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o modelo científico em que se inspira a ciência do Direito Penal,
desde a última década do século passado até os anos trinta do atual,
na Alemanha e na Itália, quanto à.s orientações que dominaram,
durante esse período, em ambos os países, 1 baseia-se na integração
da dogmática penal com as disciplinas antropológicas e sociológicas,
as quais constituem as principais partes da criminologia "oficial"
dessa época. Trata-se, no caso da criminologia positivista caracterIzada por dois pressupostos teóricos: a tese do criminoso como ser
completamente diferente dos indivíduos "normais" e o paradigma
etiológico a que corresponde a concepção da criminologia como a
busca das causas e fatores da criminahiade. A estes pressupostos
corresponde a c.oncepção da função instrumental da criminologia em
relação ao sistema penal e à política criminal oficial. Considerando
tal concepção, a criminologia desempenha tão-!~omente uma função
auxiliar em relaçã,o à tarefa da construção 'conceituaI e de sistematização que, partindo de lei penal positiva, leva a cabo essa dogmática.
A importância capital é ressaltar a relação ou dependência em
que s'e encontra a criminologia positivista, no que concerne à definição do próprio objeto de sua investigação. Assim, para o desenvolvimento das teorias sobre a criminalidade mediante a utilização do
método empírico-naturalista, a criminologia positivista extraía dados
provenientes exclusivamente de investigações realizadas em sujeitos
reclusos nos cárceres e nos manicômios judiciários. 2 Isto é, daquela
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pequena parte da população total, individualizada pelo fato de ter
caído definitivamente nas engrenagens da máquina da justiça.
Este método significa não só aceitar acriticamente as definições
legais como princípios determinantes para a identificação da realidade
a ser estudada, mas sobretudo a adoção dos resultados finais de todos
os mecanismos de definição e seleção que entram em Jogo na aplicação da lei penal. Esta situação de dependência da criminologia positivista com relação à definição do seu próprio objeto de investigação,
dos rec;;ultados contidos em todo o processo de criminalização, faz
com que seu status científico seja objeto de séria dúvida. 3 Com efeito,
não é possível determinar em razão de que harmonia preestabelecida,
a "criminalidade" e os "criminosos", considerados como realidade
ontológica pela criminologia positivista, devem necessariamente coincidir com o resultado da ação (altamente seletiva) do legislador e dos
demais segmentos que formam o sistema penal positivo.
Esta dependência metodológica fez com que a criminologia positivista se convertesse em uma instância legitimante do sistema penal.
Com esse proceder, a criminologia buscava nos sujeitos selecionados
pelo sistema penal todas as variáveis que pudessem explicar sua diversidade em relação aos sujeitos normais, com exclusão, porém, do
próprio processo de criminalização, o que, à luz das teorias mais
avançadas, parece ser o fundamento mesmo de tal diversidade. Dessa
maneira, a criminologia positivista contribuía para c,obrir com um
véu mistificante os mecanismos de seleção, ao mesmo tempo em que
proporcionava uma justificação ont.ológica e sociológica aos resulta. dos desses mesmos mecanismos.
O êxito do modelo integral de ciência penal, da denominada
"gesamte strafrechtswissenschaft", pode ser explicado não somente
a partir da convergência entre a dogmática e a criminologia no que
se refere à legitimação do sistema penal, mas também pelo fato
de que a criminologia positivista se achava comprometida com a
ideologia dominante na ciência do Direito Penal. O conteúdo dessa
ideologia, não obstante as transformações ocorridas na dogmática
penal depois dos anos trinta, permaneceu relativamente constante.
Não se trata de uma ideologia exclusiva dos juristas, mas de uma
ideologia que corresponde ao "saber comum" (every day theories)
acerca da criminalidade e da pena. 4
O núcleo constante dessa ideologia pode ser analiticamente definido com os seguintes princípios: 5
a) Princípio do bem e âo mal. O fato punível representa um
dano para a sociedade. O criminoso é um elemento negativo e disfuncional do sistema social. O comportamento criminoso desviado é
o mal, a sociedade é o bem.
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b).. Princípio da culpabilidad
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O E t d

sociedade, está legitimado para re 'rimir s a. o,. cO~lO expressão da
responsáveis determinados indivíd~os
c;lmlllahdade de que são
inst~ncias ofic!ais de controle do Dir'eito °p:n~canç~do ~través, d.as
mag~stratura, lllstituições penitenciárias) T d (leglslaçao, polICIa,
reaçao legítima da sociedade diri ida t~nt ~s elas re:presentam a
nação do comportamento des~iad-o ~ndiv'd ~ a repre~sao e. condedos valores e normas sociais.
1 ua quanto a reafirmação
d)

Princípio da igualdade

IS:

O D'

't

' .

A reação penal aplica-se de j ' ual IreI .0 Penal e Igual para todos.
delitos. A criminalidade signifi~a Vi~~~~r~o ~~o~~s os autores de
. ~rel o :r:enal e, como
tal, representa o comportamento de um'
a mmona deSVIada.
e) Princípio do interesse social e do delito
mesmo das leis penais dos Estados . T d
natural. No centro
. Cl~l I~a os encontra-se a ofensa
a interesses fundamentais
litos naturais). Os inter~s!~ra a ex~stenCla d.e toda a sociedade (desão comuns a todos os cid d~ue sS,ao protegIdos pelo Direito Penal
f t
,.
a aos. ,omente uma pequena
t d
a os pUlllvelS repre,senta violacão de det
. d
par e os
e econômicas, e é sancionada
ermlUa .as ~rdens políticas

turas ("delitos artificiais"). 6

em funçao_ da consolIdaçao dessas estru-

f) . Princípio do fim ou da prevenç,20

A

-

_

tem Ul:llcamente) a função de retribuir ~ de1i~~na nao tem, (ou nao
a~e~:i~~l~'~~~s~:neÇãO abstratamente prevista pe:::-~:i ~~:b:%~ç~~
criminoso. Co~o sanç::~%~~~:t~~ntramotivação _ao comportamento
do criminoso.
em como funçao a ressocialização
Com o declínio da "ges:a t st f
.
anos trinta com'
mera rechtswlssenschaft" durante os
eça na Alemanha e na Itália d ,.
t~s técniCO-jurídicas meling R , )
o omm.lo das correnc~entífica da dogmática pen~l e:,c~elaq~e ~xalt~~ a. mdependênc~a
gIcas e sociológicas. 7 Esse is.olame t çao as dlsclp~mas antropolona Europa Continental e só recent~~e~~~n;anece ate os. nossos dias
tivas sérias para superá-lo. 8
e que presenCIamos tentaJ

Para determinar a origem d
. 1
dar as condições históricas e
;,~se ISO amento é importante recorfatore.s que contribuíram . pOlItIcas. em <,!ue se verificou. Entre us
científica e cultural dos p~ra essa sl:~a~ao, encontra-se a política
tuição deumainstânciar~glmeStautorIta:lOs. que, temendo a consti. e con role SOCIal lUcômoda à tecnocracia
7

social dos detentores do poder, desestimulou as investigações empíricas sobre problemas de relevância social. Esta tecnocrac~a social tinha
se apoiado em meios irracionais, mais do que em conhecimentos
racionais.
Uma contribuição adicional registra-se pelo surgimento, dentro
de algumas correntes da ciência jurídica penal, de tendências com
maJ.1cado caráter irracional, o que ocorre especialmente na Alemanha. 9 A isso se uniu ainda a crença bastante generalizada por parte
de alguns estudiosos do Direito Penal de que sua adesão ao formalismo jurídico diminuiria seu compromisso com o regime dominante.
2. Tais explicações não bastam para retratar a separação que
tem lugar durante os anos trinta entre a criminologia e a c,iência
dogmática penal. Para isso é necessário considerar não só a evolução
da criminologia, mas também a da sociologia criminal no período
posterior a 1930. Referimo-hos fundamentalmente à evolução que
ocorreu quase que exclusivamente no mundo anglo-saxão, em particular na América do Norte, tomando como ponto de referência um
sistema jurídico e uma ciência do direito penal bem diversa dos
característicos da Europa Continental. A investigação nesses lugares
obteve resultados que levaram a pos1ições teórica e ideologicamente
mais avançadas, se comparadas com as da sociologia criminal positivista, e que impediram o desenvolvimento do modelo integral da
ciência penal descrito ao princípio, em que a investigação criminológica ocupava uma posição auxiliar e dependente da ciência penal.
Enquanto, a partir dos anos trinta, a dogmática penal européia continua desenvolvendo-se por conta própria, mantendo constante sua
estrutura conceituaI e ideológica, a criminologia liberal, sobretudo
nos Estados Unidos, lograva resultados que, pondo em dúvida os
princípios acima mencionados, tinham como conseqüência a negação
da ideologia jurídico-penal. As limitações deste trabalho impedem
justificar de forma definitiva esta tese. Todavia, procuraremos torná-la plausível através de algumas referências esclarecedoras.
Para atingir esse propósito, faremos uma exposição bem esquemática, enviando, ao mesmo tempo, o leitor a publicações anteriormente dedicadas ao mesmo tema. 10
a) A teoria funcionalista da anomia e do comportamento desviante,l1 questiona somente o princípio do bem e do mal, pondo em
evidência que as causas do desvio não devem buscad'l"se nem na
patologia social nem na patologia individual. Ao contrário, o desvio
criminoso é um fenômeno "normal" de toda estrutura social. Segundo
esta teoria, funcionalista, somente quando não superados os princípios fisiológicos do de.svio é que este se converte em fator negativo
para a estabilidade e a evolução do sistema social; enquanto, porém,
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etiqueta 16 de desviado ou de criminoso. pelas inst~ncias que detêm
o poder de definição. As chances de VIr a ser etIqueta~o, com as
graves conseqüências que isso acarreta, encontram-se deslgualmente
distribuídas. Isso faz com que o princípio de igualdade, ou seja, a
própria base da ideologia do Dire~to. Penal, seja posto em pro~u.n~a
dúvida uma vez que a minoria CrImmosa a que se refere a defImçao
sociológica aparece, na perspectiva do labelling approach, como resultado de um processo altamente selet::vo e desigual dentro da
população total, enquanto que o comportamenio efetivo dos indivíduos não é, por si só, condição suficiente para tal processo.
e) As teorias da criminalidade que, orientadas pelas teorias do
conflito, desenvolvem-se sobre a base do "labelling approach", tratam de localizar as verdadeiras variáveis do processo de definição
nas relaçõ,es de poder dos grupos s,odais, tomando em consideração
a estratificação social e os conflitos de interesses. 17 Estas teorias puderam determinar em ditas relações além das bases da desigualdistribuição dos status de criminoso, as da desigual distribuição entre
os grupos sociais de poder de definição, dos qua,js aqueles status
e as próprias definições legais da criminalidade dependem. Dessa
maneira, as teorias do conflito sobre a criminalidade questionam
o princípio do ~nteresse social e do delito natural, pondo em evidência o fato de que na origem dos processos de criminalização primária
(formação da lei penal) e secundária (aplicação da lei) não aparecem interesses gerais fundamentais para uma determinada sociedade
ou diretamente para toda a sociedade civilizada, mas .sim aqueles
interesses dos grupos que detêm o poder. Estas teorias afirmam,
portanto, que o caráter político (relativo à exposição a perigo de
determinadas ordens contingentes econômico-políticas) não é prerrogativa de um pequeno número de delitos "artificiais", mas fenômeno total da criminalidade considerada como realidade social criada
através dos processos de criminalização.
f) Finalmente, o princípio do fim e da prevenção é questionado
através dos resultados de inúmeras pesquisas acerca da efetividade
do Direito Penal e de suas conseqüências jurídicas,18 que partem
das diferentes correntes da sociologia criminal já mencionadas. O
princípio da ressocialização tem sido particularmente questionado
pela sociologia das prisões e de outras instituições totais,19 assim
como pelas pesquisas acerca da influência de sanções estigmatizantes sobre o desvio "secundário" 20 e a reincidência. Que a ressocialização do delinqüente tenha sido função efetiva do cárcere e possa
ser realmente considerada como fim alcançável através de medidas
privativas da liberdade, aparece definitivamente como uma ilusão.
Para demonstrar essa tese basta observar as recentes tendências
conservadoras no âmbito da legislação eda prática penitenciária, 21

e .se~uir as discussões teó~icas e práticas sobre a criminologia e o
DIreIto Penal de nossos dias, 22 assim como o. desenvolviment d
literatura historiográfica. 23
o a

