativa, a atividade jurisdicional é carente de 

legitimação. A carência de legitimação legal e racional – garantista - não é suprível por 

outras fontes de legitimação. Ou seja, a legitimação de tipo “democrática”, de maioria 

ou “majoritário” não torna verdadeiras as proposições jurisdicionais falsas, ou vice-

versa. Nesse sentido, atividade jurisdicional não garantista é politicamente ilegítima e 

um resíduo de absolutismo.  

Podem ser concebidos alguns corretivos à carência da legitimação do Poder 

Judiciário, como: referência aos valores constitucionais, dos princípios de liberdade e 

da proteção dos sujeitos mais fracos, o princípio in dubio pro reo, a publicidade das 

atividades jurisdicionais, etc. 

 Além da carência de legitimação inevitável e irremediável, existem notórias 

carências de legitimação evitáveis e remediáveis. São essas carências, criadas por 

escolhas políticas de tipo legislativo e judiciário, que produziram em nosso país uma 

crise profunda de legitimidade da jurisdição, por exemplo: ampliação das medidas de 

polícia e prisão preventiva, crescente discricionariedade da ação penal em virtude do 

caráter vago e indeterminado dos tipos legais, incremento do decisionismo judiciário 

devido a técnicas legislativas caracterizadas por uma linguagem polissêmica e 
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propositadamente vaga ou genérica, desenvolvimento de procedimentos 

destacadamente inquisitórios, etc. 

 As garantias oferecidas pelo modelo cognitivista dependem em grande medida 

da semântica das linguagens legal e jurisdicional.    Portanto, a análise e a crítica de tais 

linguagens são um precioso instrumento de crítica contra as involuções autoritárias, 

além de servir à elaboração de técnicas legislativas e judiciárias mais rigorosas. 

  

38. Presunção de inocência e garantia de liberdade do imputado. 

1. Princípio de submissão à jurisdição e presunção de inocência. 

 O princípio de submissão à jurisdição postula a presunção de inocência do 

imputado até prova contrária decretada pela sentença definitiva de condenação. A 

culpa – e não a inocência – deve ser demonstrada, e é a prova da culpa que forma o 

objeto do juízo.  

Esse princípio fundamental representa o fruto de uma opção garantista a favor 

da tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade de algum 

culpado. 

 A presunção de inocência não é apenas uma garantia de liberdade e de 

verdade, mas também uma garantia de segurança ou de defesa social. A “segurança” 

fornecida pelo Estado é expressa pela confiança dos cidadãos na justiça e na confiança 

contra o arbítrio punitivo. O medo e a desconfiança ou a não segurança do inocente 

imputado assinalam a falência da função da jurisdição penal e ruptura dos valores 

políticos que a legitimam. 

  

 2.Fatos históricos e aporias teóricas da prisão preventiva 

 O princípio da presunção de inocência ilegitima e inadmite a imposição de 

prisão preventiva do imputado antes da condenação. Porém, em nome de 

“necessidades” diversas como: perigo de fuga, risco de deterioração das provas, 

gravidade do delito em questão e necessidade de prevenção, a prisão preventiva 

acabou sendo justificada por todo o pensamento liberal clássico.  

A perversão mais grave da prisão preventiva foi a sua mudança de instrumento 

exclusivamente processual destinado à “estrita necessidade” para instrumento de 
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prevenção e defesa social, motivado pelas necessidades de impedir que o imputado 

cometa outros crimes. Nesse sentido, faz-se pesar sobre o imputado uma presunção 

de periculosidade baseada unicamente na suspeita da conduta delitiva, equivale de 

fato a uma presunção de culpabilidade atribuindo à prisão preventiva as mesmas 

finalidades e o mesmo conteúdo aflitivo da pena.  

A prisão preventiva assumiu a fisionomia de uma verdadeira medida de 

prevenção contra os perigosos e suspeitos ou, pior, de uma execução provisória ou 

antecipada da pena, alterando totalmente a ordem completa do processo e do sistema 

penal. 

  

 3.A ilegitimidade do encarceramento preventivo e a liberdade do imputado 

 A utilização da prisão preventiva é radicalmente ilegítima – para qualquer que 

seja o fim que se queira alcançar - e apta a provocar o esvaecimento de todas as outras 

garantias penais e processuais – contradizendo o princípio de submissão à jurisdição. 

Se há prisão preventiva, a presunção de inocência não serve para nada. Toda prisão 

sem julgamento ofende o sentimento comum de justiça, sendo entendido como um 

ato de força e de arbítrio. 

 A doutrina liberal clássica afirma que a prisão sem juízo é instrumento de 

prevenção e de defesa social, motivado pela necessidade de impedir que o imputado 

cometa novos crimes. Entretanto, Ferrajoli critica esse argumento, pois ele faz pensar 

sobre o imputado uma presunção de periculosidade baseada unicamente na suspeita 

da conduta delitiva, o que equivale a uma presunção de culpabilidade. Além disso, 

atribui à prisão preventiva as mesmas finalidades e o mesmo conteúdo aflitivo da 

pena, retirando o único argumento representado pelo sofisma segundo o qual ela seria 

uma medida “processual”, “cautelar” ou até mesmo “não penal”, ao invés de uma 

ilegítima pena sem juízo. 

 Ademais, quem defende a prisão preventiva argumenta sobre o perigo de 

deteriorização das provas. Ferrajoli critica o argumento dizendo que o interrogatório 

do imputado não é uma necessidade da acusação, mas um direito da defesa, que deve 

servir não para formar prova de culpabilidade, mas para contestar a imputação e 

permitir a defesa do acusado. 
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Mais plausível é a exigência de que antes do interrogatório o imputado não seja 

colocado em condição de alterar o estado das provas e de apresentar falsas defesas. 

Em lugar da custódia cautelar, a simples condução do imputado à presença do juiz e 

sua detenção somente durante o tempo necessário para interrogá-lo em uma 

audiência preliminar ou em um incidente probatório e para realizar as primeiras 

averiguações sobre suas justificativas. 

 Excluída a função de conservação das provas, o prolongamento da detenção 

não pode ter outro efeito que o de colocar o imputado numa condição de submissão, 

de colocar obstáculos a sua defesa, de induzi-lo à confissão e até mesmo permitir que 

outros sujeitos realmente deteriorem as provas. De acordo com Ferrajoli, a prisão 

preventiva depois do interrogatório só é considerada favorável para quem considera o 

papel da defesa como um obstáculo inoportuno à investigação.     Outro argumento 

dos que defendem a prisão preventiva é o perigo de fuga do acusado. Ferrajoli 

condena o argumento, alegando que o perigo de fuga surge mais pelo medo da prisão 

preventiva, do que pelo medo da pena. Se não houvesse prisão preventiva, o 

imputado, ao menos até a véspera da condenação, teria todo interesse de não se 

refugiar para poder se defender. 

 O perigo de fuga de um imputado já interrogado jamais deveria bastar para 

justificar uma violação tão séria e subvertida de todas as garantias penais coomo a 

pena antecipada sem julgamento. Esse perigo não é realmente um grande perigo, pois 

é bem difícil, em uma sociedade informatizada e internacionalmente integrada como a 

atual, uma fuga definitiva; e talvez bastasse uma vigilança mais intensa ao imputado 

sobretudo nos dias precedentes à sentença. 

  

 4. Um processo sem prisão preventiva 

 O imputado deve comparecer livre perante seus juízes, não só porque lhe seja 

assegurada a dignidade de cidadão presumido inocente, mas também por necessidade 

processual: para que ele esteja em pé de igualdade com a acusação. 

 O processo penal não serve para proteger a maioria, mas sim para proteger, 

ainda que contra a maioria, aqueles cidadãos individualizados que, não obstante 

suspeitos, não podem ser ditos culpados sem provas. 
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39. QUANDO JULGAR. O PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. 

  1.A não derrogação do juízo. A ilusão panjudicialista e a inflação do processo 

penal 

 O princípio de submissão à jurisdição também tem o valor de uma norma 

de não derrogação do juízo penal. A não derrogação do juízo penal quer dizer duas 

coisas: (1) que o julgamento é indeclinável – o juiz não pode subtrair-se a ele qualquer 

que seja o assunto a julgar; e (2) que o julgamento é infungível – não pode ser 

substituído por outras formas de atividade cognitiva ou potestativa operadas por 

outros sujeitos públicos ou privados.   

 O princípio da não derrogação da jurisdição é acompanhado do princípio da 

obrigatoriedade da ação penal. Todavia, não significa que nenhum crime deva ficar 

sem julgamento e pena. A perfeição e completude da intervenção judicial é uma ideia 

ilusória. 

 A pretensão panjudicialista é a de que o direito penal deve extirpar todos os 

crimes da terra. Infelizmente, essa ilusão panjudicialista ressurgiu por meio da 

concepção do direito e do processo penal como remédios exclusivos e exaustivos para 

toda e qualquer infração da ordem social, desde a grande criminalidade até as 

transgressões mais minúsculas. Disso resulta um aumento completamente anormal da 

quantidade dos assuntos penais. Nesse sentido, a justiça penal assumiu dimensões 

patológicas e que ameaçam de maneira radical o papel garantista do direito penal, 

direcionando-o a formas de direito penal máximo e autoritário. 

  

 2.Processo acusatório e processo inquisitório. Modelos teóricos e tradições 

históricas.  

O sistema acusatório é um sistema processual que tem o juiz como um sujeito 

passivo rigidamente separado das partes e o julgamento como um debate paritário, 

iniciado pela acusação, à qual compete o ônus da prova, desenvolvida com a defesa 

mediante um contraditório público e oral e solucionado pelo juiz, com base em sua 

livre convicção. 

 Já o sistema inquisitório é um sistema processual em que o juiz procede de 

ofício à procura, à colheita e à avaliação das provas, produzindo um julgamento após 
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uma instrução escrita e secreta, na qual são excluídos ou limitados o contraditório e os 

direitos da defesa. 

 O sistema acusatório favorece modelos de juiz popular e procedimentos que 

valorizam o contraditório como método de busca da verdade. Já o sistema inquisitório 

tende a privilegiar as estruturas judiciárias burocratizadas e procedimentos fundados 

nos poderes instrutórios do juiz. 

 Ferrajoli critica o sistema inquisitório, ao afirmar que é um sistema irracional e 

arbitrário, que permite a tortura e torna o processo penal uma “ciência dos horrores”. 

O sistema inquisitório possui caráter despótico, dominado pela acusação pública e pela 

ausência de participação do imputado. 

 O Código napoleônico de 1808 criou o “processo misto”, que é uma mistura e 

entre os dois modelos. Ferrajoli também reprova esse tipo de sistema processual, 

afirmando que esse conjunto alcançou do mesmo modo um caráter de irracionalidade 

do processo pré-moderno. 

  

 3. A separação entre juiz e acusação. Publicidade e obrigatoriedade da ação 

penal. O Ministério Público. 

 O elemento constitutivo mais importante do modelo acusatório é a separação 

entre juiz e acusação. Essa garantia de separação representa uma condição essencial 

do distanciamento do juiz em relação às partes em causa e um pressuposto dos ônus 

da contestação e da prova atribuídos à acusação. 

 Devido a afirmação do caráter público do direito penal e da sua função de 

prevenção geral dos crimes além de mera função de vingança, a acusação perdeu 

progressivamente sua natureza privada originária e assumiu natureza inteiramente 

pública. Foi reservado a um órgão público – Ministério Público – o monopólio da ação 

penal. 

 O sistema do direito penal privado apresenta a vantagem da máxima 

eficiência, porém, essa vantagem é alcançada ao preço de uma grande conotação 

burocrática da justiça penal e uma discriminação contra tantos que, pelas condições 

econômicas são forçados a abdicar de uma defesa adequada e um julgamento justo. 
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As características essenciais estruturais do sistema garantista são: (1) legalidade 

ou sujeição apenas à lei de toda a função judiciária, o que exclui seu impulso com base 

em critérios puramente arbitrários e potestativos; (2) indisponibilidade das situações 

penais, que previnem o valor conclusivo da confissão do imputado ou o poder 

absolutório dos órgãos de acusação, impedindo também a importância de transações, 

aceitações ou renúncias entre as partes da causa; (3) igualdade penal, que impede 

qualquer disparidade de tratamento dos crimes propiciada por opções potestativas 

sobre a oportunidade do processo ou por avaliações acerca do comportamento 

processual do imputado e particularmente sobre sua disponibilidade para negociar 

com a acusação. 

  

 4.Proceder de ofício e condições de proceder 

 Existem certas condições para proceder com uma ação penal, como: 

apresentação da queixa ou representação pelo ofendido, ou do pedido ou autorização 

pelos órgãos do Poder Executivo. Com a presença dessas condições, os órgãos da 

acusação pública são obrigados a agir. A discricionariedade não é do Ministério Público 

ou do juiz, mas só da parte lesada ou da autoridade pública, à qual o ordenamento 

reserva o poder de decidir acerca da oportunidade de uma tutela penal do bem 

ofendido pelo crime. 

 Existem as condições objetivas e as condições subjetivas de proceder. As 

condições objetivas são aquelas que se referem à natureza do crime, como a queixa, a 

representação e o pedido, deixados a cargo da parte ofendida ou do governo de 

acordo com a qualidade do bem ofendido. As condições subjetivas são as que se 

referem à natureza do réu, como a autorização para processar parlamentares ou a 

garantia administrativa, que constituem imunidades reservadas a algumas pessoas. 

 O valor da igualdade dos cidadãos perante a lei e o princípio de não 

derrogação do juízo excluem a legitimidade de todas as condições subjetivas de 

proceder, isto é, de qualquer forma de imunidade a favor de sujeitos privilegiados. Tais 

imunidades pretendem tutelar – em detrimento do princípio da igualdade, mas em 

nome da separação de poderes - a independência das funções legislativa e executiva 

em relação às interferências do Poder Judiciário.  

Já as condições objetivas de proceder expressam a tendência de minimizar o 

direito penal quando faltem escopos que justificam a pena. O delito privado é lesivo a 
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direitos e interesses disponíveis e deixados à autonomia do seu titular. Já o delito 

público é lesivo a interesses fundamentais e indisponíveis. De acordo com Ferrajoli, é 

insensato, segundo uma perspectiva do direito penal mínimo, proceder de ofício para 

delitos privados quando a parte ofendida não deseja a investigação e a punição. 

Ademais, vê como um problema o fato do Estado utilizar a justificação externa ou 

política para proceder de ofício em crimes para os quais existe um interesse público, 

de modo a prevenir novos delitos. 

 Em um modelo de direito penal mínimo, a queixa é uma garantia essencial da 

autonomia da parte ofendida e da sua disponibilidade do bem. Mas o problema se 

transfere para a identificação de quais são os bens disponíveis e quais são os 

indisponíveis. Os bens patrimoniais privados são a categoria mais exemplar de bens 

disponíveis. Ao contrário, deveriam ser julgadas de ofício todos os delitos contra a 

integridade pessoal. 

 Há um problema ainda mais problemático do que o da disponibilidade dos 

bens: é o da tutela da autonomia e do interesse à privacidade da parte ofendida, que 

poderia resultar violada por um processo público, como o penal. Por exemplo, como as 

novas leis contra a violência sexual. É óbvio que a dignidade sexual é um bem 

indisponível, que justificaria o procedimento de ofício. Mas é do mesmo modo 

evidente a necessidade de proteger a autonomia da parte ofendida. Para Ferrajoli, a 

tutela da autonomia da parte ofendida merece valor decisivamente mais importante. 

 Existem também condições de não proceder positivas e normalmente 

supervenientes no que tange ao exercício da ação penal, como a morte do réu, a 

renúncia à queixa, a prescrição do crime, a anistia e o perdão. São circunstâncias 

caracterizadas como condições de não proceder, em que sua presença paralisa o 

exercício da ação penal, impedindo o início ou a persecução e que aludem a “extinção” 

do fato-crime ou de suas consequências jurídicas. 

  

40. QUAL O JUIZ? AS GARANTIAS ORGÂNICAS 

  1.Modelos de juiz e modelos de processos. Juízes cidadãos e magistrados 

  A partir de questionamentos como quem deve ser o juiz, quais suas 

características subjetivas e qual o processo de legitimação para tal sujeito poder julgar, 
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Ferrajoli inicia essa análise colocando-as como questões orgânicas de justificação 

externa, prévias às questões procedimentais do juízo, mas ainda assim conexas. 

 A escolha do modelo de juiz está ligada ao modelo de juízo adotado, portanto 

também relacionada à fonte de legitimação da jurisdição. Então, a alternativa entre 

juízes magistrados, que são os profissionais e técnicos da área, e juízes cidadãos, que 

contemplam os juízes populares, atravessa toda história do processo penal e está 

amplamente relacionada às tradições acusatória ou inquisitória. Enquanto o sistema 

acusatório exige um juiz espectador, imparcial e dedicado à valoração objetiva dos 

fatos, o sistema inquisitório por sua vez requer um juiz ator, versado nos 

procedimentos e dotado de poder investigativo. Assim, na história das instituições 

judiciárias, os modelos de juiz foram reproduzidos conforme alternâncias entre os 

sistemas acusatório e inquisitório. 

  

2.Caracteres que distinguem a jurisdição e imparcialidade do juiz. Sujeição à 

lei e contrapoder 

 Nesse ponto, Ferrajoli expõe a necessidade da redefinição dos requisitos 

pessoais dos juízes antes de se analisar o sistema das garantias orgânicas. 

Recapitulando conceitos já definidos nos capítulos anteriores da obra, apontando a 

estrita legalidade e a submissão à jurisdição como características fundamentais de 

todo sistema garantista penal, que servem também para distinguir atividade judiciária 

de qualquer atividade jurídica pública ou privada, sob aspecto estrutural e funcional. 

 Primeiro afirma que somente a jurisdição consiste na aplicação de leis a fatos, 

que comporta a estrutura específica do raciocínio judiciário. A pronúncia judiciária não 

é apenas delegada, mas também derivada da previsão legal, e a sua validade é 

condicionada pela verdade da motivação. Em segundo lugar, diferente da atividade 

administrativa, a atividade judiciária não busca interesses superiores e pré-

constituídos, mas somente a aproximação do verdadeiro, já que está vinculada à lei. 

 A fonte de legitimação política e colocação institucional do juiz consiste na 

sujeição somente à lei, que se exprime pela imparcialidade, e se justifica pela 

perseguição da verdade e tutela dos direitos fundamentais. O juiz julga em nome do 

povo, mas não da maioria, devendo proteger também as liberdades das minorias. 
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 São colocados três perfis da imparcialidade do juiz que requerem garantias 

orgânicas: a equidistância requer a separação entre o juiz e a acusação pública; a 

independência requer a difusão da função judiciária e sua separação de outros 

poderes do Estado; e a naturalidade requer a separação de autoridades delegadas e a 

predeterminação legal de suas competências. Essas condições orgânicas e culturais 

moldam a figura do juiz segundo o princípio da submissão à jurisdição. 

 Nesse contexto, o Poder Judiciário é apresentado como um contrapoder, 

controlando a legalidade dos atos de outros poderes estatais e tutelando os direitos 

fundamentais dos cidadãos contra lesões ocasionadas pelo Estado. 

  

 3. Equidistância do juiz e forma trigonal da relação processual. Possibilidade 

de recusa dos juízes e defensor público 

  A separação do juiz da acusação é indicada como primeira garantia orgânica, 

supondo a configuração do processo como estrutura triangular, característica do 

sistema acusatório. O distanciamento do juiz presume que este não tenha interesse 

pessoal na causa, sendo necessária a possibilidade de recusa do juiz pelas partes 

interessadas, a fim de preservar o caráter cognitivo e informativo do processo. 

