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1ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 173 
2CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da reação Social . Tradução e acréscimos de Éster Kosovski. Rio 
de Janeiro: Forense. p. 53 
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RESUMO 

Com o advento do paradigma da reação social inauguraram-

se os estudos referentes aos sistemas de controle penal e a seleção da 

criminalidade pelas instâncias formal e informal. Houve desta forma, uma ruptura 

no paradigma que associava o delito a comportamentos indissociáveis da 

personalidade humana, relegando à sociedade a responsabilidade pela 

construção dos comportamentos delitivos. A Criminologia Crítica, como proposta 

crítica do sistema penal vigente, direcionou sua abordagem em torno dos 

processos de criminalização (primária, secundária e terciária) e sobre a 

legitimação e funcionamento da Justiça Penal. Concebeu o Direito Penal como 

sistema dinâmico do controle social, afirmando que nos diversos processos existe 

uma desigualdade de tratamento quanto aos atingidos (escolhidos) pelo sistema. 

O sistema penal seria, portanto, o mecanismo de controle social que pune 

seletivamente, deixando imunes àqueles pertencentes às camadas mais altas da 

sociedade, que em sua grande maioria cometem crimes de índole transindividual, 

ligados normalmente aos delitos contra a ordem econômica. Tal assertiva foi 

contemplada pela recepção alemã do labelling approach, posteriormente, pela 

abordagem da criminologia radical, além da contribuição dos estudos de Edwin 

Sutherland, quanto à criminalidade de colarinho branco. Afirmou-se, desta forma, 

que os privilégios que gozam os criminosos de colarinho branco, especificamente 

ao crime de sonegação de impostos, são, portanto, evidência empírica de que no 

processo de criminalização primária, a isonomia assume um caráter estritamente 

simbólico. 

Palavras-chaves: criminalidade de colarinho branco – princípio da igualdade – 

crimes econômicos – sistema penal 

 

  



RESUMEN 

Con el advenimiento del paradigma de la reacción social se 

habían inaugurado los estudios referentes a los sistemas de control penal y la 

ruptura en el paradigma que asociaba el delito a los comportamientos 

indisociables de la personalidad humana, relegando a la sociedad la 

responsabilidad por la construcción de los comportamientos delictivos. La 

Criminología Crítica, como propuesta crítica del sistema penal vigente, encaminó 

su estudio alrededor de los procesos de criminalidad (primaria, secundaria y 

terciaria) y sobre la legitimidad y puesta en marcha de la Justicia Penal. Concibió 

el Derecho Penal como un sistema dinámico del control social, afirmando que en 

los diversos procesos existe una desigualdad de tratamiento con respecto a los 

alcanzados (elegidos) por el sistema. El sistema penal sería, por lo tanto, el 

mecanismo de control social que pune de forma selectiva, dejando inmunes a 

aquellos pertenecientes a las clases más altas de la sociedad que normalmente 

cometen los crímenes de índole supra individual, relacionados en su gran 

mayoría, con la orden económica. Tal asertiva fue inicialmente contemplada por la 

recepción alemana del labelling approach, posteriormente por el acercamiento de 

la criminología radical, además de la contribución de los estudios de Edwin 

Sutherland, en cuanto a la criminalidad de cuello blanco. Así, afirmó, que los 

crímenes de evasión de impuestos, son por lo tanto, evidencias empíricas de que 

en el proceso de criminalidad primaria, el principio constitucional que asegura la 

igualdad de todos delante de ley, asume un carácter estrictamente simbólico. 

Palabras-llaves: criminalidad de cuello blanco – principio de la igualdad – 

crímenes económicos – sistema penal 
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INTRODUÇÃO 

A presente Dissertação tem como objeto de análise a 

desigualdade de tratamento jurídico nos mecanismos de controle penal, com 

ênfase na criminalização primária (elaboração legislativa), quando tratar-se da 

criminalidade dos denominados colarinho branco. 

O objetivo desta pesquisa é descrever a forma pela qual a 

criminologia e a dogmática penal encontram-se em níveis completamente 

diferentes, o que põem em evidência a crise da legitimidade do atual sistema 

penal brasileiro.  

A importância do tema se revela nesta ordem, já que os 

ditames criminológicos não estão em sintonia direta com a dogmática penal 

brasileira, gerando conseqüentes abusos por parte do poder legislativo na 

criminalização de tipos penais concernentes aos setores mais possuídos 

economicamente. A atuação legislativa, no campo criminal, deverá estar ancorada 

em sólida base criminológica e político-criminal, permitindo da análise em questão 

concluir que se está diante de um direito penal simbólico, quando o tema é 

proteção da ordem econômico-tributária. 

Para tanto, principia–se, no Capítulo 1, tratando das 

contribuições criminológicas que orientaram a formulação da dogmática penal, 

abordando os princípios fundamentadores da intervenção do Estado, dentre eles 

o princípio da igualdade, que, por sua vez, fora construído na base da ideologia 

da defesa social.  

No Capítulo 2, abordar-se-á, a mudança de paradigma em 

criminologia, que possibilitou através das teorias do labelling approach, do 

interacionismo simbólico, e da Criminologia Crítica, a afirmação de que o Direito 

Penal atua de forma seletiva e desigual. Referido paradigma rompeu com o 

pensamento criminológico relacionado às causas e fatores do cometimento de 

crimes, que caracterizou por um longo período a escola criminológica positivista 

(etiológica). 
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Partindo de uma abordagem criminológica, tem-se por 

objetivo analisar as contribuições dos estudos referentes à questão da 

desigualdade no direito penal que foram travadas pela inserção do paradigma da 

reação social. 

No Capítulo 3, esboça-se um panorama histórico quanto à 

criminalidade cometida pelos setores mais poderosos da sociedade e os 

subterfúgios utilizados para se escapar à punição, com a finalidade de demonstrar 

que a questão da desigualdade, em virtude da posição social dos envolvidos já se 

fazia constante na história das instituições criminais.  

A seguir, apresentam-se as contribuições dos estudos de 

Edwin Sutherland quanto à criminalidade de colarinho branco, pois, este se 

dedicou ao estudo científico sobre a questão da criminalidade alta e sua 

conseqüente imunidade. É nesse sentido que a teoria do White Collar-Crime, 

desenvolvida por Sutherland, marcou de forma paradigmática o abandono à 

concepção classista criminológica, contribuindo para o desenvolvimento de um 

estudo crítico do Direito Penal, denominado Criminologia Crítica, que, possui 

como um dos objetos de investigação, a abordagem acerca dos mecanismos de 

controle penal e sua correlata atuação desigualitária em vista do poder aquisitivo 

dos autores de comportamentos delitivos. 

Ademais, a reflexão em torno da teoria da criminalidade de 

colarinho branco forneceu a constatação de que o campo privilegiado de atuação 

desses criminosos ocorre, na sua grande maioria, no âmbito da criminalidade 

econômica, o que possibilitou o direcionamento para a abordagem aos crimes 

econômico-tributários. 

No Capítulo 4, adentrar-se-á na questão do princípio jurídico 

da igualdade, positivado no ordenamento jurídico brasileiro. Analisar-se-á a 

infração ao princípio exposto com o objetivo de demonstrar a sua inobservância 

por parte do legislador quando na elaboração dos tipos penais relacionados à 

sonegação de impostos. 
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O presente Relatório de Pesquisa se encerra com as 

Considerações Finais, nas quais são apresentados pontos conclusivos 

destacados, seguidos da estimulação à continuidade dos estudos e das reflexões 

sobre a questão da desigualdade de tratamento legislativo aos criminosos de 

colarinho branco. 

Para a presente dissertação foram levantadas as seguintes 

hipóteses: 

ü O Direito penal foi construído no seio da ideologia da defesa social 
que estatuía o princípio da igualdade como uma de suas bases 
fundamentais. 

ü O paradigma da reação social e a criminologia crítica 
desmistificaram a igualdade no Direito Penal, revelando que o 
mesmo é o ramo do direito desigual por excelência já que 
seleciona os criminosos através de uma relação de 
desigualdade social. 

ü As contribuições dos estudos sobre a teoria do colarinho branco 
desvendaram que o campo de atuação em que se manifesta a 
maior desigualdade reside no campo da ilicitude econômica, 
inserida nesta, a criminalidade econômico-tributária. 

ü O princípio jurídico da igualdade apresenta determinados requisitos 
em que se pode avaliar se existe ou não a sua inobservância 
quando na elaboração de tipos penais, podendo concluir se uma 
determinada norma está ou não em confronto com a isonomia.  

Quanto à Metodologia empregada, registra-se que, na Fase 

de Investigação foi utilizado o Método Indutivo. Foram acionadas as Técnicas, do 

Referente, da Categoria, do Conceito Operacional e da Pesquisa Bibliográfica3. 

Salienta-se que o suporte teórico desta pesquisa está 

enraizado no pensamento de Alessandro Baratta, exposto em sua obra 

“Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal” e as construções de Vera Regina 
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Pereira de Andrade em sua obra “A ilusão de Segurança Jurídica: do controle da 

violência à violência do controle penal”.  

Outras contribuições significativas foram oferecidas por 

Luciano Feldens, em “Tutela Penal de Interesses Difusos e Crimes do Colarinho 

Branco”, Cláudia Maria Cruz Santos, em “O Crime de Colarinho Branco: da 

origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na 

administração da justiça penal” e Lola Aniyar de Castro, em “Criminologia da 

Reação Social”, dentre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
3Cf. PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica. Idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do 
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CAPITULO 1 

O PARADIGMA ETIOLÓGICO EM CRIMINOLOGIA: A IDEOLOGIA 
DA DEFESA SOCIAL COMO FUNDAMENTO DE UM DIREITO 

PENAL IGUALTIÁRIO 

1.1 A Criminologia da Escola Clássica4: aspectos gerais 

1.1.1 Surgimento 

A Escola Clássica do Direito Penal floresceu no período 

negro da Idade Média, marcado por terríveis crueldades no âmbito do sistema 

penal vigente. A pena corporal, as torturas, os suplícios, as punições arbitrárias, 

constituíam as características basilares do sistema repressivo5.  

Para Andrade6, a Escola Clássica estava situada no “marco 

histórico do Iluminismo e de uma transformação estrutural da sociedade e do 

Estado, inserindo-se em seus momentos fundacionais, na transição da ordem 

feudal e o Estado absolutista (o Antigo Regime) para a ordem capitalista e o 

                                                                                                                                                    
Direito. 6 ed. Florianópolis: OSB/SC Editora, 2002. 
4Como parâmetro terminológico e cronológico da Escola Clássica, utilizam-se os des critos por Baratta, que a 
considera como um antecedente ou como a ‘época dos pioneiros’ da moderna criminologia, na qual faz 
referência às teorias sobre o crime, sobre o direito penal e sobre a pena, desenvolvidas em diversos países 
europeus no século XVIII e princípios do século XIX, no âmbito da filosofia política liberal clássica. 
BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 32. Aduziu Falconi: “assimilamos ensinamentos 
vários sobre a origem das Escolas Penais. Em realidade tudo tem início com GROTIUS, em sua obra ‘De 
Jure Belle ac Pace’. É a partir daí que Cezare Bonesana – Barão de Beccaria – inicia seus estudos sobre os 
delitos e as respectivas penas. Disso resultou uma obra imortal para o Direito Penal: ‘Dei Delitti e Delle 
Pene’ (dos Delitos e das Penas). Apesar dos cem anos que separavam GROTIUS (morto em 1645) de 
Beccaria, o trabalho deste é, por assim dizer, um segmento da obra daquele. Dessa forma, do naturalismo de 
GROTIUS chegamos ao humanismo de Beccaria, cuja obra foi publicada em 1764, tendo sido a primeira 
edição lançada como de autor anônimo, tal era seu arrojo”. A Escola Clássica é assim denominada, 
“jocosamente”, pelos adeptos da Escola Positiva, tendo em Beccaria o seu arauto e precursor primeiro”. 
FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal . 3 ed. São Paulo: Ìcone, 2002. p. 87-88. Referida 
denominação, segundo Molina, é também denominada etapa pré-científica em virtude da linha divisória  que 
marca o surgimento da Escola Positiva, fase científica do direito Penal, isto é, pela passagem da especulação, 
dedução, do pensamento abstrato-dedutivo à observação, à indução ao método ‘positivo’. MOLINA, Antonio 
García-Pablos de. Criminologia. Uma introdução a seus fundamentos teóricos. Trad. Luiz Flavio Gomes. 
São Paulo: RT, 1993. p. 101.  
5FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. 26 ed. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 30 e ss.  
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Estado de Direito liberal na Europa, e se desenvolveu ao longo do processo de 

consolidação desta nova ordem”. 

Diante de todas as atrocidades, indignações e horror 

destacou-se uma reação humanitária que se traduziu na filosofia do século XVIII7. 

Nesse ambiente de terror a Escola Clássica manifestou-se, segundo Andrade8, 

através de um discurso crítico em face do sistema penal vigente, buscando, 

conseqüentemente, uma alternativa ao mesmo; principalmente no que toca aos 

limites e justificativas do poder de punir face à liberdade individual. 

No mesmo sentido destacou Baratta 9: “as escolas liberais 

clássicas se situavam como uma instância crítica em face da prática penal e 

penitenciária do ‘ancién regime’, e objetivavam substituí-las por uma política 

criminal inspirada em princípios radicalmente diferentes (princípio de 

humanidade10, princípio da legalidade11, princípio da utilidade12)”. 

Através do método dedutivo 13 defendia a autonomia do 

Direito Penal, a partir do ponto de vista sociológico e político, dirigindo a atenção 

                                                                                                                                                    
6ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 46 
7ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 17 
8ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 47 
9BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 31 
10O princípio da humanidade está relacionado à proscrição de penas de morte, perpétua, de banimento, de 
trabalhos forçados e cruéis, hoje, consagrado em nosso ordenamento pátrio, no art. 5º, XLVII, da 
Constituição Federal Brasileira. BIANCHINI, Alice. Pressupostos materiais mínimos da tutela penal . São 
Paulo: RT, 2002. v. 7 p. 116 Também Beccaria já advertia para que as penas não atingissem o corpo dos 
condenados: “entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister, pois, escolher 
os meios que devem causar no espírito público a impressão mais eficaz e mais durável, e, ao mesmo tempo, 
menos cruel no corpo do condenado”. BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas . Tradução de Paulo M. 
Oliveira. 11 ed. Rio de Janeiro: Ediouro. 1996. p. 62 
11Os ideais filosóficos eram, além da humanização das penas, prevenir o delito em lugar de persegui-lo às 
cegas e outorgar ao cidadão a garantia de que não iria ser perseguido nem sancionado com meios não 
estabelecidos previamente por lei. E nesse sentido o principio da legalidade surge com o significado de 
garantias do indivíduo, segurança jurídica e limitação do Estado. Previsto em nosso texto constitucional no 
art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal, estatui-se que não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem 
pena sem previa cominação legal. AMARAL, Cláudio do Prado. Princípios penais: da legalidade à 
culpabilidade . São Paulo: IBCCRIM, 2003. p. 79-85 
12Refere-se à necessidade ou utilidade da pena: esta deveria servir como meio útil a dissuadir ou 
contramotivar o crime. BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . 
Introdução à sociologia do Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 31. 
13Para Pasold, método dedutivo é aquele que estabelece uma formulação geral e, em seguida, busca as partes 
do fenômeno de modo a sustentar a formulação geral. PASOLD, César Luiz. Prática da pesquisa jurídica. 
Idéias e ferramentas úteis para o pesquisador do Direito. 6 ed. Florianópolis: OSB/SC Editora, 2002. p. 87. 



 18 

para este como objeto de crítica, não se importando, desta forma, de maneira 

exclusiva, com o delinqüente 14.  

Advoga Andrade15 que “a Escola Clássica é tributária do 

método racionalista 16, lógico-abstrato ou dedutivo de análise do seu objeto, o qual 

condiciona, associado aos seus demais pressupostos, a sua produção 

jusfilosófica”.  

Caracterizados como jusnaturalistas17, os clássicos 

aceitavam, em regra, o predomínio de normas absolutas e eternas sobre as leis 

positivas18.  

A Escola Clássica foi dividida em duas fases: a primeira, de 

ordem mais filosófica racionalista e teórica, a qual procurou fundamentar 

filosoficamente a ciência do Direito Penal.  

A segunda, por sua vez, empenhou-se em desenvolver uma 

concepção mais jurídica e prática do Direito Penal. 

                                                                                                                                                    
Entretanto, no sentido que se impõe refere-se ao método no qual parte, aprioristicamente de princípios gerais, 
dos quais vão deduzindo regras particulares, optando pela especulação, pelos sistemas filosóficos e 
metafísicos, pelos dogmas (liberdade, igualdade do homem) deduzindo dos mesmos seus principais 
postulados. MOLINA, Antonio García-Pablos de. Criminologia. Uma introdução a seus fundamentos 
teóricos. Tradução de Luiz Flavio Gomes. São Paulo: RT, 1993. p. 103. 
14LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 6 
15ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 47 
16“Os filósofos racionalistas atribuem à razão um papel determinante na construção do conhecimento. Os 
grandes filósofos racionalistas (Platão, Descartes, Leibniz) procuram explicar o conhecimento (que só merece 
este nome quando é logicamente necessário e universalmente válido) como resultado exclusivo da razão”. 
Disponível em Dicionário de Filosofia: http://ocanto.no.sapo.pt/lexr.htm#Racionalismo Acesso em: 03 de 
mar. 2006. Dias e Andrade dispõem: “a escola clássica caracterizava-se por ter projectado sobre o problema 
do crime os ideais filosóficos e o ‘ethos’ político do humanismo racionalista. Pressuposta a racionalidade do 
homem, haveria apenas que indagar da eventual irracionalidade das estruturas de controlo, nomeadamente da 
lei. O problema criminológico surgia como necessidade não tanto de elevação do conformismo do homem, 
quanto de elevação do conformismo da lei que haveria que plasmar segundo os direitos naturais do homem. 
DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a sociedade 
criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 7 
17“Jusnaturalismo: característica do direito natural. Cognato: jusnaturalistas (adj. E s. 2s.), que se relaciona a 
esse direito; quem é seu sectário. Direito natural: conjunto de regras inatas na natureza humana, pelas quais o 
homem se rege a fim de agir com retidão, e cujos preceitos participam, alguns, da razão pura e são universais 
e imutáveis no tempo e não espaço, e outros, da razão pratica, adaptando-se aos tempos e as regiões de 
maneira variável”. SIDOU, J. M. Othon. Dicionário jurídico: academia de letras jurídicas. 4 ed. Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1997. p. 448 - 272 
18LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 6 
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1.1.2 Precursores da Escola Clássica 

No primeiro período da Escola Clássica, fundamentalmente 

filosófica, destacou-se Cesare Beccaria, que em 1764, publica seu livro intitulado 

“Dos Delitos e Das Penas”.  