"N~o .só no. â~bito da "criminologia crítica" como também no
da ~flmmologH~ lIberaI", rebatem-se de maneira crescente tanto a
funçao ree~U?atl~a da pena como o próprio conceito de reeduca ão
ç
e de ressoclalIzaçao, fazendo-os objeto de profunda dúvida. 24
3. A supera9ã<? da id.eologia de que é portadora a ciência jurídico-pe,?aI pela crImmologIa contemporânea pode ser demonstrada
tambem f::zen~o referê:~lCj.as exclusivamente a reorias desenvolvidas
liberal. Para isso ,na-o
l·ndis
dentro
' 1 tdo amblto
" da
. cnmmologia
.
pe'e
nsav,e. a acar ~. cnml~ologia crítica" e suas contribuições para a
analise e a CfltlC~ do SIstema penal. Contudo, para evitar os equívocos e mal-entendIdos que facilmente poderiam advl·r de u d·
esq uem a' t·ICO como es t e, e' oportuno recordar o fato de quem IS curso
ti·
a supera9a-o e ~ Cfl'.c~
~na malDr parte dos ca,sos somente implícita) da
Id~ologl~ d? D_uelto _Pen.al por p.arte das diferentes correntes da crimII:ol?gIa ll~el~l estao amd~ I?Ulto longe de oferecer uma alternativa
or~a:llca. e t"orIcamente sufICIente ~ara a construção do conceito de
crlmmalldade sobre o q:ral se baseIa a ideologia do Direito Penal
O re~ul~a.do ~o de~env~lv~e~to ~a criminologia liberal não vai além
d.e slgmf~ca~lva dlvergenCl~ l~eologica entre a criminologia e a ciênCl~ do D~reIto Penal. A CrImInologia liberal criou uma base te' .
e IdeológIca sob~e a qual é possível desenvolver, em correspond~~~~:
co~ .0 d~senVOlvlmen~o ~a estrutura social capitali.sta desde a fase
cla.sslco-lIberal ao ~apItall.smo organizado, uma nova estratégia para
o CO?trole de desvIOS q~e seja mais adequada a essa fase do desenvolv~mento da repl'oduçao das relações sociais do que é uma estratégia
confmada quase que totalmente ao âmbito do Direito Penal.
, .A nova .e~tratégia, que se relaciona com as tendências tecnocra~lCa~ e efIclentistas do welfare state, isto é, da ordem social no
capIt~llsmo avançado, enfati.za não a repressão jurídico-penal mas
os metodos menos institucionalizados e mais "difusos" d.o controle
<!l,ue. se enco:r:tram, por c.onseguinte, menos ligados às garantias
class:cas, medIante as quaIS o Estado de Direito havia limitad.a a
funç.ao da pena). Trata-se de métodos de controle que não vão além
dos. l~str~m~x:tos tradicionais do sistema punitivo (o cárcere e demaIS ms!ItUlço~S. priva:ivas de liberdade) e que estão confiados sobretudo a A?~mlstra~ao e às organizaçôes assistenciais. o.s juristas,
em sua. mal,or.Ia, porem, permaneceram fiéis à velha ideologia. A
brec~~ 1~€OloglC~ q?e se formou dessa maneira entre a criminologia
e a ~le~cla do DIreIto Penal pode ser considerada, dentro do marco
da 10gIca da repr,adução das estruturas sociais capitalistas como
produto da coxeadura atrasada e disfuncional dos juristas com rete-
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rência à tática e à estratégia de controle. Outro fator que atrasa
a adesão dos juristas aos novos métodos de controle é determinado
pelo fato de que, na maioria dos casos podem .el~s ser substituíd<?s
por trabalhadores sociais. P,OT outro lado, o Duelto Penal pode Vlr
a ser deslocado de sua posição dominante no sistema de controle por
mecanismos mais elásticos, econômic,os e eficientes.
Com o labeUtng approach e com as teorias. sociológicas. do conflito passa-se da criminologia "liberal" à criminologia "crítica". 25
Sobre isto é necessário chamar a atenção não somente para o fato
de que se trata de um processo sem solução de continuidade, bem
como para o fato de que a "nova" criminologia, que tantas e tão
importantes contribuições trouxe à superação da ideologia penal,
nem sempre formulou simultaneamente alternativas e posições em
relação ao problema do controle social nas estruturas capitalistas. 26
Deixando de lado possíveis diferenciações dentro do âmbito da criminologia crítica, esta hoje em dia se ocupa da análise dos sistemas
pena;is vigentes. Neste sentido é possível afirmar que com o amadurecimento do momento crítico, a criminologia contemporânea tende
a transformar-se de uma teoria da criminalidade em uma teoria
crítica e sociológica do sistema penaI. 27 Como objeto de tal análise,
o sistema não é unicamente o complexo estático das normas, mas
um complexo dinâmico de funções (processo de criminalização) para
o qual concorre a atividade das diversas instâncias oficiais, desde a
do legislador até a dos órgãos de execução penaI dos mecanismos
informais da reação social. É neste significado sociológico que .8e
utiliza a seguir a expressão "si.stema penal".
Toda uma série de investiga,ções sobre esses mecanismos e sobre
o processo de criminalização em sua totalidade 28 levaram a resultados que contradizem o mito do Direito Penal como direito igual
por excelência e que continuam com o desenvolvimento da crítica
à ideologia do princípio da igualdade. A antítese crítica do aspecto
básico da ideologia do Direito Penal pode ser resumida nas seguintes proposições: 29
a) O Direito Penal não defende todos mas somente os bens
essenciais nos quais está igualmente interessado o conjunto de cida;dãos e quando castiga as ofensas aos bens essenciais o faz com
intensidade desigual e de modo fragmentário.
b) A Lei Penal não é igual para todos. O status de criminoso
está desigualmente distribuído entre os indivíduos.
c) O grau efetivo de tutela e distribuição dos status criminosos é independente do dano social das ações e da gravidade das
infrações à lei, no sentido de que estas não constituem as principais
variáveis da reação criminalizante e de sua intensidade.
12
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a abandonar o papel auxiliár que antes desempenhava, em relação à
política criminal oflcial e tende, ao contrário, a assumir uma atitude
crítica frente ao sistema.
4. Se nos referirmos à contribuição oriéntadora e racionalizante que a ciência do Direito Penal é chamada a proporcionar às
escolhas normativas fundamentais do sistema penal, caem dentro
desta área de influência não só as escolhas do legislador, como também as do jui.z. A análise sociológica do sistema jurídico e dos mecanismos de reação não oficial ao comportamento desviante que o
integram, permitiu rec.anhecer a complexidade do sistema total e
isolar seus diversos setores. Do ponto de vista do processo de criminalização seletiva, o sistema penal oficial apresenta-se como um
continuum no qual é possível individualizar segmentos constituídos
pelas ações das diferent€s instâncias oficiais: o legislador, os órgãos
de assistência social e, em particular, os de assistência e controle
de menores, a polícia, o Ministério Público, .as juízes criminais, as
instituições e órgãos de execução penal e os de execução de medidas
de segurança, as instituições e os órgãos encarregados do controle
e assistência a.as egressos e aos sujeitos ao regime de liberdade condicional. A análise sociológica demonstr.au também que esse sistema
oficial não atua de forma isolada, mas que, para compreender seus
efeitos, é necessário vê-lo como um subsistema encravad·Q dentro de
um sistema de controle social e de seleção de maior amplitude. Do
ângulo dos processos funcionais e integradores do sistema penal oficial, podemos assJ.nalar dentro deste complexo:
a) Os processos informais de reação social que correm para.lel.as aos processos de criminalização oficiais 34 (definições comuns
da criminalidade), 35 a "distância social" em relação àqueles que são
submetidos a sanções, a "proibição de coalizão" e a obrigação de coalização 36 assim como os que c·onstituem um início para os processos
oficiais de criminalização (a disposição de apresentar uma denúncia
ou a de depor como testemunha).
b) Além disso, deve ser considerada uma série de processos que
transcorrem em instituições, cuja relação com o processo oficial de
criminalização é mais bem indireta e, talvez, ainda não tenham sido
eles investigados em toda sua c-omplexidade pela análise sociológica
contemporânea. Pense-se, por exemplo, na importância dos processos
sociais de marginalização pertenc·entes ao mecanismo do mercado de
trabalho 37 e à seleção escolar. 38 Estes fatores, juntamente com o
sistema de Direito Penal e os ccntroles sociais informais, conduzem
à formação de setores sociais nos quais, para falar em termos de
Foucault,39 se recruta a "população criminal", isto é, a maior parte
daqueles sobre os quais se concentra a ação do sistema penal.
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Vários estudos demonstraram q~e no pr~cesso de criminaliza~~
seletiva essas variáveis têm influêncla atraves de fatore.s c<?gn:o-:ciJ.t!o
vos ró rios das atitudes dos que atuam em n~me da m~tltu:ça?
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e formalmente vinculam a tomada de decIsao. Basta somen e
os q:r na "reatividade" 41 que caracteriza a ação da polícia, a qual
t:~s uma tendência generalizada a intervir onde é cham,a~a ~ fa~ê-lo;
a "visibilidade" variável dos comportamentos contranos a leI que
~~v~ a que a atividade controladora do~ órg.ãos se concentre n9s
comportamentos visíveis publicamente e lmumz~ aqueles. q,:e se dao
em lugares privados. 42 A imunidade com resp~lto ao DIreIto pe~~l
pode por conseguinte, ser obtida com a propned~de. ~3 ~stas ~~n~. ' - legais e nem sequer reflexionadas pelas mstancIas oflc.laIs,
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.
. 'do
I
têm um efeito sobre os resultados seletivos do sIst~::na. Jun. l~O pena
-o e' de forma alguma menor que o das vanavels ofIcIalmente
que na
t ' d ' b'
- de
reconhecidas, isto é, aquelas que estao s~b~e I.as a o ngasao .
'ustUicacão e aos critérios das ações proflsslOnals. Talv~;: ~ao seJa
~xagerado comparar as relações existentes en~re. as .var~aveIs legalmente reconhecidas pelo processo oficial da cnmmal1z~çao. e o c?mplexo das variáveis não reconhecidas le?alment~, ~ue ~em,sl.do obJeto
de análises sociológicas, sócio-econômlCas e SOCIO-pSIColo~ICas., com
as relações que existem entre a esfera dos proc~ssos conscIentes e ~
esfera dos processos inconscientes do ponto de VIsta da m?derna PSIcologia profunda. Em ambos os casos, os processos co.nscl~ntes e legalmente reconhecidos aparecem com um microcosmo mscnto em um
macrocosmo só parcialmente explorado.
.
Os exemplos aludidos de variáveis não legalmente. r~~on~ecIdas
nos processos de tomada de decisões nas instânci~ Of?aIS s~~, s?bretudo, aptos para incitar a reflex~o_ ace~ca. ~a. sltuaçao da ClenCIa
jurídico-penal com respeito às dec~soes J~dzczazs. C? espaç~ dentro
do qual a ciência jurídica pode fazer sentir s~us. efeitos, esta duplamente limitado. Encontra-se limitado, em prImeIro lugar, pelo f~to
de que os casos que chegam perante o juiz para que este pr~flr~
uma decisão acerca deles, representam o resultado de uI?a f~e su
mamente avançada de um processo de se~e.ção no qual ~ntervIera~
como filtros sucessivos os processos especIÍlcos .dos s~bSlstem:;s. Ofil
ciais do Direito Penal (o legislador, a assistência soc:al, a pO~lcIa, o
Ministério Público) além dos processos que intervem no _SIstema
social geral. Neste ~entido é possível ~:irn:a~ q~e. a observaç~ desta
parte do processo que leva a cabo a cIencI~ JundICO-pe?al, deIxa por
fora a maior parte das variáveis que indlretan:~nt~ I~fl~e~ sobr~
ele. Em segundo lugar, o campo de ação da ~e?C1a JUTIdIca. es::a
limitado pelo fato de que os instrumentos dogmatlCos de que dISpO e