 Além disso, a paridade das partes possui duas condições: a primeira diz 

respeito a acusação, que não deve ter funções judiciais, para que se afaste a tendência 

invasora do Ministério Público; a segunda é relacionada à defesa, que deve ser dotada 

dos mesmos poderes e dignidade do Ministério Público, que enseja o surgimento do 

defensor público para a tutela dos inocentes. 

  

 4. Independência externa e interna. Separação dos poderes e o nascimento 

da figura do juiz moderno 

 A segunda garantia orgânica apresentada por Ferrajoli é a independência da 

função judiciária, de modo que seja assegurada tanto no âmbito externo dos 

confrontos de poder da magistratura enquanto classe, como também nos conflitos de 

poderes internos do magistrado enquanto indivíduo, na sua autonomia. 

 O problema da separação dos poderes nasce com os juízes magistrados da 

Idade Média, na qual as inumeráveis jurisdições tiveram em suma uma origem 

delegada.  Essa situação se modifica com a formação dos Estados nacionais, a partir da 
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distinção entre “jurisdictio” e “gubernaculum”. Daí o surgimento do juiz moderno, 

após um longo e trabalhoso processo de autonomia e especialização. Infelizmente esse 

processo ocorreu simultaneamente a um aumento dos poderes impróprios dos juízes e 

ulterior perda do distanciamento. 

  

 5.Juiz natural e proibição de juízes extraordinários. Pré-constituição e 

impossibilidade de derrogação das competências 

 O nascimento do juiz moderno marca também a afirmação do princípio do juiz 

natural, que é identificado por Ferrajoli como a terceira garantia orgânica. Essa 

garantia do juiz natural atinge três significados importantes: a necessidade da pré-

constituição do juiz por lei para garantir a imparcialidade, a impossibilidade de 

derrogação e indisponibilidade das competências segundo a reserva legal, e a 

proibição de juízes extraordinários ou especiais a fim de atingir a igualdade. 

 O princípio do juiz natural impõe que a lei pré-constitua critérios de forma 

rígida e vinculante, excluindo qualquer escolha post factum do juiz ou órgão colegiado 

que decidirá a causa. Os critérios predeterminados de competência devem ser formais 

para cada magistrado e substanciais para cada órgão colegiado, justificados pelo 

objeto do juízo (divididos por matéria ou território, sendo o último mais adequado e 

objetivo). 

  

 6. Modelos de responsabilidade judiciária e modelos de juiz: eleitos, 

profissionais, concursados. Responsabilidade política 

 Há um nexo indissolúvel entre sujeição à lei, independência e responsabilidade 

dos juízes, mas o problema é como essa responsabilidade e fiscalização será 

estabelecida, como colocado por Juvenal: quis custodiet custodes? (quem guardará os 

guardiões). Portanto, o problema da responsabilidade do Poder Judiciário é reflexo do 

grau de garantismo do sistema. Nesse ponto Ferrajoli estabelece como garantias fortes 

aquelas típicas do SG, como a nulidade dos desvios e a minimização da 

discricionariedade, e as garantias fracas são as que preveem sanções aos juízes que 

cometeram desvios. Só num sistema com garantias fortes podem valer com sucesso as 

garantias fracas, pois haveriam parâmetros mais definidos e menos discricionários. 
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Mas as garantias fracas, ainda que insuficientes, são indispensáveis para vincular os 

juízes à submissão à lei. 

             Cada modelo de responsabilidade remete ao modelo de juiz adotado: o 

juiz eleito pelo povo possui uma responsabilidade política direta com o eleitorado, o 

que é um contraste com a legitimação da jurisdição que não deve representar apenas 

uma parcela da sociedade; o juiz de nomeação política tem uma responsabilidade 

política indireta, lesionando o princípio da separação dos poderes já que acaba ficando 

subordinado aos interesses das forças políticas dominantes; o juiz concursado, 

rotulado de burocrático, seria mais adequado por ser externo ao sistema político e 

mais “par” dos cidadãos, além de ser selecionado por suas competências. 

  

 7. Responsabilidade jurídica dos juízes: penal, civil, disciplinar 

 Excluídas as formas de responsabilidade política após a crítica de Ferrajoli, ele 

coloca a responsabilidade jurídica como a mais apropriada à função judiciária e que 

será mais eficaz na medida em que as garantias fortes do SG são estabelecidas. A 

responsabilidade jurídica pode se dar por três formas: penal, mas o problema seria a 

rigorosa tipificação dos ilícitos penais do juiz; civil, no entanto o autor considera as 

sanções patrimoniais como impróprias e perversas; e a disciplinar que seria a mais 

adequada para os juízes, por ser taxativa, além de excluir intimidações e possibilitar a 

ação disciplinar diretamente do cidadão, e nesse caso o juiz seria removido de suas 

funções. 

  

 8. Responsabilidade social dos juízes e controle popular da justiça 

  Por fim, a principal garantia de controle sobre o funcionamento da justiça é a 

responsabilidade social, que se exprime pela sujeição das decisões à crítica da opinião 

pública. Este fator é essencial à responsabilização democrática e independência dos 

juízes. É ainda mais eficaz se provém da crítica de outros magistrados. Essa forma de 

responsabilização requer a presença de alguns pressupostos sociais e institucionais. Os 

sociais contemplam os de democracia em geral: maturidade política dos cidadãos, 

participação ativa na vida pública, solidariedade civil e independência da imprensa. Já 

os pressupostos institucionais são: a obrigação da motivação das decisões, supressão 
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da censura em relação aos magistrados, generalização do princípio da publicidade em 

todas as fases do processo, e a personalização de todas as funções judiciárias. 

  

41. COMO JULGAR? AS GARANTIAS PROCEDIMENTAIS 

  1. Processo como garantia de verdade e de liberdade. Cognição ou inquisição 

 Ferrajoli afirma que a história dos julgamentos é marcada por erros, 

sofrimentos e abusos. No entanto, aponta o processo como a técnica necessária para 

minimizar a reação social ao delito, bem como o evitar o arbítrio. O que distingue o 

processo da justiça com as próprias mãos é o fato de que ele persegue a punição dos 

culpados juntamente com a tutela dos inocentes, e a história do processo penal resulta 

do conflito entre essas duas finalidades. 

 O método inquisitório confia essas duas finalidades na bondade do poder e das 

virtudes de um julgador, capaz de alcançar a verdade. Já o método acusatório concebe 

a verdade como resultado de uma controvérsia entre as partes contrapostas por 

possuírem interesse não só na punição dos culpados, como na tutela dos inocentes até 

prova em contrário. Sendo assim, ao garantir que não há juízo sem acusação, não há 

acusação sem prova e não há prova sem contraditório, estão garantidas também a 

verdade controlada pelas partes e a liberdade do inocente contra o erro e o arbítrio. 

Essa configuração cognitiva do processo penal está ligada ao princípio da estrita 

legalidade penal, com uma rígida tipificação dos delitos e penas. 

 O processo penal acusatório resulta de uma estrutura trigonal de divisão dos 

papéis dos sujeitos da causa: a contestação da acusação (que instaura o contraditório), 

o ônus da prova (que cabe ao acusador) e o direito de defesa (atribuído ao imputado). 

Essas três garantias são consideradas primárias, e sua observância proporciona a soma 

de outras quatro garantias secundárias: publicidade, que assegura o controle da 

atividade judicial; oralidade, que comporta a concentração da instrução probatória; a 

legalidade dos procedimentos, segundo um rito legalmente preestabelecido; por fim a 

motivação, que fecha o sistema e garante seu caráter cognitivo. 

  

 2. Contestação da acusação e interrogatório do imputado 

 A respeito da garantia processual da contestação da acusação, são 

apresentadas algumas regras sobre tal acusação, devendo ser precisa, apoiada por 
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indícios de culpabilidade, completa e tempestiva. A partir daí o primeiro ato do 

contraditório é o interrogatório do imputado, e nessa fase estão as maiores diferenças 

entre o método inquisitório e acusatório. No primeiro sistema, o interrogatório 

marcava o início da guerra forense, na qual o Ministério Público buscava a confissão de 

qualquer jeito, seja por deslealdade processual ou tortura. Já no sistema acusatório, o 

interrogatório é o principal meio de defesa, com a função de dar vida ao contraditório, 

impedindo então o uso de qualquer tipo de manipulação, para preservar a liberdade 

pessoal do imputado. Infelizmente, como é destacado pelo autor, a prática de 

negociação entre confissão e delação associadas à redução de pena ou impunidade 

sempre foi uma tendência na história do direito penal. 

  

 3. Ônus acusatório da prova. Fontes e meios de prova 

 Seguindo as garantias processuais, passa-se para análise do ônus da prova, e 

como o processo acusatório visa o livre desenvolvimento do conflito entre as duas 

partes interessadas e a presunção da inocência até prova em contrário, o primeiro 

movimento é incumbido à acusação. Então, o autor apresenta a relação entre provas e 

o livre convencimento, sendo que qualquer prova deve ser submetida à livre valoração 

do julgador, permitindo um juízo de culpabilidade só se adequadamente provado. 

Relacionando esses preceitos aos sistemas processuais, observa-se que no acusatório a 

valoração é livre, mas é vinculado legalmente o método de aquisição das provas, 

enquanto que no inquisitório é vinculada a valoração das provas, mas é livre o seu 

método de formação. 

4.      O direito de defesa e contraditório 

 Ao analisar a última garantia primária, o direito de defesa, se verifica o poder 

de falsificação da hipótese acusatória, ou seja, o próprio contraditório, que exige um 

processo de investigação baseado no conflito, segundo a tutela da presunção de 

inocência. Essa garantia exprime também a taxatividade e materialidade do tipo penal, 

que deve ser comprovado empiricamente, além de ter como pressuposto a perfeita 

igualdade entre as partes durante todos os atos do procedimento. 

  

 5.      Publicidade e oralidade. A publicidade parcial e a oralidade parcial no 

processo de duas fases  



99 
 

Partindo para as garantias secundárias, ou garantias de garantias já que são 

necessárias para a efetiva realização das primárias, tem-se que a publicidade assegura 

o controle externo e interno da atividade judiciária, sendo assim o processo penal é 

desenvolvido sob o controle do imputado e de seu defensor, bem como da opinião 

pública. Essa transparência dos juízes é colocada como a discriminante mais segura 

entre a cultura jurídica democrática e a autoritária. Estritamente conexa à publicidade 

está a oralidade do juízo, que importa na autenticidade das provas através da forma 

falada e consequentemente o diálogo direto das partes entre si e com o juiz, 

valorizando o conhecimento da causa pela impressão real recebida. 

  

 6. O rito e método legal de formação de provas 

  A terceira garantia secundária diz respeito ao rito e método legal de formação 

de provas, que deve ser previamente determinado por lei, como garantia da justiça e 

da confiança dos cidadãos na justiça. No entanto, é apresentado também o problema 

da formalização excessiva, nos casos em que tem único efeito de complicar e 

sobrecarregar os processos, tornando-os lentos e dificultando sua compreensão, e tal 

problemática é inaceitável num ordenamento democrático. 

  

 7. Motivação. Verdade e validade no processo 

  Por fim, a ultima garantia secundária consiste na motivação das decisões 

judiciárias, que exprime a natureza cognitiva do juízo, vinculado à estrita legalidade e à 

prova das hipóteses acusatórias. Através da motivação a validade das sentenças se 

condiciona à verdade, ainda que relativa, de seus argumentos. A motivação é, 

portanto, importante diferença entre cognitivismo e decisionismo, entre verdade e 

valoração, entre garantismo e substancialismo penal, podendo ser considerada o 

principal parâmetro de legitimação interna e externa da função judiciária. 

  

CITAÇÕES 

 “as garantias penais podem [...] ser consideradas necessárias para garantir 

juízos não arbitrários: na sua ausência, de fato, juízos e penas seriam desvinculados de 

limites legalmente preestabelecidos e resultariam não menos potestativos do que se 

estivessem em ausência das garantias processuais. Em síntese, tanto as garantias 
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penais como as processuais valem não apenas por si mesmas, mas, também, como 

garantia recíproca de efetividade.” (p. 432) 

“enquanto o princípio de legalidade assegura a prevenção das ofensas previstas 

como delitos, o princípio de submissão à jurisdição assegura a prevenção das 

vinganças e das penas privadas” (p. 433) 

“O primeiro desses modelos [garantista] é de fato aquele orientado à busca de 

uma verdade processual empiricamente controlável e controlada, ainda que 

necessariamente reduzida e relativa [...]. O segundo [decisionista] é orientado à busca 

de uma verdade substancial e abrangente, fundada essencialmente em valorações.” 

(p. 434) 

“a verdade do juízo e a liberdade do inocente, que formam as duas fontes de 

legitimidade da jurisdição penal, exigem órgãos alheios e independentes de qualquer 

interesse ou poder” (p. 438) 

“o uso desse instituto [prisão preventiva], antes ainda do abuso, é radicalmente 

ilegítimo e além disso apto a provocar, como a experiência ensina, o esvaecimento de 

todas as outras garantias penais e processuais”. (p. 445) 

“se o sistema acusatório favorece modelos de juiz popular e procedimentos 

que valorizam o contraditório como método de busca da verdade, o sistema 

inquisitório tende a privilegiar estruturas judiciárias burocratizadas e procedimentos 

fundados nos poderes instrutórios do juiz, compensados talvez pelos vínculos das 

provas legais e pela pluralidade dos graus de juízo (instâncias).” (p. 452) 

“E o Poder Judiciário se configura, em relação aos outros poderes do Estado, 

como um contrapoder, no duplo sentido que é atribuído ao controle de legalidade ou 

de validade dos atos legislativos assim como dos administrativos e à tutela dos direitos 

fundamentais dos cidadãos contra as lesões ocasionadas pelo Estado.” (p. 465) 

“E exigem que a independência da função judiciária seja assegurada tanto à 

magistratura enquanto classe, nos confrontos de poderes externos a ela e em 

particular do Poder Executivo, como ao magistrado enquanto indivíduo, nos 

confrontos de poderes hierárquicos internos à classe de algum modo aptos a 

influenciar a autonomia de julgamento.” (p. 468) 

“Se a história das penas é uma história dos horrores, a história dos julgamentos 

é uma história de erros; e não só de erros, mas também de sofrimentos e abusos, 
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todas as vezes em que no processo se fez uso de medidas instrutórias diretamente 

aflitivas, da tortura até o moderno abuso da prisão preventiva.” (p. 482) 

“(...) no modelo garantista do processo acusatório, informado pela presunção 

de inocência, o interrogatório é o principal meio de defesa, tendo a única função de 

dar vida materialmente ao contraditório e de permitir ao imputado contestar a 

acusação ou apresentar argumentos para se justificar.” (p. 484) 

“A opção pela transparência dos juízes representa, portanto, a discriminante 

mais segura entre cultura jurídica democrática e cultura autoritária.” (p. 493) 

“(Princípio da motivação) exprime e ao mesmo tempo garante a natureza 

cognitiva em vez da natureza potestativa do juízo, vinculando-o, em direito, à estrita 

legalidade, e, de fato, à prova das hipóteses acusatórias.” (p. 497) 
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CAPÍTULO X. O Subsistema Penal Ordinário 
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Gustavo de Castro Reis 

 

No início do capítulo, nos é contextualizado sobre a estrutura principiológica da 

Constituição italiana de 1948, a qual acusa ser extremamente imperfeita, dado que 

algumas garantias penais e processuais penais limitadoras do poder do Estado não se 

materializaram de forma expressa. Princípios garantistas basilares como o da estrita 

legalidade, são anunciados de forma implícita, gerando inseguranças sobre a sua 

constitucionalização. Não obstante haja as imperfeições, a Constituição italiana 

contempla um sistema penal garantista, baseado no direito de defesa, juiz imparcial, 

direito penal mínimo. 

Feito essa introdução Ferrajioli desenvolve a diferenciação entre os princípios e 

as práticas penais e faz uma analogia da hierarquia das normas aos prédios, uma vez 

que, quanto mais alta hierarquicamente, mais válida, porém mais ineficaz, enquanto, 

mais baixa, mais efetivas, porém mais inválidas. Essa tendência se estrutura em cima 

de vícios idealistas opostos- normativa e realista- fruto não só do direito penal mas da 

ciência jurídica como um todo. Conquanto, no direito penal italiano acaba se 

destacando negativamente frente a outros ramos do ordenamento pelo desencontro 

entre normatividade e efetividade. Essa desarmonia se demonstra a partir de três 

vertentes: “sistema constitucional e subsistema penal ordinário- tema deste capítulo-; 

subsistema penal ordinário e subsistema penal de polícia; e os dois subsistemas 

observados em nível normativo e a prática judiciária e policialesca”.Essas questões 

constituem um processo de transformação do direito penal italiano, que desloca-se de 

um sistema retributivo- o qual punia os crime já cometidos-, para um sistema inclinado 
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a prevenção, porém de forma desacertada, dado que enfrenta “mera suspeitas de 

delitos passados ou mero perigo de delitos futuros”. 

Fato é que, tanto o Código Penal e de Processo Penal italiano foram elaborados 

durante um período fascista, que mesmo após várias reformas, contaminaram-se de 

garantias constitucionais mais enfraquecidas, principalmente no que tange ao delito, à 

pena e ao processo. É nesse cenário que se observa crimes não taxativos, previsão de 

penas atípicas e práticas investigativas que coagem o imputado. 

Diante desse panorama, Ferrajoli atenta para uma crise da jurisdição penal 

italiana, que se dá por vários fatores. O primeiro deles está na própria elaboração do 

código penal, extremamente contaminado por um processo legislativo durante o 

período fascista, o que tornou muitas normas não garantistas. O segundo deles está na 

amplificação desmedida da intervenção penal. Essa intensificação do controle penal 

excessivo é devido a dois problemas principais: à corrupção de caráter político e 

administrativo que se materializa de forma mais difusa e sistemática;  aumento 

significativo das formas de crime devido à propensão do legislador em penalizar muitas 

transgressões inseridas na lei, ainda que leves ou secundárias, como os crimes de 

perigo abstrato. 

Todos esses fatores contribuem significativamente para uma abalo no 

paradigma garantista, que uma insegurança jurídica, dando espaço para incerteza 

sobre as regras do direito, desigualdades de tratamento e discricionariedade do 

julgador, evidenciando uma necessidade urgente de limitação da prática jurídica. 

A definição de crime no direito italiano parte de um pressuposto dogmático, 

que se legitima através de referências principiológicas do “dever ser” do direito penal 

que, em tese, cumpre um papel importante em delinear quais condutas são ou não 

desviantes. Nessa esfera, o direito penal italiano, a partir de seu sistema garantista visa 

criminalizar condutas e não os autores, partindo de princípios como da legalidade, 

regulação e retribuição, materialidade, irretroatividade da lei penal, dentre outros. 

 Como bem sabemos, a limitação de crime firma-se a partir de alguns elementos 

constitutivos, sendo eles de caráter objetivo (conduta do agente e dano consequente 

da ação) e subjetivo (relação de causalidade, imputabilidade e culpabilidade). 