Denunciando as injustiças na aplicação das penas e a 

arbitrariedade na condução da justiça penal em virtude da desigualdade de 

tratamento aos criminosos, Andrade19 expôs: 

Na sua dimensão crítica o livro de Beccaria, denuncia o estado da 
legislação penal vigente, dominado por uma heterogênea e 
caótica profusão de leis obscuras: um código sem forma, produto 
monstruoso de séculos mais bárbaros. E responsabiliza estes 
vícios da legislação por possibilitarem a arbitrária e desigual 
aplicação da lei conforme a condição social do acusado. As penas 
assentadas no duplo pilar da expiação moral e da intimidação 
coletiva eram excessivamente arbitrárias e bárbaras, prodigando 
os castigos corporais e a pena de morte. 

Procurava-se, nessa fase filosófica e política, conforme 

advertiu Lyra20, “a distinção entre a justiça divina e a justiça humana, pugnando 

pela soberania popular contra o absolutismo medieval, pelos direitos e garantias 

individuais contra o Estado totalitário do Direito divino”. 

Influenciado pelos ideais iluministas, aduziu Baratta 21 que 

Beccaria propôs a formulação de uma teoria jurídica do delito e da pena, assim 

como do processo, no quadro de uma “concepção liberal do Estado de Direito, 

baseada no princípio utilitarista 22 da maior felicidade para o maior número, e 

sobre as idéias do contrato social e da divisão dos poderes”. 

                                                 
19ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 49 
20LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 6 
21BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 33 
22“Doutrina moral e política cujos principais representantes foram os filósofos ingleses Jeremy Bentham 
(1748-1842) e John Stuart Mill (1806-1873), autor de O Utilitarismo (1863, trad. fr., L'Utilitarisme , Paris, 
Flammarion, 1968)”. O “utilitarismo” é antes do mais uma teoria dos fins da acção humana. Como o precisa 
Mill, a única coisa desejável como fim é a felicidade (assim, o utilitarismo é um hedonismo), ou seja, o 
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Escreveu Beccaria23: 

O conjunto de todas essas pequenas porções de liberdade é o 
fundamento do direito de punir. Todo exercício do poder que se 
afastar dessa base é abuso e não justiça; é um poder de fato e 
não de direito; é uma usurpação e não mais um poder legítimo. As 
penas que ultrapassem a necessidade de conservar o depósito da 
salvação pública são injustas por sua natureza; e tanto mais justas 
será quanto mais sagrada e inviolável for a segurança e maior a 
liberdade que o soberano conservar aos súditos. 

Afirmaram Dias e Andrade24 que do contrato social derivou a 

autoridade do Estado e das leis: a legitimidade do direito de punir estava, 

portanto, fundamentada na idéia do contrato social; bem como as penas que eram 

injustas se não relevassem a salvaguarda do mesmo, e inúteis as que não 

estivesse adequada a obviar suas violações futuras. 

Destacou Andrade25: 

A formulação programática dos princípios da Legalidade dos 
delitos e das penas, certeza e igualdade jurídica; humanidade, 
proporcionalidade e utilidade (finalidade preventiva da pena) para 
a fundação de um Direito Penal liberal encontram-se, em sua 
obra, em antítese crítica relativamente aos vícios mais graves por 
ele detectados na Justiça Penal vigente em seu tempo, historiada 
e imortalizada, em especial, na obra de Foucault (1987). 

No segundo período da Escola Clássica destacou-se 

Francesco Carrara, Flangieri e Romagnosi, juristas que partiram de uma 

                                                                                                                                                    
prazer e a ausência de dor; o ideal do utilitarismo, no entanto, é a felicidade geral e não a felicidade 
individual. Disponível em Dicionário de Filosofia: http://ocanto.webcindario.com/lexu.htm Acesso em: 03 de 
mar. 2006 
23BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas . Tradução de Paulo M. Oliveira. 11 ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro. 1996. p. 26/27 
24DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 8 
25ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 50 
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concepção jurídica, mas filosoficamente fundada dos conceitos de delito, de 

responsabilidade penal e da pena 26. 

Romagnosi27 partiu da filosofia do direito e da sociedade 

para a construção do sistema penal; estatuindo que a natureza do homem é 

originariamente social, negando dessa forma, o conceito natural a qual o individuo 

renunciaria por meio do contrato para entrar no estado social. 

Expôs Baratta 28, ao analisar a proposta de Romaginosi, que 

“a verdadeira independência natural do homem entende-se somente com a 

superação da natural dependência humana da natureza através do social, que 

permite aos homens conservar mais adequadamente a própria existência e 

realizar a própria racionalidade”. 

Como exigência da própria sociedade nasceu para 

Romagnosi29 a finalidade da pena como defesa social, uma vez que a mesma 

deveria realizar um contra-estímulo ao impulso criminoso. Mas assumiu a idéia de 

que a pena não deveria ser o único meio de defesa social, o maior esforço da 

sociedade deveria estar dirigido para a prevenção do delito através do 

melhoramento e desenvolvimento das condições de vida social.  

Essa segunda fase de índole jurídica marcou profundamente 

o nascimento do moderno Direito Penal liberal e a codificação da Ciência Penal.  

Apontam Lyra e Andrade30 que Francesco Carrara elevou o 

método racionalista e promoveu a construção técnica e sistemática do Direito 

Penal, delineando seus cardeais, reuniu os postulados formulados pelos filósofos 

anteriores e com uma base lógica construiu juridicamente o sistema penal.  

                                                 
26BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 33 
27GIANDOMENICO ROMAGNOSI apud BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do 
Direito Penal . Introdução à sociologia do Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 34 
28 Idem, Ibidem, p. 34 
29 Idem, Ibidem, p. 35 
30LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 6 e ANDRADE, Vera 
Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do controle penal. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 52-53 
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A origem do Direito Penal não estava, portanto, no contrato 

social, mas nas Leis divinas.  

1.1.3 O crime e o criminoso para a Escola Clássica 

Apoiado pelos ideais de igualdade o crime, para a primeira 

fase da escola clássica, foi concebido como o rompimento da harmonia social, 

uma afronta ao contrato social, uma violação voluntária e consciente do indivíduo 

que age usando da sua liberdade31.  

Explicitou Andrade32 que além de ser uma violação, o crime 

para o classicismo, era uma violação “consciente e voluntária” da norma penal e, 

dos seus elementos constitutivos confere especial relevância à “vontade culpável” 

– aquele elemento subjetivo que, contemporaneamente, é denominada 

culpabilidade. É mister que o crime seja animado por uma vontade culpável 

entendida mais como vontade de violar a norma do que como voluntariedade do 

fato constitutivo do crime. 

O crime não partia de um rígido determinismo e sim do livre 

arbítrio33, o criminoso não era, portanto, um ser diferente dos demais34. 

Entende Andrade35 que: 

O classicismo penal não se deteve na análise da pessoa do 
criminoso, porque nele não visualizou nenhuma normalidade em 
relação aos demais homens, graças a sua racionalidade, são 
iguais perante a Lei e podem, por isto atuar responsavelmente, 
compreendendo o caráter benéfico do consenso implícito no 
contrato social, o criminoso será quem, na posse do livre-arbítrio, 
viola livre e conscientemente a norma penal. A única diferença 
entre o criminoso e o que respeita a Lei é a diferença do fato. 

                                                 
31ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 28 
32ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 55 
33Entende-se por livre-arbítrio a liberdade que o homem tem para agir conforme a própria vontade; 
autodeterminação. BUENO, Silveira. Minidicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 1996. p.399 
34BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 34 
35ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 58 
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A responsabilidade penal do criminoso se fundava na 

responsabilidade moral, em virtude da violação do pacto de paz em decorrência 

do mau uso do livre-arbítrio, faculdade inerente à alma humana.  

Destacou Aragão36, que o livre arbítrio é o “apanágio de 

todos os homens psicologicamente desenvolvidos e mentalmente sãos. Desde 

que possuem essa faculdade, esse poder de escolha entre motivos diversos e 

opostos, eles são moralmente responsáveis por todos os seus atos, visto estes 

serem filhos exclusivamente dessa vontade livre e soberana”. 

Na expressão de Baratta 37: 

Como comportamento, o delito surgia da livre vontade do 
indivíduo, não de causas patológicas, e por isso, do ponto de vista 
da liberdade e da responsabilidade moral pelas próprias ações, o 
delinqüente não era diferente, segundo a Escola clássica, do 
indivíduo normal. Em conseqüência, o direito penal e a pena eram 
considerados pela escola clássica não tanto como meio para 
intervir sobre o sujeito delinqüente, modificando-o, mas, 
sobretudo, criando, onde fosse necessário, um dissuasivo, ou 
seja, uma contramotivação em face do crime. Os limites da 
cominação e da aplicação da sanção penal, assim como as 
modalidades de exercício do poder punitivo do Estado, eram 
assinalados pela necessidade ou utilidade da pena e pelo 
princípio da legalidade. 

O cometimento de um crime era, portanto, obra exclusiva da 

vontade livre do delinqüente, jamais um produto natural e social, resultante da 

ação combinada de fatores biológicos, psicológicos e sociais. 

Para a segunda fase, apioado no argumento da liberdade o 

delito foi concebido como a “violação do Direito38 compreendido como categoria 

lógico-abstrata, como elaboração apriorística39 de uma noção postulada por uma 

                                                 
36ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 43 
37BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 31 
38Idem, Ibidem, p. 36. Direito, para Carrara, é segundo apontamentos de Baratta, a lei absoluta, constituída 
pela única ordem possível para a humanidade, segundo as previsões e a vontade do criador. 
39FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal . 3 ed. São Paulo: Ìcone, 2002. p. 87/88 
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exigência da razão”40. O delito deveria servir como medida da pena e esta 

proporcional ao dano causado. 

1.1.4 A finalidade e a fundamentação da pena para a Escola Clássica 

Do contrato social derivou a medida da pena, sendo esta o 

mínimo sacrifício necessário da liberdade individual. A medida do delito, 

consistente no dano social, foi juntamente com a defesa social, os elementos 

fundamentais, respectivamente, da teoria do delito e da teoria da pena 41. 

Segundo Aragão42: “o livre-arbítrio fundamentou a 

justificação das penas, uma vez que estas se impõem como castigo merecido, 

pela ação criminosa e voluntária. Só é punível quem é moralmente livre e, por 

conseguinte, moralmente responsável, porque só estes podem ser autores de 

delitos”. 

Para Beccaria43, do princípio utilitarista da máxima felicidade 

do maior número e da idéia do contrato social derivou a medida da pena. A 

essência e a medida do delito estão no dano social.  

O dano social e a defesa social constituíam, neste sistema, 

os elementos fundamentais respectivamente, da teoria do delito e da teoria da 

pena. Nesse sentido, “Beccaria44 atribuiu à pena uma finalidade essencialmente 

preventiva de impedir o aumento dos crimes (prevenção geral negativa)”. 

A Escola Clássica, globalmente considerada, não 

comportava uma concepção unitária da pena, nela convivendo as chamadas 

                                                 
40ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 53/54 
41BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 34 
42ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 44 
43BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas . Tradução Paulo M. Oliveira. 11 ed. Rio de Janeiro: 
Ediouro. 1996. p. 88 
44ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 57 
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teorias absolutas e relativas, conforme seu destinatário principal seja identificado, 

respectivamente, no castigo penal ou na sua ameaça45. 

A pena constituiu, em relação ao impulso criminoso, um 

contra-estímulo, assim, o limite lógico da pena foi assinalado por esta sua função 

de contra-impulso, que não deveria ser superada jamais46. 

Objetivava-se através da pena, a eliminação do perigo social 

que sobreviria da impunidade do delito 47.  

Seguindo as palavras de Andrade48 o crime visto como ente 

jurídico, a pena era a resposta do próprio ordenamento jurídico rompido pelo 

crime, a retribuição era uma forma de tutela jurídica. 

A pena possuía o caráter de retribuição e visava o 

restabelecimento da ordem. 

Num sentido amplo, Lyra49 sintetizou os postulados da 

Escola Clássica, da seguinte forma: “eram livre-arbitristas, individualistas e 

liberais, considerando o crime como ilícito jurídico e a pena como meio retributi vo, 

expiatório e aflitivo de tutela jurídica”.  

                                                 
45ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 56-57 nota 19. Resumidamente: as teorias 
absolutas adotam a finalidade da pena como retribuição, ou seja, é uma função interna ao Direito mesmo, 
pois é essencialmente reparatória, de reafirmação do Direito. As teorias relativas consideram a pena com a 
finalidade de prevenção, ou seja, como um meio para a realização de fins socialmente úteis. Relativamente a 
estas é possível diferenciar quatro tipos ideais de modelos teóricos: a teoria da prevenção especial se 
subdivide em prevenção especial negativa, que afirma a função de neutralização do transgressor: custódia em 
lugares separados, isolamento, aniquilamento físico, e as de prevenção especial positiva, que reafirma a 
função de tratamento do condenado para sua reeducação e readaptação a normalidade da vida social. Já as 
teorias de prevenção geral se subdividem em prevenção geral negativa, cujos destinatários são os infratores 
potenciais, a função da pena é a intimidação ou dissuasão neles provocada pela mensagem contida na lei 
penal dirigida à contramotivação ao comportamento contrario a lei. E as de prevenção geral positiva cujos 
destinatários são os cidadãos fiéis à lei, a função da pena é declarar e afirmar valores e regras sociais e de 
reforçar sua validez, restabelecimento da confiança institucional desprezada pelas transgressões ao 
ordenamento jurídico. 
46BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 35 
47Idem, Ibidem, p. 37 
48ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 58 
49LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 6 
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Ou ainda, conforme Andrade50: 

Do crime como ente jurídico, ditado pela razão, à responsabilidade 
penal fundada na responsabilidade moral derivada do livre-
arbítrio, cuja conseqüência lógica é a pena, concebida então como 
retribuição e meio de tutela jurídica, que, rigorosamente 
proporcionado ao crime, não deixa nenhum arbítrio ao interprete 
judicial, evidencia-se que a Escola Clássica move-se num 
universo de conexão sistemática ente livre-arbítrio-crime-
reponsabilidade penal-pena que encontra no fato-crime seu 
referente de gravitação e na proteção do indivíduo contra o arbítrio 
sua inspiração ideológica fundamental. 

O direito penal do fato era, assim, o apanágio da Escola 

Clássica do Direito Penal, que se baseou na concepção liberal do livre-arbítrio e 

da responsabilidade moral. 

Os ideais penais do iluminismo que influenciaram os 

postulados da Escola Clássica irão abrir as portas para a construção sistemática 

da ciência e da codificação jurídica. Entretanto, essas abstrações e concepções 

serão fortemente questionadas pela Escola Positiva, fase que antecede a 

formulação dogmática da Ciência Penal, como se verá no decorrer do presente 

capítulo. 

1.2 A criminologia da Escola Positiva51: aspectos gerais 

1.2.1 Surgimento 

Como forma de reação ou resposta, surgiu a Escola 

Positiva52 que através de suas idéias colocaram em descrédito os postulados da 

Escola Clássica, até então irrefutados. 

                                                 
50ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 58-59 
51BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 32 Nesse sentido: “quando se fala em 
criminologia positivista se faz referência às teorias desenvolvidas na Europa, entre o final do século XIX e 
começo do século XX, no âmbito da filosofia e da sociologia do positivismo naturalista”. 
52DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 10 “A Escola positiva foi inaugurada em 1876, 
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Segundo Dias e Andrade53 assistiu-se à falência das 

expectativas otimistas depositadas nas reformas penais e penitenciárias do 

Iluminismo, em virtude do fracasso na redução da criminalidade e um profundo 

aumento de crimes, o qual estimulou enormes taxas de reincidências. Observou-

se a passagem do enfoque do sistema legal para o delinqüente e a penitenciária. 

A pergunta girava em torno da natureza e as causas do crime.   

Aponta Andrade54 que referido caos foi imputado à Escola 

Clássica uma vez que esta havia perdido de vista a necessidade social de 

prevenção do delito e a individualidade concreta do homem delinqüente. 

Continua Andrade55: 

O ambiente de surgimento da escola positiva está inserido no 
horizonte histórico de transformações nas funções do Estado que 
apontavam para o intervencionismo na ordem econômica e social, 
sob a égide de novas ideologias políticas de cunho social ou 
socialista; de crise do programa clássico no combate a 
criminalidade; de predomínio de uma concepção positivista de 
Ciência e declínio do jusnaturalismo ao lado do evolucionismo de 
Darwin e a obra de Spencer; a Escola Positiva partirá de 
pressupostos característicos que, distanciando-se daqueles que 
condicionaram a Escola Clássica, explicam, também, o fulcro das 
criticas a ela dirigidas. 

A Escola Positiva partiu segundo Andrade56, de dois 

postulados: a idéia de que o delinqüente era considerado por completo diferente 

dos indivíduos “normais”; e o segundo que à criminologia corresponderia à busca 

das causas e dos fatores da criminalidade, fundando o paradigma etiológico. 