para a orientação e racionalização das decisões judiciais, cobrem somente um~ parte das variáveis das quais ê portador o juiz. Referindo-nos a ClCourel 44 e a outros 45 introduzimos conceitos como "basic
rules" ou "seconde code" e aludimos com eles à totalidade do complexo de regras (e dos mecanismos regulativos) que determinam
efetivamente a aplicação que faz o juiz da lei, podemos dizer que
as regras administradas pela metodologia e pela dogmática do Direito Penal e p~o~e~sual Penal, somente cobrem uma pequena parte
do processo declsono.
A maioria das regras derivadas de fatores como o comportamento e a socialização do juiz penal, que encontram expressão nos seus
preconceitos e estereótipos, escapam à competência da ciência jurídic·o-penal. Igualmente escapam a ela outras condições da aplicação
da l~i que não depen.dem ,9-a consciência individual dos juízes, mas
que mfluem de maneIra nao menos intensa na sua atividade decisória, como, por exemplo, 08 processos de influência derivados da organização e da comunicação.
Finalmente, convém observar que na atividade jurisdicional a
ciência penal surte seus efeitos sobre aquele segmento do sistema
jurídico-penal no qual o âmbito discricionário é relativamente mais
estreito em relação a outros segmentos desse sistema; isto ocorre
pelo fato de que as decisões que tomam os juízes são, em boa medida, programadas de antemão pelo legislador. Por um lado, o significado das funções jurídico-estatais que a ciência jurídico-penal
exerce sobre o sistema, elevando o grau de uniformidade das decisões judiciais e com isso o grau de igualdade no exercício do Direito,
não pode ser sublinhado de forma suficiente. Por outro, é necessário
reconhecer que a atividade para a racionalização e gestação de igualdade exclui por decisão própria uma sérte de mecanismos que, vistos
em conjunto, são mais adequados para a produção do efeito contrário, isto é, para gerar desigualdade. Isso não pode ser evitado pela
ciência jurídico-penal em seu estado atual. Mesmo onde os representantes . da ciência jurídico-penal contam com ampla bagagem de
conhecImentos acerca da investigação sociológico-criminal sobre
esses mecanismos, este fato não pode levar a mudança direta da
situação, contribuindo, por exemplo, para alcançar um ajuste compensatório, porque isso significaria, em última instância, uma colisão com o princípio da legalidade.
5. O outro segmento do sistema sobre o qual se concentra a
ação da ciência jurí,dico-penal tendente a preparar a decisão, é o da
legislação. Contrariamente ao que sucede na atividade jurisdkional,
trata-se, neste caso, do setor com a margem mais ampla de discricionariedade. Contudo, esta possibilidade de intervenção politico-criminal da ciência não deve ser superestimada. As investigações sobre a
formação das leis penais mostram que a instância científica nas
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decisões legislativas não é de forma alguma onipotente e que ocupa
uma posição de subordinação, apesar de algumas vezes desempenhar
um papel digno de consideração.
Frente à atividade da instância científica na política criminal
levanta-se uma barreira sobretudo institucional que não se alterou
nem sequer diante do desenvolvimento da sociedade capitalista avançada em uma direção tecnocrática. Apesar da ampla tarefa que se
atribui à instância científica (ampla em relação com a que aparece
na atividade judicial) na formação da vontade política do legislador
no âmbito do Direito Penal, esta tarefa permanece em ambos os
casos (atividade judicial e atividade legislativa) idêntica. Sua competência não consiste em tomar decisões, mas em prepará-las.
Assim o Direito Penal é, como todos os demais ramos do Direito,
não somen:te o resultado concreto de uma mediação, mas também o
resultado do conflito entre interesses materiais e não muito raramente da preponderância dos interesses partkulares de grupos poderosos sobre os interesses gerais. Este último caso aparece com
regularidade na legislação penal especiaL
Por um lado exercem aqui sua influência a potência dos grupos
que defendem interesses particulares e, por outro, a pouca informação e conhecimento sobre os problemas tratados com que conta a
opinião pública (e não raro também os par,tidos políticos) ~ Isso faz
com que a relação da legislação penal e a lógica das relaçoes materiais de propriedade e produção seja ainda mais direta e aberta do
que é nas codificações gerais ou nos clássicos re:latór?-0s ~a política
criminal sobre os diferentes casos. Exemplos mUlto dIscutIdos sobre
a preponderância dos grupos de interesse na le~islação pen~l são
proporcionados pela legislação sobre drogas em diferentes pmses, 46
assim como pela legislação sobre delitos ecológicos, acidentes do trabalho e, em geral, pela legislação no âmbito da criminalidade econômica. Quanto mais direto e decisivo seja o peso com base no qual
os grupos de interesse, utilizando para isso os múltiplos canais que
se encontram à sua disposição, afetem a legislação penal, maior será
a impotência da instância científica e maior será o grau a que fica
reduzida, desempenhando um papel instrumental na preparaç~ d?s
elementos técnico-jurídicos, e excluída da escolha das metas fmaIs.
Mesmo estando na presença daqueles setores clássicos da política
criminal, em que a influência dos canais oficiais e institucionais
sobre a conformação da vontade política é mais for:te, a instância
científica defronta-se, na racionalização dos fenômenos decisórios,
com barreiras, quer no que se refere à fixação de metas, quer no que
tange aos meios para as atingir. Sabemos, com efeito, que em relação à introdução de. elementos racionalizantes extraídos dos conhecimentos mais avançados da criminologia, o peso dos preconceitos e
18

da ideologia, de que é portadora a opinião pública, produz, com não
pouca freqüência, um efeito limitador e inclusive neutralizador (pressupondo, claro está, que a ciência possa contribuir construtivamente
para a solução dos problemas, o que nem sempre ocorre). Nesse sentido, o sistema penal é um dos exemplos mais claros de que, até o
dia de hoje, nenhuma democracia representativa conseguiu tornar
perfeitamente traduzível a instância científica no sistema de formação da vontade política, a fim de evitar, dessa maneira que a praticabilidade política limite a racionalidade das decisões.
Contudo, a origem das barreiras com que se choca a política
criminal científica, is·to é, a política m-iminal no âmbito da ciência
jurídico-penal, ao deslocar para a prática os conceitos criminológicos,
deve ser também buscada na limitada capacidade da ciência jurídico-penal para o processamento desses conceitos. Entre os fatores
indiretos deve ser considerada sobretudo a circunstância de que dentro do sistema penal, o monopólio da mediação entre a criminologia
e os centros decisólrios da política criminal oficial corresponde à
ciência juridico-penal. Isso dá sentido ao papel que os juristas. desempenham dentro do extenso âmbito da política criminal. O fato
de que esta tenha em mira, quase que exclusivamente, o momento
repressivo (política penal em sentido estrito) 4!7 faz com que se incline
privil·egiar aqueles aspectos da criminologia que podem ser traduzidos diretamente em medidas de política criminal (preparação de
sanções o mais adequadas possíveis para o controle soc,ial da criminalidade, determinação da pena, prognoSle social, etc.). Isto também
explica a predileção geral dos juristas pela denominada "criminologia multifatorial", isto é, por aquela criminologia que, mantendo
todos os equívocos relacionados com o paradigma etiológico posLtivista, renunciou, em seg~ida, aos contextos teó(ricos amplos, como
fizera a criminologia liberal em seus melhores dias. Em caráter ateó~
rico e eclético da criminologia multifatorial que põe em dúvida seu
caráter científico, é explicável a partir do curto circuito mediante
o qual a criminologia foi reduzida a ciência auxiLiar da política penal,
perdendo sua função explicativa com respeito às relações macrossociais do fenômeno da criminalidade, que haviam sido esclarecidas
principalmente pela criminologia libeml na medida em que esta conseguira superar - como já foi exposto - o horizonte da política
jurídico-penal.
A institucionalização da relação entre a criminologia e a política
criminal oficial, levada a termos pelÜis representantes da ciência do
Direito Penal, faz com que exista, em quase todos os países do mundo
capitalista, uma série de filtros acadêmicos e administrativos entre
as duas instâncias, com a finalidade de facilitar a penetração nos
centrbs de tomada de decisões político-criminais (ministérios, institutos de investigação oficial, comissões ministeriais, etc.) dos setores
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da investigação criminológioa menos avançados no sentido crítico e,
por conseguinte, mais idôneos para gerar uma estabilização conservadora do sistema penal ou também reformas conservadoras que
para o sistema penal se qualificam naturalmente de reformas "positivas" (das quais fala Mathiesen). 48 Simultaneamente, nesses centros de tomada de decisões limita.-se o significado daqueles segmentos da ciência criminológica que assumem um ponto de vista crítico
em relação ao sistema e que propugnam uma política criminal
alternativa, preparando dessa maneira a introdução de reformas
"negativas", tendentes a uma transformação radical do sistema. Tudo
isto não surpreende, se considerada a atitude fundamentalmente
conservadora que os juristas têm com respeito ao sistema penal e
se se pensa na "ótlca profissional" que os leva a outorgar uma absoluta superioridade aos aspectos jurídico-penais da política criminal.
Nos países socialiiStas, estes filtros e este labor neutralizador da criminologia crítica por parte da ciênc:ia jurídico-penal não são necessários porque se pode afirmar não existir ali uma criminologia
crítica.
6. Quanto aos fatores diretos que limitam a capacidade da
ciência jurídico-penal para a recepção e utilização de conhecimentos
criminológicos, pode-se dizer que têm relação com a limitada aptidão
de transformação própria dessa ciência com relação às estruturas
lógicas e ideológicas que a caracterizam desde o seu nascimento, na
segunda metade do século passado. A estrutura lógica e dogmática,
não só na Europa Continental e nos países sob sua influência, como
nos da América do Sul e nos anglo-saxões, baseia-se sobre uma série
de elementos conceituais (por ex.: a concepção analítica do crime)
que concentram o núcleo do espectro do delito em atos puníveis com
caráter origitnalmente criminoso e que, por conseguinte, aparentam
ser os mais relevantes para a política criminal. As características
fundamentais dessas infrações - segundo a teoria oficial do delito são substancialmente as seguintes:
a) Representam não só violações instrumentais, mas também
simbólicas, no sentido de que se acredita que representam a infração
da margem de tolerância ética da comunidade, 49 pelo que sua punição não persegue unicamente uma finalidade utilitária, mas também
a função expressiva de manifestar e fortalecer as valorações éticas. 50
b) São infrações imputáveis ao comportamento de indivíduos e
são, portanto, o resultado de decisões livres e, por conseguinte, reprováveis (princípio da personalidade, princípio de culpabilidade).
c) Os interesses que são lesionados pelas infrações são geralmente interesses de sujeitos jurídicos, isto é, de indivíduos ou pessoas
jurídicas. 51
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Tomando em consideração o que se disse, não deve surpreender
a atitude irrefletida que caracterizou a ciência jurídico-penal em
relação ao caráter fragmentário que ela mesma atribui ao Direito
Penal. Alguns dos resultados mais importantes da análise' moderna
do sistema do Direito Penal distinguem-se precisamente por terem
posto em evidência esse caráter extremamente fragmentário da tutela que esse sistema oferece aos interesses e necessidades que verdadeiramente são dela merecedores e por terem assinalado essa característica como própria do sistema. 52 O aludido caráter fragmentário não
consiste unicamente no fato de que o Direito Penal deixe a descoberto determinadas áreas de interesse e importantes necessidades.
Ao contrário, os sistemas de Direito Penal modernos denotam uma
acentuada tendência à representação universal dos âmbitos de interesses em seus sistemas de bens jurídicos. O caráter fragmentário em
questão refere-se, sobretudo, à maneira altamente seletiva pela qual
são cobertos apenas parcialmente os interesses representados nos
sistemas de bens jurídicos, bem como também a diferente intensidade de tal proteção.
Com relação a este último ponto há que se assinalar que o
privilégio da tutela e a intensidade da mesma nem sempre se encontram em relação com o grau em que merecem ser protegidos os interesses individuais ou coletivos e com o nível de perigo das diferentes
situações. Assim, por exemplo, interesses que pertencem ao âmbito
da incolumidade física ou da vida são privilegiados em relação àqueles interesses difusos ou coletivos 53 (,também do ponto de vista jurídico-processual),54 mesmo quando estes últimos não sejam menos
importantes para a qualidade de vida dos indivíduos e afetem a um
número maior deles.
Pode-se também pensar na desproporção da intervenção protetora do sistema penal em- relação a infrações que resultam de mecanismos de ação, os quais denotam acentuada tendência segmentária ou marcada anonimidade e que são, em cento sentido, mecanismos automáticos qUe exercem seus efeitos no âmbito da produção
e do mercado (grandes empresas nacionais e transnacionais, órgãos
e institutos da administração pública) e que, por conseguinte, são
dificilmente imputáveis à vontade ou à atividade de indivíduos.
Exemplos amplamente discutidos são, neste caso, os limites da reforma do Direito Penal na área da economia e na persecução das
gravíssimas violações e preceitos jurídicos cometidas por órgãos e
corporações estatais. Em casos como estes, a imagem da infração
estabelecida na teoria do delito produz uma espécie de fator imunizan~e dos efeitos do Direito Penal. A legitimação tradicional do
c~ra.ter fragmentário da defesa dOiS interesses que proporciona a ciênCIa Jurídico-penal é questionável. Em geral, descansa precisamente
sobre aquelas caracteTÍsticas da imagem do delito, às quais se fez
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referência linhas acima e que condicionam a seletividade da proteção jurídico-penal. Porém, é precisamente aqui que se localiza o círculo vicioso; como de menor relevância penal são considerados aqueles interesses para cuja tutela o Direito Penal - que por sua vez
repousa sobre as características apontadas na teoria do delito tem menor aptidão, como se aquelas caracterís.ticas adedssem mais
fielmente à "natureza" do sistema de Direito Penal, em vez de ser,
pelo contrário, o resultado de um processo de abstração que parte
dos sistemas contingentes do direito positivo. Convencionalmente,
seria sem dúvida possível definir o Direito Penal como uma técnica
para o controle social que atua sobre certas formas de comportamento, que correspondem às três características acima indicadas.
Todavia, não existem razões suficientes para justif,icar a hipótese
de que a ciência jurídica deve necessariamente permanecer ligada
a essa convenção e ao correspondente conceito de Direito, bem como
ao sistema existente de controle social. A única razão para aceitar
uma ligação convencional como a descrita poderíamos fazer derivar
da harmonia que parece garantir a teoria oficial do delito entre a
ação do sistema e os valores éticos da comunidade. Esta é apenas,
no entanto, uma razão aparente, pois sabemos através dos estudos
real1zados~ 55 que o tipo de legitimação que o sistema de Direito Penal
obtém por meio das valorações e das atitudes da opinião pública,
não é nem total nem homogênea, com respeito aos diversos grupos
sociais. Sabemos que esta legitimação es,tá muito longe de representar um consenso efetivo baseado sobre o conhecimento do real funcionamento do sistema e sobre uma valoração racional do mesmo
e que, ao contrário, se assenta melhor sobre a "ausência de conhecimento" (Popitz) 56 e sobre uma imagem parcialmente fictícia do
sistema. Além disso, são a nosso ver procedentes as objeções formuladas por Hart à teoria expressiva do Direito Penal,57 que se manifestam do seguinte modo: mesmo admitindo que o Direito Penal se
encontre e deva permanecer vinculado à moral, isto não significa
que as valorações éticas vigentes concretamente em uma determinada sociedade tenham que ser mecanicamente adotadas e não
possam ser objeto de uma reflexão crítica; a crítica - acrescentaríamos - de parte de uma ciência jurídico-penal que se atribua a tarefa
de contribuir com elementos racionais para o progresso das valorações éticas na sociedade.
III