Entretanto, mesmo partindo de corolários garantistas, o Código Penal traz 

consigo contradições internas, fruto do próprio processo legislativo durante um 

período autoritário. Essas contradições refletem em lesões no que tange às garantias 
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que definem o elemento objetivo do crime. Dessa forma os princípios garantistas 

acabam sendo afastados através de duas principais técnicas “esvaziamento do 

significado empírico das palavras usadas pela norma que o preveem”, isto é, uso de 

palavras abrangentes as quais sempre dependem de valoração por parte do julgador, 

como no caso dos crimes de suspeita; e “sanção por meio da denominação diversa de 

pena”, ou seja, medidas que não são penas e que são dispensadas de prova,  mas que 

acabam penalizando o investigado, como o encarceramento preventivo sem processo, 

medidas de prevenção e de segurança sem a existência de crime. Para mais, quanto 

aos elementos subjetivos do crime, o autor atenta para a inobservância do princípio da 

imputabilidade, como nos casos em que medidas de segurança (manicômios e 

reformatórios) são aplicadas a sujeitos inimputáveis ( enfermos mentais e menores). 

Como dito, uma das principais causas da crise do direito penal italiano, está no 

alargamento do próprio sistema que acaba gerando um excesso  não justificado de 

penalizações. As consequências dessa ampliação implicam: em um “garantismo de 

fachada” que gera um ônus muito alto pro réu, uma vez que, independente do delito 

os efeitos estigmatizantes frutos do próprio processo penal são inevitáveis; aumento 

da discricionariedade do juiz; dilatação do direito penal para defesa de bens jurídicos 

não fundamentais ou constitucionalmente relevantes acaba pondo em xeque os 

critérios de justificação da proibições penais. que a longo prazo poderá gerar 

descrédito e ineficácia do próprio sistema; por último, a “hipertrofia penal”, gera 

ineficiência, pois sobrecarrega o aparato estatal, tornando os processos mais lentos e 

desviando a funcionalidade para casos que poderiam ser solucionados em outras 

esferas do direito. A Itália sofreu, entretanto um processo de despenalização de várias 

condutas, substituindo a pena por multa. Ocorre que, para Ferrajoli, substituir as 

penas de reclusão e/ou detenção por multa ainda não é a maneira mais adequada 

dado que, muitos desses comportamentos, os quais são aplicadas sanções pecuniárias, 

 não deveriam nem ser demandados do direito penal. Nessa conjuntura, o autor 

sugere uma despenalização de todas as práticas que não ofendam direitos 

fundamentais da pessoa, o que geraria no plano teórico uma simplificação do sistema 

penal e da noção legal de crime, enquanto que no plano prático produziria um 

desencarceramento. 

44. A pena, princípios normativos e delineamentos efetivos 
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O autor elucida, então, o que seria a sanção de um crime que anteriormente foi 

estabelecido em lei, quanto ao tipo da pena e os seus limites, devendo ser respeitadas 

as garantias processuais penais quando o juiz vier atuar no processo. 

Três princípios basilares são analisados, quais sejam a retribuição da pena - esta 

é a consequência de um crime e, uma vez que não existe sem a existência do delito, 

não seria um prius mas sim um posteriori; A estrita legalidade das penas - que funciona 

de forma semelhante a estrita legalidade dos delitos, devendo, portanto, ser 

preestabelecida em lei (que faz subdividir em outros princípios: irretroatividade em 

casos de prejuízo ao réu, proibição de analogias em malam partem e retroatividade e 

ultra-atividade da lei penal), ser taxativas quanto ao modo e os limites que a lei atuará 

no caso de uma conduta criminosa e, por fim, o fato de que “apenas a lei formal 

encontra-se habilitada a introduzir ou a modificar as leis”; E, por último, a estrita 

submissão da pena à jurisdição - será o juiz quem determinará, no caso concreto, a 

natureza e os limites da pena, devendo sempre ser respeitadas as garantias 

processuais penais. 

É demonstrado ao leitor, uma divisão, em dois grupos, quanto à classe das 

penas, chamando uma classe de principal e outra de acessória. Essa divisão teria 

ocorrido após a abolição da pena de morte, em tempos pacificados. As penas 

principais seriam as que houvessem detenção, ou que privassem a liberdade do 

indivíduo por determinado tempo, e as pecuniárias. As acessórias seriam as que 

restringiam direitos do condenado, como, por exemplo, a perda ou suspensão do 

pátrio poder. 

Apesar dessa definição legal e formal da pena, não se observa o cumprimento 

desses princípios, seja pela lei ordinária, seja pela seara judicial e administrativa. 

Assim, tem-se que o direito italiano passou a sofrer uma queda das garantias não só no 

quesito formal - submissão ao judiciário ou legalidade - mas também na criação de 

medidas (seja elas prevenção, cautelares, entre outras) sempre restritivas quanto à 

liberdade do indivíduo. 

O autor passa a demonstrar a queda do sistema penal clássico liberal, 

mostrando os problemas fáticos que direito penal e processual penal ordinário 

 apresentam e a criação de um direito penal e processual penal especial.O primeiro 

ainda que rompa com as garantias está vinculado constitucionalmente a estas, 
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enquanto o segundo, rompe bruscamente com o sistema penal liberal, rompendo com 

as garantias elencadas acima, trazendo inúmeros prejuízos. 

Passa-se por um segundo ponto, em 1975, o qual há a reforma que ocorre no 

período apresenta relevante avanço contra as barbáries. Contudo, perde ao adotar um 

direito penal do autor, do delituoso, abandonando o paradigma preventivo, mas 

fortalecendo o viés de necessidade reeducativa e de segurança social. A análise 

constitucional feita  que inclusive demonstra outros problemas como o consequente 

desrespeito aos três princípios basilares da pena, a individualização da pena o sistema 

de premiação e de prejuízos para determinados comportamentos dos detentos, que 

ocorriam por critérios arbitrários. 

Na década de 80, outras duas vertentes quanto ao processo de da pena 

carcerária surgiram, partindo dos pressupostos de repressão dos princípios basilares 

da pena. Uma primeira, justificada após a emergência do terrorismo, a perda do pouco 

viés liberal e humanitário que fora conquistado na reforma de 1975 e a necessidade de 

diferenciar os detentos perigosos. Dessa forma, o direito penal e processual especial 

emergiu, uma espécie de dupla pena, a qual o detento, além de condenado, era 

obrigado a cumprir pena em cárcere especial, sendo tal medida decidida pela 

autoridade carcerária, de forma arbitrária, sendo fundamentado a periculosidade do 

delituoso.A segunda linha ampliou o rol dos benefícios aos detentos e as medidas 

alternativas revertendo, por completo, a teoria clássica da pena em sua essência. 

Diante do contraste demonstrado, e das lesões aos princípios de igualdade e 

estrita legalidade, algumas consequências derivam diretamente dessa crise. Uma delas 

está na quebra do nexo retributivo entre pena e delito, na medida em que, em alguns 

casos, o Código Penal italiano normatiza não mais a conduta, mas sim o autor, gerando 

discriminações penais. Isso é observado por exemplo, nos aumentos da pena réu  por 

condição de reincidência, delinquência habitual, profissional ou por tendência ou as 

medidas de prevenção. Disto, resulta também as penas em processo, visto que o 

status de reincidente, deliquente, contraventor habitual, profissional ou por tendência 

acabam gerando a aplicação de medidas de segurança, que por sua vez também 

contribuem para a determinação da pena, dentre outros rompimentos no que tange o 

princípio  da submissão das penas à jurisdição. 

No que concerne ao processo de execução, a conversão de penas privativas de 

liberdade por pecuniárias, ou visse e versa, escancara o tratamento desigual entre os 
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presos, dado que as condições materiais irão determinar a aplicabilidade de tais 

medidas. Porém, o autor destaca que a pior das penas talvez  seja levar o estigma de 

ex-condenado, reincidente, perigoso aguardando julgamento e etc, fruto do uso do 

processo como instrumento de punição antecipada, e/ou de intimidação policialesca 

e/ou de estigmatização social, e da contribuição midiática, que resulta em um “status 

jurídico-social” do imputado, ainda que seja presumido inocente. Nessas situações, 

evidenciam-se que processo e pena acabam não se restringindo apenas ao período da 

processo ou condenação, mas acarreta consequências posteriores quanto às condições 

e perspectivas de vida e de trabalho.   

45. O processo penal: princípios normativos e perfis de efetividade. 

Considerado pelo autor como uma série de atividades realizadas pelo juiz 

independente, respeitados os requisitos legais, o código de processo penal italiano 

possui alguns princípios basilares a serem seguidos, observados. 

O primeiro princípio elencado por Ferrajoli é o da submissão à jurisdição - 

sentido lato - que em síntese seria demonstrar que cabe ao magistrado, dotado de 

autogoverno e poder independente, exercitar a jurisdição, sempre respeitando o 

ordenamento referente ao judiciário. São ainda inamovíveis e apenas a lei os sujeita. 

A não derrogação do juízo é outra garantia basilar ao processo penal, segundo 

o autor, subdivide-se em impossibilidade de infungibilidade ordinária da jurisdição e a 

não declinação da ação penal. Isso possibilita que imparcialidade quanto ao réu e 

pressões externas. 

Outro princípio mencionado, que rompeu com os códigos anteriores, foi o da 

separação entre juiz e acusação, dando imparcialidade ao juiz, fugindo do modelo 

inquisitorial. Foi considerado o principal avanço adotado pelo novo código. O MP agora 

é parte para propor a ação acusatório e o juiz não mais pode produzir provas, 

propiciando ao processo uma maior caracterização de um sistema probatório e 

cognitivo. 

Um quarto princípio seria o da presunção de inocência, a qual o réu só poderá 

ser considerado culpado esgotado o processo e havendo sentença condenatória que o 

julgue como culpado. Anteriormente a essa sentença com um processo que respeita às 

garantias, o réu não será culpado. O ônus da prova é da acusação. 
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Por fim, O contraditório, a qual a acusação que possui o interesse no ius 

puniendi, e a defesa, que busca a não aplicação de penas arbitrárias e defende 

equívocos oriundos da acusação, apresentaram provas apenas perante um juiz 

imparcial - ao menos nos procedimentos não especiais. Uma espécie de balança ocorre 

com esse princípio, devendo toda prova produzida poder ser defendida. 

Além do que foi dito anteriormente, o Novo código italiano pode trazer demais 

melhorias como a redução do tempo da detenção preventiva, com algumas ressalvas 

elencadas no próprio código, que mesmo entrando em conflito com a presunção de 

inocência, já é possível observar melhoras 

Apesar das melhorias, o autor questiona alguns malefícios ocorridos, pelo 

código e também por influências externas a ele, que o torna de certa forma ineficiente. 

Primeiro, conforme exposto pelo autor, não há a estrita legalidade trazida no código 

Rocco. Outro ponto é que fora recepcionado pelo novo código alguns institutos anti 

garantistas adotados na década de oitenta e setenta, possuidores de caráter 

inquisitorial. A estrita submissão à jurisdição também possui equívoco. A abertura 

sobre a atividade interpretativa. 

A transação penal, diferenciada pelo autor conforme transição sobre a pena ou 

sobre o rito, demonstra outro ponto controverso a um sistema penal processual 

garantista. A transação penal sobre a pena seria quando há um acordo entre as partes 

- defesa e ministério público - de caráter executório, em que o consenso entre elas 

poderia atenuar a pena aplicada ao imputado, ou aplicar sanção substitutiva ou ainda 

pecuniária. A transação sobre o rito, por sua vez, seria um requerimento do imputado 

ao Ministério Público para que o processo seja findo em audiência preliminar, com o 

intuito de reduzir a pena em um terço, e nos casos da prisão perpétua, que essa 

pudesse chegar a pena de reclusão em 30 anos. O problema dos dois tipos de 

transação é o fato de o primeiro ferir diretamente o contraditório, visto que as partes 

entram em acordo em quando deveriam se confrontar em condição de paridade, 

somado a um contexto italiano marcado por períodos instáveis, o que pode gerar no 

processo e para o acusado disparidade de tratamento e aumento de informações 

caluniosas, por exemplo; quanto ao segundo, faz com que haja uma aceitação, por 

parte do acusado, para a redução de uma pena  mais alta que pode vir a ocorrer em 

um processo ordinário e com uma sentença do juiz. 
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CITAÇÕES 

“A praxe, assim se diz, é sempre mais pobre que a legalidade formal do que se 

deseja. Nela sempre tende a prevalecer a razão da eficiência ligada à fácil ideia, própria 

ao senso comum autoritário, de que a justiça deve observar o réu por detrás do crime, 

a sua periculosidade antes de sua responsabilidade, a identidade do inimigo mais do 

que a prova dos seus atos de inimizade”. (p. 563) 

“Estes  arquétipos substanciais surgiram novamente, sobretudo nos processos 

de terrorismo e contra as outras formas de criminalidade organizada, encontrando a 

seu favor uma conceituação de processo como uma “luta” pela salus rei pública e que 

justifica meios extraordinários; e acabaram por contagiar por completo o costume 

judiciário valorizando, também nos processos para delitos comuns, métodos fortes e 

persecutórios de justiça preventiva.” (p. 565) 

Disto decorre que a noção legal da pena, implicando a noção legal de crime, 

implica também todas garantias penais que, por sua vez, são condições constitutivas: 

seja o princípio de legalidade e de materialidade dos pressupostos da pena que 

identificam o elemento objetivo do crime, seja o princípio de responsabilidade pessoal 

e, portanto, de personalização da pena que identifica o elemento subjetivo; (p. 577) 

“Está claro que, modificada deste modo, a substituição das penas, cuja 

legitimidade por violação do princípio da igualdade já foi declarada pela Corte 

Constitucional na Sentença 131, de 21.09.1979, põe em evidência uma vez mais não 

apenas as reservas que existem em matéria de substituição das medidas cautelares 

privativas de liberdade, senão também o valor monetário de troca associado à 

liberdade subtraída à pena e agindo, assim. como um vistoso fator de desigualdade 

material.” (p. 587)  

“.. Sanção talvez mais odiosa que a própria pena tradicional. Pense-se no uso da 

incriminação como um instrumento de culpabilidade de milhões de processos a cada 

ano, aos quais não se seguem pena alguma, produtores apenas de certificados penais 

e de status jurídico-sociais (de reincidente, de perigoso, ou no aguardo de sentença ou 

similares). (p. 587) 
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CAPÍTULO XI. O Subsistema penal de polícia 

Bruno Vianna Pinto  

Rafael de Oliveira Leite  

 

Luigi Ferrajoli, no capítulo 11 de seu livro “Direito e Razão”, intitulado “O 

subsistema penal de polícia” aborda a função exercida pela polícia, notadamente a de 

caráter preventivo, demonstrando seu autoritarismo ao atuar na restrição de direitos 

fundamentais com base na suposta periculosidade do indivíduo, sendo esta uma 

herança do fascismo italiano. 

De início, o autor afirma a função garantista do direito penal e processual penal 

de evitar o arbítrio no uso da força para fins de defesa social, visto que o Estado detém 

o monopólio legal e judicial da violência repressiva. Assim, para que o processo penal 

seja efetivo e democrático, é necessário que a força seja exercida dentro dos limites 

legais. 

No entanto, Ferrajoli aponta que existem dois subsistemas diversos: o primeiro, 

estritamente penal, no qual os princípios constitucionais e garantistas são respeitados; 

e o subsistema de polícia e de ordem pública, no qual aqueles princípios são violados 

com fundamento na defesa social, na prevenção de crimes, atuando contra sujeitos 

“perigosos” ou “suspeitos”, típico do modelo nazista de “direito penal do autor”. 

Ao tratar da polícia, Ferrajoli explica que ela é uma atividade administrativa 

auxiliar da jurisdição e dependente do Poder Executivo, mas também exerce funções 

autônomas de prevenção e cautela, manifestando sua força por meio da violência. 

Estaria entre a legislação e a jurisdição, na medida em que possui discricionariedade e 

força coercitiva, não estando vinculada, porém, às limitações e fontes de legitimação 

daquelas. Suas linhas de atuação seriam três: prevenção especial contra as “classes 

perigosas”; função cautelar contra os “suspeitos”; e direito de exceção como forma de 

controle social. 

Em um Estado Democrático de Direito, todavia, as funções de polícia deveriam 

estar limitadas à atividade investigativa, à atividade de prevenção de crimes e ilícitos 

administrativos e à atividade executiva e auxiliar da jurisdição e administração. Não 

poderiam, portanto, estar relacionadas a poderes autônomos de restrição de 

liberdades civis ou outros direitos fundamentais. 
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Ferrajoli (2002, p. 618) conceitua medidas de polícia como “todas as sanções ou 

medidas de defesa e controle social diversas da ‘pena’, mas da mesma maneira 

restritivas da liberdade pessoal ou de outros direitos fundamentais (...)”. Assim, são 

medidas de polícia a custódia cautelar, as medidas de segurança, as medidas de 

prevenção, as medidas cautelares de polícia judiciária e as medidas de ordem pública. 

Todas possuiriam natureza administrativa e não jurisdicional, em virtude não 

possuírem caráter retributivo, mas sim preventivo ou cautelar, além de serem 

potestativas, suprimindo as garantias penais e processuais penais. 

  

Custódia cautelar 

Segundo Ferrajoli (2002), embora a custódia cautelar seja determinada por um 

juiz, ela possui dimensão administrativa, tendente a degenerar o processo penal, em 

virtude de sua natureza eminente de defesa social com base na periculosidade do 

imputado, para além dos abusos crescentes na sua decretação pelo judiciário. Sua 

origem remete a um corpo legislativo criado no período de emergência penal, que 

tornou o encarceramento preventivo uma medida automática, em vez de excepcional. 

Isto é ilustrado pelo fato de que, em 1982, o percentual de presos preventivos 

aguardando julgamento chegou a 70% (setenta por cento) na Itália. 

Isso se deve pelo incremento da legislação penal de emergência a partir de 

1974 que, dentre outras disposições, duplicou o tempo máximo no qual um indivíduo 

poderia ficar preso preventivamente, proibiu a concessão de liberdade provisória para 

vários delitos, ampliou as hipóteses de decretação da prisão temporária e aumentou o 

número de casos de prisão obrigatória. Esse cenário só foi alterado em alguma medida 

pela reforma do Código de Processo italiano, em 1988. 

Embora com essa reforma tenha se restringido o tempo máximo de custódia 

cautelar de um indivíduo, este teto pôde ser facilmente burlado pelas causas de 

suspensão do decurso desse tempo, como por requisição probatória não justificada do 

defensor do acusado, realização de audiências e de debates complexos, e processos 

com grande número de réus. 

Verifica-se que o instituto da custódia cautelar possui traço policialesco, em 

decorrência de seu caráter arbitrário, ante o subjetivismo na sua decretação, muitas 

vezes baseada na gravidade dos indícios de culpabilidade, no risco de fuga ou turvação 

do processo, revelando a sua natureza preventiva e de defesa social. Ela possuiria duas 
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funções: a primeira, de pena antecipada – “primeiro se pune, e, depois, se processa, 

ou melhor, se pune processando” (FERRAJOLI, 2002, p. 624) – e a segunda, inquisitória 

– utilizada para pressionar o imputado a confessar ou colaborar. Esse fato gera como 

distorção a mitigação do debate em contraditório, pelo prejulgamento do acusado, o 

que leva à defesa à realização de acordos para que lhe seja aplicada uma pena 

reduzida, a ser convertida em medidas alternativas, ainda que seja injusta. 

  

Medidas de segurança 

 Segundo Ferrajoli (2002) a medida de segurança se distingue das penas na 

medida em que não tem como pressuposto o cometimento de um crime, mas sim a 

qualificação do indivíduo como perigoso socialmente, em virtude da probabilidade de 

que ele cometa um delito futuramente. Possui o mesmo conteúdo que as penas, desta 

se diferindo no sentido que sua duração é indeterminada, impondo maior aflição. 