                                                                                                                                                    
um século após a publicação do livro de Beccaria, com a primeira edição do livro L´Uomo delinqüente, de 
Cesare Lombroso”. 
53Idem, Ibidem, p. 10/11 
54ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 62 
55Idem, Ibidem, p. 60/61 
56Idem, Ibidem, p. 60/61 
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Salientou Castilho57 que nesse ambiente fundou-se a 

criminologia científica como disciplina construída segundo os métodos e os 

instrumentos das verdadeiras ciências e mediante o paradigma etiológico calcada 

nas ciências naturais. Pretendia ser uma ciência causal explicativa da 

criminalidade, pois “aceitava o crime e a criminalidade como entidades 

ontológicas pré-constituídas ao Direito Penal e sua grande indagação girava em 

torno das causa do crime”.   

Foi, conforme Andrade58, “referido método cientifico, 

experimental ou empírico-indutivo de análise de seu objeto o fator que 

condicionou a sua produção científica. São as premissas decorrentes do chamado 

método cientifico que esta Escola subscreve: a medição (quantificação); 

objetividade (neutralidade) e causalidade (determinismo)”. 

Destacou Dias e Andrade59 que a Escola Positiva 

“caracterizou-se por negar o livre-arbítrio e a crença no determinismo, além do 

postulado da previsibilidade dos fenômenos humanos, recondutíveis às ‘leis’; 

também pregou a separação entre ciência e moral e a reivindicação da 

neutralidade axiológica daquela; utilizou para tanto o método indutivo-

quantitativo”.  

Para Andrade60: a dicotomia entre a Escola Clássica e 

Positiva, pode ser resumida da seguinte forma: individual x social e razão x 

realidade (racionalismo x empirismo61). 

                                                 
57CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 23 
58ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 63 cf. Taylor, Walton e Young. 
59DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 12   
60ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 61 
61O método experimental constitui para a escola positiva a chave de todo o conhecimento, em contraposição 
à escola clássica, onde tudo deriva da dedução lógica e do argumento de autoridade. DIAS, Jorge Figueiredo 
e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1997. p. 11. “Empirismo é a corrente filosófica que considera a experiência sensível 
externa (as sensações) e interna (os nossos sentimentos tal como são vividos) como fonte única, direta ou 
indireta, do conhecimento”. Dicionário de Filosofia, disponível 
em:http://ocanto.webcindario.com/lexe.htm#Empirismo. Acesso em 03 de mar. 2006 “Racionalismo atribuiu 
à razão um papel determinante na construção do conhecimento. Os grandes filósofos racionalistas (Platão, 
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Advoga Andrade62 que: “a Escola Positiva desloca a 

problemática penal do plano da razão para o plano da realidade; de uma 

orientação filosófica para uma orientação cientifica, empírico-positivista, a única 

apta a resgatar aquele segundo personagem esquecido pela Escola Clássica: o 

homem delinqüente”. 

A observação rigorosa e exata dos fatos era a fonte única e 

o fundamento racional das suas conclusões indutivas63. Porém, essas 

observações empíricas tinham como objeto os indivíduos que se encontravam 

reclusos, nos presídios e manicômios, ou seja, o objeto de estudo principal eram 

os já selecionados. 

Salientou Baratta 64: 

Tanto os fatores de ordem bioantropológicos e sociológicos 
partem de uma concepção do fenômeno criminal segundo a qual 
este se colocava como um dado ontológico pré-constituído a 
reação social e ao direito penal; a criminalidade, portanto, podia 
tornar-se objeto de estudo nas suas causas, independente do 
estudo das reações sociais e do direito penal.  Os sujeitos que 
observava clinicamente para construir a teoria das causas da 
criminalidade eram indivíduos caídos na engrenagem judiciária e 
administrativa da justiça penal, sobretudo os clientes do cárcere e 
do manicômio judiciário, indivíduos selecionados daquele 
complexo sistema de filtros sucessivos que é o sistema penal. Os 
mecanismos seletivos que funcionam nesse sistema, da criação 
das normas a sua aplicação, cumprem processos de seleção que 
se desenvolvem na sociedade e para os quais, como se verá logo, 
o pertencimento aos diversos estratos sociais é decisivo. 

Desenvolveu-se nesse sentido, métodos ou ideologias de 

tratamento, que de modo algum se consideram superados, cujos perigos estão 

                                                                                                                                                    
Descartes, Leibniz) procuram explicar o conhecimento (que só merece este nome quando é logicamente 
necessário e universalmente válido) como resultado exclusivo da razão”. Dicionário de Filosofia, disponível 
em:http://ocanto.webcindario.com/lexe.htm#Empirismo Acesso em: 03 de mar. 2006 
62ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 61 
63ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 29 
64BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 40 
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longe de se poderem considerar neutralizados. Expuseram Dias e Andrade65 em 

tom de crítica que se trata de “uma ideologia que não falta o apoio do facto de se 

insinuar sutil, mas eficazmente, no discurso dos políticos, dos encarregados da 

aplicação do direito criminal e nas representações colectivas”. 

Sob esta perspectiva o homem delinqüente foi considerando 

como um indivíduo diferente, portanto, clinicamente observável66. 

Desta forma, o homem delinqüente, o encarcerado e o 

louco, foram tomados como objeto fundamental para o desenvolvimento da 

Ciência Penal. 

1.2.2 Precursores da Escola Positiva 

Num primeiro momento destacou-se Cesare Lombroso 

(1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) e Raffaelle Garófalo (1851-1934)67. 

Lombroso defendeu a tese de que o Direito Penal deveria 

subordinar-se à antropologia criminal; Ferri ligava o Direito à sociologia criminal; e 

à psicologia, conforme propunha Garófalo 68. 

Para o êxito da teoria positivista, contribuíram as obras de 

Darwin (The Original of Species, 1859, e Descent of Man, 1871), ao 

estabelecerem relações de continuidade entre o plano da natureza e o do 

homem69. Com a Antropologia Criminal de Lombroso marcou-se o nascimento da 

Criminologia como Ciência causal-explicativa, centrada na investigação causal do 

homem delinqüente. As contribuições de Ferri70, por sua vez, deram origem à 

Sociologia Criminal71. 

                                                 
65DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 18 
66BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999.p. 29 
67LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 7 
68BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 39 
69DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 10 
70Expõe Falconi: “Ferri, com sua Sociologia Criminal,“cambiou um sem numero de valores até então 
existentes. Diz-se que teria sido Enrico Ferri o primeiro comunista do Direito Penal. Para ele, a primeira 
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As principais conclusões de Lombroso foram resumidas no 

sentido de que o criminoso, propriamente dito, era nato, idêntico ao louco moral; 

apresentava base epilética explicável, sobretudo, pelo atavismo72; era de forma 

tipo biológico especial. O chamado tipo lombrosiano caracterizava-se por um 

conjunto de estigmas anatômicos e anormalidade fisiológica e psicológica, 

variável segundo as categorias de criminosos e até crimes73. 

1.2.3 O crime e o criminoso para a Escola Positiva 

As definições de crime e criminoso eram totalmente 

contrárias às da Escola Clássica. 

Advertiu Andrade74: 

A escola positiva move-se, pois, num universo de conexão entre 
determinismo periculosista-crime-responsabilidade penal-pena 
que encontra na subjetividade do autor-delinquente – e não mais 
na objetividade do fato-crime – seu referente de gravitação, e na 
defesa da sociedade sua inspiração ideológica fundamental. Isto 
não significa que o fato-crime passe a ser ignorado, mas que ele 
passa a ser analisado sob o enfoque do autor. 

Para Aragão75:  

A escola positiva considerava o livre arbítrio como uma ilusão 
subjetiva, desmentida pela psico-psicologia positiva. O homem 
não era dotado deste poder arbitrário e soberano de decisão livre, 
ele estaria sujeito à lei da causalidade e os seus atos 

                                                                                                                                                    
providência era classificar os criminosos, visto não serem iguais entre si. E o fez com perfeição, criando uma 
divisão em cinco partes de criminosos vários, desde o contumaz ate o eventual”. FALCONI, Romeu. 
Lineamentos de Direito Penal . 3 ed. São Paulo: Ícone, 2002. p. 89 
71ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 65 
72 Expõe Dias e Andrade: “o atavismo está diretamente ligado à figura do criminoso nato, com características 
próprias e hereditárias, ou seja, exteriormente reconhecível, corresponderia a um homem menos civilizado 
que os seus contemporâneos, representando um enorme anacronismo”. DIAS, Jorge Figueiredo e 
ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: 
Coimbra Editora, 1997.p. 16 
73LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 19 
74ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 70 
75ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 46 
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conseqüência inevitável das circunstancias internas e externas 
que lhe influenciam a vontade, determinada pelos motivos mais 
fortes. 

O crime era considerado de acordo com Andrade76, como 

“fato natural e social, praticados pelo homem e causalmente determinados, 

expressando a conduta anti-social de uma dada personalidade perigosa do 

delinqüente. Sendo o crime fato causalmente determinado, a diferença entre 

Lombroso, Ferri e Garáfalo residia tão somente sobre a identificação dessas 

causas”.  

Nesse sentido Falconi77:  

O delinqüente deve ser visto e tratado como ‘produto do meio 
social’ em que vive e se desenvolve. Afinal, ninguém nasce mau; 
são os contornos sociais que irão amoldar o homem. Aí ocorre um 
desencontro entre Ferri e Lombroso, pois este último entende que 
o homem nasce com problemas congênitos, dos quais não irá 
jamais se libertar. Ferri pensava o contrário, colocando nesse rol 
somente aqueles que não tem condições mínimas de 
recuperação, não todos. 

Para Lombroso, o homem era predeterminado 

biologicamente a cometer atos delituosos, pressionado por fenômenos de ordem 

endógena ou exógena. 

Exteriorizou Aragão78: 

O assunto primordial dos seus estudos é a pessoa do delinqüente, 
e não a figura abstrata e jurídica do crime. Este é estudado, em 
sua origem e seus efeitos, também como um fenômeno natural e 
social, essencialmente complexo. Na investigação das suas 
causas, era indispensável fazer-se a história natural do criminoso, 
de cuja natureza ele era dependente, observá-los nos 
laboratórios, sujeitá-los a dissecações anatômicas, a experiências 

                                                 
76ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 64 
77FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal . 3 ed. São Paulo: Ícone, 2002. p. 90 
78ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 29-30 
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psicológicas e um exame completo da sua personalidade 
psíquica. 

A criminalidade e a resposta penal estavam, conforme aduz 

Baratta79, construídas pela “pretensa possibilidade de individualizar ‘sinais’ 

antropológicos da criminalidade e de observar os indivíduos assim ‘assinalados’ 

em zonas rigidamente circunscritas dentro do âmbito do universo social (as 

instituições totais, ou seja, o cárcere e o manicômio judiciário)”. 

Destacaram Dias e Andrade80: 

A escola positiva preconizava a ampliação das exigências e 
direitos da sociedade sobre o delinqüente; à idéia de 
responsabilidade pessoal faziam suceder a da responsabilidade 
social; não curavam de punir segundo a gravidade da culpa, mas 
de reforçar a defesa da sociedade; não reconheciam, por isso, a 
reacção criminal outra medida que não a da necessidade em 
função da ameaça ou da periculosidade do delinqüente. 

Com acerto, esclareceu Andrade81:  

A tese de que o criminoso é uma pessoa anormal apresentou um 
forte conteúdo estigmatizante determinante da criminalidade, 
estabelecendo “uma divisão ‘cientifica’ entre o (sub) mundo da 
criminalidade, equiparada à marginalização e composta por uma 
‘minoria’ de sujeitos potencialmente perigosos e anormais (o ‘mal’) 
e o mundo, decente, da normalidade, representado pela maioria 
na sociedade (o ‘bem’).  

Todo homem seria responsável porque vive em sociedade, 

sujeito às sanções penais pelas violações mais graves das normas de 

                                                 
79BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 29 
80DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 19 
81ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14 , abr/jun 1996, p. 278 
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convivência. A responsabilidade penal passa da moral para a social. Para se punir 

bastava-se que o indivíduo fosse imputável82. 

Para Baratta83: 

O delito para a escola positiva é nos moldes da escola clássica, 
um ente jurídico, mas o direito que qualifica este fato humano não 
deve isolar a ação do indivíduo da totalidade natural e social. A 
escola positiva reagiu contra o conceito abstrato de indivíduo, e 
procurou encontrar todo o complexo das causas na totalidade 
biológica e psicológica do indivíduo, e na totalidade social que 
determina a vida do individuo. Lombroso, no livro L´uomo 
delinqüente, cuja primeira edição é de 1876, considerava o delito 
como um ente natural, um fenômeno necessário, como o 
nascimento, a morte, a concepção, determinado por causas 
biológicas de natureza, sobretudo hereditária. 

Castro84 acentuou que a Escola Positiva aceitava a lei penal 

como realidade estabelecida, ou seja, como realidade oficial que lhe foi dada, e a 

estudava sem questioná-la ou criticá-la, tentando adequar o delinqüente à 

realidade oficial, modificando-o, readaptando-o, ressocializando-o segundo os 

valores da realidade oficial, que é a única autêntica e verdade para ele. 

Em contra partida, defende Andrade85: 

Funda-se assim, a delimitação de um Direito Penal do autor 
baseado no determinismo e na responsabilidade social, no qual o 
potencial de periculosidade social constitui a medida da pena (que 
requer uma rigorosa individualização e indeterminação de limites) 
e a justifica como instrumento de defesa social (...) a certeza que, 
no Direito Penal, postula precisão dos fatos e subordinação do juiz 
à vontade da Lei, fica, indubitavelmente, comprometida. 

                                                 
82LYRA, Roberto. Novíssimas Escolas Penais . Rio de Janeiro: Borsoi, 1956. p. 8-9 
83BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 38/39 
84CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 5-6 
85ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência a violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 70 
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O crime, concebido como fato social e natural não deveria 

ser estudado tão somente como ente jurídico, mas com a profunda relação que 

guarda com aquele que cometeu o delito. 

1.2.4 A finalidade e a fundamentação da pena para a Escola Positiva 

A pena era o remédio contra o crime, sua aplicação não 

estava condicionada ao castigo, mas à defesa da sociedade e ao tratamento do 

indivíduo, considerado um doente.  

Defendeu Aragão86:  

A pena é o conjunto de meios jurídicos empregados pela 
sociedade na luta contra o crime (...) A sociedade não pune 
culpados, reage em beneficio da própria conservação. E a reação 
é tanto mais enérgica quanto maior é a temibilidade do 
delinqüente: a severidade da pena está na razão direta do grau de 
inadapatibilidade ou inidoneidade do individuo a vida social. 

Expôs Andrade87: 

Se o homem está fatalmente determinado a cometer crimes, a 
sociedade esta igualmente determinada – através do Estado – a 
reagir em defesa de sua própria conservação, como qualquer 
outro organismo vivo, contra os ataques às suas condições 
normais de existência. A pena é, pois, um meio de defesa social. 
Contudo, na defesa da sociedade contra a criminalidade, a 
prevenção deve ocupar o lugar central, porque muito mais eficaz 
do que a repressão. 

A duração da pena estava determinada às condições do 

sujeito a ser tratado e não aos fatos delituosos, singulares á violação do direito, 

por isso, as penas tinham um caráter de indeterminação. Devendo perdurar até a 

completa ressocialização do indivíduo. 

Nesse sentido, afirmou Baratta 88: 

                                                 
86ARAGÃO, Antonio Moniz Sodré de. As três escolas penais . 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1928. p. 283 /338 
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A responsabilidade moral é substituída, no sistema de Ferri, pela 
responsabilidade social. Se não é possível imputar o delito ao ato 
livre e não-condicionado de uma vontade, contudo é possível 
referi-lo ao comportamento de um sujeito: isto explica a 
necessidade de reação da sociedade em face de quem cometeu 
um delito. Mas a afirmação da necessidade da ação delituosa faz 
desaparecer todo caráter de retribuição jurídica ou de retribuição 
ética da pena. Agora novamente, mesmo na profunda diversidade 
de pressupostos, e também de conseqüências práticas vemos 
reafirmada, na história do pensamento penalístico italiano, a 
concepção da pena como meio de defesa social. Ferri agrega à 
pena todo o sistema de meios preventivos de defesa social contra 
o crime, que assumem a forma e a denominação de substutivos 
penais. 

 A pena como defesa social, deveria agir não só de modo 

exclusivamente repressivo, mas curativo e reeducativo, por isso pugnou-se pela 

individualização desta.  

Destaca Falconi89: “a pena deve ser aplicada como 

‘prevenção’ quer no seu aspecto geral, quer no seu aspecto especial. Este, 

tentando a ressocialização do criminoso. O outro, intimidando aqueles que 

contenham potencialidades criminógenas congênitas”. 

Este fato trouxe repercussões críticas que podem ser 

sintetizados nas palavras de Andrade90: “os positivistas deram ao criminoso um 

passado – de periculosidade – e um futuro – a recuperação, abrindo a porta das 

prisões e dos manicômios, mas também dos tribunais, para especialistas não-

jurídicos doravante encarregados do seu tratamento”. 

A escola positivista caracterizou-se, em suma, por 

considerar o crime um fator ontológico pré-constituído à reação social e ao direito 

                                                                                                                                                    
87ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência a violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 68 
88BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 39/40. 
89FALCONI, Romeu. Lineamentos de Direito Penal . 3 ed. São Paulo: Ícone, 2002. p. 90 
90ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência a violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 70 
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penal; a criminalidade como objeto de estudo nas suas ‘causas’, 

independentemente do estudo das reações sociais e do direito penal. 

 

 

1.3 A IDEOLOGIA DA DEFESA SOCIAL91: FUNDAMENTOS DE UM DIREITO 

PENAL IGUALITÁRIO 

A diferença principal entre a Escola Clássica e Positiva 

residia na atitude metodológica geral com relação à explicação da criminalidade92. 