Qual pode ser agora a reação da ciência jurídico-penal frente
aos conhecimentos acumulados e postos à sua disposição pela moderna criminologia, acerca da natureza real dos mecanismos de seleção e imunização que funcionam dentro do sistema penal, uma vez
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que estão em contradição com as metas que a ciência tradicionalmente confere a esse sistema? Como pode reagir -ante análises empíricas segundo as quais os fins declarados da sanção, sobretudo a
reabilitação do delinqüente por meio da privação de liberdade, não
correspondem aos efeitos e às funções reais? Como pode a ciência
jurídico-penal responder às novas perspectivas de investigação que
demonstram, por um lado, a escassa realização de seus fins declarados e que por outro, põem em evidência a onerosidade não só em
sentido econômÍ;co, mas também em termos de custos "sociais" 58 que
se encontram relacionados com o funcionamento do Direito Penal?
Esses são apenas alguns exemplos do desafio que a moderna criminologia coloca à ciência jurídico-penal.
A reação a semelhante repto poderia apresentar-se de muitas
maneiras diferentes. A mais freqüente até o momento no âmbito da
ciência jurídico-penal oficial tem sido a de negar-se a tomar conhecimento dos resultados da criminologia, ou pelo menos, de uma parte
deles. Esta reação vai ocasionalmente acompanhada da tentativa de
deslegitimar, tanto no plano institucional como no ideológico, as
modernas escolas e orientações de investigação no âmbito da criminologia. 59
A segunda forma possível de reação se manifesta no que desejaríamos chamar de "peso de consciência" dos penalistas. Trata-se
de algo que não modifica diretamente a estrutura da ciência e sua
posição dentro do sistema de Direito Penal, mas que se limita a
acompanhar o trabalho tradicional do penalista, acrescentando-Ihe
um momento crítico e contraditório. Radbruch caractel"i:zou clOm
acerto esta reação ao escrever que somente pode converter-se em bom
jurista quem o seja com- certo "peso de consciência" J 60 Ambas as
reações mostram que a ciência jurídico-penal dispõe de uma capacidade muito limitada de autotransformação. Deste ponto de vista,
o parâmetro estabelecido nesse sentido com a Teologia favorece a esta
última, uma vez que entre ambas as ciências dogmáticas não há dúvida de que tem sido a Teologia contemporânea que demonstrou maior
capacidade de renovação quanto à sua estrutura conceituaI e axiológica. Contudo, a segunda forma de reação é um sinal importante
de progresso, pois ela introduz na pessoa - e não na ciência que a
adota - um estímulo crítico, que se não produz diretamente, uma
renovação profunda no campo científico, pelo menos a prepara para
o futuro. O peso de consciência é o mínimo que se pode esperar de
um penalista, sendo, porém, talvez o máximo para a situação institucional da ciência no sistema de Direi-to Penal.
O desejo de produzir uma transformação radical do sistema do
direito penal a fim de afetar dessa forma a ciência constitui uma
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terceira forma de reação. É a reação de uma ciência jurídico-penal
que vai além dos limites da sua própria dogmática e que supera
inclusive seu primeiro dogma: o conceito de Direito Penal. É a rea",
ção de uma ciência que não mais aceita a sttuação de subordinação
dentro do sistema penal e que luta sobretudo por lograr obter o
projeto de um sistema adequado para o controle das formas de comportamento prejudicial aos interesses e necessidades do indivíduo e
da sociedade que merecem ser protegidos. Isso não significa, contudo, a expansão do âmbito de aplicação dos métodos tradicionais da
política penal e, em particular, das medidas privativas de liberda~e,
mas sim a drástica e determinada redução do emprego desses meIOS
àqueles casos em que não haja outra solução possível, e ao me:smo
tempo implica na preparação de um sistema de medidas de política
criminal que atuem mediata e imediatamente e que possam controlar-se sobre a base de seus efeitos e dos custos sociais; em uma
palavra, um conjunto de medidas dentro do qual as intervenções
penais representem a parte menor e menos importante. Isto signi,..
fica, para recordar uma vez mais uma formulação de Radbruch, 61
não o esboço de um Direito Penal melh0'r, mas 0' esboço de algo
melhor que o Direito Penal.
Só uma ciência jurídka, que por um período adequado de tempo
transfira o peso principa:l de seu trabalho de interpretação do Direito
vigente à crítica do mesmo, assim como ao projeto de um novo
Direito, pode passar de constituir uma instância interna a ser uma
instância externa do Direito Penal e a:lcançar dessa maneira um
campo ou um nível de abstração que torna possível um encontro
com a criminologia ao nível desta. Qual esboço 0'U qual crítica vai
prevalecer, é algo que depende do grau de desenvolvimento que tenham alcançado em uma determinada sociedade as condições e a
vontade política necessárias à transformação do sistema jurídico-penal.
Contudo, mesmo no caso em que esta ciência jurídica, para a
qual já existem propostas, chegasse a estabelecer-se, é possível que
não haja necessidade de chamar-se ciência jurídico-penal. O modelo
integral do futuro será, caso consiga impor-se, absolutamente distinto do que seria uma edição atualizada da velha gesamte stratrechtswissensC'hajt. 62 Para terminar é oportuno fazer uma observação com
respeito ao passado e futuro do modelo integral de ciência penal.
Atualmente não existem ainda as condições para a realização de um
modelo integrado; a ciência jurídica atual pode unicamente integrar-se com a criminologia de ontem e só a ciência jurídica de amanhã poderá chegar a integrar-se com a criminologia e as ciências
sociais de nossos dias.
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NOTAS

(Tradução da Dra. Paolina Hrlyniewicz)

1. A Escola "Sociológica" de Direito Penal na Alemanha (Franz Von
Liszt) e a Escola Positiva, na Itália (Enrico Ferri). O modelo integral da
ciência penal (gesamte Strafrechtswissenschaft) foi proposto por Von
Liszt como programa científico da Internationale Kriminalistische Vereinigung, fundada em 1881. Cf. Von Liszt F., Kriminalpolitische Aufgaben, em
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1889, p. 452 e segs. (455).
Veja-se, do mesmo autor, sua aula inaugural para a cátedra de Berlim em
1889, Dde Aufgabe und die Methode der Strafrechtswissenschaft, em Strafrechtliche Aufsiitze und Vortriige, voI. II, Berlim, 1970, p. 284 e segs.
2. Cf. por ex., Ferri, E., Sociologia Criminale. Terza edizione, completamente rifatta dei NuOVi Orizzonti del Diiritto e della Procedura Penale, Palermo, Napoli, Catania, 1892, p. ,115 e segs.
3. Neste sentido as observações críticas de Ph. Robert sobre a Criminologie pénitentiere, cf. Robert Ph., La soCtiologie entre une criminologie de
passage à l'acte et un criminologie de la réaction sociale, no L'année sociologique, 24, 1977, p. 441 e segs. (465). Neste sentido também Clark, J. P.,
Wenninger, E. P., Socio-Economic Class and Area as Correlates of Illegal
Behavior among Juveniles, na American Sociological Review, 27, 1962, p. 826
e segs. (826).
4. Cf. Smaus, G., Teorie del senso comune sulla criminalità e marginalizzazione. Una inchiesta sulla popolazione tedesca, em La questione criminale,
3, 1977, p. 137 e segs.