As medidas de segurança pertencem à categoria das medidas administrativas 

de polícia, na medida em que apresentam discricionariedade na sua aplicação e 

revogabilidade ou modificabilidade, renegando os requisitos garantistas de retribuição, 

estrita legalidade e estrita submissão à jurisdição. Isso porque os casos em que as 

medidas de segurança podem ser aplicadas não são previstos taxativamente, e nem 

sua duração máxima, visto que a lei estabelece apenas seu patamar mínimo. 

  

Medidas de prevenção 

A Lei provisória de 1852 possuía um capítulo dedicado a “ociosos, vagabundos, 

mendigos e outras pessoas suspeitas”, que eram tidos como delinquentes 

permanentes, visto que não poderiam sobreviver de outro modo sem que cometessem 

furto ou estelionato, segundo o pensamento da época. Assim, a polícia passou a ter 

listas com suspeitos e um catálogo de operários que trabalhavam nas fábricas com a 

descrição de seu comportamento. 

Durante o fascismo, foi promulgado o Texto Único, que possuía um capítulo 

denominado “Disposições relativas às pessoas perigosas para a sociedade”, no qual 

criminalizava os “ociosos”, os “vagabundos habituais”, as “pessoas designadas pela 

opinião pública como perigosas socialmente”, os antifascistas, dentre outros. 
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Assim, adotou-se um tipo penal de autor que condenava os indivíduos não pelo 

cometimento de um crime ou ilícito penal, mas por pertencer a determinadas 

categorias de pessoas, que eram consideradas perigosas para a segurança e para a 

moralidade pública, sendo esta definição extremamente vaga e genérica. Além disso, a 

decisão tinha caráter não público, o que somado à impossibilidade de defesa, à falta 

de legalidade e à discricionariedade em sua aplicação tornam tais medidas puramente 

potestativas e, portanto, com natureza administrativa. 

Estas medidas de prevenção foram estendidas aos indiciados por associação 

mafiosa, podendo a polícia proceder à prisão, em muitos casos, mesmo sem a 

ocorrência de flagrante. De outro lado, a promulgação da Lei Reale, em 1975, também 

ampliou o âmbito de incidência dessas medidas de prevenção aos que realizassem atos 

preparatórios de delitos contra a personalidade do Estado ou a incolumidade pública, 

aos envolvidos com tráfico ilícito, aos indivíduos “tendentes a delinquir” ou dedicados 

ao favorecimento da prostituição, dentre outras hipóteses nas quais as pessoas são 

identificadas não com base em prova ou indício de terem cometido um crime, mas 

com base em suspeitas de que pudessem cometer crimes futuramente. 

  

Medidas cautelares de polícia judiciária 

Conforme Ferrajoli, as medidas cautelares de polícia são poderes instrutórios 

autônomos, que podem ser executados pelas forças policiais sem autorização prévia 

ou mandado da autoridade judiciária. Assim, a polícia judiciária possui duas categorias 

de poderes: a primeira, referente a restrição cautelar da liberdade pessoal do 

indiciado; a segunda, também de natureza cautelar, relativa às investigações sumárias 

e suas atividades instrutórias conexas. 

Um exemplo é a prisão em flagrante, que pode ser obrigatória em algumas 

hipóteses do direito italiano, ou facultativa. Nas hipóteses em que ela é obrigatória, a 

necessidade e urgência são presumidas, como nos casos de delitos associativos, de 

modo que a prisão em flagrante equivale a uma prisão de segurança pública, em 

virtude da suspeita de cometimento de outros crimes futuros. Outra espécie é a prisão 

judiciária, operada em caso de fundado perigo de fuga ou indiciamento grave do 

cometimento de um delito. Em virtude destas indeterminações, Ferrajoli afirma o 

caráter potestativo dessas medidas cautelares, independentemente de serem 

adotadas pela autoridade policial ou judicial. 
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A polícia possui, ainda, poderes instrutórios, como o interrogatório, tanto na 

presença de defensor, quanto sem defensor, imediatamente após o fato. Ferrajoli 

afirma que, em virtude da generalidade desta última hipótese, a tendência é de que 

esta forma de interrogatório, sem a presença de um defensor, prevaleça durante as 

investigações. 

Além disso, há o poder policialesco de proceder a investigações sumárias, 

podendo receber declarações de testemunhas ou do indiciado, assim como o poder de 

proceder a algumas formas de perquirição, sem mandado da autoridade judiciária, 

como no caso de flagrante delito ou evasão, motivos de urgência, ou indícios da 

existência de armas. Embora, nestes casos, a documentação elaborada pela polícia não 

possa ser utilizada como prova apta a fundamentar uma condenação, ela é valorizada 

na formação da convicção do juiz. 

  

Medidas de ordem pública 

Consistem em um conjunto de medidas atípicas deixadas completamente à 

discricionariedade da autoridade administrativa policial. São reservadas à competência 

funcional da polícia e, nessa medida, estranhas à atividade jurisdicional, não vigendo o 

princípio da legalidade e demais garantias. 

Tem-se, nessas hipóteses, um poder ilimitado que contraria a disposição 

relativa à liberdade dos indivíduos, que somente poderia ser restringida por meio da 

observância da legalidade e não através de tutelas administrativas. 

Ferrajoli também aponta o poder atípico da polícia de fazer uso de armas para 

além das hipóteses de legítima defesa ou estado de necessidade, como no caso de 

necessidade de impedir a consumação de delitos, ou seja, a partir da mera suspeita de 

possível cometimento de um crime futuro. 

Além disso, há uma série de medidas de exceção, conforme aponta o autor, 

pelas quais se podem adotar os provimentos indispensáveis para a tutela da ordem 

pública e garantia da segurança, não sendo estes, porém, especificados. São exemplos, 

nesse sentido, o estado de perigo público, no qual o prefeito poderia decretar a prisão 

de qualquer pessoa quando necessário para o restabelecimento da ordem pública, e o 

estado de guerra, quando fosse necessário dar à autoridade militar a tutela da ordem 

pública. 
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Segundo Ferrajoli (2002, p. 642), estas normas são “vistosamente 

inconstitucionais” que, enquanto continuarem em vigência, podem ser invocadas para 

subverter todo o rol de garantias penais e processuais e colocar o poder de polícia 

acima da Constituição. 

  

CITAÇÕES:  

FERRAJOLI, Luigi. O subsistema penal de polícia. In.: FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. 

3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 613-642 

 “Podemos ter um processo penal perfeito, mas ele será sempre uma pobre 

realidade se o monopólio judiciário do uso da força contra os cidadãos não for 

absoluto e exista uma força pública que aja sem vínculos legais.” (p. 614) 

 “Disto deriva uma diferenciação do nosso sistema punitivo, a qual se agrega 

àquela analisada no capítulo precedente: de um lado o direito penal e processual 

ordinário, dominado por via de princípio pela estrita legalidade e pela estrita 

submissão à jurisdição, e pelas garantias conexas da não derrogação da jurisdição e 

taxatividade do fato, das predeterminações legais e da determinação judiciária da 

medida da pena, da materialidade da ação, da concreta ofensividade do evento, da 

culpabilidade do autor, da presunção da inocência, do ônus da prova e do 

contraditório, assim como a motivação, a publicidade, a oralidade e a legalidade do 

processo e do procedimento; de um outro lado, um direito penal e processual 

administrativo, de atribuição em grande parte da polícia, mas, também, em parte da 

magistratura, e dominado de forma ampla pela discricionariedade administrativa.” (p. 

614) 

 “Não se pode esquecer, todavia - seja pela época e o regime político nos quais 

foram sistematizados e codificados, seja, sobretudo, pela identidade do esquema 

teórico que o fundamenta - que estas medidas reafirmam em larga parte um modelo 

nazista do "tipo normativo de autor" (Tãtertip) e aquele staliniano do "inimigo do 

povo". O pressuposto geral da sua aplicação não é, de fato, a comissão de um crime, 

mas uma simples qualidade pessoal determinada vez a vez com critérios puramente 

potestativos: aquela de "suspeito" ou de "perigoso", associada muitas vezes a 

elementos sintomáticos como a condição do condenado, ou do reincidente, ou do 

ocioso, ou do vagabundo ou similar.” (p. 615)  
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“Graças à sua ambígua configuração como função administrativa, auxiliar 

àquela judiciária, a polícia foge, em suma, do monopólio penal da violência 

institucional, que no Estado de direito é reservado de um lado à lei, com os vínculos de 

forma e de substância expressos pelas garantias penais e, por outro, ao juízo, nas 

formas reclamadas pelas garantias processuais. Ela se coloca, como disse Benjamin, 

em uma zona limite entre legislação e jurisdição, gozando da discricionariedade de 

uma e da força da outra, sendo, todavia, desvinculada das limitações e das fontes de 

legitimação em si mesma.” (p. 616) 

 “Na lógica do Estado de direito, as funções de polícia deveriam ser limitadas a 

apenas três atividades: a atividade investigativa, com respeito aos crimes e aos ilícitos 

administrativos, a atividade de prevenção de uns ou de outros, e aquelas executivas e 

auxiliares da jurisdição e da administração. Nenhuma destas atividades deveria 

comportar o exercício de poderes autônomos sobre as liberdades civis e sobre os 

outros direitos fundamentais.” (p. 617) 

 “É verdade que o encarceramento preventivo é o momento do processo 

ordinário e é ordenado por um juiz. Todavia, por causa dos seus pressupostos, da sua 

modalidade e da sua dimensão assumida, tornou-se o sinal mais vistoso da crise da 

jurisdição, da tendência a tornar mais administrativo o processo penal e, sobretudo, da 

sua degeneração no sentido diretamente punitivo.” (p. 619) 

 “O traço inconfundivelmente policialesco do instituto - que foi demonstrado 

no parágrafo 38, com a incompatibilidade em relação a todas as garantias penais e 

processuais, e antes de toda a presunção de não culpabilidade - resta no caráter 

arbitrário, em todos os casos não cognitivo, mas potestativo dos seus pressupostos. 

Pela sua natureza, de fato, não são passíveis de provas ou desmentidos nem "a 

gravidade" dos indícios de culpabilidade, tampouco as razões opinativas que possam 

fazer supor o '"perigo" de fuga, ou de turvação da prova ou de futuros delitos por 

parte do imputado. Este último motivo de captura, em particular, é irremediavelmente 

policialesco e revela o caráter da medida de prevenção e de defesa social 

verdadeiramente assumido pela custódia cautelar.” (p. 623) 

 “Justamente o desenvolvimento na recente legislação penitenciária e 

processual das alternativas à pena e ao processo, toma ainda mais intolerável o 

instituto da custódia preventiva e vem a reclamar - não apenas pela sua intrínseca 
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ilegitimidade, mas também pelos maiores paradoxos que pode provocar - a abolição e, 

em tempo breve, a gradual restrição.” (p. 624)  

“Em particular as medidas de segurança de detenção infligidas com a sentença 

de condenação e exauridas depois da expiação da pena (art. 211) não diferem desta no 

conteúdo senão pela maior aflição de vida à indeterminação da sua duração (art. 

208).” (p. 625)  

“Em todos os casos, também quando a medida de segurança é aplicada na 

sequência de uma condenação ou de arquivamento por ausência de imputabilidade, 

seguem-se propriamente comensuradas ao tipo não de crime, mas ao tipo e grau de 

periculosidade social do sujeito (...). E isto depende da já relevada natureza preventiva 

e não retributiva das medidas de segurança, isto é, do fato de que o crime e a 

condenação não são a causa, mas apenas - respectivamente - o sintoma e a ocasião de 

verificação da periculosidade social, em alguns dos casos não suficientes, em outros 

casos não necessários para a sua aplicação.” (p. 627) 

 “O fascismo introduziu estes horrores justificando-os com a oportunidade de 

impedir a promiscuidade entre os delinqüentes e os demais nos manicômios 

ordinários, como instrumentos "para a repressão e a cura" dos condenados enfermos 

mentais: cura repressiva ou repressão terapêutica, cuja natureza "cientifica" é bem 

ilustrada, com eloqüente brutalidade, pela justificação ao Código Rocco.” (p. 629) 

 ““O pressuposto comum a todas estas medidas não é o cometimento de um 

crime ou de outro ilícito, mas o fato, segundo o esquema do "tipo de autor" a uma das 

categorias de pessoas elencadas no art. 1, e facilmente identificáveis de forma 

potestativa tendo como base elemento sintomático genérico (...)." (p. 631) 

 “Quando se considera a total indeterminação da figura do "crime" e ainda mais 

aquela da "flagrância" - sempre configuradas nos crimes permanentes sejam eles quais 

forem - compreende-se o caráter inteiramente potestativo destes provimentos, pouco 

importando se tomados pela autoridade judiciária ou policial.” (p. 636) 

 “Isto quer dizer, na prática, um poder policialesco de perquirição 

indiscriminado: se não por outra razão, porque qualquer perquirição, por mais 

arbitrária que seja, pode ser sempre encampada pelo pretexto, de nenhum modo 

verificável, de que foi feita em busca de armas. Tudo isso autoriza ainda hoje falar de 

uma instrução de polícia, que precede e preconceitua o juízo.” (p. 638)  
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“Obviamente a documentação de polícia posta toda à "disposição do Ministério 

Público" (art. 357, parágrafo 4.°) não é prova e não pode ser referida na motivação. 

Mas isso não impede que a sua utilização, ainda que no debate para a admissão da 

causa, possa ser valorizada pelo juiz para estabelecer a credibilidade da pessoa 

examinada" (art. 500, parágrafo 3.°). E, é claro, em um sistema fundado na livre 

convicção, resta, pois, evidenciado o caráter pouco mais que formal da sua exclusão do 

juízo.” (p. 638) 

 “Embora se trate de medidas que incidam sobre direitos da liberdade de status 

constitucional, aqui não vige nem o princípio da estrita legalidade nem o princípio da 

submissão à jurisdição nem todo o conjunto das suas garantias conexas. Diversamente 

das medidas cautelares, colocadas à disposição da polícia judiciária e subsidiárias em 

relação à jurisdição, estas medidas são reservadas à competência funcional da polícia 

de segurança pública e são de todo estranhas à atividade jurisdicional e judiciária.” (p. 

639) 

 “A questão, todavia, não é decidida apenas no terreno das argumentações 

jurídicas. Estas normas, que se afirma responderem à necessidade de tutela preventiva 

da ordem pública contra o genérico "perigo de desordem" (art. 214), como se fossem 

um tipo de norma fundamental do ordenamento, são minas vagantes do ordenamento 

jurídico. Elas permitem, com base em medidas puramente potestativas, a suspensão 

administrativa da Constituição e, em geral, do ordenamento inteiro; e poderiam ser 

invocadas em qualquer momento para justificar uma subversão de poder. Significa 

dizer que, até sua derrogação expressa, elas constituirão uma pesada hipoteca sobre 

todo o conjunto de garantias legais e constitucionais, colocando o poder de polícia 

acima da Constituição.” (p. 642) 
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CAPÍTULO XII. O Subsistema Penal de Exceção 

Carollyne Pedroso Montijo 

Matheus Camargos 

 

 52. EMERGÊNCIA PENAL, RAZÃO DE ESTADO E ESTADO DE DIREITO 

 Ferrajoli inicia o capitulo explicando a respeito da legislação de exceção e a 

jurisdição que alteraram a fonte de legitimação política do direito penal e seus 

princípios. A cultura de emergência e a pratica de exceção são responsáveis pela 

involução do ordenamento punitivo, este que se expressa na reedição dos esquemas 

substanciais de uma tradição pré-moderna da tradição penal, que se caracteriza por 

técnicas inquisitivas e intenção da atividade de polícia. O autor vai passar por uma 

análise histórica para demonstrar como foi o caminho de construção da emergência 

penal e a violação das garantias. 

A concessão de emergência mencionada por Ferrajoli não está ligada ao critério 

informador do direito e do processo penal em situações excepcionais, como nos casos 

de terrorismo político por exemplo, mas se trata de um princípio normativo de 

legitimação da intervenção punitiva. Não se trata de um caráter jurídico, mas sim 

político. 

As leis de emergência acabaram por legitimar árbitros e abusos, a repressão ao 

terrorismo e à criminalidade organizada reclamaram processos difíceis e complexos no 

passado abrindo espaço para as injustiças involuntárias. Realmente em muitos casos as 

injustiças decorreram de leis, mas as críticas das leis excepcionais não afastam a 

responsabilidade dos juízes, que violaram as mesmas. 

  

2. Delito político. Duas tradições: razão de Estado e direito de resistência 

 Dois fatores destacados pelo autor colocaram em destaque os delitos políticos 

que colocam em perigo a soberania do Estado. São eles: a emergência do terrorismo 

político e o desenvolvimento de um direito penal de exceção na Itália. 

Delito político trata-se de uma categoria moderna que contrapõe a ideia de 

delito comum, apareceu na França do século passado, no transcurso da revolução de 

Julho. São figuras criminosas predeterminadas pela lei definidas pelo artigo 8 do 
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código penal Italiano, são delitos que ofendem um interesse político do Estado ou um 

direito político do cidadão. 

Ferrajoli destaca que os delitos políticos possuem resíduos dos chamados 

“crimina maiestatis” que são tipificações de atentados ou vilipêndios, crimes que 

possuem um significado indeterminado e absoluta generalidade, o que fere o princípio 

da estrita legalidade penal. 

Na concepção de crimes políticos existem duas tradições filosóficas opostas, 

que se intercalam historicamente. A primeira tradição está ligada ao direito de 

resistência, que foi concebido como um direito natural de grupos sociais organizados 

ou até mesmo do povo que se opõe contra o exercício abusivo do poder estatal. 

Ferrajoli faz uma crítica a essa tradição, usando o termo “antiquíssima”, por ter suas 

raízes no jusnaturalismo clássico, que desenvolve-se com as doutrinas paleocristãs, 

com doutrinas da Alta Idade Média germânica do tiranicídio e continua com a doutrina 

tomística da desobediência de leis injustas. Tradição que consolidou-se na Idade 

Moderna pelo jusnaturalismo racional e contratual, até ser sancionada pelo 

reconhecimento do “direito de resistência” em algumas Constituições 

contemporâneas do segundo pós-guerra. 

A segunda tradição tem base oposta, se caracteriza no princípio da razão de 

Estado. Princípio que informa a história pratica do Estado moderno e todo 

pensamento absolutista e autoritário, como por exemplo os relatos da obra de 

Maquiavel, “O Príncipe”. O princípio da razão do Estado significa a superioridade da 

razão política em relação ao direito e a moral, é um princípio inspirador de todas as 

filosofias politicas estatais, desde o absolutismo até as doutrinas revolucionarias. Já no 

direito e no processo penal essa ideia se funda na base dos modelos anti-liberais e 

anti-garantistas, que trata o delinquente político como inimigo, com base em critérios 

substanciais e instrumentos inquisitivos. 

 Tem-se então a primeira tradição que é pautada no direito de resistência como 

justificação do direito político e a segunda que usa da razão de Estado como 

justificação de sua repressão. Ambas são tradições opostas, concorrentes e convivem 

no pensamento e na praxe da política moderna, como por exemplo no ordenamento 

da Alemanha Federal que tem no seu ordenamento o direito de resistência e ao 

mesmo tempo um princípio de autotutela limitado pelo ordenamento democrático e 

liberal. É possível também encontrar em vários outros sistemas penais modernos, 
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sistemas que usam o princípio da razão do Estado para justificar tratamentos penais 

severos, agravantes especiais e procedimentos excepcionais. E por outro lado usam a 

tradição informada pelo direito de resistência como por exemplo a concessão de 

anistia, a proibição de extradição por delitos políticos e a atenuante por “dos motivos 

de particular valor moral e social”. 