Do fato comum de considerarem a pena como meio de defesa social originou a 

Ciência Penal fundada sobre as bases desta ideologia93: 

Enunciou Baratta 94: 

                                                 
91BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 240 nota 3.. Adota-se a distinção de Baratta, 
quando adverte não confundir esta ideologia penalista geral, com o movimento de estudos sobre direito e 
reforma penal indicado como “defesa social” (Filippo Gramática) e, depois, como “nouvelle défense sociale” 
(Marc Ancel) e que, melhor, pode se considerar como uma das especificações que a ideologia da defesa 
social encontrou nos últimos decênios.  Referido movimento da Nova Defesa Social postularia novo modelo 
integrado de ciências criminais, onde a criminologia investigaria a ação criminosa como fenômeno individual 
e social, o Direito Penal estabeleceria regras de interpretação e aplicação, aparecendo a Política Criminal 
como ciência ou a arte de organizar e dar diretrizes, tanto ao legislador como ao juiz ou à administração 
penitenciária, para reagir contra a criminalidade. Ver ainda: CARVALHO, Salo de. A política de drogas no 
Brasil: do discurso oficial as razoes da descriminalização. Rio de Janeiro: Luam, 1996. p. 140-141 
92Idem, Ibidem, p. 43. Enquanto a escola positiva tem a tarefa da explicação causal do comportamento 
criminoso, baseada na dupla hipótese do caráter complementar determinado do comportamento criminoso, e 
da diferença fundamental entre indivíduos criminosos e não criminosos, a escola clássica tem por objeto, 
mais que o criminoso, o próprio crime, ligando-se a idéia do livre arbítrio, do mérito e do demérito individual 
e da igualdade substancial entre criminosos e não-criminoso. 
93Idem. La Política criminal e el derecho penal de la constitución: nuevas reflexiones sobre el modelo 
integrado de las ciencias penales. In: Revista Brasileira de Ciências Criminais . n. 29, p. 34 Baratta adverte 
que referido modelo de ciência penal é aquele vai de encontro ao proposto por Franz von Liszt que concebia 
o direito penal sob a perspectiva interna, o que será questionado com o labelling approach  oportunamente 
abordado. São as palavras de Baratta: O novo modelo integrado de ciência penal, fruto da confluência entre 
dogmática, teoria e sociologia do direito penal na perspectiva da criminologia crítica é diferente do modelo 
positivista proposto por Liszt. Desde agora, o ponto de vista do componente criminológico deixa de ser 
interno: a investigação toma distância do rol auxiliar própria da criminologia etiológica. Aditar um ponto de 
vista externo ao sistema penal significa, entre outras coisas, que as definições do comportamento criminal 
produto da instância do sistema (legislação, dogmática, jurisprudência, polícia e senso comum) não sejam 
considerados mais como ponto de partida, se não como problema e objeto de estudo, a partir da qual se vem 
utilizados os instrumentos postos à disposição da história e da análise da estrutura social”. A dogmática 
deveria ser reduzida a uma forma abstrata, portanto. 
94Idem. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do Direito Penal. 2ª ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 41 
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Tanto a escola clássica quanto as escolas positivistas realizam um 
modelo de ciência penal integrada, ou seja, um modelo no qual 
Ciência Jurídica e concepção geral do homem e da sociedade 
estão estritamente ligadas. Ainda que suas respectivas 
concepções do homem e da sociedade sejam profundamente 
diferentes, em ambos os casos nos encontramos, salvo exceções, 
em presença da afirmação de uma ideologia da defesa social, 
como nó teórico e político fundamental do sistema científico. 

Este modelo ideológico fundamentou toda construção da 

moderna Dogmática Jurídico-penal e conseqüentemente o movimento de 

codificação penal, principalmente no que toca aos princípios a seguir abordados. 

Leciona Baratta95 que “a ideologia da defesa social ou do 

fim, tornou-se marca ideológica dentro do específico setor penal. A escola positiva 

herdou-a da escola clássica, acrescentou aos seus postulados as exigências 

políticas que marcou a evolução da sociedade burguesa, compreendida pelo 

período da passagem do estado liberal clássico ao estado social”. 

A ideologia social nasceu como sistema de Controle Social 

de reação contra a criminalidade que tem, no Sistema Penal (espécie daquele 

gênero), engenharia específica, programada funcionalmente para tal missão: 

erradicação da criminalidade96.  

Assim, a pena não representaria mais que a defesa social 

juntamente com seus fins úteis de prevenção geral positiva, mediante a 

recuperação do criminoso na execução penal. 

Apresentou para tal missão uma função legitimadora e 

racional da intervenção punitiva do Estado97. 

Explicou Baratta 98: 

                                                 
95Idem, Ibidem, p. 42 
96CARVALHO, Salo de. A política de drogas no Brasil: do discurso oficial as razoes da descriminalização. 
Rio de Janeiro: Luam, 1996. p. 132 
97Idem, Ibidem, p. 133 
98BARATTA, Alessandro. Política criminal y reforma Del derecho penal. Bogotá: Temis Librería, 1982. p. 
30 
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Que o êxito do modelo integral de ciência penal pode se explicar à 
parte da convergência da dogmática e da criminologia, na 
legitimação do sistema penal, e do fato de que a criminologia 
positivista se encontrava 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 30 têm permanecido relativamente 
constantes. Não se trata de uma ideologia exclusiva dos juristas, 
senão de uma que se corresponde ao saber comum (every day 
theories) acerca da criminalidade e da pena. 

Advertiu Andrade99 que a defesa social representou, dessa 

forma, um modelo consensual de sociedade que opera por detrás deste 

paradigma, segundo o qual não se problematiza o Direito Penal – visto como 

expressão do interesse geral – mas os indivíduos, diferenciados, que o violam. 

A defesa social passou então, a fazer parte da filosofia 

dominante na ciência jurídica, e foi fundamentada pelos seguintes princípios100: 

ü Princípio de legitimidade. O Estado é legitimado a reprimir a 
criminalidade mediante as instâncias oficiais de controle 
(legislação, polícia, magistratura, instituições 
penitenciárias). Estas interpretam a legítima reação da 
sociedade ou da grande maioria dela, dirigida a reprovação 
e condenação do comportamento desviante individual e à 
reafirmação dos valores e das normas sociais. 

ü Princípio do bem e do mal. O delito é um dano para a 
sociedade. O delinqüente é um elemento negativo e 
disfuncional do sistema social. O desvio criminal é, pois, o 
mal; a sociedade constituída, o bem. 

ü Princípio da culpabilidade. O delito é expressão de uma 
atitude interior reprovável, porque contraria aos valores e 
as normas, presentes na sociedade mesmo antes de 
serem sancionadas pelo legislador. 

                                                 
99ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14, abr/jun, 1996, p. 278 
100BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 42 
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ü Princípio da finalidade ou da prevenção. A pena não tem, ou 
não tem somente, a função de retribuir, mas a de prevenir 
o crime. Como sanção abstratamente prevista pela lei, tem 
a função de criar uma justa e adequada contramotivação 
ao comportamento criminoso. Como sanção concreta, 
exerce a função de ressocializar o delinqüente. 

ü Princípio de igualdade. A criminalidade é a violação da lei 
penal e, como tal, é o comportamento de uma minoria 
desviante. A lei penal é igual para todos. A reação penal se 
aplica de modo igual aos autores de delitos. 

ü Princípio do interesse social e do delito natural.  O núcleo 
central dos delitos definidos nos códigos penais e das 
nações civilizadas representa a ofensa de interesses 
fundamentais, de condições essenciais à existência de 
toda sociedade. Os interesses comuns a todos os 
cidadãos. Apenas uma pequena parte dos delitos 
representa violação de determinados arranjos políticos e 
econômicos, e é punida em função da consolidação destes 
(delitos artificiais). 

Salientou Carvalho 101: 

Essa estrutura principiológica permitiu uma função legitimadora do 
Sistema Penal - racionalizado pelo discurso oficial das instituições 
– induzindo o consenso no qual o Estado, através do legislativo, 
tutelaria bens jurídicos universais e monolíticos, compartilhados 
por toda a sociedade e determinado local, em determinada época; 
e instrumentalizaria os aparelhos repressivos, determinando 
atuação letal que visaria à manutenção da estrutura hierarquizada 
e seletiva, a partir da atuação do modelo repressivo. 

Aduz Andrade102 que esse marco principiológico conduz à 

criação da ilusão de um direito penal igualitário no sentido de que lança sua 

proteção sobre todos, assim como sua reação, sendo que esta reação do Estado 

estaria limitada pela legalidade e pelo respeito aos direitos humanos, de modo 

que, o encontro dialético entre os princípios liberais e a ideologia da defesa social 

                                                 
101CARVALHO, Salo de. A política de drogas no Brasil: do discurso oficial as razoes da descriminalização. 
Rio de Janeiro: Luam, 1996. p. 137 
102ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência a violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 170 
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conforma a própria missão da dogmática. Uma função declarada de representar 

um programa para a ação e outra oculta consistente em iludir a sua real inserção 

social. 

Este modelo de ciência penal começou a declinar, por volta 

dos anos 30, principalmente em decorrência do distanciamento entre aquela e as 

disciplinas antropológicas e sociológicas em desenvolvimento: 

Expõe Carvalho 103: 

Para a determinação da origem desse afastamento é importante 
recordar as condições históricas e política em que se foi 
verificado. Entre os fatores que contribuíram a essa situação, se 
encontra a política científica e cultural dos regimes autoritários 
que, temendo a constituição de uma instância de controle social 
que resultaria incômoda para a tecnocracia social dos detentores 
do poder, desvincularam as investigações empíricas sobre 
problemas de relevância social. Esta tecnocracia social se apoiava 
em meios irracionais, mais que em conhecimentos racionais. 

Afirmou Baratta 104:  

Enquanto a partir dos anos trinta a ciência dogmática penal 
européia continuava desenvolvendo-se por conta própria 
mantendo constante sua estrutura conceitual e ideológica, a 
criminologia liberal, sobretudo na América do Norte, logrou 
resultados que, colocou em dúvida os princípios acima 
mencionados, e trouxeram como conseqüência a negação da 
ideologia jurídica penal. 

A evolução independente das teorias dogmático-penais e 

criminológica-sociológicas fez acentuar ainda mais essa distância. 

Conseqüentemente, o modelo dogmático-penal proposto pela ideologia da defesa 

                                                 
103BARATTA, Alessandro. Política criminal y reforma Del derecho penal . Bogotá: Temis Librería, 1982. p. 
31/32 
104Idem, Ibidem, p. 33 
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social, não foi ao encontro com as teorias desenvolvidas principalmente nos 

países anglo-saxões, a partir de 1930105. 

 As teorias sociológicas apareceram cada vez mais como 

confrontação crítica da ideologia da defesa social, principalmente quanto aos 

elementos contidos em cada princípio (com maior enfoque ao da igualdade, 

objeto da presente pesquisa). Referidas teorias partiram de uma atitude 

racionalista, reformista, e, geralmente, progressista 106. 

O princípio da igualdade será posto em questão com o 

advento das teorias sociológicas criminais como o labelling approach. 

Esclarece Baratta 107: 

A ciência jurídica estava atrasada face ao pensamento 
criminológico contemporâneo. O encontro entre as teorias 
criminológicas e social da criminalidade e o Direito Penal ainda 
não se realizou, e nem existe em realidade, uma verdadeira 
interação entre expoentes da dogmática do delito e da teoria 
sociológica da criminalidade, ainda que se assinalem, sempre 
crescentemente, em quase todos os países europeus, esforços 
voltados a suscitar esta interação, a reconstruir um novo modelo 
de ciência penal integrada. 

O desenvolvimento da sociologia criminal assinalou o início 

do desequilíbrio das teorias positivistas, que fundamentaram a ideologia da 

defesa social, e o 3º Congresso Internacional de Antropologia Criminal (Bruxelas, 

1892) é o marco dessa mudança108.  

                                                 
105Idem.Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do Direito Penal. 2 ed. 
Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 47 
106Idem, Ibidem, p. 47 
107Idem, Ibidem, p. 46 
108DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia.  O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 20 
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Assistiu-se a eclosão de inúmeras teorias sociológicas109 

que procuraram desmistificar as concepções a respeito da criminalidade oriunda 

da escola positiva 110.  

Entende Baratta 111: 

O fio condutor da análise das teorias contemporâneas parte da 
assunção fundamental de que o conceito de defesa social 
corresponde a uma ideologia caracterizada por uma concepção 
abstrata e aistórica de sociedade, entendida como uma totalidade 
de valores e interesses. Uma teoria adequada da criminalidade, 
sobre aquela se pretende hoje basear um novo modelo integrado 
de ciência do direito penal é caracterizada por elementos 
antitéticos à ideologia da defesa social: em primeiro lugar, essa 
teoria trabalha com um conceito situado, ou seja, com uma 
abstração determinada correspondente a específicas formações 
econômico-sociais e aos problemas e contradições que lhe são 
inerentes. O horizonte macrossociológico de uma tal teoria não é 
dado por um conceito ideal de sociedade, mas por conceitos mais 
determinados, como os de ‘’sociedade feudal’, ‘sociedade 
capitalista’, ‘de transição’ etc. 

Especificou Baratta 112 que “o sistema penal argúi-se, não é 

unicamente um complexo estático de normas, senão um complexo dinâmico de 

funções (processos de criminalização) ao qual concorre à atividade das diversas 

instâncias oficiais e os mecanismos informais da reação social”.  

                                                 
109Dentre elas cita-se: a teoria funcionalista da anomia e da desviação, que coloca em dúvida o princípio do 
bem e do mal; a teoria das subculturas criminais que questiona o princípio da culpabilidade; a teoria do 
labelling approach, também denominada teoria do etiquetamento ou da reação social, que refuta 
convincentemente o princípio da igualdade e as teorias que questionam os resultados e as múltiplas 
investigações acerca da efetividade do direito penal e de suas sanções, colocando em dúvida o princípio do 
fim e da prevenção. BARATTA, Alessandro. Política criminal y reforma Del derecho penal. Bogotá: Temis 
Librería, 1982. p. 33-38 
110DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 41. Citam-se algumas obras no âmbito da 
criminologia, como a de Emile Durkheim, Lacassagne, Tarde, Sutherland, além das teorias advindas da 
sociologia criminal americana e da criminologia dos países socialistas. Ressalta-se que a evolução das teorias 
sociológicas criminais vai desaguar na denominada criminologia dos anos sessenta, também conhecida como 
criminologia nova ou ainda, criminologia crítica.  
111BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 47/48 
112Idem. Política criminal y reforma Del derecho penal. Bogotá: Temis Librería, 1982. p. 41-42 
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A defesa social, como analisada, foi destinada à defesa da 

maioria contra os ataques da minoria, dos desviados, aqueles dotados de 

personalidade perigosa, procurando afastá-los do convívio social submetendo-os 

a tratamento/ressocialização. 

Respaldada pela ciência, a idéia da defesa social 

fundamentou a ideologia penal dominante, e construiu uma ciência penal fundada 

nos princípios anteriormente citados. Referidos princípios, que fundamentaram a 

intervenção penal do Estado, serão postos em contradição a partir dos estudos 

sociológicos do labelling approach e da criminologia crítica. Tais teorias de ordem 

sociológica demonstrarão que o estudo do crime e do criminoso não pode 

prescindir de um estudo macrossociológico. E a partir de então será 

desmistificado a igualdade jurídica. 

Adotar-se-ão os postulados de Alessandro Baratta, uma vez 

este direciona suas investigações para as desigualdades oriundas dos processos 

de criminalização, com a finalidade de demonstrar a inequívoca contraposição ao 

princípio da igualdade (formulado na base da ideologia da defesa social). 

CAPITULO 2 
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DO LABELLING APPROACH À CRIMINOLOGIA CRÍTICA: A 
DEMONSTRAÇÃO DA SELETIVIDADE E DA DESIGUALDADE NOS 

MECANISMOS DE CONTROLE PENAL 

2.1 SITUANDO A INSERÇÃO DO NOVO PARADIGMA113 EM CRIMINOLOGIA: 

A REAÇÃO SOCIAL 

Conforme analisado no capítulo anterior, a criminologia etio- 

                                                 
113 Adiantando-se ao termo “paradigma da reação social” mister se faz a alusão ao entendimento do conceito 
de paradigma científico, situando a  inserção daquele modelo no âmbito do pensamento sistêmico. Adverte 
Margarida Maria Barreto Almeida, em seu artigo intitulado “o Paradigma da reação social: uma nova 
compreensão do sistema penal”, que o paradigma da reação social representou a superação do pensamento 
cartesiano, típico da escola clássica e positiva, pelo pensamento sistêmico. Citando Capra, expõe que por 
paradigma científico se entende um conjunto de elementos, ou seja, concepções, valores, técnicas 
compartilhadas por uma comunidade científica e servidas por esta comunidade para definir problemas e 
soluções legítimas. Acrescenta que mudanças de paradigmas ocorrem sob forma de rupturas descontínuas e 
revolucionárias denominadas mudanças de paradigma. Inspirado no pensamento analítico de René Descartes, 
o pensamento cartesiano consagrou a idéia de divisão como modelo científico. Referido pensamento levou o 
homem a tratar os sistemas como se consistissem em partes separadas, ou seja, à uma visão fragmentada da 
sociedade. Uma nova visão da realidade, a partir da idéias anunciadas pelos biólogos organismicos 
desenvolveu um modelo científico revolucionário, que se cristalizou no pensamento sistemático. Descobre-se 
que a vida, em todas as suas manifestações revela uma extraordinária tendência a formar estruturas 
multineveladas de sistemas dentro de sistemas maiores. Vê-se que na teoria sistêmica inicia-se a percepção 
do todo para as partes, exatamente na contramão do modelo mecanicista. A compreensão das partes é 
adquirida apenas a partir da organização do todo. A ênfase nas partes tem sido denominada segundo Capra, 
de mecanicista, reducionista ou atomística, a ênfase ao todo, de holística, oraganismica ou ecológica. Nos 
domínios do Direito o pensamento cartesiano expandiu vigorosas raízes que se sedimentaram no positivismo 
jurídico. Este preceituava ao aplicador do Direito abster-se de especulações filosóficas, éticas ou religiosas na 
aplicação da lei. Reduziu-se a atuação do Direito apenas aos fatos passíveis de verificação metódica. 
Reduziu-se seu conteúdo apenas ao que é construído pelo legislador. Nesta concepção, o Direito incorpora o 
dogmatismo que impõe uma atitude de permanente submissão do jurista ao Direito posto, que, por sua vez, 
assume sempre o papel de dogma, inquestionável, portanto, independente de seu conteúdo.Tratando-se de 
Direito Penal, o pensamento positivista inspirou o “Paradigma Etiológico”, que incorporava a “Antropologia 
Criminal” de C. Lombroso e a “Sociologia Criminal” de E. Ferri. A criminologia, segundo este paradigma, é 
concebida como uma ciência causal-explicativa da criminalidade. Por outro lado, admite-se a existência de 
“delitos naturais” pré-constituídos, sendo função do Direito, no que se refere a estes delitos, tão somente os 
normatizar. O objeto do Direito Penal é a criminalidade, que por sua vez, é entendida como um fenômeno 
casualmente determinado, explicável por método científico ou experimental. O “criminoso” é um indivíduo 
com características peculiares que o tornam inadequado e perigoso para a vida em sociedade. O labelling 
approach foi um dos impulsos desestruturador do antigo pensamento mecanicista, pois aduziu que o sistema 
penal não é um fenômeno isolado sujeito apenas às construções normativas do legislador, antes, é parte viva 
do tecido social que com ele padece e compartilha os próprios pecados, a mesma face, o mesmo espírito. Este 
é o viés holístico do Paradigma da Reação Social, que demonstra que para conhecer o funcionamento da 
parte deve-se buscar a compreensão a partir do todo, observando a rede de conexão que se estabelece na 
construção da totalidade. Este impulso desestruturador promoveu o desenvolvimento de uma criminologia 
crítica, conforme se verá. Disponível em: www.unimontes.br/revistas/artigos Acesso em 10 de maio 2006. 
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lógica, de matriz positivista, concebia o crime como fenômeno social e natural. 