5. Aqui retomamos, com algumas variações na ordem e na formulação,
u:n esquema utilizado em trabalhos precedentes. Cf. Baratta, A., Criminologia
L~berale e ideologia della difesa sociale, em La questione criminale, 1, 1975,
p. 7 e segs.; Conflito sociale e criminalità. Per la crítica della teoria deZ
conflitto in criminologia, em La questione sociale, 3, 1977, p. 9 e segs.
6.

Cf. Florian, E., Trattato di diritto penale, vaI. I, Milão, 1926, p. 86.

7. Cf. Rocco, A., Il problema e ü metodo della scienza del d!iritto penale,
em Opere giuridiche, vol. III, Roma, 1933, p. 263 e segs.
8. Entre a literatura que documenta a recente discussão sobre as relaçõ~s .entre. a Criminologia e a ciência do Direito Penal, cf. Vassali, G.,
Crzmznolog~a e Giustizia penale, em Quaderni di criminologia cZinica, 1, 19511,
p. 27 e segs.; Mergen, A., Kriminologie und Strafrecht, Gratz, 1960; Kaufmann,
H., Was liibte die Kriminologie vom strafrecht übrig?, em Juristenzeitung,
17, 1962, p. 193 e segs.; Kaiser, G., Die Beziehungen zW'Íschen Kriminologie
und Strafrecht, em Goldtammer's ArchiV, 1967, p. 289 e segs.· Roxin C.
Kriminalpolitik und strafrechtssystem, 2. a ed., Berlim, Nova 'YOrk, i973;
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Krauss D., Die Strafrechtliche Problematik kriminolo.gischer Ziele un~ M.ethoden. Eine Untersuchung am Beispiel der psychologzschen und psychzatrzschen Sachverstriindigen im Strafproz~ss,. Fra~furt a M. 1971; Wolff J.,
Der Jurist in der Kriminologie, em KrzmmolOgzsch~s fourn~l, 3, 1971, p. 260
e segs.; Baumann, U., Weigend, T., Weintraud U., l!rzmzr:ologze und Strafrecht.
Kooperation Koexistenz oder Konflikt, em Krimmologzsches Journal, 4, 1972,
p. 94 e segs.;' Hassemer, W., Strafrechtsdogmatrlk und Krim~nalpol~tik, Reinbek
bei Hamburg, 1974; Sack, F., Die Chancen der KooperattOn zwzschen Strafrechtswissenschaft und Kriminologie. Probleme und offen~ Fragen, em
Lüdersen, K., Sack, F., Seminar: Abweichendes Verhalten, II. Dze gesellschaftliche Reaktion auf Krim'inalitãt, voI. l, Frankfurt a M., 1975, p. 346 e seg~.;
Schewe, a., strafrecht und Kriminologie, em ariJ:nm, D. (ed.) , RechtswzS:
senschaft und Nachbarwissenschaften, vol. 1, Mumque, 1973, p. 2.67 e segs.,
Kraus, D., Kriminologie und Strafrecht, ibidem, p. 233 e segs.; BaClg:;l~po, ~.,
Significación Y perspectivas de la oposición "Derecho Penal - polztwa crzminal" Revue Internationale de Droit Pénal. Actes du Premzer Colloque
Région'al Espagnol sur Politique CriminelZe et Droit Pénal qui a eu lieu à la
Faculté de Droit de L'Université de Madrid et à la Maison de la Culture de
plasenClia, 19-23 octobre-1977, p. 15 e segs.
,

9. Pense-se sobretudo na escola de Kiel (Dahm y Schaffstein); cf.
Dahm, a., Schaffstein, F., Liberales oder autoritãres Strafrecht?, .Hamburgo,
1933; Dahm, G., Der Methodenstreit in der heutigen strafrechtswzssenschaf t ,
em Zeitschrift tür die gesamte strafrechtswissenschaf t , .98, ~938,. p: y35 e
segs. Para ulteriores referências, veja-se Ba;ratta, A., 4r:tmomze. y,zurzdwhe e
conflitti di coscienza. Contributo alla filosofza e alZa crztwa del dzrztto penal e,
Milão, 1963, p. 12 e segs.
10. CL os trabalhos aludidos na nota 4. A eles en-:iamos para um ~xame
analítico das teorias liberais segundo este ponto de vIsta, bem como Igualmente para indicações bibliográficas mais amplas.
11
Cf Durkheim E. Les regles de la méthode sociologique, l~.a ed.,
Paris, . 1956, . p. 64 e S~gs.;' Merton, R., Social str~cture and Anomze, ~~
American Sooiological Review, 3, 1938, p. 672 e segs., Cl?ward, R: A., Pl;g;:Z
mate Means, Anomic and Deviant Behavior, em Amerwan Socwlogwa
eview, 24, 1959, p. 164 e segs.

12. Cf. Sutherland, E. H., A SoCiological the?'rY. of crim~nal Beh~vior,
em Sutherland, E., Cressey, D. R, PrinCliples of Crzmmology" 5. ed., ChICago,
Filadelfia, Nova York, 1955, p. 74 e segs.; Cohen, A. K., Delz.nquent Boys. The
Culture of the Gang, Glencoe, m., 1955; Cloward, R. ~., Ohlm, L. E., Types of
Delinquent Subcultures, Columbia Universit~, 1958; MIller, W. B., Lower Cl~ss
Culture as a Generating Milieu of Gang Delmquency, em The Journal of Soczal
lssues, 14, 19>58, p. 5 e segs.
13. Cf. Sykes, a. M., Matza, D., Techniques of Neutralization: A Theory
of Delinquency, em American Sociological Review, 22, 1957, p. 664 e segs.
14.

Alessander F., Staub, Der Verbrecher und sein Richter, em Mitscherlich A. (ed.) psychoanalyse andJustiz, Frankfurt a M., 1971, p. 205 e segs.;
Reik, T., Getiindniszwang und Strafbedürfnis, Probleme der psyc'!oanalyse
und der Kriminologie, em Mitscher, A. (ed.) , psychoanalyse und Justzz, Frank-
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furt a M., 1971, p. 9 e segs.; Fromm, E." Zur Psychologie des Verbrechens
und der Strafenden Gesellschaft, em Imago, 17, 1931, p. 226 e segs.; Reiwald,
P., Die Gesellschaft und ihe Verbrechen, 2.a ed. (edit. por H. Jãger e T.
Moser), Frankfurt a M., 1973.
15. Cf. Becker, H. S., Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance,
Nova York, 1963; Tannenbaum, F., Crime and Commun~ty, Nova York, 1938,
Erikson, K. T., Notes of Sociology of Deviance, em Social Problems, 9, 1962,
p. 307 e segs.; Lemert, E. M., Human Deviance, Social PrOblems and Social
Control, 2.a ed., Nova York, 1972.
16.

Cf. Becker, H., Outsiders, cito (nota 15), p. 9.

17. Cf. Vold, G. B., Theoretical Criminology, Nova York, 1958; QUinney,
R, The SOClial Reality of Crime, Boston, 1970; Turk, A., Criminality and
Legal Order, 3.a ed., Chicago, 1972; Schumann, K. F., Gegenstand und Erkenntnisinteressen einer Konfliktteoretischen Kriminologie, em Arbeitskreis
Junger Kriminologen (ed.), Kritische Kriminologie, 1974, p. 69 e segs.
18. Nigel, W., e Argyle, M., Does the law afject Moral Judgements?, em
British Journal of Criminology, 4, 1964, p. 570 e segs.· Packer, H. L. The
Limits of The Criminal Sanction, Stanford, Cal., 1968; Morris, N., Zim~eing,
F., Deterrence and Corrections, em Annals of American Academy of Political
and Social Science, 381, 1969, p. 137 e segs.; Tittle, Ch. R., Crime Rate and
Legal Sanc'bions, em Social Problems, 16, 1969, p. 409 e segs.; Chiricos, T. G.,
Waldo, a. P., Perceived Penal Sanction and Self Reported Criminality. A
Neglected Approach to Deterrence Research, em Social Problems, 20, 1972,
p. 622 e segs.; Zimreing, F., Hawkins, G., Deterrence, Chicago, 1973.
19. Cf. Goffmann, E., Asylums. Essays on the social situation of mental
patients and other inmates, Nova York, 1961; Sykes, G. M., The society of
capti~es. A study of a maximum security prison, Princenton, Nova York, 1958;
MorrIS, R T., Morris, P., Pentonville. A sociological study of an english prison,
Lon?res, 1963; Basaglia, F., Basaglia Ongaro, F., La maggioranza deviante,
TUrIJ?' 1971; Harb?r~t! ~., Die Subkultur des Gefiingnisses. Eine sozialogische
Studze zur Resozzalzszerung, Stuttgart, 1972; Weis, K., Zur sUbkultur der
Strajanstalt, em Schwind, A. D., Blau, G. (ed.), Strajvollzug der Praxis. Eline
Einführung in die Probleme und Realitãten des Strajvallzugs und der Entla,ssee.nhilje, Berlim, Nova York, 1976; Baratta, A., Sistema penale ed emargmazzone saciale, em La Questione Criminale, 2, 1976, p. 237 e segs.
20. Schur, E. M., Labelling deviant behavior: its sociological implications,
Nova York, 1971; Lemert, E. M., Human deviance, social problems and social
control, cito (nota 15).
21.

Cf. Pavarini, M., "Concentrazione" e "dijfusione" del penitenciario.

~e tesi di Rusche e Kirchheimer e la nuova strategia del controllo sociale

m Italia, em La Questione Criminale, 4, 1978, p. 39 e segs.

22. Cf. a ampla bibliografia em Eser, H., HesoziaZisierung in der Krise?
Gedanken zur Sozialisationsziel des Strafvollzugs, em Bauman, J., Tiedemann,
K. (ed.), Einheit und Vielfalt des Strafrechts. Festschrift tür Karl Peters
zum 70. Geburtstag, Tübingen, 1974, p. 505 e segs.; Müller-Dietz, H.,
Strafvollzug und Gesellschaft, Bad Homburg, Berlim e Zurique, 1970, p. 34
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e segs.; Hilbers, M., Lange, W., Abkehr von der Behandlungs ideologie, em
KriminolOgisches Journal, 5, 1973, p. 53 e segs.; Morris, N., The future of
impT'isonment, Chicago, 1794.
23. Segundo este ponto de vista deve destacar-se a atenção que suscitou
a reimpressão de duas obras clássicas: Rusche, G., Kirchheimer, O., punishment and Social Structure, 2.a ed., Nova York, 1968; Hall, J., Theft, Law anã
Society, 2. a ed., Indianapolis, 1951. Entre a literatura mais recente pode-se citar
Chevalier, L., Classes laborieuses et ãangereuses à Paris penàant la premiere
moité ãu XIX siécle, Paris, 1958; Cobb, R., The police amã the People. French
popular Protest 1789-1820, Londres, 1970; Berger, T., Die Konstante Repression.
Zuz Geschichte ães Strafvollzugs in Preussen nach 1850, Frankfurt a.M., 1974;
Langbein, J. K., Prosecuting crime in the Renaissance: England, Germany,
France, Cambridge, Mass., 1976; Foucault, M., Surveiller et punir. La naissance
de la prison, Paris, 1975; Blasius D., B'ürgeJr liche Gesellschaft unã Kriminalitãt, Gõttingen. 1976; Pavarini, M., Melossi, D., Carcere e fabbrica, 2.a ed.,
Bolonha, 1979.
24. Cf. Bergalli, R., Reaãaptación social por meãio ãe la ejecución penal?
Notas a propósito ãe la ley penitenciaria nacional argentina y ãeZ proyecto
ãe reformas a la Parte General ãel Codigo Penal, Madri, 1976; Sessar, K.,
Die Resozialísierung ãer strafenden Gesellschaft, em Ze~tschrift für ãie
gesamte Strafrechtswissenschaft, 81, 1967, p. 372 e segs.; outras indicações
em Baratta, A., Sistema penale eã emarginazione sociale, cito (nota 19); Idem,
Criminologia critica e politica criminale alternativa, em La Questione Criminale, 3, 1977, p. 339 e segs.