Para Ferrajoli, o nascimento do Estado moderno na forma de Estado de direito 

põe fim a primeira tradição, sendo transmudada na versão conservadora do Estado de 

direito e da limitação e divisão dos poderes. A teoria de que no Estado absoluto o 

direito de resistência se justifica, perde parte de sua razão teórica e de sua justificação 

em um ordenamento que é sujeito a lei de todos os atos de Estado e as sanções penais 

decorrentes da violação dessas leis.  A resistência então se torna injustificada, pois a 

violação das leis impostas pelo Estado acarreta as sanções, o que traz a confusão entre 

direito e fato. 

O princípio da razão do Estado sempre inspirou as teorias do direito penal 

político, parte da legislação de polícia da Europa depois da segunda metade do século 

XIX, assim como o direito processual nos chamados “tribunais especiais”. 

O autor sustenta a tese de que o princípio da razão do Estado e incompatível 

com a jurisdição penal no contexto do Estado moderno de direito e quando esse 

princípio é utilizado não pode-se falar mais em jurisdição, mas sim em arbitro 

policialesco, repressão política, regressão neo-absolutista do Estado a formas pré-

modernas. 

 3. A Incompatibilidade entre Estado de direito e direito penal de exceção 

 Partindo da análise de Voltaire e Maquiavel, razão de Estado trata-se de uma 

palavra inventada para servir de justificação para os tiranos e além disso como uma 

“norma de ação política” ou seja, é um princípio de auto regulação da política como 

atividade ao “bem” ou a “potencia” do Estado, dotada de autonomia em relação a 

outros valores, uma fonte de legitimação autônomas das escolhas e dos meios a tais 

fins adotados. Essa ideia de razão do Estado é moderna e contrapõe o modelo 

medieval e cristão que sujeitava o poder político à vontade divina e aos vínculos de 

natureza moral e religiosa. 

Para Ferrajoli essa ideia encontra-se rastreada no pensamento político 

moderno das teorias do realismo político de Maquiavel e Carl Schimitt e a teoria 
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filosófico-historicista do idealismo. Nas duas versões o direito e a moral são 

submetidos pela razão de Estado. 

Tem-se então a contradição entre razão de Estado e Estado de direito. 

Enquanto a primeira tem como critério regulador a subordinação dos meios ao alcance 

dos fins políticos que está ligada ao soberano, o segundo é a subordinação dos fins 

políticos ao emprego dos meios judiciais prestáveis vinculados pela lei. A razão do 

Estado é um fim fundado em si mesmo, já o Estado é um meio justificado pela sua 

finalidade que é a tutela dos direitos fundamentais.  

Enquanto a razão de Estado é pautada pela discricionariedade do soberano, a 

jurisdição se vincula a lei, à predeterminação legal e taxativa das hipóteses de crime. A 

razão de Estado persegue a verdade substancial, já a jurisdição persegue a verdade 

formal ou processual, utiliza-se da presunção de não culpabilidade, o ônus da prova e 

o contraditório. 

 

 53.  AS TRÊS FASES DA EMERGÊNCIA PENAL   

1. A primeira fase: o direito especial de polícia 

 O livro demonstra quais foram as etapas e os instrumentos utilizados para 

construir o direito especial ou excepcional. 

A primeira fase vai de 1974 a 1978, nessa época as leis excepcionais não tinham 

relação com o terrorismo e com a criminalidade organizada. Não eram leis que 

incidiam de forma direta nas garantias do subsistema penal ordinário. Como exemplo 

dessas leis se destacam a Lei Bartolomeu e a Lei Reale emanadas quando antes de ser 

manifestado o terrorismo. As inovações introduzidas por essas leis estendiam e 

reforçavam os poderes de polícia, não para endurecer o instrumento judiciário, mas 

para limitar os poderes dos juízes que eram acusados de atrapalhar a atividade 

policialesca pelo excessivo aspecto garantista. Nessa época a polícia era o aparato 

institucional privilegiado no combate à criminalidade, estava à frente do direito penal 

e processual de polícia. Tinha-se aqui dois sistemas, um ordinário e outro especial, um 

judiciário e outro policialesco. A crítica feita a essa fase era que se tentava burlar o 

papel garantista da magistratura adotando medidas insuficientes contra o terrorismo. 

   2. Segunda fase: o direito penal político especial 
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 Foi ao final do ano de 1979 que surgiu uma legislação antiterrorista e um 

direito político penal de exceção. Na segunda fase o papel se inverte e a magistratura 

que assume a luta contra o terrorismo. Nesse período foram adotados vários meios 

afim de combater a criminalidade, entre eles estão a agravante especial da “finalidade 

de terrorismo” e a sua não compensação com as atenuantes e o consequente aumento 

rígido e automático, as reduções de penas e as indulgencias instrutórias 

concedidas de maneira discricionária, o interrogatório sem a presença do 

defensor, entre tantas outras.  

     Para Ferrajoli é difícil saber como essas medidas contribuíram para combater 

o terrorismo e a criminalidade, pois apenas transformou o processo em uma máquina 

e um “braço acionável” contra todas as garantias, tais como o contraditório e a 

presunção de inocência. 

   3. Terceira fase: o direito penal diferenciado 

 As práticas de emergência antiterrorista difundiram-se no sistema penal 

caracterizando as duas linhas de tendência que Ferrajoli analisou no capítulo 10 do 

livro. De um lado a subjetivação penal por tipo de autor ou de detento e por isso o 

desenvolvimento de mais direitos penais especiais e diferenciados e por outro lado o 

crescimento da discricionariedade. Em relação as leis da terceira fase tem-se a criação 

em 1981 dos pequenos acordos, em 1982 os prêmios de arrependimento e em 1986 as 

medidas alternativas a pena. 

Após a análise das três fases, o autor destaca três aspectos estruturais, 

primeiro a deformação substancial e subjetiva de todos os elementos do fenômeno 

penal – crime, processo e pena-, em segundo o gigantismo dos maxiprocessos e os 

abusos judiciários, em terceiro a conotação policialesca na função judiciária. 

 

 54    – LINEAMENTOS DO DIREITO PENAL ESPECIAL OU DE EXCEÇÃO  

 1.  A mutação substancial do modelo de legalidade penal 

A primeira modificação referente ao modelo clássico de legalidade penal, 

quando se trata dos processos de emergência, é a mutação substancial dos momentos 

referentes a técnica da punição, deduzida por meio do paradigma do inimigo. 

Referida mutação evidencia uma caracterização do direito penal de 

emergência, que se verifica mais um direito penal do réu do que do crime. Para a 
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referida caracterização, algumas figuras de qualificação penal se destacaram, como 

delitos associativos, o concurso moral e a agravante da “finalidade do terrorismo” 

como análise subjetiva da prática de delitos, assim, fórmulas indeterminadas e 

subjetivas dariam corpo a suposições sociológicas geradas a partir de uma verificação 

da personalidade dos imputados ou da verificação ideológica do sinal terrorista. 

Observa-se, assim, que nestas figuras de qualificação penal abordadas, o fato analisa 

as circunstâncias da vida do imputado e é pouco analisado pela acusação, bem como 

pouco refutável por aquele de defende, configurando-se como um delito de status. 

A partir disto, verifica-se como resultado um modelo de antijuricidade 

substancial e formal, que passa a investigar o réu e não o crime, correspondendo a 

concessão ontológica do crime, bem como a ideia de que deve haver punição tanto 

pelo que se fez quanto pelo que se é. 

De maneira conexa ao assunto abordado, há a verdade processual, que se 

destaca nos processos inquisitórios, visto que a ideia amigo/inimigo se verifica em dois 

sentidos. Inicialmente, observa-se o igual sentido na acusação e juízo, bem como 

transformação em um ambiente de combate ao crime, deixando de ser um processo 

informativo, em que o juiz busca a verdade com indiferença, e se transformando em 

processo ofensivo, em que o juiz passa a ser inimigo do acusado, deixando de lado a 

busca pela verdade. Em segundo plano, há relação com o objeto processual, que vai de 

encontro com as figuras de qualificação penal destacadas, pois caso o pressuposto da 

pena seja representado pela subjetividade da personalidade do acusado, há acusação 

inquisitória sobre o indivíduo, que se verificará também pelo comportamento 

processual. 

Obviamente, a subjetivação do processo geraria a carência de sentido das 

garantias processuais clássicas, como princípio do contraditório, presunção de 

inocência. 

Por fim, cumpre ressaltar que a alteração subjetiva e substancial também tem 

repercussão na execução da pena, já que pode ser verificada diferenciação e 

personalização. Há uma confusão entre processo e pena, sendo que o primeiro se 

destaca como um momento aflitivo de penalização preventiva, e a segunda se verifica 

como um modo de instrução voltado a entregar o réu à acusação, bem como forçar a 

confissão ou colaboração em troca de favores ou garantias, deixando de lado ideais de 
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detenção do modelo liberal. Deste modo, observa-se que a penal de restrição de 

liberdade se aglomeram penas sobre penas vinculados ao réu e não ao delito. 

  

2 .  O garantismo processual e os maxiprocessos 

 O gigantismo processual é o segundo elemento estrutural referente ao direito 

penal de exceção, e se desenvolve em três planos: horizontalmente, com instauração 

de grandes investigações em face de vários acusados, mediante prisões com bases em 

indícios frágeis; verticalmente, por meio da multiplicação da responsabilidade de cada 

réu sobre os delitos atribuídos; temporalmente, com a morosidade e prolongação dos 

processos. 

A expansão do processo se deu em virtude da mutação substancial, das figuras 

de qualificação penal e dos métodos de busca pela verdade, já destacados. 

O gigantismo processual se destacou pela possibilidade de cometimento de 

abusos, visto que nele se pode desenvolver a união de prisão preventiva e colaboração 

premiada, que serviria como modo de ratificação da acusação. Assim, essa união, na 

prática, se verifica como verdadeira fonte de arbítrios, visto que o preço das 

colaborações não se limitou a redução das penas, mas também foi utilizado como 

modo de favores ilegítimos. 

Por fim, destaca-se que o modo inquisitório atribuído à emergência é 

eminentemente autoreflexivo. Porém, instrumentos garantidos à magistratura na 

segunda fase de emergência alteraram de maneira profunda o método processual 

quanto a pressão sobre os réus e obtenção de colaborações e confissões dos corréus. 

  

3 . A deformação policial da jurisdição de emergência 

 O terceiro ponto em que se pode resumir as deformações da justiça penal 

estabelecida pela emergência é a contaminação policial. 

A distinção entre costume policialesco e judiciário é o complexo de 

diferenciações que atribuem à polícia função político-administrativa, que prioriza o 

resultado em face dos meios de obtê-lo, enquanto ao judiciário os referidos meios são 

prioritários. A primeira diferenciação se dá pela natural parcialidade da polícia, que 

deve descobrir e capturar os delinquentes, em face da imparcialidade do juiz. A 

segunda diferenciação se dá pelo caráter discricionário e preventivo da polícia, que 
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possui como tarefa primária garantir a segurança de todos contra delitos futuros. A 

terceira diferenciação é próprio do poder da polícia e se dá pela sujeição a que se 

estabelece o inquirido, que costuma ser em segredo e pode gerar abusos. 

Nada é mais discricionário do que o poder inquisitivo que possui como 

finalidade a confissão ou colaboração do acusado por meio da prisão preventiva e 

incerteza da pena. O aspecto central do processo se torna o segredo do confessionário 

e nesta relação de segredo, a jurisdição perde o lugar, o que permite todo arbítrio, 

como ameaças para satisfação da acusação e redação de atas de interrogatórios que 

não demonstram o momento real do ocorrido. 

  

4 .  O futuro da jurisdição penal 

 O paradigma do direito penal de exceção foi alterado com o Código de 

Processo Penal, haja vista a separação entre juiz e acusação, bem como a supressão do 

juiz instrutor, além da diminuição da contaminação da polícia na função jurisdicional. 

Como havia dificuldade na diferenciação entre o sistema policialesco e 

jurisdicional, haviam danos aos cidadãos quanto a perversão da polícia do subsistema 

judiciário, que foram mais graves do que os danos decorrentes da usurpação da 

competência judiciária pela polícia. Isto porque por mais que a polícia possa cometer 

diversos arbítrios, ela está submetida ao controle posterior de um órgão judiciário, 

capaz de reparar os danos, diferentemente dos abusos cometidos pelos juízes. Além 

disso, a contaminação pela polícia da jurisdição reúne vícios dos dois subsistemas, 

unindo arbítrio da polícia à morosidade e formalismo dos procedimentos que podem 

prolongar por anos está abusividade. 

Com o novo código, observa-se o distanciamento do papel do judiciário e da 

polícia, extinguindo a figura do juiz de instrução, sendo que agora a acusação pertence 

ao Ministério Público, que possui o papel de instrutor e os juízes de audiência 

preliminar não praticam investigação, cabendo a eles verificar o material probatório. 

Ocorre que as funções da polícia estão concentradas na fase investigativa 

preliminar e de responsabilidade do Ministério Público. Assim, novos ritos acabaram 

fazendo com que este órgão se tornasse um senhor do processo, pois muitas questões 

são decididas de maneira discricionária por parte da acusação pública, que pode 

realizar acordos com os imputados. Sabe-se que o imputado pode rejeitar a proposta 
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de acordo estabelecida e preferir o julgamento, porém a entidade dos benefícios, 

quando comparada aos riscos da condenação, pode acarretar em interesse inclusive de 

um inocente. Por isso, o mecanismo premiador e transacional, acarreta em um destino 

do imputado nas mãos do acusador, que pode ter um poder maior do que aquele que 

o juiz instrutor detinha. 

Por fim, permanecem inalterados a semântica dos fatos típicos puníveis, que 

são os indeterminados e subjetivos do Código Penal, bem como o modo diferenciado 

da execução da pena de acordo com valorações da personalidade do preso e das 

medidas discricionárias impostas aos mesmos, sendo as duas situações consideradas 

perversão substancial do sistema de legalidade penal. Já quanto ao gigantismo 

processual, este tende a diminuir em virtude da simplificação dos processos. 

  

55 – MEIOS E FINS PENAIS: DEPOIS DA EMERGÊNCIA  

1 . Se o fim justifica os meios, Estado de necessidade e Estado de direito 

 Inicia-se o presente capítulo com o seguinte questionamento: a mutação 

estabelecida pela emergência na fonte de validação do direito penal é justificável, em 

qualquer sentido? 

Em resposta a algumas questões filosóficas, observou-se que as indicações mais 

relevantes para imposição destas questões são as que foram propostas por Hobbes, 

que afirmou existir apenas um caso em que o estado de necessidade legitima de modo 

político a quebra com as regras do jogo, qual seja, o estado de guerra interna ou 

externa, pois, neste caso, não se considera um súdito ocasionar um dano a uma pessoa 

inocente quando isto é feito para benefício de Estado e sem violar convenções prévias. 

Quanto a rebelião, entende ser um regresso a condição de guerra, sendo que a pessoa 

que atenta contra o Estado é vista como inimiga e não deve prevalecer regras de 

direito neste caso, mas sim regras de força. 

Ao analisar o terrorismo na Itália, observou-se a questão de política pública que 

sempre oscila e se contradiz, visto que, por um lado, sempre se nega que o terrorismo 

deva ser classificado como guerra civil. Por outro lado, insiste-se que o terrorismo 

demonstra um ataque diferente de outros acontecimentos criminais contra 

instituições democráticas, sendo assim, ao atacar o Estado se verifica um ato de 

guerra. O autor entende que o primeiro ponto seja verdadeiro, visto que somente os 
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terroristas pensam seriamente em colocar em perigo as bases do Estado, sendo que a 

legislação e jurisdição de emergência são injustificadas. Assim, o primeiro ponto se 

observa um direito ilegítimo e no segundo um não direito. 

Este assunto é de extrema relevância para o estudo do garantismo do direito 

penal, sendo que a razão jurídica do Estado de direito, não verifica inimigos ou amigos, 

mas inocentes ou culpados, bem como não aceita exceções as regras, salvo quando 

verificado fato extra ou antijurídico. Quanto a jurisdição, o fim não justifica os meios, 

pois os meios (regras e formas) são considerados garantias de liberdade e verdade, 

enquanto o fim não é considerado um triunfo sobre o inimigo, mas sim a verdade 

processual. 

Verifica-se que o senso comum de que leis excepcionais eram necessárias na 

política e legítimas; que as garantias processuais de verdade e liberdade se aplicam 

para processos ordinários apenas; que quanto a justiça o fim justifica os meios, visto 

que os meios podem ser alterados; permaneceu por muito tempo, mesmo com o fim 

da emergência do terrorismo que acabou trocada por outras emergências criminais, já 

que rompeu com o valor dos princípios. 

Por fim, observa-se que o Novo Código de Processo Penal não poderia ficar 

imune à regressão do próprio significado de direito, sendo que foi elaborado posterior 

a três leis excepcionais. 

  

2 . Perspectivas de reforma da legislação 

 Hoje, uma nova ideia garantista de direito penal supõe o fim do período de 

emergência. Observou-se que, para que a “ordem normal” não seja corrompida e para 

impedir que as leis se “arme contra ninguém”, deveria primeiramente suprimir 

qualquer modo de direito penal especial, iniciando pelo “delito político” seja no 

sentido objetivo ou subjetivo. Isto porque os delitos políticos não são considerados 

diversos daqueles de lesa majestade e devem ser excluídos, já que não se justificam 

atualmente. 

Assim, para o direito não deve existir delinquente político, mas comum, visto 

que nenhuma situação que não seja considerada crime possa ser penalizada pelo 

caráter objetivamente político, assim como nenhum delito seja observado de modo 

diverso dos demais em virtude do caráter subjetivamente político. 
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A mesma ideia vale para demais figuras de delitos especiais, que são 

reconduzíveis a fenomenologia criminal, como bandidagem, máfia, que não são 

determinadas por uma especificidade de bens jurídicos protegidos. Além disso, a 

exclusão das tipologias do autor garante segurança contra abusividades e perversões 

inquisitivas, bem como visa a igualdade. 

A reforma penitenciária e do novo Código de Processo Penal deveria ser pauta 

de discussão. A diferenciação entre direito penal e processual é uma estratégia 

contingente e transitória de diminuição do desconforto penal e visa a superação, que 

não pode ser observada fora da perspectiva reformadora contrária ao velho Código 

Penal. Isto necessita de uma projeção legislativa, que unicamente poderá determinar 

uma nova codificação voltada a restauração da legitimação formal ou substancial de 

jurisdição, com as devidas garantias aos indivíduos. 

Referida projeção visa reabilitar a forma da lei penal, para evitar que as leis 

sejam incapazes de estabelecer limites aos abusos judiciais; o conteúdo, de forma a 

recuperar uma dimensão axiológica a nível da Constituição. Nesta recodificação, 

deveria despenalizar os menores crimes, que não justificam penas ou processos, 

ampliando a tutela cível e administrativa para atender a certos institutos abordados 

pela tutela penal, além de suprimir figuras penais indeterminadas, eliminar do sistema 

os modos ocultos de responsabilidade coletiva ou objetiva e diminuir penas de 

maneira drástica, determinando um limite de máximo dez anos para qualquer crime. 