Através do método empírico identificava os sinais que distinguiam os criminosos 

dos não criminosos submetendo-os a tratamento.  

Assim, o paradigma etiológico, alicerçado nas Ciências 

Naturais, aceitava o crime como fenômeno ontológico pré-constituído à reação 

social procurando desvendar as causas da criminalidade.  

A partir deste postulado construiu-se um modelo de Ciência 

Penal fundamentado dentre outros princípios, pelo da igualdade. 

A evolução dos estudos sociológico-criminais nos Estados 

Unidos, posteriores à escola positiva, teve por finalidade demonstrar a 

insuficiência da criminologia etiológica.  

Abstraindo toda consideração desenvolvida pela criminologia 

etiológica, as teorias sociológico-criminais adotaram o fato comum de que a 

“compreensão da delinqüência teria de resultar de uma reflexão sobre a 

sociedade no seu todo, assumindo um caráter macrossociológico”114.  

Tem-se que a teoria do labelling approach inaugurou esse 

redimensionamento de pensamento, que posteriormente contribuiu para ruptura 

do paradigma até então, vigente. 

Esse novo pensamento, segundo os postulados de 

Castro115, foi constituído pelas teorias sociológico-criminais do labelling approach 

(em sentido estrito), o interacionismo simbólico, as teorias do estigma116, a 

etnometodologia, dentre outras. 

                                                 
114SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 136 
115Adota-se para a exposição das teorias sociológico-criminológica as postuladas por Aniyar de Castro, para 
quem “a denominação criminologia da reação social compreende as teorias do labelling approach ou teoria 
da rotulação, uma vez que esta, juntamente com as teorias do estigma (Goffman), do estereótipo (Chapman), 
a analítica (Turk), as interaccionistas, bem como a criminologia radical e crítica compreendem o universo do 
estudo daquela”. CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de 
Janeiro: Forense. 1983. p.96. 
116A terminologia “estigma” remete aos estudos desenvolvidos pela denominada de Teoria do Etiquetamento 
ou Labelling aproach, desenvolvida nos anos setenta a qual, segundo os ensinamentos de Molina não se 
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Relatou Andrade117 que a introdução do labelling approach, 

com a influência das correntes de origem fenomenológica (como o interacionismo 

simbólico118 e a etnometodologia119) determinaram, no seio da criminologia 

contemporânea, a constituição de um paradigma alternativo relativamente ao 

paradigma etiológico: o paradigma da reação social. 

Para Baratta120, a construção do labelling approach ou do 

paradigma da reação social, foi formado pelas correntes sociológicas do 

interacionismo simbólico, fenomenologia, etnometodologia e pela criminologia do 

conflito. Mas, advertiu que as mais significativas foram a do interacionismo 

simbólico e a etnometodologia que com sua dimensão de pensamento, 

juntamente com as contribuições de Sack, o que denominou de recepção alemã 

do labelling approach, lançou luz sobre a criminalidade de colarinho branco e a 

cifra negra121, desmistificando a igualdade no direito penal, construída na base da 

ideologia da defesa social. 

                                                                                                                                                    
“pode compreender o crime prescindindo da própria reação social, do processo social de definição ou seleção 
de certas pessoas e condutas etiquetadas como delitivas (...), portanto, não lhes interessa a causa da desviação 
(primária) senão os processos de criminalização e sustenta que é o controle social que cria a criminalidade. 
Por isso, o interesse da investigação se desloca do desviado e do seu meio para aquelas pessoas ou 
instituições que lhes definem como desviado, analisando-se fundamentalmente os mecanismos e 
funcionamento do controle social ou a gênese da norma e não os déficits e carências do individuo (...)”. Para 
a importância da presente pesquisa, trazemo s ainda as considerações. MOLINA, Antonio García-Pablos de. 
Criminologia. Uma introdução a seus fundamentos teóricos. Trad. Luiz Flavio Gomes. São Paulo: RT, 1993. 
p. 242 e ss 
117ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14, abr/jun 1996. p. 279 
118Teoria exposta no desenvolvimento da pesquisa. 
119Para a etnometodologia, a sociedade não é uma realidade que se possa conhecer sobre o plano objetivo, 
mas produto de uma ‘construção social’, obtida graças a um processo de definição e de tipificação por parte 
de indivíduos e grupos diversos. Seria, portanto, mais apropriado se falar em criminalização, antes que 
criminalidade ou criminoso. BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . 
Introdução à sociologia do Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 87 Segundo Vera 
Regina Pereira de Andrade, se utilizando os ensinamentos de Alessandro Baratta, Manuel da Costa Andrade 
e Jorge Figueiredo Dias, expôs que a etnometodologia é inspirada na sociologia fenomenológica de Alfred 
Shutz. Conseqüentemente, para o interacionismo e a etnometodologia, estudar a realidade social (por 
exemplo, a conduta desviada e a criminalidade) significa, essencialmente estudar esses processos, partindo 
dos que são aplicados a simples comportamentos para chegar às construções mais complexas, como a própria 
ordem social. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: 
mudança e permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira 
de Ciências Criminais . n.º 14, abr/jun, 1996. p. 280 
120BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 87 
121 Ensina Lola Aniyar de Castro, que cifra negra da criminalidade ou ainda cifra obscura ou delinqüência 
oculta, é a diferença entre a criminalidade real e aparente, sendo aquela a criminalidade cometida em 
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No mesmo sentido, escreveu Andrade122: 

Modelado pelo interacionismo simbólico e a etnometodologia 
como esquema explicativo da conduta humana (o construtivismo 
social) o labelling approach parte dos conceitos de conduta 
desviada e reação social como termos reciprocamente 
interdependentes, para formular a sua tese central: a de que o 
desvio e a criminalidade não são uma qualidade intrínseca da 
conduta ou uma entidade ontológica pré-constituída a reação 
social e penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a 
determinados sujeitos através de complexos processos de 
interação social; isto é, de processos formais e informais de 
definição e seleção. 

Expôs Castilho 123: 

O novo paradigma tem como fonte as correntes da sociologia 
norte-americana do interacionismo simbólico e da sociologia 
fenomenológica, segundo as quais a sociedade não é uma 
realidade que pode ser conhecida como algo em si, objetivo, mas 
tão só como produto de uma construção social, a que se chega 
através de um processo de definições e de tipificações por parte 
dos indivíduos e de grupos. Assim, estudar a realidade social, 
como, por exemplo, a conduta desviada, significa essencialmente 
estudar esses processos, partindo daqueles aplicados a simples 
comportamentos e chegando até construções mais complexas 
como a própria concepção de ordem social.  

O crime, na concepção deste novo paradigma, é constituído 

pelo resultado das interações sociais que definem uma determinada conduta 

como ilícita, e de uma seleção, que define o autor como delinqüente.  

Entretanto, os estudos do labelling não levaram somente em 

consideração a sociedade como instrumento que cria e define o criminoso através 

de rótulos; inseriu, no campo de estudo, a forma como atuam as agências de 

                                                                                                                                                    
determinado momento, e esta, a que chega ao conhecimento dos órgãos de controle social. CASTRO, Lola 
Aniyar de. Criminologia da reação social . Trad. Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 1983. p. 62 e ss 
122ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 205 
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controle formal (desde o legislador até a penitenciária) e informal (família, escola) 

na produção e reprodução da criminalidade, já que parte da concepção de que o 

sistema penal, formado por essas agências de controle, integra a sociedade.  

Nesse sentido aduziu Baratta 124. “o labelling approach tem 

se ocupado principalmente com as reações destas instâncias ou agências oficiais 

de controle social, consideradas na sua função constitutiva em face da 

criminalidade”. 

Baratta125 esclarece: 

O labelling aproach desmascara o princípio da igualdade uma vez 
que a criminalidade como status atribuído a alguns sujeitos, pelo 
poder de outros sujeitos sobre a criação e aplicação da lei penal, 
através de mecanismos seletivos estruturados sobre a 
estratificação social e ao antagonismos de classes. Referida teoria 
ganhou ainda mais espaço justamente pelos estudos da 
criminalidade de colarinho branco, bem como quanto às cifras 
negras, que constataram, além de outras especificidades, a 
seletividade do sistema penal, fornecendo subsídios necessários 
para uma nova construção teórica, abrindo campo para a então 
criminologia crítica, a qual procura transformar-se de uma teoria 
da criminalidade em uma teoria crítica e sociológica do sistema 
penal. 

Segundo Andrade126, o sistema penal foi considerado um 

articulado, composto de um processo dinâmico de criminalização ao qual 

concorrem todas as agências do controle social formal, desde o legislador 

(criminalização primária)127, passando pela polícia e a justiça (criminalização 

                                                                                                                                                    
123CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 26 
124BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 86 
125Idem, Ibidem, p. 12 
126ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n.14, abr/jun, 1996. p. 281 
127Idem, Ibidem, p. 282 Corresponde ao processo de criação das normas penais, em que se definem os bens 
jurídicos a serem protegidos, as condutas que serão criminalizadas e as respectivas penas numa determinada 
sociedade. Não obstante, não se limitam à análise das definições legais, levando também em consideração 
(com maior ou menos ênfase) as definições informais dadas pelo público em geral (definições do ‘senso 
comum’). 
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secundária)128 até o sistema penitenciário e os mecanismos do controle social 

informal. 

O labelling approach partiu do estudo de definição da 

criminalidade do ponto de vista da própria sociedade, que através de mecanismos 

de seleção, rotula determinados sujeitos como delinqüentes.  

Deste modo, o processo de ação e reação social de um fato 

que seja determinado como crime seria dependente em parte da natureza do ato 

(ou seja, se quebranta ou não alguma regra) e em parte do que as pessoas fazem 

a respeito”129.  

Destacou Andrade130: 

Devemos reconhecer que não podemos saber se um certo ato vai 
ser catalogado como desviante até que seja dada a resposta dos 
demais. O desvio não é uma qualidade presente na conduta 
mesmo, senão surge da interação entre a pessoa que comete o 
ato e aqueles que reagem perante o mesmo. (...) ao afirmar que a 
criminalidade não tem natureza ontológica, mas social e 
definitorial e acentuar o papel constitutivo do controle social na 
sua construção seletiva, o labelling desloca o interesse 
cognoscitivo e a investigação das causas do crime e, pois, da 
pessoa do autor e seu meio e mesmo do fato-crime, para a reação 
social da conduta desviada, e especial para o sistema penal. 

A seleção e definição da criminalidade constituíram tema 

comum e central nas teorias criminológicas fundadas no paradigma da reação 

social. Aponta Santos131 que “o labelling approach deslocou a atenção do 

                                                 
128ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14, abr/jun, 1996. p. 282. Tal é o processo de aplicação das normas penais pela 
Polícia e a Justiça, que corresponde ao importante momento da atribuição da etiqueta de desviante 
(etiquetamento ou rotulação).  
129Idem, Ibidem, p. 280 
130Idem. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência do controle penal. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 207 
131SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 138 
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criminoso para as instâncias formais de controle cuja atuação desigual, patente 

numa seleção da criminalidade, levaria a aplicação apenas a alguns da etiqueta 

de criminoso”. 

Desta forma, o paradigma da reação social rompeu com o 

paradigma etiológico e transferiu o interesse pelo delinqüente para os 

mecanismos sociais e institucionais, os quais é construída a realidade social do 

desvio, sua definição e como resultam concretizados os processos de 

criminalização132. 

Para Castilho 133: 

A criminologia que surge nos Estados Unidos rompe no plano 
metodológico e epistemológico com a criminologia tradicional, pois 
abandona o paradigma etiológico-determinista, em que a 
abordagem da conduta desviada segue um modelo estático e 
descontínuo, e o substitui pelo paradigma da reação social, cujo 
modelo é dinâmico e contínuo. O objeto da investigação 
criminológica não é mais o crime, o criminoso e a criminalidade, 
como entidades pré-constituídas, mas o modo pelo qual elas são 
constituídas na sociedade.  

O novo paradigma negou, portanto, a criminalidade como 

fenômeno ontológico, reconstruindo-a a partir da sociedade, procurando estudar a 

participação do controle social na sua seletividade. Quem se ocupou em 

desvendar como e o porquê ocorre essa reação social perante uma conduta 

desviada foi interacionismo simbólico. 

Sucintamente, o paradigma da reação ou do controle social 

constitui segundo Andrade134: 

                                                 
132CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 60/61 
133CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 24 
134ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da violência 
na era da globalização. Porto Alegre: Do Advogado, 2003. p. 42 
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Às formas com que a sociedade responde, informal ou 
formalmente, difusa ou institucionalmente, a comportamentos e a 
pessoas que contempla como desviantes, problemáticas, 
ameaçantes ou indesejáveis, de uma forma ou de outra e, nesta 
reação, demarca (seleciona, classifica, estigmatiza) o próprio 
desvio e a criminalidade como uma forma específica dele. Daí a 
distinção entre controle social informal ou difuso e controle social 
formal ou institucionalizado. O primeiro é o controle exercido por 
instâncias que não tem uma competência especial para agir, e são 
exemplos típicos dele: a família, a escola, a mídia a religião, a 
moral etc. O segundo é precisamente o controle institucionalizado 
no sistema penal (Constituição – Leis Penais, Processuais Penais 
e Penitenciárias – Política – Ministério Público - sistema 
penitenciário, Ciências Criminais e ideologia) e por ele exercido 
com atribuição normativa específica. Daí a denominação de 
sistema de controle penal, espécie do gênero controle social que, 
por isso mesmo, atua em interação com ele. Em suma, a unidade 
funcional do controle é dada por um princípio binário e 
maniqueísta de seleção; a função do controle social, informal e 
formal é selecionar entre os bons e os maus, os incluídos e os 
excluídos; quem fica dentro, quem fica fora do universo em 
questão. 

Paralelamente às teorias do labelling approach 

desenvolveram-se correntes sociológicas de índole marxista, que levando em 

consideração as transformações econômicas, sociais, ou seja, as lutas sociais, 

políticas e ideológicas constituíram também um movimento tendencialmente 

crítico, que foi denominado de Criminologia Radical135.  

Através de um ponto de vista de classes, procurou redefinir 

a problemática do crime como fenômeno inserido no processo social, ligado à 

estrutura capitalista contemporânea; procurou esclarecer a relação 

                                                 
135SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical. Rio de Janeiro: Forense. 1981. p. 4. Esta 
perspectiva crítica surgiu na década de setenta, sendo seus maiores expoentes I. Taylor, P. Walton e J. 
Young, autores ingleses, que fundaram a National Deviance Conference e escreveram The New Criminolgy: 
for a social theory of deviance (1973) e organizadores da Coletane Critical Criminology (1975)..  Escreveu 
Castilho: “a partir do final da década de 60 desenvolvem-se abordagens marxistas dos problemas do crime e 
do seu controle conhecidas sob a denominação de criminologia radical (Estados Unidos) e Nova Europa. Era, 
ainda que implicitamente, uma saída obrigatória e necessária, uma vez que o interesse do criminólogo se 
desloca desde a fenomelogia criminal para os processos de criminalização, uma das saídas teóricas mais 
previsíveis é precisamente o estudo das razões estruturais que sustenta, na sociedade de classes, o processo de 
definição e enquadramento”. CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o 
sistema financeiro nacional . Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 31 
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crime/formação econômico-social que levaria à inserção do fenômeno criminoso 

na esfera de produção136. 

Referiu-se Juarez Cirino dos Santos137: 

Para a criminologia radical a definição do comportamento 
criminoso como qualidade atribuída por agências de controle 
social, mediante aplicação de regras e sanções, enquanto o 
delinqüente aquele que se aplica com sucesso o rótulo de 
criminoso era insuficiente. Esta conceituação é incapaz de indicar 
os mecanismos de distribuição social da criminalidade, 
inidentificáveis pela inserção do processo de criminalização no 
contexto das instituições fundamentais das sociedades modernas 
– a relação capital/trabalho assalariado -, suscetível de mostrar 
que o poder de definir crimes e de atribuir a qualidade de 
criminoso corresponde às desigualdades sociais em propriedade e 
poder das sociedades contemporâneas. 

Grande parte dos estudos da criminologia radical partiu da 

questão das desigualdades existentes da sociedade capitalista, e, desta forma, 

também desmistificou o conteúdo da igualdade no direito penal138, mas o fez a 

partir dos postulados marxistas139. 