25. Cf., entre as obras mais representativas, Sack, F., Neue Perspektiven
in der Kriminologie, em Kõnig, R., Sack, F., Kriminalsoziologie, Frankfurt
a.M., 1968, p. 431 e segs.; Chambliss, W. J., Crime anã legal process, Nova
York, Saint Louis, 1969; Platt, A., The child savers. The invenvwn of ãeUnquency, Chicago, 1969; Quinney, R., The social reality of crime, cito (nota 17);
Werkentin, F., Hofferbert, M., Baurmann, N., Kriminologie als Polizeiwissenschaft oder: wie alt ist ãie Neue Kriminologie? em Kritische Justiz, 5,
1972, p. 211 e segs.; Cohen, st., Folk ãevils anã moral pan~cs. The creation
of the Mods and Rockers, Londres, 1972; Steiner, H. (ed.), Der Prozess ãer
Kriminalisierung, Munique, 1973; Robert, Ph., La sociologie entre une criminologie ãu passage à l'acte et une criminologie ãe la réaction sociale, cito
(nota 3); Taylor, I., Walton, P., Xoung, J., The new criminology. For a social
theory of ãeviance, Londres, Boston, 1974; Keckeisen, W., Die gesellschaftliche
Defin\ition abweichenden Verhaltens. Perspektiven unã Grenzen ães labeling
approach, Munique, 1974; Arbeitskreis Junger Kriminologen (ed.), Kritische
Kriminologie. Positionem, Krontoversen und Perspektiven, Munique, 1974; Mathiesen, T., The politics of abolition. Essays in political action theory, em Scandinavian Stuãies in Criminology, 4, 1974; Krisberg, B., Crime anã privilege.
Toward a new Criminolog,y. Englewood Cliffs" Nova York, 1975; Bianchi, H.,
Simondi, M., Taylor, T. (ed.) , Deviance anã control in Europe. papers from the
European Group for the study of deviance anã social control, Londres, Nova
York, Sidney, Toronto, 1975; Ciacci, M., Gualandi, V. (ed.) , La costruzione ãeUa
devianza, Bolonha, 1977; entre os grupos e associações assinalam-se a National
Deviance Conference (Grã-Bretanha), o European Group for the Study of
Deviance and Social Control e o Arbeitskreis Junger Kriminologen (República
Federal da Alemanha). Entre as revistas: Crime and Social Justice (Estados
Unidos), Krimi!wlogisches Journal (República Federal da Alemanha), Kriminalsoziologische Bibliographie (Austria), La Questione Criminale (Itália);
muitos artigos relevantes também em Déviance et société (França), Nuevo
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Pensamiento Penal (agora Doctrina Penal, Argentina) e Capítulo CriminológiCO (Venezuela).
.

26.

Cf. Werkent'in, F., Hoffbert, M., Baurmann, M., cito (nota 25).

27. Nesse sentido, Sack (1969), Probleme ãer Kr.iminalsoziologie em
Kõnig, R, (ed.) , Hanãbuch der Empirischen Sozialforschung, t. 12, 2.; ed.,
P: 1.92 ~ .segs. (365 e segs.),. onde formulam amplas e acertadas citações
blbllOgraflCas. Entre a vasta lIteratura sobre o tema da sociologia do direito
e do sistema penal, cf. Wood, A. L., Informal relations in the practice of
Criminal Law, em American Journal of Sociology, 62, 1956, p. 48 e segs.;
Johnson, N., Savitz, L., Wolfgang, M. E. (ed.), The sociology of Punishment
and COl'rection, 2.a edição, Nova York, Londres, 1962; Aniyar de Castro L.
El proces.o de criminalización, em Capítulo Criminológico, 1, 1973, p. 69 ;
segs.; Qumney, R., Towards a sociology of criminallaw, em R. Quinney (ed.)
Crime anã Justice in society, Boston, 1969; Jeffrey, C. R., Social change ancÍ
criminal law, em Nagel st. S. (ed.) , Law anã social change, Beverly Hills,
Londres, 1970, p. 45 e segs.; Blumstein, A., Management Science. Social
systems, Pittsburgh, Penn., 1972; Carson, W. G., The sociology of crime anã
the emergence of criminal law, em McIntosh, M., Rock, P. (ed.), Deviance
and social control, Lonç,res, 1974, p. 67 e segs.; Baratta, A., Sociologia giuriãica
e sociologia del diritto, em Sociologia del diritto, 2, 1974, p. 245 e segs.;
Chambliss, W. J. (ed.), Cr.iminal law in action, Santa Barbara, Calif. 1975'
Lüdersen, K., Sack, F. (ed.), Seminar: Abweichendes Verhalten I. Die sel;ktive~
Normen der Gesellschaft, Frankfurt a.M., 1975; Idem, Seminar: Abweichendes
Verhalten II, III. Die gesellschaftliche Reaktion auf Kriminalitãt, 2 vols.,
Frankfurt a.M., 1975, 1977; Steiner, H., tJber die Funktionem des Strafrechts
em Festschrift für Christian Broda, Viena, 1976, p. 335 e segs.; I Wood, A. L.:
Deviant behavior and control strategies. Essays in sociology, Lexington Mass.
Toronto, Londres, 1974; Mãkelã, The societal tasks Df the system o; penai
Law, em Scandfnavian Stu~i~s in Criminology, 5, 1974, p. 47 e segs., Hopkins,
A., On the soczology of crzmmal law, em Social Problems, 22, 1975, p. 608 e
segs. Sobre a criI?inolog~a. crítica do Direito Penal, cf. Kühlwein, H. P.,
Grundlegung zur emer Kratzk der.Strafrechtstheorie in lichte der moãernem
Krimin:ologie, Hamburg,~1968; Kürzinger, J., Die Kritik ães Strafrechts aus
deI' Szcht moderner kriminologischer Richtungen, em Zeitschrift für die
gesamte Strajreqhtswissenschaft, 86, 1974, p. 211 e segs.; Jãger, H., VerãndeT~ns: d.es .. Strafrechts ãurch Kriminologie? Ansãtze zur Konkretisierung interd~sz~plznarer Kooperation, em Kriminologisches Journal, 8, 1976, p. 98 e segs.

?8. Convém nos limitarmos a alguns exemplos significativos extraídos
da llteratura sobre as distintas instâncias. (a) - sobre a legislaçã~: Hall, J.,
Theft, Law anã Society, cito (nota 23); Becker, H. S., Outsiders: Stuãies in
the Sociology of Deviance, cito (nota 15); Schur, M. E., C1'1ime without Victims
Deviant

Beha~ior

anã Public Policy. Abortion, Homosexuality, Drug Aãdiction;

ClIffs, N. J., 1965;. Gusfield, J. R., Moral passage: Symbolic Process
m PUblic Designations of Deviance em Social, 1966; Young, J., The Role of

~nglewood

the PoUce as Amplijiers of Deviancy, Negotiators of Reality, anã Translators
?j Fantasy. Some consequences of our present system of ãrug control as seen
zn Notting Hill, em Cohen, S. (ed.) , Images of Deviance, Londres, 1971, p. 27
e segs.; Kemburg, E., Die Definitionsmacht der Po~izei. Strategien der Strafverfolgung soziale Selektion, Düsseldorf, 1972; Clark, J. P., Sykes, R. E., Some
Determinants of PoUce Organization and Practice in a Modern Industrial
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Democracy, em Glaser, D. (ed.), Handbook of Criminology, Chicago, 1974,
p. 455 e segs.; Clark, J. P., Isolation of the Police. A comparison of the
British and American Situatíons, em Hensel, R. L., Silverman, R. A., Perception in Criminology, Nova York, Londres, 1975, p. 241 e segs.; (b) sobre o
Ministério Público: Miller, F. W., Prosecution: The Decision to charge a
Suspect with a Crime, Boston, Toronto, 1969; Blankenburg, E., Die Staatsanwaltschaft im Prozess sozialer Kontrolle, em Kriminologisches Journal, 5, 1973,
p. 181 e segs.; Brusten, M., Polizei-Staatsanwaltschaft - Gericht, em Monatsschrift tür Kriminologie und strafrechtsreform, 57, 1974, p. 129 e segs.;
Sessar, K., LegaliUitsprinzip und Selektion des Staatsanwalts, em Gõppinger,
H., Kaiser, G. (ed.) , Kriminologie und Strafverfahren, Stuttgart, 1976, p. 156
e segs.; Kunz, K. L., Das Absehen von der Strafverfolgung bei Bagatelldelin·que~. Empirische Untersuchung der Strafprozessordnung, em Kriminologisches Journal, 11, 1979, p. 35 e segs.; (c) sobre os juízes: Lautmann, R., Justiz-die stille Gewalt. Teilnehmende Beobachtung und entscheidungssoziologische
Analyse, Frankfurt a.M., 1972; Peters, D., Richter im Dienst der Macht,
Stuttgart, 1973; (d) sobre o processo penal em geral e diversos aspectos do
mesmo: Sudnow, D., Normal Crimes: Sociological Features of the Penal Code
in a public Defense Office, em Social Problems, 12, 1965, p. 255 e segs.;
Blumberg, A. A., Criminal Justice, Chicago, 1970; Schumann, K. Winter, G.,
Zur Analyse des Strafverfahrens, em Kriminologisches Journal, 3, 1971, p. 136
e segs.; Rasehorn, T. Rechtlosigkeit als Klassenschiksal, em Vorgãnge, 12,
1973, p. 5 e segs.; Lautmann, R., Peters, D., Ungleichheit vor dem Gesetz:
Strafjustiz und soziale SChichten, em Vorgãnge, 12, 1973, p. 45 e segs.; Reiss,
A. J., Discretionary Justice, em Glaser, D. (ed.), Handbook of Criminology,
Chicago, 1974, p. 679 e segs.; Schünemann, H. W., Selektion durch Strafverfahren? Die Bedeutung des labeling approach tür unser Strafverfahren,
em Deutsche Richterzeitung, 52, 1974, p. 278 e segs.; Blankenburg, E., Steffen,
W., Der Einfluss sozialer Problems, 15, 1967, p. 175 e segs.; Chambliss, W. J.,
A Sociological Analysis of the Law of Vagrancy, em Social Problems, 12, 1964,
p. 67-100; Heinz, J. P., Gettlemann, R. W., Seeskin, M. A., Legislative Politics
and the Criminal Law, em Northwestern University Law Review, 64, 1969,
p. 227 e segs.; Carson, W. G., The Sociology of Crime and the Emergence of
Criminal Laws, cito (nota 27); Dahl, T. S., The emergence of the Norwegian
Child Welfare Law, em Scandinavian Studies in Criminology, 5, 1974, p. 73
e segs.; Thompson, E. P., Whigs and Hunters. The Origin of the Black Act,
Londres, 1975; Haferkamp, H., Lautmann, R. Zur Genese Kríminalisierender
Normen, em Kriminologisches Journal, 7, 1975, p. 241 e segs.; Hernández,
A. T., La ideologizaciõn del delito y de la pena, Caracas, 1977; (e) sobre os
institutos de assistência e controle de menores: Goldman, N., The Differential
Selection of Juvenile Offenders for Court Appereance, Nova York, 1963;
Piliavin, I., Scott, B., Police Encounters with Juveniles, em American Journal
of Sociology, 70, 1964, p. 204 e segs.; Cicourel, A. V., The Social Organization
of Juvenile Justice, Nova York, Londres, Sidney, 1968; Peters, H., MOderne
Fürsorge und ihre Legitimation. Eine soziologische Analyse der Sozialarbeiter,
Kóln, Opladen, 1968; Black, D. J., Reiss, A. J., junior, Police Control of Juveniles, em American Sociological Review, 35, 1970, p. 63 e segs.; Quensel, S.,
Sozialarbeiter und Jugendkriminalitiit, em Schmidt-Obreick, B. (ed.), Kriminalitiit und Sozialarbeit, Freiburg/Br., 1972, p. 47 e segs.; Brusten, M., Prozesse
der Kriminalisierung. Ergebnisse· einer Analyse von Jugendamtsakten, em
otto, H. U., SChneider, S. (ed'), Gesellschaftliche Perspektiven der Sozialarbeit, 2, Neuwied, Berlim, 1973, p. 85 e segs.; Liazos, A., Class Oppresion: The
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Function of Juvenile Justice, em The Insurgent Sociologist, 5, 1974, p. 2 e
segs.; Gisper, D. Miidchenkriminalitiit. Soziale Bedingungen abweichenden
Verhaltens, München, 1975; Peters, H., Cremer-Schãfer, H., Die sanften· Kontrolleure. Wie Sozialarbeiter mit Devianten umgehen, Stuttgart, 1975; Schünemann, H. W., Selektion und Jugendgericht-verfahren, em Gõppinger, H.,
Kaiser, G. (ed.), Kriminologie und Stratverfahren, Neuere Ergebnisse der
Dunkeljorschung in Deutschland (Kriminologische Gegenwartsfragen, voI. 12),
stuttgart, 1976, p. 186 e segs.; (f) sobre a polícia: Goldstein, J., Police Discretion no to Invoke The Criminal Processo Law Visivility Decisions in the
Administratíon of Justice, em Yale Law Journal, 69, 1960, p. 543 e segs.;
Lafave, W. R., Arrest: Decision to Law Enforcement in Democratic Society
Nova York, Merkmale von Tãtern und OPfern auf das Straverfahren, em
Blankenburg, E. (ed.), Empirische Rechtssoziologie, München, 1975, p. 248 e
segs.; Blankenburg, E. Nicht-Kriminalisterung als Struktur und Routine, em
Gõppinger, H. Kaiser, G. (ed.), Kriminologie und Strafverfahren, Stuttgart,
1976, p. 175 e segs.; Schumann, K., Das Handeln mit der Gerechtigkeit.
Funktions-probleme der Strafjustiz und ihre Losungen-am Beispiel des
amerikanischen plea bargaining, Frankfurt a.M., 1977.