  

3 . Dois pontos de vista para uma deontologia da jurisdição   

Verifica-se uma nova ideia garantista do direito penal que possui como 

pressuposto uma redefinição axiológica da jurisdição e legislação, a partir de dois 

pontos: jurídico ou interno da Constituição, que observa os direitos fundamentais e 

princípios como critério de validade; e ético-político ou externo da sociedade, que se 

valora a justiça frente aos sujeitos que tiveram direitos violados ou não satisfeitos. 

Assim, o primeiro ponto garante aos juízes e operadores do direito de constatar 

desvio interno do ordenamento entre o dever ser efetivo e normativo. Já o segundo 

ponto refere-se aos indivíduos, ou seja, aos componentes mais frágeis da sociedade. 

A partir do primado dos direitos fundamentais surgem duas aquisições de 

deontologia judiciária, quais sejam, consciência profissional do juiz, que deve garantir 
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os direitos fundamentais dos indivíduos; e o valor que os juízes devem atribuir as 

jurisdições diante da opinião pública, se forma a exercitá-la tanto no sentido liberal 

quanto no sentido social de relevância. É através destas vias que o Poder Judiciário 

atende a soberania popular, sendo que por esta base poderá fundar-se uma cultura 

não corporativa referente a independência do poder judiciário como contrapoder 

institucional. 

A emergência contra o terrorismo do final dos anos setenta e aquela genérica 

em desfavor da criminalidade organizada do fim dos anos oitenta se ofuscaram devido 

aos pontos de vista axiológicos abordados, para grande parte dos magistrados, 

substituindo-os por apenas um fundamental ponto, qual seja, defesa do Estado contra 

criminalidade e razões de repressões eficazes. Atualmente, os dois horizontes 

axiológicos supõem o fim de recuperação de uma dimensão política e axiológica do 

garantismo. 

  

CITAÇÕES 

“Disso resulta um modelo de antijuricidade substancial e também formal ou 

convencional que solicita investigações sobre réus e não sobre crimes, e que 

corresponde a uma velha e nunca abandonada tentação totalitária: a concessão 

ontológica – ética ou naturalista – do crime como mal quia peccatum e não 

apenas quia proihibitum, e a ideia que se deva punir não apenas por aquilo que se 

fez mas por aquilo que se é.” (p. 660) 

 “o processo não é mais aquilo que Beccaria chamava de 'processo informativo', 

isto é, 'a busca indiferente do fato', onde o juiz é um 'pesquisador indiferente da 

verdade', mas transformou-se naquilo que 'chama-se processo ofensivo', no qual 'o juiz 

torna-se inimigo do réu, de um homem encarcerado..., e não procura a verdade do 

fato, mas procura no prisioneiro o delito, e o insidia, e crê perder se não consegue 

fazê-lo e de não fazer jus àquela infalibilidade que o homem se irroga em todas as 

coisas.” (p.660) 

 “Os processos tomaram, assim, a forma de labirintos intrincados, de modelos 

em expansão entrelaçados entre si e concorrentes, de montanhas de papel 

mensuráveis por toneladas, por dezenas de mil páginas com a conseguinte 

neutralização do princípio da publicidade do processo e as possibilidades materiais de 

defesa.” (p. 661)  
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“De outra parte, o gigantismo processual representou, por sua vez, um terreno 

próprio a todo tipo possível do abuso.” (p.662) 

 “Nada, de fato, é mais discricionário e fora do controle do que o poder 

inquisitivo que tem por fim a confissão ou a colaboração do imputado por meio 

daquele moderno tormento que é o encarceramento preventivo e a incerteza da pena 

comparadas com o procedimento processual.” (p. 663)  

“No entanto, a entidade dos benefícios é tal que, comparada aos riscos que a 

condenação com o juízo público pode acarretar, até um inocente teria interesse em 

aceitá-las em troca de uma confissão ou da colaboração com a acusação.” (p.665)  

“Isto quer dizer recodificar, com base em um rigoroso critério de economia, os 

bens jurídicos que são meritórios de tutela penal...” (p.670)  

“A esses dois pontos de vista fez substituir um só, fundamental, que é a defesa 

do Estado contra o ataque da criminalidade e as consequentes razões de eficácia 

repressiva.” (p. 672).  

“O bem do Estado, é a norma principal do “direito de emergência” (p. 650) 

 “Delito político é, no entanto, uma categoria moderna relativamente recente, 

que faz a sua primeira aparição legislativa, em contraposição a “delito comum” na 

França do século passado.” (p. 651) 
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QUINTA PARTE 

PARA UMA TEORIA GERAL DO GARANTISMO 

 

CAPÍTULO XIII. O que é Garantismo 

Ana Luísa Araújo Morais  

William Henrique Marques  

 

Ferrajoli inicia o décimo terceiro capítulo com a conclusão de que embora a 

teoria garantista seja “um parâmetro de racionalidade, justiça e de legitimidade da 

intervenção punitiva”, na prática, há reiterado desrespeito a este sistema, o que o 

torna simples referência com ideologias mistificadas. 

A partir dessa consideração, a fim de destacar as formas pelas quais o 

garantismo deve atuar, Ferrajoli resgata os três significados da teoria, quais sejam, o 

modelo normativo, a teoria jurídica e a filosofia política. 

O primeiro deles, nada mais é que um modelo normativo que busca a estrita 

legalidade como meio à contenção do Estado no que tange às intervenções nas 

garantias individuais, maximizando-as, dessa forma. Logo, todo sistema que 

normativamente e efetivamente atente a este fim, é garantista. É sob essa ótica que 

surge a ideia do garantismo como modelo limite, a partir da qual há a concepção de 

que existem diversos níveis de garantismos pelos quais se pode classificar um Estado, 

conforme as garantias constitucionais e a atuação deste sob os direitos individuais, 

sobretudo a liberdade.  

Já o segundo significado do garantismo, como teoria jurídica, possui o condão 

de estabelecer a validade e a efetividade das normas. Isso porque, há a nos Estados 

hodiernos a tendência de estabelecer modelos normativos garantistas e realizar 

práticas operacionais destas normas, contrárias ao garantismo, motivo pelo qual 

houve a necessidade do garantismo como “teoria da divergência entre normatividade 

e realidade, entre direito válido e direito efetivo, um e outro vigentes”. É sob esse viés 

que o garantismo atua como legitimação, ou perda desta, do direito penal. Por fim, 

ainda no caráter do garantismo como teoria jurídica, Ferrajoli afirma que esta é 
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científico-jurídica a medida que evidencia as antinomias do direito penal, o que é 

incomum, uma vez que o juspositivismo opera de forma a incentivar a ocultação ou 

enquadramento destas antinomias. 

O garantismo como filosofia jurídica, por sua vez, consiste em, a partir da 

separação entre direito e moral, entre validade e justiça, ser e dever ser e entre ponto 

de vista interno e externo, exigir que seja externa a justificação da intervenção do 

Estado nos direitos individuais tutelados pela norma. Isso porque, com base na teoria 

ilumista, o ponto de vista externo se trata dos valores pré-jurídicos, fundadores 

(também chamados de direitos naturais), cuja proteção e satisfação é a razão da 

criação do Estado e da lei. Nesse sentido, a violação ou confusão do ponto de vista 

externo com o interno, desenvolve a conclusão de que o Estado e o direito possuem 

fins em si mesmos (e não na tutela de direitos fundamentais, ou ponto de vista 

externo), o que, logo, desencadeia um estado autoritário. 

Sendo assim, tendo em vista que a separação entre direito e moral é 

pressuposto metodológico do garantismo, Ferrajoli afirma que este possui alcance 

filosófico geral – e não apenas na seara penal -, uma vez que é útil a uma análise meta 

jurídica realizada entre direito e valores éticos e políticos externos; jurídica no que 

tange à relação entre princípios constitucionais, leis ordinárias e suas aplicações e, por 

fim, sociológica conforme a efetividade do direito na prática. 

Em seguida, Ferrajoli trata da relação entre Estado de Direito e legalidade, a 

partir da concepção de que, o Estado de Direito, formado pelo garantismo, deve ter o 

poder legislativo penal submetido a ordens abstratas consubstanciadas na 

Constituição Federal – per lege – enquanto o poder judicial deve estar adstrito à lei – 

sub lege. 

Nessa lógica, sub lege se traduz no princípio da legalidade, o qual, possui dois 

significados: formal, entendido como a lei deve dispor o poder e substancial no 

entendimento de que  lei deve limitar o poder, condicionando sua forma e conteúdo. 

Assim, nesse segundo significado, que engloba a primeiro, o exercício do poder é 

formalmente e substancialmente limitado pela lei e é exatamente nessa acepção que, 

segundo Ferrajoli, Estado de Direito é sinônimo de garantismo. Desse modo, tal 

sistema  não é somente regulado pela lei, mas possui atuação formal desta limitando o 

exercício de qualquer poder público – legislativo, executivo e judiciário, bem como viés 
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substancial a partir da compreensão de que os direitos individuais resguardados pela 

constituição devem ser parâmetro de limitação à atuação desses poderes. 

A importância da diferenciação entre legalidade formal e substancial, como 

condições da validade do poder, reside na compreensão da relação entre democracia, 

que se trata de quem e como se deve decidir e Estado de Direito que diz respeito ao 

que se pode decidir. Em outras palavras, para Ferrajoli, ao se dizer estado 

democrático, refere-se ao sistema político, sobre quem o decide, o povo, e 

sobre como se decide, através do voto; e ao definir um Estado como de direito, fala-se 

do limite a atuação desse povo, ou seja, sobre o que este pode decidir. Nessa lógica, 

para o autor, os direitos fundamentais atuam como limitação ao que se pode decidir, 

ou seja, um assunto poderá ou não ser submetido à votação e decidido conforme a 

maioria, tendo em vista se este se trata ou não de um direito fundamental. É nesse 

sentido que o Estado de Direito se contrapõe ao estado absoluto, uma vez que, no 

primeiro, há direitos que ainda que seja interesse da maioria não podem ser 

suprimidos, enquanto que no segundo, sob o fundamento de vontade da maioria é 

possível a supressão de direitos. Assim, Ferrajoli conclui que o regime democrático é o 

mais satisfatório no que tange a quem e a como se decide, todavia apenas “a vontade 

da maioria” não é suficiente para legitimar algumas violações, razão pela qual é 

imprescindível a existência do Estado de Direito para que haja a limitação do poder de 

decisão de um povo sobre alguns direitos fundamentais, tal como a liberdade. 

Em seguida, ainda acerca do Estado de Direito, Ferrajoli traz à tona a diferença 

entre o Estado liberal e o Estado Social. Inicia destacando que, em princípio, o Estado 

de Direito foi concebido para limitar a atuação estatal, ou seja, ao garantir direitos 

individuais visava uma atuação negativa, de não fazer. Todavia, posteriormente houve 

a necessidade de se estender o rol de direitos fundamentais e contemplar nestes além 

dos individuais os chamados sociais. Estes, por sua vez, pressupõem uma atuação 

positiva do Estado, ou seja, este deve atuar a fim de garanti-los. Logo, existem duas 

categorias normativas: as positivas que se tratam dos direitos sociais, que são 

obrigações do poder público para com os cidadãos, assegurados pelo Estado de Direito 

Social, e as negativas que consistem nos direitos individuais, como limites a atuação do 

Estado, preocupação do Estado de Direito liberal. 

Para Ferrajoli, o sistema garantista é aquele que acopla tanto normas restritivas 

da atuação estatal no âmbito de direitos individuais, como normas que instituem 
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deveres públicos na seara de direitos sociais, o que nada mais é que um Estado mínimo 

no direito penal e máximo na satisfação da qualidade de vida dos cidadãos. 

Por fim, o autor tece a crítica de que, apesar da tutela aos direitos sociais ter se 

tornado preocupação dos sistemas normativos dos países nos últimos anos, estes 

sistemas ao positiva-los não normatizaram a forma pela qual se daria a realização 

destas obrigações. Assim, para Ferrajoli, se comparado aos direitos individuais, os 

sociais são bem mais difíceis de serem efetivados, uma vez que, enquanto os primeiros 

por se tratarem de obrigações de não fazer, não demandam custos ao Estado e por 

possuírem caráter ativo do cidadão, são facilmente tuteláveis e as normas que os 

violam possuem antinomias. Em contrapartida,  s segundos dependem de gasto 

econômico, são de atuação passiva, ou seja, dependem de um terceiro além do 

cidadão para se satisfazerem e suas normas possuem lacunas, e por tudo isso se 

tornam mais difíceis de serem efetivados. 

Diante disso, entendido o Estado de Direito como a junção de garantias liberais 

e sociais, este equivale ao significado de democracia substancial, a qual pressupõe não 

só quem e como irá se decidir – sentido formal – mas também que tal decisão, “além 

da vontade da maioria atenda os interesses e necessidades vitais de todos”. Nesse 

sentido, o Estado de Direito, pautado no sentido substancial da democracia, como 

sinônimo de garantismo, pressupõe a “expansão dos direitos dos cidadãos e 

correlativamente dos deveres do Estado, ou se preferir, na maximização da liberdade e 

das expectativas e na minimização dos poderes”. 

Ferrajoli, ao cabo conclui que para a existência de um sistema nesses termos, 

ao contrário do que pensavam os anarquistas ou marxistas, não há que se falar em 

eliminação do Estado, mas sim em “complexidade institucional”. 

Por fim, Ferrajoli reconhece que o ordenamento jurídico idealizado nos tópicos 

anteriores permite o maior distanciamento entre normatividade e efetividade, mas 

destaca que a disposição desses direitos fundamentais deve ser entendida como 

estipulação de valores, que em virtude de serem universais e imperecíveis, conquanto 

não sejam plenamente satisfeitos, devem ser incessantemente perseguidos por um 

Estado. Segundo o autor, tudo isso causa a ilegitimidade do Estado de Direito, todavia 

um pequeno nível desta é admitido, o que é inaceitável é isso tornar-se uma patologia. 

Isto é, a antinomia ou ações comissivas do Estado sobre direitos individuais e as 

lacunas ou omissão dos direitos sociais alcançarem altos níveis a ponto de ocasionar 
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demasiado distanciamento entre normatividade e efetividade dos direitos 

fundamentais que ocasionam a elevados níveis de ilegitimidade do Estado de Direito. 

Portanto, segundo conclusão de Ferrajoli, “o progresso do Estado de Direito e 

da democracia substancial, difícil e fatigante, consite, obviamente, bem mais que no 

crescimento das promessas, no desenvolvimento de garantias capazes de realiza-las”. 

O horizonte teórico do positivismo é traçado entre experiência 

jurídica e política moderna. Extraem-se da questão moderna a forma estatal do 

direito e a forma jurídica do Estado. 

O direito pré-moderno caracterizou-se pela diversidade de fontes e 

ordenamentos e seu caráter contraditório. “Diversas fontes em contradição entre si, 

algumas de incerta validade e nenhuma de exclusiva e exaustiva, equivalem à falta de 

um sistema formal de fontes positivas”. Nesse momento não havia distinção entre 

direito “positivo” e ciência do direito. Assim, a fonte de legitimação do direito e o 

objeto da ciência jurídica era a justiça ou o direito natural, extraídos da razão e da 

cognição, da ciência ou do saber jurídico. Diante desse cenário tem-se na 

positivação/estatização do direito determinada importância para seu crescimento nos 

planos jurídico, político e epistemológico. 

O direito moderno, por sua vez, se transforma no que tange ao aspecto legal 

em razão da mudança em sua fonte de legitimação, isto é, “não mais a veritas, mas 

precisamente a auctoritas”. A partir de então, verifica-se a possibilidade da separação 

do direito positivo da moral e da política bem como a separação entre ciência do 

direito e o próprio direito, sendo este, então, relativamente desvinculado da atividade 

dos juristas. Nesse sentido, o moderno direito positivo e o moderno Estado de direito 

consubstanciam-se no princípio da legalidade, de modo que este, ao passo que 

reconhece as normas como empiricamente dadas ou positivas, também constitui 

a moderna ciência como disciplina empírica ou positiva, sendo esta responsável por 

determinar e circunscrever o objeto. Imprescindível, nesse momento, as palavras de 

Ferrajoli: “Mais exatamente, entendido como fonte jurídica de legitimação, o princípio 

da legalidade representa um postulado jurídico do juspositivismo no qual se baseia a 

função garantista do direito contra o arbítrio”. 

A partir da concepção do princípio da legalidade como instância jusnaturalista 

de racionalidade e justiça extrai-se dois sentidos: a) a mera legalidade em seu aspecto 

formal de vigor das normas significa certeza e liberdade contra poderes desregulados 
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e; b) a estrita legalidade em seu aspecto substancial de validade das normas diz 

respeito a uma técnica de positivação e de estabilização dos direitos fundamentais dos 

cidadãos. 

Para além disso, na experiência moderna o referido princípio, levando em conta 

somente o reconhecimento das normas positivadas, possibilita uma ciência jurídica em 

que se constata a separação das normas em si mesmas. Explica-se, o princípio da 

legalidade pode ser vislumbrado tanto em um aspecto necessário quanto suficiente. 

Em relação ao primeiro, trata-se da mera legalidade enquanto condição necessária 

para obter-se a identificação das normas em que compõem o universo-objeto. Por 

outro lado, a estrita legalidade se apresenta enquanto condição suficiente, capaz de 

atribuir taxatividade às normas e assim possibilitar um sentido de verdadeiro ou falso 

das proposições sobre o direito. 

Assim, o princípio da legalidade proporciona a separação entre e a norma e o 

jurista e seus objetos de interpretação, ou seja, a norma enquanto fato empírico. 

Contudo, por serem fatos normativos e linguísticos, o problema consiste na regulação 

jurídica destes, tendo assim problemas metateóricos e teóricos para uma teoria geral 

do garantismo. 

 “Direito vigente” não quer dizer necessariamente observadas as condições de 

validade e efetividade, devendo-se observar tais aspectos em sua regulação de 

produção para verificar a respectiva correspondência. 

Juspositivismo dogmático: não desvincula o conceito de vigor das normas de 

sua análise de validade e efetividade. Podem ser analisados sob dois aspectos: 

ordenamentos normativos (vigentes – normas válidas) e ordenamentos realistas 

(vigentes – normas efetivas). 

Os defeitos preclusivos: a) análise e crítica da não efetividade das normas 

válidas (meramente aceitas como vigentes) e da efetividade das normas inválidas 

(transcuradas como não vigentes); b) análise e crítica da invalidade das normas 

efetivas (meramente aceitas como vigentes) e da validade das normas não efetivas 

(transcuradas como não vigentes). 

Identifica-se, assim, uma contraposição entre duas abordagens, 

uma exclusivamente normativa caracterizada pelo “dever-ser” normativo dos 

fenômenos jurídicos; e outra exclusivamente realista em que se descreve os 

fenômenos como realmente “são”. 
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Contudo, Luigi Ferrajoli menciona a necessidade da distinção do vigor das 

normas em ambos os aspectos – validade e efetividade – em razão de sua 

essencialidade para a compreensão da estrutura normativa do Estado de direito. 

Dentre as características observadas, vale destacar a ilegitimidade jurídica investida 

pelos poderes normativos, legislativo e judiciário, identificando-se a maior e mais 

ampla, porém inefetiva, limitação dos deveres nos níveis mais altos do ordenamento. 

Juspositivismo crítico: voltado à crítica do direito vigente quanto a não 

efetividade e invalidade, que reflete no trabalho do juiz e do jurista. 