Em relação à terminologia, ressalta Baratta 140 que por vezes, 

o paradigma da reação social é utilizado como sinônimo de labelling approach, ou 

teoria do etiquetamento, uma vez que este foi a corrente que mais contribuiu para 

a virada de paradigma. Percebe-se que essa utilização refere-se ao sentido 

                                                 
136SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical . Rio de Janeiro: Forense, 1981. p.5 
137Idem, Ibidem, p. 13 
138Idem, Ibidem, p. 8/9. Destaca Cirino dos Santos: “a prisão era caracterizada como forma específica do 
poder burguês, diretamente determinado pelo modo de produção capitalista. E que um simples exame 
empírico mostra a natureza classista da definição legal de crime e da atividade dos aparelhos de controle e 
repressão social, como a policia, justiça, prisão etc. concentradas sobre os pobres, os membros das classes e 
categorias sociais dominadas ou marginalizadas”. 
139Idem, Ibidem, p. 5 Optou-se pela abordagem do paradigma da reação social e da criminologia crítica, as 
questões levantadas pelas teorias marxistas serão condensadas quando na abordagem da criminologia Crítica, 
uma vez que esta utilizou alguns daqueles postulados para formular a tese da desigualdade do Direito Penal, 
como adiante se verão. Entende-se que a Criminologia Radical faz parte da Criminologia Crítica: Defendeu 
ainda Juarez Cirino dos Santos que “na denominação de Criminologia Crítica, incluem-se, várias correntes do 
pensamento criminológico separadas, por vezes, por diferenças não discipiendas. Duas perspectivas que 
adquiriram uma especial proeminência foram como é sabido, o labelling approach e a criminologia radical”.  
140BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 86.  
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amplo, ou seja, à própria designação do paradigma da reação social, pois, o 

objeto central de estudo das teorias que formaram o novo paradigma é o fato 

comum de observarem o crime pela atuação da sociedade. 

Entretanto, uma outra referência à teoria do labelling 

approach, reporta-se, no sentido estrito, à sua tradução: teoria do etiquetamento 

ou rotulação141. Conforme Aniyar de Castro142, é dentro deste universo estrito que 

se situa o interacionismo, um dos objetos do presente capítulo. 

Situado a inserção das principais correntes criminológicas 

que deram origem à quebra de paradigma em criminologia seguir-se-á com a 

abordagem do interacionismo simbólico partindo de sua concepção embrionária: a 

teoria da rotulação, ou do labelling approach em sentido estrito.  

Posteriormente abordar-se-á o interacionismo simbólico e 

sua recepção, na Alemanha 143. 

Em momento posterior expor-se-á as considerações da 

Criminologia Critica quanto à desigualdade no Direito Penal, oriundas do processo 

de definição e seleção da criminalidade. 

2.1.1 A teoria da rotulação 

Num sentido simplista e estrito o labelling approach nada 

mais significou que a inserção, dada pela própria sociedade, de rótulos ou 

etiquetas a determinados sujeitos com a finalidade de identificá-los. 

Decompondo esta idéia inicial, Aniyar de Castro144 estatuiu 

que “a rotulação seria o processo pelo qual um papel se cria e se mantém através 

da imposição dos rótulos delitivos. Uma etiqueta social seria uma designação ou 

nome estereotipado, imputado a uma pessoa baseando-se em alguma informação 

                                                 
141ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 206. 
142Ver nota 117 
143Cf. BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 101 
144CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 103 
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que se tenha sobre ela. São definitivamente formas de classificar indivíduos em 

agrupamentos manipuláveis”.  

 

As rotulações e as etiquetas podem assumir diversas 

formas. Citam-se as baseadas em má informação, preconceitos ou 

estereótipos145. Nesse sentido, a pessoa que sofre a rotulação acaba por 

absorver/interiorizar a etiqueta que lhe foi atribuída ocasionando inúmeras 

conseqüências, inclusive o desvio ou a criminalidade. Eis o fator chave para o 

posterior desenvolvimento do interacionismo simbólico. 

Os estudos sobre o impacto da rotulação sobre uma pessoa, 

revelaram segundo Castro146, ser tão forte que faz com que “essa pessoa seja 

transferida de uma posição ou papel a uma nova posição ou papel a 

desempenhar, assim como acontece com os ritos de passagem; e prisões, porque 

persistem como marcas, mesmo depois de ter mudado o comportamento do 

indivíduo”.   

Nesse sentido, explicitaram Dias e Andrade147: “a identidade, 

o self, não é um dado, uma estrutura sobre a qual atuam as causas endógenas ou 

exógenas, mas algo que se vai adquirindo e modelando ao longo do processo de 

interação entre o sujeito e os outros; em outros termos, a identidade pessoal tem 

de ser encarada como o resultado dinâmico do processo de envolvimento, 

comunicação e interação social”.  

A partir da rotulagem, essa autopercepção irá se manifestar 

na pessoa “através de um processo de resignação, de vergonha ou de sentimento 

de estranhamento e o indivíduo começará a percorrer um corredor que o 

conduzirá a um novo papel e isto é importante, porque a partir desse momento, e 

                                                 
145Idem, Ibidem, p. 103 
146Idem, Ibidem, p. 104 
147DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 50 
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à medida que se avança por este corredor, as possibilidades de reabilitação 

diminuem”148.  

Expõe Castro149 que os efeitos da estigmatização sobre a 

pessoa terão como conseqüências: 

Tornar-se o principal elemento de identificação desta pessoa: a 
etiqueta torna a pessoa diferente visivelmente, e invisível, uma 
vez que a mesma perde sua própria identidade; a sociedade 
espera um comportamento coerente com a definição que lhe foi 
dada; conseqüentemente as etiquetas ocasionarão um 
comportamento coerente com as expectativas sociais; as 
etiquetas produzem desvio secundário, ou seja, o comportamento 
coerente da etiqueta produz reação social contra o rotulado e este 
como meio de defesa ou ataque reage com novas condutas, o que 
acaba por desencadear uma carreira criminal; as etiquetas 
acabam por se generalizando e se contagiando: uma etiqueta 
chama outra e contagia outras pessoas por associação; as 
etiquetas dirigem a atividade social no sentido que a comunidade 
gira e age em conseqüência das etiquetas, elas incitam e 
mobilizam a energia pública; as etiquetas produzem subculturas, 
pois uma vez excluídos, os etiquetados tendem a se unir com 
pessoas semelhante, formando grupos subculturas de ressentidos 
e de “iguais”, nos quais desenvolver-se-ão uma ideologia que se 
racionaliza e justifique enfaticamente o comportamento desviante. 

A partir do momento que da rotulação se produz o desvio 

estatui-se que é a sociedade a responsável por criar e definir crimes. 

Aprofundando a teoria da rotulação, o interacionismo 

simbólico estudou o processo de interação social através do qual um indivíduo é 

etiquetado ou rotulado como criminoso.  

2.1.2 O Interacionismo Simbólico 

Como uma das correntes fundamentais que formaram o 

labelling approach, o interacionismo simbólico firmou a tese de que através das 

                                                 
148CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 104 
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interações sociais, que se manifestam principalmente pelas agências de controle 

social, inserindo nesta, o controle penal (formal e informal), é que se determinam 

crimes e criminosos.  

O principal expoente do labelling approach, Becker, com a 

sua obra clássica Outsiders (1963)150, formulou a tese de que “o desvio é criado 

pela sociedade ao criar regras cuja infração constitui o próprio desvio. A 

sociedade aplica estas regras a pessoas determinadas, escolhidas por ela com a 

finalidade de classificá-las como estranhas”151. 

Expôs Castro152 que “deste ponto de vista, o desvio não é 

uma qualidade do ato que a pessoa realiza, mas sim uma conseqüência de que 

outros apliquem regras e sanções a um transgressor. O desviante é alguém a 

quem foi aplicado este rótulo com êxito; o comportamento desviante é a conduta 

que a gente rotula desse modo”. 

Desta forma, a idéia central do interacionismo simbólico, 

desenvolvido por Mead153, dispôs que a dinâmica das instituições sociais somente 

poderá ser analisada em termos de processos de interação entre seus membros. 

Estatuiu Andrade154: 

O interacionismo simbólico representa uma certa superação da 
antinomia rígida das concepções antropológicas e sociológicas do 
comportamento humano, ao evidenciar que não é possível 
considerar a sociedade – assim como a natureza humana – como 
dados estanques ou estruturas imutáveis. A sociedade, ou seja, a 
realidade social é constituída por uma infinidade de interações 
concretas entre indivíduos, aos quais um processo de tipificação 
confere um significado que se afasta das situações concretas e 

                                                                                                                                                    
149Idem, Ibidem, p.105 e ss. 
150CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 27 
151CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 99 
152Idem, Ibidem, p.99 
153MEAD apud BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à 
sociologia do Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 87 
154ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 204 
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continua a estender-se através da linguagem. O comportamento 
do homem é assim, inseparável da “interação social” e sua 
interpretação não pode prescindir desta mediação simbólica.  

 

Porém, adverte Baratta 155 que a “coordenação dos 

comportamentos em relação a certas normas não se efetua de maneira 

automática, mas depende de algumas condições e, por isso, deve ser 

considerada como uma operação problemática”. 

O desvio, para o interacionismo, foi desenvolvido a partir da 

distinção que se faz entre comportamento e ação, ensina Baratta 156: 

O comportamento encontra na estrutura material da ação o 
próprio referente necessário: a ação é o comportamento ao qual 
se atribui um sentido ou um significado social, dentro da interação. 
Esta atribuição de significado que ‘transforma’ o comportamento 
em ação se produz segundo algumas normas. Aqui intervém a 
segunda distinção. Existem normas sociais gerais, como por 
exemplo, as normas éticas ou as normas jurídicas. Mas existem, 
também, normas ou práticas interpretativas (‘interpretatives 
procedures’), que determinam a interpretação e a aplicação das 
normas gerais a situações particulares. Estas normas ou práticas 
interpretativas e aplicativas estão na base de qualquer interação 
social e determinam o ´sentido da estrutura social´. As primeiras 
denominam surface rules (ou general rules), as segundas, basic 
rules, ou ainda de normas e meta-normas . 

A partir destas considerações, o interacionismo simbólico irá 

indagar: “quem é definido como desviante?; por quê determinados indivíduos são 

determinados como tais?; em que condições o indivíduo pode se tornar objeto de 

uma definição?; que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?; quem 

define quem?; e enfim, com base em que leis sociais se distribui e concentra o 

                                                 
155BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 88 
156No tópico que se abordará a recepção alemã do labelling approach  ou interacionismo simbólico, será 
melhor desenvolvida essa observação. 



 59 

poder de definição?”157.  As respostas para estas indagações se orientaram em 

duas direções158, uma no sentido do sujeito e outra quanto o objeto: 

 

Conforme Baratta 159, 

1. A primeira estaria relacionada a um nível orientado para a 
investigação do impacto da atribuição do status de criminoso na 
identidade do desviante (é o que se define como ‘desvio 
secundário’). 2. A segunda direção relaciona-se ao objeto: a 
investigação conduz ao problema da definição, da constituição do 
desvio como qualidade atribuída a comportamentos e a 
indivíduos, no curso da interação e, por isso, conduz também para 
o problema da distribuição do poder de definição, para o estudo 
dos que detém, em maior medida, na sociedade, o poder de 
definição, ou seja, para o estudo das agências de controle social. 

O primeiro aspecto foi desenvolvido por Becker quando no 

aprofundamento da teoria da rotulação, conforme exposto 160.  

Quanto a profundidade e conseqüências deste estudo, traz-

se à colação Baratta 161: 

                                                 
157BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 89 
158Idem, Ibidem, p. 89. Também ANDRADE, Vera Regina Pereira de. A ilusão de segurança jurídica: do 
controle da violência à violência do controle penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 204 que, 
por suas vez, o enumera em três direções, o que faz com a subdivisão da segunda direção. 
159 BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 91 
160CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 99/100 Como resultado desta afirmação Becker formulou as seguintes considerações: de 
que as pessoas catalogadas como desviantes não formam categoria homogênea de pessoas, ao contrário do 
que pensava a escola positiva; afirmou-se que não se pode dar como certo que essa gente realmente cometeu 
um ato dessa natureza, pois os processos de assinalamento não são infalíveis; nem o grupo dos que foram 
classificados como desviantes contem todos os que transgridem uma regra; a única coisa que as pessoas desse 
grupo tem em comum, é a experiência de terem sido classificadas como marginais (outsiders) e o rótulo 
correspondente; o desvio é uma transação que tem lugar entre o grupo social e a pessoa que é encarada por 
esse grupo como transgressor; marginais (outsiders) no entendo são também os do grupo majoritário em 
relação a quem foi catalogado ou etiquetado.  
161BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 90/114 Adverte-se ainda, que as teorias 
desenvolvidas na base do labelling approach contribuíram para a crítica dos sistemas de ressocialização, 
lançando luz sobre os efeitos criminógenos do tratamento penal e sobre o problema não resolvido da 
reincidência.  
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Os resultados desta primeira direção de pesquisa, na criminologia 
inspirada no labelling approach, sobre o desvio secundário e 
sobre as carreiras criminosas, põem em dúvida o princípio do fim 
ou da prevenção, e, em particular, a concepção reeducativa da 
pena. Na verdade, esses resultados mostram que a intervenção 
do sistema penal, especialmente as penas detentivas, antes de 
terem um efeito reeducativo sobre o delinqüente determinam, na 
maioria dos casos, uma consolidação da identidade desviante do 
condenado e o seu ingresso em uma verdadeira e própria carreira 
criminosa. 

Quanto ao segundo aspecto o interacionismo revelou que a 

imposição de regras é determinada pelo grupo social que detém o poder político e 

econômico, cuja posição social proporciona armas e poder de impor seus pontos 

de vistas162. 

A criminalização de normas/condutas é, portanto, atributo 

das pessoas de maior status na sociedade, estes grupos definem o processo de 

criação de normas de conduta, o processo pelo qual se escolhem quais condutas 

serão consideradas ilícitas. 

Ainda: ao imporem regras, o grupo social define a quais 

pessoas estão dirigidas, as quais pessoas se destinarão o rótulo de criminoso. 

Esclareceram Dias e Andrade163: “os grupos sociais são os 

que criam a deviance ao elaborar as normas cuja violação constitui a deviance e 

ao aplicar estas normas a pessoas particulares, estigmatizando-as como 

desviantes”. 

A criminalidade revela-se, portanto, mediante o status 

atribuído a determinados indivíduos mediante um duplo processo: “a ‘definição’ 

legal de crime, que atribui à conduta o caráter criminal e a ‘seleção’, que etiqueta 

                                                 
162CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 101 
163DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 50 - 345 
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e estigmatiza um autor como criminoso entre todos aqueles que praticam tais 

condutas”164. 

Estes dois níveis de processo de criminalização: de normas 

a serem criminalizados e da criminalização de seus respectivos desviantes, foi 

aprofundado na Alemanha, por Fritz Sack165, que, abordou como enfoque central 

o fato de que a criminalização diferencial de indivíduos estava diretamente 

relacionada à vinculação de classe, procurando explicar o porquê desta 

distribuição seletiva em razão dos estratos sociais166, que apoiado em Sutherland, 

ocorre na criminalidade de colarinho branco. 

2.1.2.1 A recepção alemã do ‘labelling approach’167: a desconsideração da 

vinculação da criminalidade aos estratos mais abastados da sociedade 

Os estudos desenvolvidos por Edwin Sutherland168, quanto à 

criminalidade de colarinho branco e a reflexão em torno das estatísticas criminais, 

influenciaram o direcionamento dos estudos sobre os mecanismos de reação e 

seleção da população criminosa quanto aos setores mais débeis da sociedade. 

Aponta Baratta169 que “Sutherland demonstrou o quão 

impressionante eram as infrações às normas gerais realizadas por pessoas 

colocadas em posição de prestígio social e que também em razão de 

conveniências entre classes políticas e operadores econômicos privados este tipo 

de criminalidade eram escassamente perseguida”. 

O desvalor das estatísticas criminais foi comprovado pelo 

fato de que criminalidade de colarinho branco é enormemente inferior à sua 

                                                 
164ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14, abr/jun, 1996. p. 280 
165FRITZ SACK apud BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . 
Introdução à sociologia do Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 101 
166Aniyar de Castro adverte que nesse momento faz-se a ponte entre a escola interacionista e as teorias ou 
movimentos radicais. CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio 
de Janeiro: Forense. 1983. p.109  
167Cf. BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 101 
168 SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. 
169BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 101 
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incalculável cifra negra, sugerindo um quadro falso da distribuição da 

criminalidade nos grupos sociais170. 

A consideração da criminalidade como fator pertencente aos 

baixos extratos e as correspondentes reações não institucionais por ela 

condicionadas (a reação da opinião publica e o alarme social), está ligada ao 

caráter estigmatizante que a criminalidade leva, normalmente, consigo, que é 

escasso no caso da criminalidade de colarinho branco171. 

Investigando essa desigualdade que preside o Direito Penal, 

e procurando entender o porquê dessa criminalidade oculta às estatísticas 

criminais, Sack172 buscou uma explicação no que denominou meta-regra, 

conforme exposto por Baratta173: 

Sack propôs o estudo do fenômeno da criminalidade latente ao 
diferenciar regras e meta-regra, ou seja, regras gerais e as regras 
sobre interpretação e aplicação das regras gerais. As regras 
gerais são as regras que definem comportamentos, as meta-regra, 
são o conjunto de regras de interpretação e aplicação das regras 
gerais, realizadas pelos operadores jurídicos, munidos de 
princípios, regras e atitude subjetiva de comportamento que 
objetiva a aplicação correta das regras. Sack eliminou todos os 
mecanismos de interpretação das regras gerais e o direcionou 
para o plano objetivo sociológico, que por sua vez não ficaria 
condicionado às regras de aplicação. Os mecanismos 
sociológicos são os que agem na mente do operador do direito o 
que por sua vez explica a divergência entre a delinqüência 
reconhecida e a latente. Incluindo a cultura comum nessa 
perspectiva sociológica as regras objetivas do sistema social se 
manifestam naquilo que o povo define como crime, sendo o 
operador do direito, ou o juiz, o interlocutor das definições que 
partem da sociedade, da qual faz parte e compactua. Esta meta-
regra, seguidas ou não pelas instâncias oficiais de direito, 
correspondem às regras que determinam a definição comum de 

                                                 
170Idem, Ibidem, p. 102 
171Idem, Ibidem, p. 102 
172FRITZ SACK apud BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . 
Introdução à sociologia do Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 102 
173BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 104 
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desvio e criminalidade e estão ligadas às leis, mecanismos e 
estrutura de poder (e de propriedade) entre grupos e sobre as 
relações sociais de produção. 