29. A tal fim se utilizam com algumas variantes formulações já empregadas nesse sentido no trabalho Criminologia critica y política criminal
alternativa, cito (nota 24).
30. A principal variável da desigual distribuição do status de delinqüente parece ser, indubitavelmente, à luz das recentes pesquisas, a posição
ocupada pelo ator potencial na escala social. As possibilidades máximas de
serem selecionadas para fazer parte da "população criminosa" aparecem
concentradas nos graus mais baixos da escala social (subproletariado e grupos
marginais). Sua posição precária característica no mundo do trabalho (desemprego, subemprego, ausência de qualificação profissional) e os defeitos
de socialização familiar e escolar, que são considerados como causas da criminalidade por parte da criminologia positivista, apresentam-se mais como
variáveis através das quais se imputa o status de criminoso. Sobre essa
característica fundamental ..da distribuição social do status de criminoso e
para a crítica à afirmação baseada nas estatísticas oficiais - de que a maior
cota da "criminalidade" encontra-se nos extratos sociais inferiores, cf. entre
a vasta literatura: Short, J. F., Junior, Nye, F. J., Reported behavior as Criterion of Deviant Behavior, em Social Problems, 5, 1957, p. 207 e segs.; Nye,
F. J., Short, J. F. Junior Olson, V. I., Socioeconomic Status and Delinquent
Behavior, em American Journal of Sociology, 63, 1958, p. 381 e segs.; Clark,
J. P., Wenninger, E. P., Socio-economic Class and Area as Correlates of Illegal
Behavior among Juvenils, em American Sociological Review, 27, 1962, p. 826
e segs.; Erickson, M. L., Empey, L. T., Class Position, Peers and Delinquency,
em Sociology and Social Research, 49, 1965, p. 268 e segs.; Christie, N., Andanaes, J., Skirbekk, S., A Study of Self Reported Crime, em Scandinavian
St1ldies in Criminology, 1, 1965, p. 86 e segs.; Quensel, st., Quensel, E., Liisst
sich die Delinquenzbelastung messen? em Kriminologisches Journal, 1, 1969,
p. 4 e segs.; (onde se ministram outras indicações bibliográficas sobre investigações empíricas); Sack, F., Selektion und Kriminalitãt, em Kritische
Justiz, 4, 1971, p. 384 e segs.; Peters, D., Die soziale Herkunft der von der
Polizei aufgegriffenen Tãter, em Feest, J., Lautmann, R. (ed.), Die Polizei.
Soziologische Studien und Forschungsberichte, Opladen, 1971, p. 93 e segs.;
Hoffmann-Riem, W., Rechtsanwendung und Selektion, em Juristenzeitung,
27. 1972, p. 297 e segs.; Blankenburg, E., Die Selektivitãt rechtlicher Sank-
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tionen. Eine empirische Untersuchung von Ladendiebstiihlen em Friedrichs
J. (ed.) , Teilnehmende .Beobachtung abweichenden verhaítens, Stuttgart:
1973, p. 120 e segs.; Stemert, H. (ed.) , Der Prozess der Kriminalisierung,
cito (nota 25); Schumann, K. F., Ungleichkeit, Stigmatisierung und abweichendes Verhalten. Zur theoretischen Orientierung kriminologisches Forschung, em KriminologiSches Journal, 5, 1973, p. 81 e segs.; Wice, P. B.,
Freedom for Sale. A National Study of Pretrial Release, Lexington, Mass. 1974;
Schumann, K. F., Gegenstand und ErkenntniSinteresse einer konfliktheoretischen Kriminologie, cito (nota 17); Blankenburg, E., Sessar, K., Steffen W.
Die Schichtverteilung der (Eigentums - und Vermogens) Kriminalitiit:' ein~
Wi~kur der Instanzen?, em Krim:inologisches Journal, 17, 1975, p. 36 e segs.;
Qumney, R., Class, State and Cnme. On the theory and Practice Df Criminal
Justice, Nova York, 1976; SChwendinger, H., Schwendinger J. Social Classes
and the Definition of Crime, em Crime and Social Justice,
U}77, p. 4 e segs.;
Sack, F., Interessen im Strafrecht. Zum Zusammenhang von Kriminalitiit
und Klassen (Schicht-) Struktur, em Kriminologisches Journal 10 1978

7,

p. 248 e segs.; Particularmente, sobre a crítica das estatísticas' criininais
oficiais e da distribuição da criminalidade por elas rea~izaidas conforme
Kit~use, J. J., Cicourel, A. A., A Note on the Case of Official Statistics, em
Socwl Problems, 11, 1963, p. 131 e segs.; Cicourel, A., The Social Organization
Df Juvenile Justice, cito (nota 28b.), p. 25 e segs.; Black, D. J., Production Df
Crime .R~tes, em ~m.erican soci~logi~al Review, 35,.1970, p. 733 e segs.; Wiles,
P., Cnmzr:al Statzstw and Soczologwal Explanatzon Df Crime, em Carson
W. G., Wlles, P. (ed.), The Sociology Df Crime and Delinquency in Great
Britain, Londres, 1971, p. 198 e segs.; Kerner, H. J., Verbrechenswirklichkeit
und Strafverfolgung, München, 1972; Douglas, J. D., American Social Order.
Social Rules in a Pluralistic Society, Nova York, 1972, p. 42 e segs.
31. Várias referências para a análise da ciência do Direito Penal e
suas ideologias no marco de uma ampla visão do sistema penal encontra-se
em: Hulsman L. H. C., Samenvatting van de colleges Inleiding Strafrecht'2e
semester studi~ jaar, em: Erasmus Universiteit Rotterdam, faculteit der
~echtsgeleerdhezd, vakgroepen privatrecht, staatsrecht, strafrecht, le studieJaar, semester 2, Strafrecht, bundel 4. a verplichte literatur Rotterdam s f

p. 1 e segs.
32.

'

, . .,

Cf. também para indicações ulteriores, veja-se também Chambliss

W. ~., The State, the Law, and the Definition of Behavior as Criminal o;
Delznquent, e:n Glaser, D., A Handbook Df Criminology, Chicago 1974 p. 7

e segs.; e a lIteratura já acima indicada (nota 28).

"

33. É .!)re?is~m~n~e aqui que podem ser apreendidos os limites clássicos
entre a ClenCl~ Jundlca no sentido genérico e a lei positiva que durante
tantos ano~ alImentaram o ceticismo jurídico, uma vez que contribuíram
para .r~fletIr acerca do caráter problemático da ciência jurídica. O modelo
dll; C~ltIca sobre o significado científico da jurisprudência contínua sendo o
Cl~SSICO . tra?alho de ~irchmann de 1848, cf. Von Kirchmann, J. H., Die
Wertloszgkezt der Jurzsprudenz als Wissenschaft, editado por G. Nesse
Stuttgart, 1938; Leoni, B., Il valore della giurisprudenza e il pensiero di J.
von Kirchmann, na Rivista internazionale di filosofia del diritto 20 1940
p. ~~3 ~ s~gs:..Na literatura mais recente, cf. para uma compar;ção' entr~
a ClenCIa JundlCa e a teOlogia, também Albert, H., Erkenntnis und Recht
Die Jurisprudenz im Lichte des Kritizismus, em Jahrbuch jür RechtssoZiologi~
und Kechtstheories, 2, 1972, p. 80 e segs.

II:

34. Para o conceito de percepção social do comportamento desviante e
da reação social não institucional e, particularmente, pa-ra os estudos empíricos respectivos cf. Pogorecki, A., Kaupen, W., van Houtte, J., Knowledge
and Opinion about Law, Bristol, 1973. Le Blanc, M., Représentations sociales
du phénomene criminel, état des recherches québecoises et mondiales, tese
apresentada no VII Congresso Internacional de Criminologia, Belgrado, 1973;
Newmann, G., Comparative Deviance. Perception and Law in Six Cultures,
Nova York, Oxford, Amsterdam, 1976 (contém os resultados de uma pesquisa
intercultural coordenada pelo United Nations Social Defense Research Institute (Roma). Outra pesquisa intercultural, coordenada pelo Centre de
Criminologie Comparée, Université de Montréal (Canadá) foi recentemente
concluída. Entre os documentos, cf. Kwasniewski, G. KOjder, A., Research
Project, International Centre for Comparative Criminology, University of
Montréal, junho 1973, Instituto de Criminologia, Facultad de Derecho, Universidad del Zulia, Maracaibo (Venezuela), La reacción social a la conducta
desviada, Maracaibo, 1977; Maggioni, G. (1977), Social Reaction to Deviance
in ltaly: A Research on a National Urban Sample Dealing with Perception
'J,nd Attitudes towards Deviant Behavior. progress Report, tese apresentada
em International Conference of the I.S.A. Research Committee on Sociology
of Law, Saarbrücken, West Germany, september 4th-8th, 1977. Kwasniewski,
J., Kojder, A. (1977), Research in the Field of Sociology of Law and its Impact
on Government Action. Progress Report, tese apresentada na l. a InternationaZ
Conference of the I.S.A. Research Committee on Sociology of Law, West
Germany, september 4-th, 8-th, 1977. Além disso, deve ser referida pesquisa
que se desenvolveu no Service d'Études Pénales et Criminologiques (Paris)
sobre L'image de la justice crim'inelle dans la société, cf. os diversos artigos

sobre as diferentes fases da pesquisa preparados por Ph. Robert, C. Faugeron
e P. Lascoumes a partir de 1971. Entre os trabalhos já impressos, cf. Robert,
Ph., Faugeron, C., L'Image de la justice criminelle dans la société, na Revue
de droit pénale et criminologie, 21, 1973, p. 665 e segs. Sobre a pesquisa levada
a efeito no Institut für Rechts und Sozialphilosophie, Universitiit Saarlandes
(nota 36), cf. Baratta, A., Soziale Reaktion auf abweichendes Verhalten mit
besonderer Berüksichtingung des nicht-institutionellen Bereichs, em Kriminologisches Journal, 7, 1975" p. 132 e segs.; Smaus, G., Reazione sociale al
comportamento deviante, con particolare riguardo al settore non istituzionale,
em La questione criminale, 1, 1975, p. 196 e segs.; Baratta, A., Smaus, G.,
Research Project of Deviant Behaviour with Special Reference to Non-institutionalized Reaction, em Kulcsar, K. (ed.) , Sociology of Law and Legal
Sciences. Proceedings of a Conference on the Sociology of Law, Balatonszé-

plak, Hungria, setembro 2-25, 1976, Budapest, 1977, p. 261 e segs.. Veja-se,
também entre os trabalhos mais recentes, as contribuições apresentadas por
J. J. M. von Dijk, Ph. Robert, P. Rock e H. J. Schneider na Thirteenth Conference Df Criminological Research, Council 01 Europe, Strasbourg, 19 julhO
1978. Sobre a crítica às pesquisas tradicionais Kol (Knowledge and Opinion
about Law) nesta área cf. Smaus, G., Kol Inquires and their impact on
Government Action, tese apresentada na Conferencia Internacional de I.S.A.
Research Committee on Sociology of Law, Saarbrücken, RFA, 4-8 setembro
1977.
35.