A partir do juspositivismo crítico questiona-se dois dogmas do juspositivismo 

dogmático: a fidelidade do juiz à lei e a função meramente descritiva e valorativa do 

jurista na observação do direito positivo vigente. 

O dogma da obrigação de o juiz aplicar a lei não se sustenta nos Estados de 

direito dotados de Constituição rígida uma vez que o fato de uma norma encontrar-se 

expressa em um texto legislativo não obsta a possibilidade de esta ser considerada 

inválida pelo magistrado, ocasião em que este não deve aplicá-la. 

Lembrando que a aplicação reiterada da norma não implica que esta seja 

válida, haja vista que são qualificações jurídicas independentes da aplicação. 

É certo que, via de regra, o reconhecimento da invalidade dá-se por autoridade 

diversa do juiz, daí sua presunção de validade. Entretanto, tal presunção pode ser 

simplesmente superada por uma valoração crítica do juiz no sentido de objetar sua 

validez. 

Em relação ao segundo dogma, identifica-se, em verdade, uma confusão com a 

tese da avaloração da ciência jurídica e, portanto, desconsiderando-se tal confusão, 

assume-se que o jurista deve valorar a validade ou invalidade das normas. 

Juízo sobre o vigor das normas: ligado as condições de validade formal, isto é, 

formas e procedimentos do ato normativo e competência do órgão que emana. 

Consistem em adimplementos de fato. 

Juízo de validade: deve satisfazer condições de validade substancial, vinculadas 

ao seu significado. Diz respeito aos valores em que, se lesados, pode haver antinomia. 

Nem verdadeiros, nem falsos. 
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Portanto, tem-se uma aporia teórica a partir da dissociação estrutural entre 

juízo de vigor das normas e juízo de validade, como também não sendo possível 

concluir a verdade deste. 

Assim, é importante mencionar que nos Estados absolutos validade e vigor se 

equivalem “e os juízos de validade se resolvem nestes em juízos de fato sobre a 

presença ou não dos requisitos formais que condicionam o vigor”. Por outro lado, 

no Estado de direito as Constituições estabelecem direitos (invioláveis) que devem ser 

resguardados como condição de validade substancial das normas produzidas pelo 

Estado. Ou seja, os parâmetros de validade, aqui, consistem em valores e, portanto, a 

validade das leis não são mais verificáveis. 

Por conseguinte, não há mais que se falar em ausência de juízo de valor na 

hipótese de um magistrado vir a pronunciar sobre a validade das leis. E assim só existe 

a possibilidade de sujeição à lei no que diz respeito às leis constitucionais. 

Em decorrência da exigência de se ter previsão legal dos fatos definidos como 

crime, os juízos de valor se elevam aos níveis mais altos, de modo que assim deve-se 

admitir um poder de disposição do juiz pelo menos no concernente à invalidação das 

leis que possibilitam discricionariedade dos fatos como crimes. 

Então, o poder de disposição mediante valorações livres difere-se a depender 

do Estado, no caso do absoluto, não se admite a invalidação das leis ao passo que se 

admite a valoração livre dos fatos; noutro giro, no Estado de direito exclui-se a 

possibilidade de valoração livre dos fatos e, dado o enfraquecimento pela semântica 

da linguagem legal – tipos abertos –, admite-se então a livre valoração da invalidação 

das leis que admitem qualificação dispositiva dos fatos como crimes. 

As aporias do garantismo ora apresentadas dependem da distância entre a as 

promessas normativas e a prática do ordenamento, de modo que o encurtamento de 

tal distância ocorre em caso de boa articulação das técnicas garantistas. 

Constata-se nos Estados de direito uma viscosidade do poder ilegítimo e dos 

vícios que lhes distingue o exercício, quais sejam as antinomias – violações 

consistentes em comissões – e que se resolvem pela anulação das normas 

indevidamente vigentes; e as lacunas – violações em omissões – que perduram até a 

emissão de normas indevidamente não vigentes. No mais, o problema consiste no fato 

de que tais viscosidades persistirão até iniciativa em sentido oposto de órgãos 
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públicos, não tendo possibilidade da remoção destas pelos indivíduos que sofrem as 

violações. 

Vale ressaltar, no entanto, que o asseguramento da efetividade dos princípios 

garantistas visam reduzir os mencionados vícios e decorrentes aporias, que não são de 

todo elimináveis. 

Conclui-se, por fim, sob pena de incoerência e inconsistência cientifica do 

discurso sobre o direito, a impossibilidade de ocultação das antinomias e lacunas ou 

tampouco apoiar, segundo um aspecto avalorativo e contemplativo das leis (apenas 

porque vigentes), a concorrente validade de normas permissivas ou proibitivas de um 

mesmo comportamento. 

Conforme trabalhado anteriormente, existem duas orientações opostas que 

sempre dividiram o pensamento penal: autojustificação e heterojustificação. Aquela 

baseia-se nas culturas e modelos penais autoritários, enquanto esta nos modelos e 

culturas penais garantistas e, por isso, considerando-se o latente conflito entre Estado 

e cidadão ou entre autoridade e liberdade, caracteriza-se por mais generalizada. 

Doutrinas autopoiéticas: o Estado é um fim, e sob valores ético-políticos de 

característica suprassocial e supraindividual cuja conservação e reforço para o direito e 

os direitos devem ser funcionalizados. 

Doutrinas heteropoiéticas: o Estado é um meio, o qual se legitima pelo 

propósito de garantir os direitos fundamentais do cidadão, sendo politicamente 

ilegítimo em caso de não efetivação ou em caso dele mesmo violar estes direitos. 

Trata-se de doutrinas que se contrapõem sob os aspectos interno e externo da 

sociedade e das pessoas, respectivamente. 

 Os direito fundamentais se equivalem às faculdades ou expectativas de todos 

os que explicitam as conotações substanciais da democracia, sendo 

constitucionalmente integrados ao arbítrio da maioria como limites ou até mesmo 

relacionado indissociavelmente às decisões governamentais. 

No aspecto filosófico-político, o garantismo tem por essência uma fundação 

heteropoiética do direito, distante da moral sob alguns espectros. Assim, tem-se de 

um lado a recusa de um valor intrínseco do direito baseado meramente em sua 

vigência, e do poder meramente em razão de sua efetividade e no aspecto axiológico 

no que diz respeito ao ponto de vista ético-político ou externo, potencialmente 



141 
 

voltado para um aspecto crítico e transformador; e, além disso, do ponto de vista 

utilitarista e instrumental do Estado, visando somente o contento das expectativas ou 

direitos fundamentais. 

Por oportuno, destaca-se o ensinamento de Luigi Ferrajoli: “o pressuposto do 

garantismo é sempre uma visão pessimista do poder como maléfico, quem quer que o 

detenha, porque exposto, de qualquer maneira, em ausência de limites e garantias, a 

degenerar em despostismo”. 

A diferença entre o pressuposto de todo totalitarismo e contraposta pelos 

pressupostos do garantismo deve ser explicitada. Naquele caso, constata-se a 

funcionalização dos direitos dos cidadãos em detrimento dos interesse públicos 

superiores. E, no segundo caso, por sua vez, a funcionalização é dos poderes, públicos 

e privados a fim de se alcançar a tutela dos direitos civis fundamentais, sendo nesse 

âmbito limitados e disciplinados. 

Desta justificação externa se extrai que a não realização plena destes 

fundamentos e valores justificativos, para além da legitimação jurídica, ou seja, a 

legitimação política do poder no Estado de direito será, a todo o momento, imperfeita. 

O Poder Judiciário tem sua ilegitimidade consubstanciada no poder 

discricionário de disposição e, mais ainda, no poder legal de denotação e poder 

equitativo de compreensão. Daí decorre a ilegitimidade dos demais poderes. O Poder 

Legislativo, em razão de sua representatividade aproximativa e imperfeita decorrente 

da ausência de mandatos imperativos, assim como as mediações burocráticas; 

finalmente, o Poder Executivo, em que se denota representatividade mais tênue e 

mediata dada sua ampla autonomia e falta de controle dos parlamentares. 

A ilegitimidade política pode-se dizer inerente aos ordenamentos baseados nos 

modelos de legitimação heteropoiética, ou ascendente ou descendente. Portanto, 

garantismo e democracia significa dizer modelos em que não realizam de modo pleno 

e por esse motivo servem como critério de legitimação ou perda de legitimação. 

Em seguida, após explicitar acerca da transformação da relação entre Estado e 

cidadão, em uma passagem de meio a fim para uma relação de fim a meio, enfatiza-se 

uma questão crucial, a relação entre condenado e pena, reflexo da obediência política. 

Na acepção de Hobes e Thomasius tem-se a contraposição entre o direito de punir e o 

direito de subtrair-se à pena e “defender-se a si mesmo”, no caso de evasão ou até 

mesmo resistência. Uma vertente contratualista estabelece a obrigação contratual do 
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condenado em sujeitar-se à pena como um mal a ser-lhe imposto em razão do crime 

cometido. Em uma visão estatalista de Hegel estabelece-se a concepção da pena para 

além de um dever, mas como um “direito” do condenado a fim de se “aprimorar” 

eticamente. Assim ressalta Ferrajoli (2014, p. 820): “aqui não apenas há conflito, mas 

em nenhum caso mediação: o bem do indivíduo é identificado imediatamente como 

aquele do Estado, o seu ponto de vista externo com o jurídico interno, o seu direito 

individual com o poder estatal de puni-lo”. 

Nesse sentido demonstram-se concepções de relação punitiva entre Estado e 

cidadão nas doutrinas heteropoiéticas e autopoiéticas, abrangendo questões 

filosóficas dos juízos de legitimidade política sobre o direito e aspectos práticos. A 

obrigação política abrange, portanto, uma questão mais polêmica, qual seja, da 

sujeição à pena: do caráter jurídico ou moral decorre a imposição de obediência das 

leis e sujeição ao direito e ao Estado; de outro modo, ainda que ilícita apenas 

juridicamente ou moralmente, a desobediência às normas não importando seu 

conteúdo. Portanto, o caráter moral da obediência relaciona-se com as teses 

apoiéticas, nas quais se identifica um equivoco entre direito e moral, e, de outro 

modo, em se tratanto apenas do caráter jurídico reconhece-se as teses 

heteropoiéticas, nas quais o direito é eivado de valor moral. 

 

CITAÇÕES 

 "(...) uma Constituição pode ser muito avançada em vista dos princípios e 

direitos sancionados e não passar de um pedaço de papel, caso haja defeitos de 

técnicas coercitivas – ou seja, de garantias – que propiciem o controle e a 

neutralização do poder e do direito legítimo." (5ª Parte, Cap. XIII, parágrafo 56.1.  

p.684 33, 4ª ed.) 

 "Nenhuma maioria, se tem dito, pode decidir a condenação de um inocente ou 

a privação de direitos fundamentais de um sujeito ou de um grupo minoritário; e nem 

mesmo pode não decidir pelas medidas necessárias para que a um cidadão sejam 

asseguradas a subsistência e a sobrevivência." (5ª Parte, Cap. XIII, parágrafo 57.4. 

p.689 33, 4ª ed.)  

"Na falta de um sistema formalizado de fontes positivas, a fonte de legitimação 

do direito e o objeto da ciência jurídica não era o direito positum de uma 

qualquer auctoritas, mas precisamente a sua veritas ou natura: ou seja, diretamente a 
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justiça ou o direito natural      , imediatamente extraídos, por meio da razão e da 

cognição, da ciência ou do saber jurídico." (Parte, Cap. XIII, parágrafo 58.1, p. 801, 4ª 

ed.).  

 "A novidade do direito moderno não está tanto nos conteúdos 

(extraordinariamente similares, em particular no direito privado, àqueles romanos), 

mas, sobretudo, na forma “legal”, ou “convencional”, ou “artificial”, ou ainda 

“positiva” do direito vigente conseqüente das alteradas fontes de legitimação: não 

mais a veritas, mas precisamente a auctoritas. E assim, se de um lado comporta a 

separação do direito positivo da moral e da política, de outro comporta a separação 

entre ciência do direito e o próprio direito, que pela primeira vez se torna autônomo 

como “objeto” ou “universo” empírico relativamente independente da atividade dos 

juristas." (5ª Parte, Cap. XIII, parágrafo 58.1, p. 802, 4ª ed).  

"(...) o princípio da legalidade vem a configurar-se como o princípio constitutivo 

da experiência jurídica moderna: enquanto fonte de legitimação das normas jurídicas 

vigentes e, por outro lado, daquelas válidas, este é precisamente constitutivo 

do moderno direito positivo e juntamente do moderno Estado de direito; enquanto 

princípio de reconhecimento das mesmas normas como empiricamente das ou 

positivas, este é constitutivo da moderna ciência do direito como disciplina empírica ou 

positiva, da qual vale determinar e simultaneamente circunscrever o objeto. Mais 

exatamente, entendido como fonte jurídica de legitimação, o princípio da legalidade 

representa um postulado jurídico do juspositivismo no qual se baseia a função 

garantista do direito contra o arbítrio." (5ª Parte, Cap. XIII, parágrafo 58.1, p. 802, 4ª 

ed.) 

"A única coisa que não se pode fazer sob pena de incoerência e inconsistência 

cientifica do discurso sobre o direito, é ocultar as antinomias e as lacunas ou mesmo 

sustentar, por força de uma atitude dogmaticamente avalorativa e contemplativa das 

leis (apenas porque vigentes), a simultânea validade seja das normas que consentem, 

seja daquelas que proíbem um mesmo comportamento." (5ª Parte, Cap. XIII, parágrafo 

58.5, p. 811, 4ª ed.) 

"O dever ser político, ou mais simplesmente, a política como dimensão 

axiológica do agir social, permanece de modo irredutível como ponto de vista externo, 

ou de baixo, que legitima a crítica e a troca não apenas do funcionamento de fato mas 
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também dos modelos de direito das instituições vigentes." (5ª Parte, Cap. XIII, 

parágrafo 59.2, p. 817, 4ª ed.) 
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CAPÍTULO XIV. O Ponto de Vista Externo 

Andreza Layra Silva 

Mariely Rodrigues de Almeida Gomides 

  

GARANTISMO, IGUALDADE E TUTELA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 1. Valor da pessoa, tolerância, igualdade e direitos fundamentais 

Dando sequência ao capítulo anterior, Ferrajoli passa agora a uma análise 

metateórica do ponto de vista externo, equivalente ao ponto de vista das pessoas. O 

primado axiológico deste, conseqüentemente, equivale ao primado da pessoa como 

valor, levando-se em consideração todas as suas específicas e diversas identidades. É a 

partir dessa ideia de compreensão do outro, suas peculiaridades e pontos de vistas 

que surge a ideia de tolerância, em oposição à intolerância, consubstanciada na 

desvaloração de uma pessoa em razão de sua identidade. 

Esse valor primário da pessoa e conexo princípio de tolerância formam os 

elementos constitutivos do moderno princípio da igualdade jurídica: que é um 

princípio complexo, o qual inclui as diferenças pessoais (ainda que existam diferentes 

identidades, todas as pessoas têm o mesmo valor)e exclui as diferenças 

sociais (capazes de gerar privilégios ou discriminações). A primeira considerada como 

igualdade formal e a segunda igualdade substancial. 

Em todos os casos, a igualdade jurídica, seja formal ou substancial, pode ser 

definida como igualdade nos direitos fundamentais. São os direitos fundamentais as 

técnicas mediante as quais a igualdade em ambos os casos é assegurada ou 

perseguida; e é a diversa natureza dos direitos, nos dois casos sancionados, que 

consente de explicar a diversa relação com as desigualdades de fato. Redefine-se os 

direitos fundamentais em contraposição a todas as outras situações jurídicas, como 

aqueles direitos cuja garantia é necessária a satisfazer o valor das pessoas e a realizar-

lhes a igualdade. 

2. Direitos fundamentais e igualdade. Poderes e desigualdades 

Distingue as situações jurídicas (correspondem a poderes ou deveres 

adquiridos por causas ou títulos) dos direitos fundamentais (independentes de títulos). 

A primeira, referente aos poderes, tanto no âmbito público ou privado, diz respeito às 
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situações causadas por atos potestativos, como na propriedade, e por sua vez, 

exercitáveis mediante atos potestativos e causativos de efeitos. A segunda, diz 

respeito aos direitosinvioláveis, inalienáveis, indisponíveis e por assim dizer 

"personalíssimos"- que, ao invés, são modalidades não causadoras de nenhum ato e 

não geradoras de nenhum efeito. 

A soma das situações jurídicas – poderes - caracteriza diversas, desiguais, 

singulares e irrepetíveis esferas ou condições jurídicas de qualquer sujeito. Já a soma 

dos direitos fundamentais caracteriza a igual personalidade jurídica de cada sujeito 

enquanto pessoa ou cidadão, independentemente de patrimônio e título. Há uma 

terceira modalidade intermediária: a das capacidades, na qual se define o status das 

pessoas designando-lhes a igual idoneidade a cumprir atos ou a tornarem-se titulares 

de situações desiguais. Por tudo isso, incompatível é a associação entre os direitos 

fundamentais e as demais situações jurídicas como da mesma classe – direitos 

subjetivos. 

3. Construção e crise do conceito de direito subjetivo no juspositivismo do 

século XIX 

A categoria "direito subjetivo", criticada pelo autor por equivocadamente 

associar os direitos fundamentais de liberdade a uma figura de poder estruturalmente 

diversa como é o direito de propriedade, é uma construção moderna, fruto de um vício 

de origem. Tal associação equivocada é proveniente não de uma decisão política, mas 

sim de uma falha de consistência teórica e de adequação científica. 

4.  Direitos fundamentais e garantias 

Acenou a dois problemas teóricos e, em parte, conexos: as relações entre os 

diversos direitos e a natureza das suas garantias jurídicas. O primeiro problema é de 

caráter ético-político, exigindo escolha de valores em ordem à hierarquia e ao balanço 

entre os diversos direitos fundamentais, como também aos critérios de solução dos 

conflitos entre os sujeitos que lhe são titulares. Em um contexto de direito penal 

mínimo, indica a possibilidade de direitos absolutos, porque hierarquicamente supra-

ordenados a todos, como o direito à vida, os outros e não limitados por nenhuma 

razão, tampouco a tutela de outros direitos fundamentais. O segundo problema é 

aquele de natureza das garantias. As garantias penais e processuais dos direitos de 

liberdade são apenas em parte extensíveis aos direitos sociais, exceto o princípio da 

legalidade e o da submissão à jurisdição. Sugere uma reforma dos modelos tradicionais 
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de legalidade civil e administrativa para que estes possam transformar em direitos 

perfeitos aqueles que atualmente são apenas concessões, expectativas, interesses 

legítimos. Ideia de participação jurídica. 

5. Legitimação formal e legitimação substancial 

A legitimação formal é aquela assegurada pelo princípio da legalidade e pela 

sujeição do juiz à lei. A legitimação substancial é aquela que provém da função 

judiciária e da sua capacidade de tutela ou garantia dos direitos fundamentais do 

cidadão. Verifica-se que quando a lei não oferece nenhum princípio regulador, a total 

falta de legitimação formal pode comprometer, ainda que em matéria não penal, a 

mesma legitimação substancial. Por isso, a ciência da legislação mostra-se tão 

importante. Apenas um remodelamento do papel da lei, sustentado por uma renovada 

e atualizada ciência da legislação, pode reestruturar e em muitos casos instaurar uma 

legalidade garantista, ancorando-a solidamente à tutela dos direitos fundamentais. 