Para Sack174, o sistema penal deveria conter um enfoque 

que se integrasse a uma teoria geral da sociedade, que incluísse a análise do 

poder, para o qual reclama a metodologia do materialismo histórico, já que essa 

distribuição do bem negativo da criminalidade provém dos acordos e ajustes 

sociais que são típicos da composição classista do sistema de produção 

capitalista. 

Deste exposto, considerou a criminalidade como realidade 

social e não uma entidade pré-constituída em relação a atividades dos juízes, 

mas uma qualidade atribuída por estes últimos a determinados indivíduos. E isto 

não somente conforme o comportamento destes últimos se deixe ou não 

subsumir dentro de uma figura abstrata do direito penal, mas também, e 

principalmente, conforme as meta-regra, tomadas no seu sentido objetivo. Os 

juízos atributivos são os que produzem a qualidade criminal, como a sentença 

que põem o status de criminoso ao indivíduo. A criminalidade é, portanto, um bem 

negativo, análogo aos bens positivos, como patrimônio, renda, privilégio. A 

criminalidade é o exato oposto de privilégio175. 

Bacila176, no estudo sobre estigmas, faz uma exposição 

sobre o que se entende por meta-regra177, sua operacionalidade e suas 

características, estatuindo que: 

As meta-regras, ou seja, aquelas regras que estão além das 
regras jurídicas, influenciam as leis penais da mesma maneira que 
uma sombra impede o alcance da luz.  A mensagem das regras 

                                                 
174FRITZ SACK apud CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. 
Rio de Janeiro: Forense. 1983. p. 111/112 
175BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 108 
176 BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: um estudo sobre os preconceitos . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 13 e ss. 
177 Carlos Roberto Bacila se utiliza para a explicação das meta-regras, os ensinamentos de Luis Alberto 
Warat, Alessandro Baratta, Raul Cervini, Jacinto Nelson de Miranda Coutinho e Juarez Cirino dos Santos. 
BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: um estudo sobre os preconceitos . Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2005. 
p. 13 e ss. 
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jurídicas deve estar em grande parte com o intérprete que opera 
com conceitos ou pré-conceitos que estão latentes em sua 
formação e na cultura da sociedade da qual provém. As regras 
ocultas às regras oficiais são processos naturais que o ser 
humano emprega para captar um sentido de um texto. Mas são 
regras que estão além das regras jurídicas, isto é, constituem 
meta-regras. No direito, acontece uma coisa interessante: as 
regras jurídicas entram em choque com outras regras oficiais que 
não estão estabelecidas nas leis. Os métodos interpretativos 
usuais - literal, lógico, teleológico etc. – não devem criar a falsa 
idéia de que o Direito esgota-se no texto da lei ou da regra 
jurídica, isto é, a lei não determina aquela realidade escrita e 
também nem esgota ou determina a sua textualidade. Os 
operados jurídicos selecionam pessoas que responderão 
criminalmente, em detrimento de outros que também praticaram 
delitos, mas não serão rotulados. O filtro das pessoas ocorre de 
forma escalonada, percorrendo desde o legislador, o autor do 
delito, o advogado, a vítima, a testemunha, o promotor, o juiz e a 
polícia, e todas as demais pessoas da sociedade, constituindo-se 
em característica geral do sistema e comprovando o mito 
impossível da neutralidade do operador jurídico de que fala 
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho. 

Continua Bacila178: 

As meta-regras apresentam aspecto objetivo e subjetivo. São 
objetivas porque constituem práticas de interpretação e se 
fundamentam também em fatores externos, portanto, são 
estruturas objetivas da sociedade. Por outro lado, tem seu lado 
subjetivo ao implicarem mecanismos psíquicos e atitudes 
subjetivas. Enfim, são ‘leis’ e ‘mecanismos’ ‘ que agem 
objetivamente na mente do intérprete’. Por outro lado, as meta-
regras são seguidas de forma consciente ou não e tem o condão 
de atribuir, no plano jurídico, responsabilidade penal e, na esfera 
social, estigma, demonstrando também o caráter de desigualdade 
do sistema penal. A conseqüência principal das meta-regras é a 
seleção de certas pessoas para o sistema penal. Muitos praticam 
crimes (a maioria da população), mas somente alguns são 
escolhidos pelo sistema para responder. Mas esta seleção de 
pessoas não é por acaso, pois obedece às meta-regras. Pode-se 

                                                 
178 BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: um estudo sobre os preconceitos . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p.16 e ss 
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dizer que uma seleção como esta cria o bode expiatório do 
sistema e produz uma sensação de injustiça. 

Conclui Andrade179: 

A criminalidade é, portanto, um bem negativo (etiquetamento) que 
a sociedade (controle social) reparte com o mesmo critério de 
distribuição de outros bens positivos (o status social e o papel das 
pessoas: fama, patrimônio, privilégios, etc.), mas em relação 
inversa e em prejuízo das classes sociais menos favorecidas. A 
criminalidade é o exato oposto dos bens positivos (do privilégio). E 
como tal é submetida a mecanismos de distribuição análogos, 
porém em sentido inverso a distribuição destes. 

Nesse sentido advertiu Castro180: “a criminalidade não é uma 

realidade que existe na natureza, mas uma construção social que depende de 

juízos adscritivos que produzem a qualidade de criminoso na pessoa a quem se 

aplicam, uma construção social que está em constante criação e que provém, não 

das regras de Direito Penal, mas das meta-regras que condicionam a atividade de 

definição das instâncias de controle”. 

Esta perspectiva colocou em questão o princípio da 

igualdade, posto que demonstraram que a criminalidade segundo a sua definição 

legal (da ideologia da defesa social) não é o comportamento de uma minoria, mas 

da maioria dos cidadãos e que, além disso, segundo a sua definição sociológica, 

é um status atribuído a determinados indivíduos por parte daqueles que detém o 

poder de criar e de aplicar a lei penal, mediante mecanismos seletivos, sobre cuja 

estrutura e funcionamento a estratificação e o antagonismo dos grupos sociais 

tem uma influência fundamental.  

                                                 
179ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e 
permanência de paradigmas criminológicos na ciência e no senso comum. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 14, abr/jun, 1996. p. 283/284 
180CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 110 
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O poder de criminalização e o exercício deste poder estão, 

portanto, estritamente ligados à estratificação e à estrutura antagônica da 

sociedade181. 

Finalizou Baratta 182: 

A legitimação tradicional do sistema penal, como sistema 
necessário à tutela das condições essenciais de vida de toda 
sociedade civil, além da proteção de bens jurídicos e de valores 
igualmente relevantes para todos os consórcios, é fortemente 
problematizada no momento em que se passa – como é lógico em 
uma perspectiva baseada na reação social – da pesquisa sobre a 
aplicação seletiva das leis penais à pesquisa sobre a formação 
mesma das leis penais e das instituições penitenciárias. Neste 
sentido, o desenvolvimento de uma teoria da criminalidade 
baseada nos conceitos de conflito social, como se os encontra na 
passagem das teorias do conflito ‘liberais’ da criminalidade para 
uma teoria materialista que leva em conta o marxismo, parece 
estar funcionalmente ligado a uma perspectiva teórica que 
reconhece, em medida adequada, a importância do estudo da 
reação social, como elemento indispensável de uma criminologia 
crítica. 

Castro183 intensificou a importância do estudo desenvolvido 

na Alemanha, quando se referiu ao princípio da legalidade, que se encontra 

também na base do sistema penal liberal, pois, este não é o que tem vigência 

para definir a criminalidade, sendo substituído pelos critérios, variáveis, segundo 

as diferentes instâncias (primária, secundária e terciária) dos que executam este 

controle social formal. 

Escreveu Bacila 184: “as meta-regras desempenharam um 

papel fundamental na história da humanidade e o seu Direito, pois estas atuam 

como mecanismos decisivos no ato de interpretar e aplicar normas, elas 

                                                 
181BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2ª ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 113 
182Idem, Ibidem, p. 113 
183CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social . Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 110/111 
184BACILA, Carlos Roberto. Estigmas: um estudo sobre os preconceitos . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2005. p. 19 
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constituem verdadeiros estigmas que afetam o exercício de toda população na 

interpretação das regras penais”. 

A criminalidade, nessa perspectiva alemã, é seletiva em 

razão das relações de poder e propriedade.  

Desta forma, o enfoque macrossociológico, adotado pela 

recepção alemã do labelling approach, a partir das considerações fornecidas pela 

teoria de colarinho branco e das cifras negras, além da influência das teorias 

marxistas, demonstram o antagonismo dos grupos sociais, revelou que a 

criminalidade não pertence tão somente aos baixos extratos sociais, senão que a 

todos os indivíduos. Mas que a condição social ou o poder social a que pertence 

ou possui o desviante é um dos fatores primordiais para a definição de crime por 

partes daqueles que detém o exercício do poder, deixando imune o controle penal 

na criminalidade pertencente às altas esferas sociais. 

2.2 A CRIMINOLOGIA CRÍTICA185: A DESMISTIFICAÇÃO DA IGUALDADE 

NO DIREITO PENAL 

A soma das contribuições das teorias marxistas (criminologia 

radical) revelou o quão importante é o estudo que desempenha a reação social 

como um elemento indispensável de uma crimino logia crítica, que tem por 

objetivo a construção de uma teoria materialista do desvio que procure unir 

Ciência Penal e Criminologia186. 

                                                 
185Também denominada Criminologia Radical, conforme descreve Cirino dos Santos: “o sentido primário das 
proposições teóricas da criminologia radical norte-americana e da criminologia nova européia, a que chama 
de criminologia crítica, consiste em indicar, concretamente no interesse de quem, contra quem, e de que 
modo é exercido o controle social, pelo sistema de justiça criminal, nas sociedades de classes”. SANTOS, 
Juarez Cirino dos. A criminologia radical . Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 13 Entretanto, a forma aqui 
utilizada é a exposta por Alessandro Baratta que aborda a questão da Criminologia Crítica como um 
movimento que procura construir uma teoria materialista, ou seja, econômico –política do desvio, dos 
comportamentos socialmente negativos e da criminalização, que leva em conta instrumentos conceituais e 
hipóteses elaboradas no âmbito do marxismo”. BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do 
Direito Penal . Introdução à sociologia do Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 159 
Adverte-se que as contribuições marxistas que contribuíram para a tese da desigualdade no seio da 
Criminologia Crítica estarão expostas no decorrer deste tópico, conforme se mencionou na nota 143 
186 BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 159 
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Já se referiu Quinney187: “o objetivo de uma criminologia 

crítica era entender a filosofia crítica da ordem legal, pois somente com esse 

entendimento é que se poderão soltar as amarras de uma realidade opressiva”. 

Segundo as palavras de Quinney188: 

Somente uma filosofia crítica radical será capaz de buscar nas 
raízes de nossas vidas, as bases e os fundamentos, ao essencial 
da consciência para a desmistificação de mitos de uma falsa 
consciência. Sem o pensamento crítico estamos limitados à única 
forma de vida social que conhecemos – a que existe 
presentemente. Não somos então livre, para escolher uma vida 
melhor; nossa atividade única é o prolongamento do apoio do 
sistema em que somos escravizados. Embutido no processo de 
pensamento crítico está a habilidade para pensar negativamente e 
também a de pensar de como as coisas poderiam ser. E é nesse 
ponto que uma filosofia crítica deve em última instância, 
desenvolver uma perspectiva marxista. Pensar de modo marxista 
é ser genuinamente crítico, exigindo a mais plena extensão de 
nossos recursos críticos, pois este pensamento é a única forma de 
análise que é historicamente específica e que localiza os 
problemas da época nas relações econômicas de classe. 

Esta falta de reflexão da ordem legal foi apontada por 

Quinney189, como falha que cometeu o positivismo uma vez que este estava 

condicionado à aceitação do status quo. Nunca houve por parte daquele um 

questionamento sobre a ordem estabelecida; o pensamento positivista, de fato, 

naturalmente prestou-se à ideologia oficial e aos interesses da classe dominante. 

Já o construtivismo, partindo de uma reflexividade, forneceu nova vitalidade ao 

estudo do crime e do direito, e definiu o crime e outras formas de comportamento 

como categorias criadas e impostas sobre algumas pessoas, sob forma de 

estigmas.  

                                                 
187QUINNEY, Richard. In: Criminologia Crítica. Trad. Juarez Cirino dos Santos e Sergio Tancredo. Rio de 
Janeiro: Graal, 1980. p. 222. 
188Idem, Ibidem, p. 231 e ss. 
189Idem, Ibidem, p. 225/227 
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Nesse sentido, expôs Morais190: 

A Criminologia Crítica, ao invés de se centrar na figura/estereótipo 
do binômio do casal criminoso/crime, passou a olhar para aquém 
e além dele: percebeu que o indivíduo dito criminoso encontra-se 
necessariamente inserido em um contexto social, propenso, 
portanto à estigmatização e etiquetamento. Observou o discurso 
da legitimação/exclusão dos indivíduos, percebendo a maneira 
pela qual o sistema repressivo é construído/forjado. Este sistema, 
com seus discursos hegemônicos de paz e ordem social, com 
maquilagem de homogeneidade, escamoteia o modelo de 
sociedade excludente que sustenta/legitima. 

Salientou Quinney191: 

A ordem legal nessa perspectiva crítica foi considerada uma 
atividade humana, com propósitos políticos, para assegurar a 
hegemonia da classe dominante. A teoria crítica do controle do 
crime na sociedade capitalista vê o direito criminal como o 
instrumento coercitivo do Estado, usado pelo Estado e sua classe 
dominante para manter a ordem social e econômica existentes. 
Considera-se o Estado criado por aquela classe da sociedade que 
tem o poder para impor sua vontade sobre o resto. O sistema 
legal provê os mecanismos para o controle forçado e violento do 
resto da população. No curso da batalha, os agentes da lei 
(polícia, promotores, juízes, e outros) servem como a força militar 
para a proteção da ordem doméstica. Assim, o Estado e seu 
correspondente sistema legal reflete e serve às necessidades da 
classe dominante. A ordem legal beneficia a classe dominante no 
mesmo processo de dominação das classes que são dominadas. 
E pode ser acrescentado que o sistema legal impede as classes 
dominadas de se tornarem poderosas. Através do sistema legal, o 
Estado explicitamente e poderosamente protege os interesses da 
classe capitalista dominante. O controle do crime torna-se o meio 
coercitivo de fiscalizar ameaças à organização econômica 
existente. O Estado define seu bem-estar em termos do bem-estar 
geral da economia capitalista. 

                                                 
190ROSA, Alexandre Morais da. Direito Infracional: garantismo, psicanálise e movimento antiterror. 
Florianópolis: Habitus, 2005. p. 41 
191QUINNEY, Richard. In: Criminologia Crítica. Trad. Juarez Cirino dos santos e Sergio Tancredo. Rio de 
Janeiro: Graal, 1980. p. 228 
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Com acerto advertiu Castro192:  

O delito seria, portanto, um fenômeno dependente do modo de 
produção capitalista, funcional para este sistema; a lei penal é 
uma estrutura dependente do sistema de produção, sendo 
legitimada pela força, da violência econômica exercida por quem 
detém o poder, o que pode ser verificado na desproporção dos 
tipos e sanções em relação aos ilícitos que violam interesses 
protegidos de maneira diferenciada. 

Aduziu Juarez Cirino dos Santos193: 

A confiabilidade das evidências (o dado estatístico) e a validade 
das teorias da criminologia tradicional são destruídas pela 
relatividade do crime e pelas chamadas cifras negras e 
douradas194 da criminalidade. A criminologia radical define as 
estatísticas criminais como produtos da luta de classes, nas 
sociedades capitalistas. As teorias radicais descobrem o sistema 
de justiça criminal como prática organizada de classe, mostrando 
a disjunção entre uma ordem social imaginária (reproduzida pela 
ideologia dominante através das noções de igualdade legal e de 
proteção geral) e uma ordem social real (desigual e opressiva): 
com base nessa revelação teórica, move-se para uma prática 
transformadora, em direção a uma sociedade que supere as 
desigualdades sociais (que produzem o fenômeno criminoso).  

A contribuição destas definições sobre a criminalidade 

considerando-a como um fenômeno social produzido por normas e valores, em 

que a atenção se dirige para as definições institucionais e formas de comunicação 

                                                 
192CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social. Trad: Éster Kosovski. Rio de Janeiro: 
Forense. 1983. p. 152/153 
193SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical . Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 11 
194Cifra dourada representa a criminalidade do colarinho branco, definida como praticas anti-sociais impunes 
do poder política e econômico (a nível nacional e internacional), em prejuízo da coletividade e dos cidadãos e 
em proveito das oligarquias econômico-financeiros: os caracteres do sujeito ativo do crime (no exercício da 
atividade econômico-empresarial ou político-admistrativas conjugados as complexidades legais, ás 
cumplicidades oficiais e à atuação de tribunais especiais, explicam a imunidade processual e a inexistência de 
estigmatização. CASTRO, Lola Aniyar de. Criminologia da Reação Social. Trad: Éster Kosovski. Rio de 
Janeiro: Forense. 1983. p. 92-93 
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intersubjetiva no processo de construção social, constituiu o tema chave para a 

passagem de uma Criminologia Crítica195.  

Com seu método dialético, as teorias marxistas, estudaram o 

objeto específico, contextualizando-o na base material e nas superestruturas 

ideológicas do capitalismo, indicando as desigualdades econômicas como 

determinantes primárias do comportamento criminoso, a posição de classe como 

variável decisiva do processo de criminalização e a necessidade de sobrevivência 

(em condições de privação) como origem da vinculação do trabalhador no 

trabalho e do desemprego no crime.  