Cf. Smaus, G., Teorie del senso comune, cito (nota 4).

36. Trata-se da reação do círculo familiar ou de amizades ou conhecidos
ante o fato de que uma pessoa haja sido estigmatizada publicamente, seja
por sofrer uma perseguição por parte das instâncias punitivas, ou por ter sido
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condenada. A regra ê que, neSses casos, diminuam Ou se suspendam totalmente os contatos com essas pessoas ("dist"anciamento social"): Dá-se, inclusive, o caso de uma expectativa por parte da sociedade, no sentido de
não se conceder ao criminoso qualquer tipo de segurança e apoio ("proibição
de coalisão" com sujeitos desviantes) mas, ao contrário, conforme a opinião
pública - opta-se pelos valores afetados pelo indivíduo (oferta de coalisão
para a maioria conforme). Nesta perspectiva desenvolve-se na Universidade
de Saarland-Saarbrücken, uma pesquisa financiada pela Deutsche Forschungsgemeinschalt e sob a direção de A. Baratta, G. Smaus e F. Sack
(Hannover) , que analisa as reações da população. Cf. a informação de Smaus,
G., Reazione sociale al comportamento deviante, con particolare riguardo al
settore non istituzionale, cito (nota 24). Sobre o significado destas reaçõe~
no marco dessa investigação, cf. Smaus, G., Teorie del senso com une, cito
(nota 4); Baratta, A., Smaus, G., Research Project; Social Control 01 Deviant
Behavior with Special Relerence to Non-Instituzionalized Reaction, cito (nota
34); Spiegelberg, R., "Uberleg1lngen zur Reaktion der Ollentlichkeit aus strajrechtliche Sanktionen", em Kriminologisches Journal, 11, 1979, p. 22 e segs.

37. Cf. Baratta, A., Sistema penale ed emarginazione sociale, cito (nota
19). Para a discussão em torno da relação funcional entre a população penitenciária e o mercado de trabalho, hipóteses fundamentais do clássico livro
de Rusche y Kirchheimer (cf. nota 23), deve-se ver Jankovic, I., Labor
Market and Imprisonment, em Crime and Social Justice, 8, 1977, p. 17 e segs.;
Melossi, D., Mercato del lavoro, disciplina, controllo sociale: una discussione
del testo di Rusche e Kirchheimer, em La Questione Criminale, 4, 1978,
p. 11 e segs.
38. Cf. Baratta, A., Sistema penale ed emarginazione sociale, cito (nota
19) e a literatura ali aludida. Veja-se, também, em Cicourel, A. V., Kitsuse,
J., The Educational Decision-Makers, Indianapolis, Nova York, 1963; Fischer,
S., Stigma and Deviant Careers in Schools, em Social Problems, 20, 1972, p. 78
e segs.; Brusten, M., Hurrelmamm, K, Abweichendes Verhalten in der Schule.
Eine Untersuchung zu Prozessen der Stigmatisierung, München, 1973; Brusten, M., Soziale Schichtung, selbstberichtete Delinquenz und Prozesse der
Stigmatisierung in der SChule, em Kriminologisches Journal, 6, 1974, p. 29
e segs.
39. Cf. Foucault, M., Surveiller et punir. La naissance" de la prison, cito
(nota 23).
40. Cf. com relação aos fatores de que depende a atitude do técnico
nas decisões judiciais, Hogart, J., Sentencing as a Human Process, Toronto,
1971 (com ampla bibliografia); Green, E., Judicial Attitudes in Sentencing,
Londres, 1961; Hood, R., Sentencing in Magistrates' Court, Londres, 1962;
Peters, D., Die Geneserichterlicher Urteilsbildung und die Schichtverteilung
der Kriminalitiit, em Kriminologisches Journal, 2, 1970,p. -2W-e-s'egs.; Petérs,
.o., Richter im Dienst der Macht, cito (nota 28), Robert, Ph., Faugeron, C.,
Kellens, G., Les attitudes des juges à propos des prises de décision, Paris,
1972; Shoemaker, D. J., South, D. R., Lowe, J., Facial Stereotypes 01 Deviants
and Judgements 01 Guilt or Innocence, em Social Forces, 51, 1973, p. 427 e
segs.; Miralles, T., Attitudes of the Judges of the Criminal Courts of First
lnstance of Guanabara concerning the Process, Rio de" Jaileiro, 1975. Com
relação a outras instâncias e outras indicações bibliográficas,cf.Hensel, R L.
Silvermann, R. A. (ed.), Perception in Criminólógy, Novif Yórk,Londres, 1975:
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em
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sociblogical Essgys, Nova York, 1967,
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p. 25 e segs.
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Cf. S.ti~cho~be, A. L:, Ins z u
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W::'ican Journal of

Sociology, 69, ~963,
of police Admzmstratzve Practzee, tf~ Amand the Stereotype 01 the Crimmal,

42.

yChakPmSaycin~Y" :i.~~~nt~y WeIlington, 1968, p. 56 e segs.

p. 150 e segs.;
Londres, Nova

or,
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..
ti irkung des Nichtwissens. Dunkel43. Cf. Popitz, H., über dZ~ p7::!e~n;Wstaat, fase. 350, Tübingen, 1968,
teldziffer, Norm und Stra t e,
ec

p. 17 e segs.

Ac uisition Social Structure. Toward a Devel~p-

.

44.

Cf. ClCourel, A., The
qJ D (d) Understanding Everyday Lzle,
mental Sociology, em DOUgl~SC' . r~l ~ . DelinqUency and the Attribution
Chicago, 1970: y. 136 e segts' :o~O~gl~~ J. D. (ed') , Theoretical Perspecof Responsabüzty, em Scot, R. . ,
'
tives on Deviance, Nova York, 1972, p. 142 e segs.
.

Th

S

ond-Code. Toward (or Away from)

McNaughton-Sml~h, P., d ~eli~CqUency em Journal 01 Research in
an Empiric Theory of Cnme an
e s. Blum, A. F., MacHugh, P., The
Crime and Del~nquency, 5, .1969, p. l~~:ri~a;" Sociological Review, 36, 1971,
Social AsomptlOn of Motwe~ ~mpektiven in der Kriminologie, cito (nota 25),
p. 98 e segs.; Sack, F., Neue er
p. 458 e segs.
, .
fação da recente legislação alemã
46. Cf. para uma anallse ~fb~r ~n~~ment sozialer Kontrolle, tese de
sobre drogas, Scherer, S., ~c.
.~ d de Münster 1978' sobre a legislação
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_ toda uma gama de conhecimentos especialmente relacionados com o questionamento especializado de um espectro teoricamente ilimitado de ciências.
Esses conhecimentos heterogêneos encontram, em princípio, sua possível unidade no conceito de "investigação do fato social". A análise da situação e as
perspectivas de integração leva-nos inevitavelmente ao questionamento específico de cada uma dessas ciências, com a conseqüência de que os resultados
que obteríamos seriam ainda mais diferenciados do que seriam os obtidos
a partir de uma questão de maior importância como o é a pergunta sobre a
integração entre a ciência jurídica e a criminologia, de que nos ocupamos.
A referência à investigação do fato social tem por objetivo chamar a atenção
sobre um importante problema lógico que se apresenta em toda a plenitude
do modelo de integração e, sobretudo e em primeiro lugar quando se trata
de inserir na ciência penal conhecimentos de tipo sociológico-criminal. Referimo-nos, por exemplo, ao caráter necessariamente seletivo do processamento
de conhecimentos sociológicos e de outro tipo na ciência jurídica. Pensamos,
também, que qualquer ciência jurídica, inclusive a ciência jurídica do futuro,
pode e deve quanto ao processamento e inserção desses conhecimentos, proceder tendo por base um processo seletivo orientado por sua função normativa, isto é, por sua função de instância preparadora e racionalizadora das
decisões de outras instâncias.
Aqui ressaltamos concretamente
o caráter
lógico e necessariamente
seletivo da escolha no processamento e inserção de
conhecimentos fornecidos pelas ciências sociais e naturais em toda ciência
jurídica, inclusive a ciência jurídica do futuro. A integração desses conhecimentos é contínua sendo seletiva. Isso se deve à relação de subordinação que
existe entre a função normativa da ciência jurídica de preparar e racionalizar as decisões de outras instâncias e a integração nela desses conhecimentos. Dentro desse contexto e para evitar um possível mal-entendido, insistimos
no fato de que o chamamento a uma renovação da estrutura ideológica e
dogmática da Ciência jurídica penal e o questionamento
acerca do estado
atual dessa estrutura, nada tem a ver com a questão sobre a estrutura lógica
da ciência jurídica como ciência normativa em geral.
Não participamos
da opinião de que nossa complexa sociedade pode
prescindir de uma técnica jurídica para resolver seus problemas de regulação
e governo do comportamento, pois isto depende do rendimento de uma ciência
jurídica que, além de normativa, esteja em condições de preparar decisões.
Não partilhamos também da opinião de que a lógica da ciência jurídica
normativa e o processo de seleção no processamento e integração de conhecimento proveniente de outras ciências ligado a essa lógica, possam ou devam ser
diferente. Defendemos a opinião de que a estrutura dogmática e ideológica da
ciência jurídico-penal
é o fator principal que impede sua integração com
as Ciências sociais. Uma profunda reflexão, isenta de preconceitos, bem como
uma renovação igualmente profunda dessas estruturas, pareceria ser condição
suficiente para um novo modelo integrado de uma "ciência jurídico-penal
geral".
Em direção similar, cf. Bacigalupo, E., cito (nota 8).

62. Neste ponto nos limitamos a fazer referência à possibilidade de levar
a termo reelaborações da ciência penal e de nela introduzir os resultados
obtidos pela moderna sociologia criminal, levando em conta as barreiras que
impõe a estrutura dogmática e ideológica dessa ciência penal. Com isso, e
é evidente, não temos feito outra coisa que nos referimos a uma parte, se
bem que a mais importante, dos problemas que hoje em dia limitam a
integração de outras ciências afins com a ciência jurídica. Essa integração
compreende, além da criminologia e da sociologia criminal - independentemente da amplitude com que se aceite qual seja o objeto dessas disciplinas
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