  

GARANTISMO, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA 

 1. Sobre a obrigação jurídica e sobre a obrigação política de obedecer às leis 

Lança luz à questão do que leva as pessoas à obediência das leis – se derivam 

de uma obrigação jurídica ou política. É certo, de maneira geral, que as normas 

jurídicas comportam - enquanto tais – a obrigação jurídica de serem observadas. Disto 

não deriva, no entanto, que tal obrigação tenha ainda um caráter moral, assim como 

da tese que uma norma é juridicamente válida não deriva que ela é também 

moralmente justa. Derivar logicamente uma obrigação moral da enunciação de uma 

obrigação jurídica, leva a uma falácia ideológica. Nesse sentido, a obrigação deriva de 

uma questão política. 

2. "A que obriga" a obrigação política de obedecer às leis. Aporias lógicas e 

aporias Políticas. 

Da tese moral segundo a qual é moralmente obrigatório obedecer às leis 

apenas porque válidas surge uma versão extremista (total confusão da moral com o 

direito e da justiça com a validade), com base na qual tal obrigação é absoluta e 

incondicionada, e uma versão moderada, com base na qual ela é relativa e 

condicionada. Segundo a primeira versão, a obediência deve ser incondicionada, dado 

que as leis válidas, quaisquer que sejam seus conteúdos, devem ser sempre 
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consideradas, pela sua fonte e forma, também justas. Pela segunda versão, ao 

contrário, a obediência é duplamente condicionada: no sentido de que a obrigação 

moral de obedecer às leis supõe o reconhecimento da sua efetiva idoneidade à 

obtenção da ordem e, sobretudo, no sentido de que a ordem não é o valor supremo e 

vai, por isso, posposta quando entra "em conflito com outros valores, tais como a vida, 

a liberdade, a dignidade humana, de uma consciência moral jurídica superior". A 

obediência às leis seria, em suma, prescrita por uma norma moral, ou se se quiser, 

política, de forma condicionada à sua coerência com outras normas morais de valor 

superior. 

3. "Quem é obrigado" a obedecer às leis. O ponto de vista interno dos juízes e 

o externo dos juristas. 

Os juízes e, mais genericamente, seus funcionários de Estado, são moralmente 

e politicamente (e não apenas juridicamente) obrigados a obedecer às leis, vez que 

investidos por força da função pública de aplicar as leis. Os juízes penais, em particular, 

não estão livres de orientarem-se em suas decisões segundo as suas pessoais 

convicções morais, mas devem, ao contrário, sujeitar-se às leis mesmo se em contraste 

com tais convicções. Os juízes devem se desvincular da sua percepção própria de 

moral e restringir-se ao disposto na lei. Porém, isso fica em um plano ideal, tanto pela 

integração entre moral e política, quanto pela distância do Judiciário da estrita 

legalidade. 

Já aos outros integrantes da sociedade, desvinculados da aplicação das leis, não 

estão obrigados moralmente a respeitar as leis. 

Postula sobre aquilo que chamou de "juspositivismo crítico", que vale para 

orientar a função pragmática - não apenas cognoscitiva, mas também crítica e 

projetiva - do trabalho do jurista. Isso requer da dogmática jurídica a análise dos perfis 

de invalidade ou de ilegitimidade interna do direito positivo, e à teoria geral do direito 

a análise dos modelos teóricos e políticos fundadores - para além da sua concreta e 

imperfeita formulação constitucional - e dos consequentes perfis de ilegitimidade 

externa dos sistemas jurídicos que a eles remetem. 

4. A incompatibilidade entre Estado de direito e obrigação moral dos cidadãos 

de obedecer às leis. Desobediência civil e resistência 

Analisa, basicamente, dois pontos. O primeiro diz respeito ao problema da 

relação entre efetividade do ordenamento no seu complexo - e obrigação política 
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(além de jurídica) dos cidadãos de obedecer às leis; o segundo diz respeito ao tema 

conexo da validade moral e da legitimidade política (não, obviamente, jurídica) da não 

obrigação de obedecer e até mesmo, da obrigação de desobedecer às leis tidas por 

injustas. 

A assertiva de que os cidadãos são obrigados moral, politicamente e 

juridicamente a obedecer as leis, sob pena de não se sustentar o sistema é falaciosa. 

Não se pode confundir a adesão espontânea, que pode ser acrítica, com adesão moral 

de cada cidadão. Serve para as maiorias, mas não para as minorias revolucionárias. 

A obrigação moral dos cidadãos de obedecer às leis é completamente 

incompatível com a democracia e não é suscetível de ser universalizado. Não se pode 

exigir moralmente que a obrigação de respeito às leis seja advertida também pelos 

outros, ou seja, que a adesão moral por nós prestada e desejada seja moralmente 

obrigatória. 

Lança a ideia da desobediência às leis que contradizem e comprometem os 

fundamentos de legitimação interna e externa do ordenamento. Se a propósito do 

Estado de direito queremos falar de um acordo pré-político, ou mesmo de um 

fundamento moral e político justificante, ele não reside no dever moral da obediência, 

mas no direito e nos casos extremos de um dever moral de desobediência até que as 

leis entrem em conflito radical com os valores "universais" e "fundamentais" 

sancionados nas Constituições. 

  

O DIREITO CONTRA OS PODERES 

1. Estado de direito e poder mínimo. Micro e Macropoderes ilegais ou 

extralegais 

Temos que o ponto de vista externo das pessoas sobre o interno do Estado não 

se manifesta somente de maneira negativa, mas também de maneira positiva a 

respeito da função do direito em relação aos poderes, sejam públicos ou privados. Essa 

função do direito pode repousar numa distinção entre direito fundamentais e poderes, 

utilizando-se a tese da função do direito penal  e a tese garantista do direito penal 

mínimo. Temos que a função utilitária e garantista do direito penal é aquela da 

minimização da violência, tanto privada quanto pública, a função garantista do direito 

em geral consiste na minimização do poder absoluto. Para tanto, a técnica utilizada 
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para esta minimização é a da garantia e maximização dos direitos fundamentais e da 

limitação das situações jurídicas de poder. 

2. Micropoderes selvagens. As Desigualdades substanciais 

Há situação jurídicas de poder e situações extrajurídicas, isto porque ou 

desenvolvem-se entre funções e instituições jurídicas abandonadas à dinâmica 

substancialmente livre e descontrolada; ou porque se desenvolvem alheios a qualquer 

função ou instituição jurídica e de forma puramente extralegal ou ilegal. As situações 

jurídicas de poder favorecem formas de poder disciplinados e a situações 

extrajurídicas favorecem formas de poder selvagem e ambos representam formas de 

poder descontroladas. Diferentemente dos poderes jurídicos, os poderes extrajurídicos 

tem tendências absolutas e seu grau de absolutismo é constituído pelos vários espaços 

de poder extrajurídico que se criam na sociedade civil fora do direito ou até mesmo 

dentro de instituições jurídicas. Há que se dizer que a estrita legalidade pode ser vista 

como instrumento de delimitação do poder, uma vez que há a predeterminação para o 

legitimo exercício de algum poder. A estrita legalidade é uma garantia de que um 

poder pode ser mitigado. Pode-se dizer que qualquer reforma democrática em Estados 

onde houve situações jurídicas e extrajurídicas de poder, ocorreu por meio da 

introdução de limites e de obrigações legais aos privados, de outro modo, absolutos, e 

da instituição de uma tutela judiciária dos direitos fundamentais por eles ofendidos. 

3. Macropoderes selvagens. Os “Lobos artificiais” e a criminalidade dos 

Estados 

É importante salientar que a função do Estado esta na tutela dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, entretanto isso abre espaço para que poderes públicos e a 

tendenciem a se tornarem autônomos em relação às suas bases e funções sociais e, 

por outro lado, a permanência ou desenvolvimento dos poderes selvagens, tanto 

públicos quanto privados, tornam a legitimação externa e, nos Estados constitucionais 

de direito também a interna, sempre parciais, contingentes e condicionadas. Para o 

autor em resumo, sucedeu-se para retomar a imagem de Hobbes, que "este homem 

artificial que é o Estado", nascido para domar e frear aqueles "homens lobos", que são 

os homens naturais, freqüentemente se transformou em um lobo artificial. E os lobos 

artificiais se revelam tanto mais selvagens, incontroláveis e perigosos que os homens 

naturais que os criaram para afiançar sua tutela. Há que se dizer, que além do direito 

de resistência, o direito internacional seria um remédio efetivo para as lesões aos 
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direitos fundamentais pela criminalidade e impunidade dos Estados e também para 

não efetividade do direito penal e processual penal interno. Entretanto, as normas de 

Direito Internacional que deveriam tutelar as pessoas em face de seus Estados não é 

efetiva. 

GARANTISMO E TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

1. Falácia Política e falácia garantista 

A falácia politicalha, ou política, seria aquela em que há a ideia que basta um 

poder bom para satisfazer as funções da tutela atribuídas ao direito, e mesmo antes da 

possibilidade de existência de um poder bom, capaz de desempenhar tais funções sem 

a mediação dos complexos sistemas normativos de garantias em grau de limitá-lo, 

vinculá-lo, funcionalizá-lo, e na hipótese de deslegitimá-lo e neutralizá-lo. Há também 

a falácia garantista que se baseia na ideia de que basta que o direito seja bom e 

composto de um avançado sistema de garantias constitucionais, que te como objetivo 

resguardar os direitos fundamentais de distorções e conter os poderes. Temos que a 

falácia política é uma variante do juspositivismo ético e a falácia política é uma 

variante do juspositivismo dogmático normativista. 

2.Garantias políticas e garantias sociais. A luta pelos direitos 

Quando falamos em garantia política da fidelidade dos poderes públicos, 

trazemos a ideia de respeito às normas constitucionais e aos direitos fundamentais. O 

autor atenta para um pressuposto de ordem cultural e deontológica, o qual seria a 

adoção do “ponto de vista externo” e que, portanto seria a gestão do poder como 

instrumento de tutela e satisfação dos direitos fundamentais e as suas margens 

irredutíveis de ilegitimidade política e jurídica. A garantia social pode ser identificada 

pelo sentimento quem tem qualquer um dos direitos fundamentais, isto é, o sentido 

da identidade de cada pessoa e de sua dignidade. É desse sentimento que surge a 

disponibilidade e vontade dos indivíduos lutarem pelos seus direitos e pelos direitos de 

terceiros. A luta pelos direitos não é baseada somente na manutenção dos direitos e 

defesa dos direitos violados, mas também é lugar pra reivindicar novos direitos para 

que haja efetiva tutela individual ou coletiva. Há que se dizer que os direitos 

fundamentais foram conseguidos através de muita luta coletiva, através de 

movimentos e processos que envolviam coletividade. 

3. Garantismo, mudança jurídica e democracia direta 
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Temos que direitos fundamentais são obtidos através de reivindicações e lutas, 

dessa forma, são produzidas diversas mudanças objetivando reconhecimento 

constitucional de novos direitos e garantias para aqueles já obtidos. A democracia 

legitima esse processo de reividicações e luta por novos direitos, promovendo 

transformações sociais e institucionais e maneira, as lutas pelos direitos garantem a 

democracia, e não o contrário. Mas para tanto, para que haja garantia dos direitos, os 

dois modelos de democracia, a democracia direta, que se identifica com o exercício da 

liberdade, e a democracia representativa, que se identifica com o Estado, devem uma 

ser o sustento da outra. A junção desses dois modelos de democracia não significa 

perfeição, mas se aproxima dela uma vez que está atrelaçado a vontade dos cidadãos. 

  

CITAÇÕES 

"Ponto de vista externo" ou "de baixo" quer dizer, sobretudo, ponto de vista 

das pessoas. O seu primado axiológico, conseqüentemente, equivale ao primado da 

pessoa como valor, ou seja, do valor das pessoas, e portanto, de todas as suas 

específicas e diversas identidades, assim como da variedade e pluralidade dos pontos 

de vista externos por elas expressos.” (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 60.1. p. 726, 3ª 

ed.). 

“Valor primário da pessoa e conexo princípio de tolerância formam, a meu ver, 

os elementos constitutivos do moderno princípio da igualdade jurídica: que é um 

princípio complexo, o qual inclui as diferenças pessoais e exclui as diferenças 

sociais.”  (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 60.1. p. 726, 3ª ed.). 

 “Esta basilar diferença de estrutura parece-me justificar uma drástica revisão 

terminológica: 

o abandono da genérica e sumamente ambígua figura do "direito subjetivo" 

para designar cumulativamente modalidades deônticas de conteúdos opostos, nos 

quais, de um lado, figuram a propriedade e o crédito, e de outro, a liberdade pessoal e 

as liberdades civis [...]” (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 60.2. p. 728, 3ª ed.). 

 “O importante é que fique bem claro que os direitos fundamentais não têm 

nada que ver com os "direitos-poderes" e nem mesmo com as "capacidades", pelo 

qual fique impedida a mistificação liberal da propriedade como liberdade e a não 
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menos grave mistificação marxista-leninista da liberdade como liberdade de troca ou 

de mercado.”  (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 60.3. p. 732, 3ª ed.). 

 “Exceto os titulares dos poderes delegados para a aplicação das leis, nenhum 

outro sujeito, dentro do modelo aqui delineado de Estado de direito, pode se dizer 

obrigado "moralmente" a respeitar as leis.”. (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 61.3. p. 741, 

3ª ed.). 

 “Se a propósito do Estado de direito queremos falar de um acordo pré-político, 

ou mesmo de um fundamento moral e político justificante, ele não reside no dever 

moral da obediência, mas no direito e nos casos extremos de um dever moral de 

desobediência até que as leis entrem em conflito radical com os valores "universais" e 

"fundamentais" sancionados nas Constituições.” (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 61.4. p. 

744, 3ª ed.). 

 “Como a função utilitária e garantista do direito penal é aquela da minimização 

da violência, tanto privada quanto pública, a função garantista do direito em geral 

consiste na minimização do poder, de outro modo, absoluto: dos poderes privados, os 

quais se manifestam no uso da força física, no aproveitamento imoral ou injusto e nas 

infinitas formas de opressão familiar, de domínio econômico e de abuso interpessoal; 

dos poderes públicos, os quais se exprimem nos arbítrios políticos nos abusos policiais 

e administrativos.” (5ª Parte, Cap. XIV, parágrafo 62.1.p.745, 3ª ed.). 

 “Fazem parte do primeiro gênero o poder do pai, ou do marido, ou do patrão 

ou do superior hierárquico que de fato se manifestam - com os conteúdos mais 

atípicos e às vezes ilegais - na família, nas relações conjugais, na disciplina da empresa, 

nos quartéis e casernas, nas escolas, nos hospitais, e ademais nas outras mil formas de 

dependência que se fundam nos aparatos burocráticos. Fazem parte do segundo 

gênero às prerrogativas, ainda mais atípicas e desreguladas, que se desenvolvem de 

fato e informalmente na vida civil e econômica: desde as relações entre casais às 

relações comerciais, das dependências e clientelismo político às diversas espécies de 

sujeição e opressão econômica, até às formas de poder e de relações abertamente 

criminais.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 62.2.p.746, 3ª ed.). 

  

“O progresso daquela que chamei democracia substancial advém, portanto, 

não só mediante a expansão dos direitos e das suas garantias, como também por meio 

do alargamento do Estado de direito ao maior número de âmbitos da vida e de esferas 
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de poder, onde também sejam tutelados e satisfeitos os direitos fundamentais da 

pessoa.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 62.2.p.747, 3ª ed.). 

 “A legitimação externa ou política do Estado, se disse, repousa essencialmente 

sobre a sua função de tutela dos direitos fundamentais do cidadão, a começar pelo 

direito à vida, que é garantido pela segurança interna e pela paz. Esta função, 

acrescentou-se, não se realiza senão de maneira perfeita: a ilegalidade de fato dos 

poderes públicos e a sua tendência a se tornarem autônomos em relação às suas bases 

e funções sociais e, por outro lado, a permanência ou desenvolvimento dos poderes 

selvagens, tanto públicos quanto privados, tornam a legitimação externa e, nos 

Estados constitucionais de direito também a interna, sempre parciais, contingentes e 

condicionadas.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 62.3.p.748-749, 3ª ed.). 

 “Em suma sucedeu, para retomar a imagem de Hobbes, que "este homem 

artificial que é o Estado", nascido para domar e frear aqueles "homens lobos", que são 

os homens naturais, freqüentemente se transformou em um lobo artificial. E os lobos 

artificiais se revelam tanto mais selvagens, incontroláveis e perigosos que os homens 

naturais que os criaram para afiançar sua tutela.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 

62.3.p.749, 3ª ed.). 

 “A sociedade internacional dos reis e dos Estados, dizia, portanto, Hobbes, há 

três séculos, é uma sociedade selvagem. E os seus "homens artificiais", após terem 

pacificado e domesticado os humanos "lobos naturais" para protegê-los de suas 

recíprocas agressões e intemperanças, correm o risco, de voltarem-se contra eles 

como "lobos artificiais" e de lhes ameaçar-lhes, pela lógica da potência ou do medo de 

que são animados, a geral sobrevivência. Nestas condições, é precisamente a 

soberania estatal, isto é, o hodierno equivalente da liberdade selvagem dos homens no 

estado de natureza, que representa uma fonte permanente de perigo e que deve ser 

negada em nome do valor normativo da soberania popular.” (5ª Parte, Cap.XIV, 

parágrafo 62.3.p.751, 3ª ed.). 

 “Neste livro desenvolvi predominantemente uma crítica daquilo que chamarei 

de falácia politicalha: isto é, da idéia de que basta a força de um poder bom para 

satisfazer as funções de tutela atribuídas ao direito, e mesmo antes que possa existir 

um poder bom, isto é, capaz de desempenhar tais funções sem a mediação dos 

complexos sistemas normativos de garantias em grau de limitá-lo, vinculá-lo, 

funcionalizá-lo, e na hipótese de deslegitimálo e neutralizá-lo. À parte a falácia política, 
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pode cultivar-se, todavia, ainda uma falácia garantista: isto é, a idéia de que bastem as 

razões de um direito bom, dotado de sistemas avançados e realizáveis de garantias 

constitucionais, para conter os poderes e para pôr os direitos fundamentais a salvo de 

suas distorções.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 63.1.p.752, 3ª ed.). 

 “Entendida neste sentido, a luta pelo direito acompanha todos os momentos 

da vida dos direitos: não apenas a sua conservação, mas também a sua fundação ou 

transformação. A sua manifestação mais extrema é o exercício do direito de 

resistência, què representa ao mesmo tempo, com paradoxo aparente, uma negação 

do direito vigente e uma garantia externa de efetividade do direito válido: rebelar-se é 

justo quando é injusta a lei, mas é também juridicamente legítimo visto, até que os 

poderes públicos violem os direitos fundamentais, e os meios e as garantias legais se 

revelem ineficazes para sancionar a invalidade.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 

63.2.p.755, 3ª ed.). 

 “Na ausência de democracia direta, a democracia representativa pode valer-se 

apenas de um consenso vazio e passivo, além do que exposta a todas as possíveis 

aventuras e perversões. Na ausência de democracia representativa, a democracia 

direta é destinada a voltar-se sobre si mesma, reproduzindo no seu interior as formas 

de representação e sucumbindo no longo prazo por defeito das garantias jurídicas e 

políticas.” (5ª Parte, Cap.XIV, parágrafo 63.3.p.757, 3ª ed.). 
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