Salienta Castro196: 

Partindo de uma base teórica na qual o conceito de Direito está 
ligado à lei como modo de produção, que reproduz as relações 
sociais de classes, o Estado é visto como organização política do 
poder (de classe), que controla as relações sociais nos limites do 
modo de produção distinguindo os objetivos ideológicos aparentes 
(repressão da criminalidade, controle e redução do crime e 
ressocialização do criminoso) e os objetivos reais ocultos do 
sistema punitivo (reprodução das relações de produção e da 
massa criminalizada) definidos como administração diferencial da 
criminalidade.  

Segundo Baratta 197, a Criminologia Crítica aceita a 

criminalidade da forma seguinte: 

Como o status atribuído a determinados indivíduos mediante uma 
dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos 
penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, 
descritos nos tipos penais; em segundo lugar, a seleção dos 
indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos que realizam 
infrações a normas penalmente sancionadas. A criminalidade é 

                                                 
195 BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 159 
196CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 30/31 
197BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 161 
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um bem negativo distribuído desigualmente conforme a hierarquia 
dos interesses fixada no sistema socioeconômico e conforme a 
desigualdade social entre os indivíduos. 

A criminalidade de colarinho branco foi erigida no exemplo 

por excelência a que se recorrem às reflexões sobre a influência que os sistemas 

econômicos e político exercem aos mecanismos de criminalidade: “enquanto a 

criminologia dos países socialistas elegia o crime de colarinho branco como prova 

dos malefícios do sistema capitalista, nos outros países estes crimes forçaram o 

repensar de todo o sistema de aplicação da justiça, ao chamarem a atenção para 

as desigualdades que lhe eram inerentes”198. 

Criticando esse direito penal desigualitário, revelado pela 

contribuição alemã do labelling approach, a criminologia crítica elencou três 

mecanismos, que denominou de processo de criminalização, onde se manifestam 

essas desigualdades: “o primeiro concerne à produção das normas 

(criminalização primária), o segundo, aos mecanismos da aplicação das normas, 

isto é, ao processo penal, compreendendo a ação dos órgãos de investigação e 

culminando com o juízo (criminalização secundária), e enfim, o mecanismo da 

execução da pena ou das medidas de segurança”199. 

Destacou Castilho 200:  

A criminologia critica é a única perspectiva de transformação do 
direito penal; os processos de criminalização constituem uma 
forma de controle social e os estudos criminológicos devem 
considerar as condições materiais especiais de cada âmbito 
geográfico e cultural; a criminologia deve assumir a função de 
sociologia do controle penal, pois, os sistemas penais latino-
americanos realizam uma tarefa de controle de classes em 
beneficio das classes subalternas.  

                                                 
198SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical . Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 143 
199BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal . Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999.  p. 161 
200CASTILHO, Ela Wiecko V. de. O controle financeiro nos crimes contra o sistema financeiro nacional . 
Lei 7.492/86. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 32/33 
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Apoiando, portanto, nas teorias marxistas, a criminologia 

crítica desmistificou o direito penal igualitário formado pela ideologia da defesa 

social: a partir da análise do contrato e posteriormente, à questão da distribuição 

que se refere ao acesso desigualitário aos meios de satisfação das 

necessidades201.  

No primeiro âmbito, criticou a ideologia do direito privado 

que coloca em confronto a igualdade formal e a desigualdade substancial dos 

indivíduos, o que conduz à reflexão em torno da desigualdade na seleção dos 

bens protegidos, é o que dispôs Baratta 202: 

No que se refere à seleção dos bens protegidos e dos 
comportamentos lesivos, o caráter fragmentário do direito penal 
perde a ingênua justificação baseada sobre a natureza das coisas 
ou sobre a idoneidade técnica de certas matérias, e não de outras, 
para ser objeto de controle penal. Estas justificações são uma 
ideologia que encobre o fato de que o direito penal tende a 
privilegiar os interesses das classes dominantes, e a imunizar do 
processo de criminalização comportamentos socialmente danosas 
típicos dos indivíduos e a elas pertencentes, e ligados 
funcionalmente a existência da acumulação capitalista, e tende a 
dirigir o processo de criminalização, principalmente para as formas 
de desvio típicas das classes subalternas. 

Aduz ainda Baratta 203:  

A formulação técnica dos tipos legais consiste num outro 
instrumento que auxilia na desigualdade, além da escolha dos 
tipos penais e da intensidade da ameaça penal que é inversa a 
danosidade social: quando se dirigem a comportamentos típicos 
dos indivíduos pertencentes ás classes subalternas, e que 
contradizem as relações de produção e de distribuição 
capitalistas, eles formam uma rede muito fina, enquanto a rede é 
freqüentemente muito larga quando os tipos legais têm por objeto 

                                                 
201BARATTA, Alessandro . Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Introdução à sociologia do 
Direito Penal. 2 ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999. p. 161 e ss 
202Idem, Ibidem, p. 165 
203Idem, Ibidem, p. 165 
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a criminalidade econômica, e outras formas de criminalidade 
típicas dos indivíduos pertencentes às classes no poder. 

O Direito Penal nada mais faz nesse sentido que acentuar 

as desigualdades, ainda porque o cárcere, como forma de sanção estigmatizante, 

tende à reforçar a estratificação social.  

Por este fato, Baratta 204 afirmou: 

O direito penal exerce uma função ativa, de reprodução e de 
produção de desigualdade. As aplicações das sanções 
estigmatizantes, especialmente o cárcere, é um momento 
superestrutural essencial para a manutenção da escala vertical da 
sociedade, ou seja, aplicada aos indivíduos pertencentes aos 
estrados sociais mais baixos, ela age de modo a impedir sua 
ascensão social. O cárcere representa, em suma, a ponta do 
“iceberg” que é o sistema penal burguês, o momento culminante 
de um processo de seleção que começa ainda antes da 
intervenção do sistema penal, com a discriminação social e 
escolar, com a intervenção dos institutos de controle do desvio de 
menores, da assistência social etc. o cárcere representa, 
geralmente, a consolidação definitiva de uma carreira criminosa. A 
desigualdade substancial se revela em relação às “chances de 
serem definidos e controlados como desviantes”. Nesse sentido 
os mecanismos de criminalização secundária acentuam ainda 
mais esse caráter seletivo, pois a seleção é em decorrência da 
posição ocupada pelos indivíduos na escala social. 

Desta feita, as pesquisas empíricas conduziram à crítica do 

direito penal aos seguintes resultados, que por sua vez contradizem o mito da 

igualdade que está na base da ideologia da defesa social conforme apregoa 

Baratta205: 

O mito da igualdade pode ser resumido nas seguintes 
preposições: o direito penal protege igualmente todos os cidadãos 
contra ofensas aos bens essenciais, nos quais estão igualmente 
interessados todos os cidadãos (princípio do interesse social e do 

                                                 
204Idem, Ibidem, p. 166 
205Idem, Ibidem, p. 162 
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delito natural); a lei penal é igual para todos, ou seja, todos os 
autores de comportamentos anti-sociais e violadores de normas 
penalmente sancionadas têm iguais chances de tornar-se sujeito, 
e com as mesmas conseqüências, do processo de criminalização 
(princípio da igualdade). E contra essas proposições, a 
criminologia crítica apresentou os seguintes resultados: de que o 
direito penal não defende todos e somente os bens essenciais, 
nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos, e 
quando pune as ofensas aos bens essenciais o faz com 
intensidade desigual e de modo fragmentário; a lei penal não é 
igual para todos, o status de criminoso é distribuído de modo 
desigual entre os indivíduos; o grau efetivo de tutela e a 
distribuição do status de criminoso é independente da danosidade 
social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de 
que estas não constituem a variável principal da reação 
criminalizante e da sua intensidade. 

Por fim, afirma Baratta 206 que o direito penal não é menos 

desigual do que os outros ramos do direito burguês, e que, contrariamente a toda 

aparência, é o direito desigua l por excelência. 

No mesmo sentido, Juarez Cirino dos Santos207: a 

criminologia crítica proclama uma contradição irredutível do direito burguês entre 

um ideal de justiça igualitária e uma prática real opressiva e discriminatória, 

justificando a tática política de exposição sistemática da realidade desigual 

contida na retórica da igualdade para desmascarar a aparência ilusória da 

ideologia jurídica.  

Essa desigualdade é muitas vezes verificada quando o 

assunto é a criminalidade econômica, âmbito de atuação dos denominados 

colarinhos brancos, que são os responsáveis pela cifra negra que permeia as 

estatísticas criminais e que contribuem para a difusão da desigualdade no direito 

penal, como se demonstrará a seguir. 

                                                 
206Idem, Ibidem, p. 162 
207SANTOS, Juarez Cirino dos. A criminologia radical . Rio de Janeiro: Forense, 1981. p. 21 



 76 

No Brasil, as evidências dessas desigualdades são 

apontadas de diversas maneiras, no momento de elaboração da lei ou no 

momento de sua aplicação.  
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CAPITULO 3 

A CONTRIBUIÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE A CRIMINALIDADE DE 
COLARINHO BRANCO E SUA DELIMITAÇÃO JURÍDICA 

3.1 CONSIDERAÇÕES HISTÓRICAS 

A questão da desigualdade e dos privilégios no tratamento 

jurídico destinado a determinadas pessoas em razão do seu vínculo social, 

revela-se uma constante na história das instituições criminais como se verá.  

3.1.1 O período da vingança privada 

Muitos autores208 admitem a vingança privada como o início 

da evolução das instituições criminais. 

Segundo Correia209, 

Nos tempos primitivos seriam os próprios particulares que 
vingariam as ofensas que lhes eram feitas. E como os indivíduos 
se achavam estreitamente ligados à família a que pertenciam a 
ofensa ou era apreciada pelo chefe de família (que detinha um 
poder despótico sobre os seus membros), quando o ofendido e o 
ofensor pertenciam à mesma família; ou dava lugar a um atrito e à 
conseqüente guerra entre duas famílias - a do ofendido e a do 
ofensor - que, as mais das vezes, só terminava pelo extermínio de 
uma delas.  

Concebendo a vingança privada como a primeira forma de 

solução de conflitos210, afirmou Santos211 que, passando as coisas deste modo, 

                                                 
208Dentre eles podemos citar: PIMENTEL, Manuel Pedro. O crime e a pena na atualidade . São Paulo: RT, 
1983. p. 117; FAYET JUNIOR, Ney. A evolução histórica da pena criminal. In: Crime e Sociedade. 
Curitiba: Juruá, 1999. p. 229; CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971. v. I. p. 76 
209CORREIA, Eduardo. Direito criminal . Coimbra: Almedina, 1971. v. I. p. 76-77 
210Adota-se o entendimento de que a vingança privada não constitui a origem da pena, mas sim, um elemento 
fundante do direito penal. Nesse sentido FAYET JUNIOR, Ney. A evolução histórica da pena criminal. In  
Crime e Sociedade . Curitiba: Juruá, 1999. p. 232, no qual expõe que a vingança privada é um “incipiente da 
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tudo dependeria essencialmente da capacidade de reação de cada uma das 

partes, sendo este sistema favorecedor de todos os arbítrios por parte dos mais 

poderosos: enquanto agentes da infração, poderiam dela sair incólumes por 

conseguirem evitar a punição; se vítimas do crime disporiam dos meios 

necessários à efetivação de qualquer sanção, ainda que desproporcionada. A 

vingança privada indetificar-se-ia, deste modo, com a justiça do mais forte. 

Santos212 esclareceu: “mesmo nessa fase rudimentar do 

sistema punitivo havia uma clara estruturação social quando da diferenciação 

entre os homens livres e escravos, o que deixa por afigurar muito provável que 

havia um grupo de pessoas, as mais poderosas, que teria conseguido utilizar o 

seu poder de modo a iludir a aplicação das rudes sanções criminais próprias da 

época”. 

A vingança privada já se caracterizava, portanto, como 

forma e imposição do poder das pessoas mais fortes. 

3.1.2 O Direito Romano 

Entre os romanos, o sistema sancionatório dividia-se em 

crimes públicos e delitos privados. Os primeiros, de ordem coletiva, estariam sob 

a tutela do Estado, os segundos, ligados a interesses individuais, situava-se na 

área privada.  

                                                                                                                                                    
reação punitiva, da resposta às agressões sofridas (caracterizando-se pela desproporcionalidade, crueldade – 
pois o castigo deve estar em relação com a grandeza do deus ofendido – e injustiça”. No mesmo sentido, 
PIMENTEL, Manuel Pedro . O crime e a pena na atualidade. São Paulo: RT, 1983. p. 121 e DOTTI, René 
Ariel. Bases alternativas para o sistema de penas . 2. ed. São Paulo: RT, 1998. p. 37 
211SANTOS, Claudia Maria Cruz. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua relevância 
criminológica à questão da desigualdade na adminis tração da justiça pena. Boletim da Faculdade de Direito. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 17 
212Idem, Ibidem, p. 18. A autora trás à tona o entendimento de Almeida Costa, no sentido de que nessa época 
não se podia determinar com exatidão o que diferenciava as pessoas poderosas, se a linhagem ou a riqueza, a 
força militar ou, inclusive, o desempenho de cargos públicos. Citado por Santos, Wolfgang Whener, relata a 
descoberta, no séc. XIX, de um processo criminal, ainda em folhas de papiro, da era do Rei Ramsés IX, no 
Egito, por volta do ano de 1100 a.c. Referido processo tratava-se da profanação de túmulos. Investigações 
criminais deram conta de que haviam sido furtados, da “cidade dos mortos” objetos de grande valor. Após 
interrogatório de alguns acusados, seis foram condenados mediante a confissão de que teriam violado a 
sepultura do Rei Sebekemsaf. Após alguns anos, no reinado de Ramsés X, o processo foi reaberto e com ele 
detido sessenta pessoas suspeitas da “pilhagem de objectos fúnebres”. Constatou-se que esses acusados eram 
pertencentes às classes sociais mais altas, tratavam-se de funcionários detentores de importantes cargos 
públicos, tendo ainda se destacado um escriba do Tesouro de Amon e dois sacerdotes. 
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Afirmou Santos213, que “a apreciação dos delitos públicos 

revestia-se, aliás, de enormes especificidades consoante a importância social do 

agente da infração”.  

Para Montesquieu214 durante a fase que se aproximava da 

monarquia, o direito romano previu três classes de penas: as que se relacionava 

às principais personagens do Estado, penas que eram muito brandas; as que 

eram infligidas às pessoas de classe inferior e que eram mais severas; e, 

finalmente, as que concerniam às classes ínfimas, que eram as penas mais 

rigorosas. Nesse sentido poder-se-á entender as diversas revoluções desse 

Estado, e ver como se passou do rigor à indolência, e da indolência à impunidade.  

3.1.3 Os povos germânicos 

Afirmou José Orlandis215, que “entre os povos germânicos a 

gravidade da conduta variava consoante a qualidade do seu agente”. A maior 

parte dos delitos era visto como questão privada, o que permitia negociações 

entre os sujeitos.  

Escreveu Montesquieu216: 

Quando um homem praticava alguma injustiça contra outro, os 
parentes da pessoa ofendida ou lesada entravam na querela; e o 
ódio era apaziguado por uma satisfação. Essa satisfação se dava 
àquele que havia sido ofendido, se a pudesse receber; e também 
era dada aos seus parentes, se a injúria ou a injustiça lhes fosse 

                                                 
213Idem, Ibidem, p.20/21 Na república, o exercício da ação penal era exercido pelos magistrados. O processo 
contra algum cidadão romano era sujeito ao controle da assembléia popular, e caso o mesmo fosse 
condenado, haveria ainda a possibilidade de recurso - a provocatio - interposto perante a assembléia do povo. 
Em contra partida, se o acusado não fosse cidadão romano, o magistrado dispunha de um poder ilimitado, 
decidindo sozinho.  No século II, com a distinção entre honestiores e humiliores, os primeiros recebiam o 
agraciamento de serem deportados quando condenados por algum crime, enquanto os segundos, receberiam a 
pena de morte. Destaca-se no período do Império Romano, a indulgentia, que tinha por escopo “livrar da 
condenação ou dos efeitos da pena os favoritos do Imperador; esta medida restituía o agraciado à exacta 
situação em que se encontrava antes da sentença, com todos os seus bens e honrarias. Descobria-se, assim, 
mais um instrumento com enorme aptidão para o benefício de alguns privilegiados”. 
214MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin Claret. 2004 p. 102/103 
215ORLANDIS, José apud SANTOS, Claudia Maria Cruz.  O crime do colarinho branco. Da origem do 
conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim 
da Faculdade de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 131 
216MONTESQUIEU . Do Espírito das Leis. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin Claret. 2004 . p. 632 
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comum, ou se, em conseqüência da morte daquele que fora 
ofendido ou lesado, a satisfação lhes fosse devida.  

Essas satisfações eram, portanto, convencionadas entre as 

partes, o que se denominou composição.  

Expôs Fayet Junior217 que “a compositio poderia ser 

entendida em três modalidades, a saber: Wergeld – reparação a vitima; Busse – 

preço que o delinqüente pagava à vitima ou à sua família, pela compra do direito 

de vingança; e Friedgeld ou Fredus – pagamento ao chefe da tribo ou soberano, 

como preço da paz, pela violação da paz”.  

Concluiu Santos218: 

Não podemos, pois, falar numa sistemática repressão oficiosa da 
criminalidade – o que por si só, é apto a potenciar a punição 
apenas daqueles que não possuem influência suficiente para a 
evitar, já que permite “negociações” (entre sujeitos em posições 
bem diversas) relativas ao funcionamento da justiça (...) o 
procedimento (penal ou civil) só se iniciava mediante queixa do 
ofendido, o que ocorreria apenas se ele tivesse renunciado a faida 
(a vingança privada, uma faculdade ao seu dispor) e se não 
tivesse sido possível chegar a um acordo quanto a composição 
pecuniária. Condicionalismos estes que, no seu conjunto, cremos 
favorecedores da impunidade dos mais poderosos. 

Para Montesquieu219, o preço da paz era uma forma de 

proteger o criminoso contra quem ele havia ofendido. 

                                                 
217FAYTET JUNIOR, Ney. A evolução histórica da pena criminal. In: Crime e Sociedade. Curitiba: Juruá, 
1999. p. 242 
218SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 21-22. Interessante trazer à colação um exemplo dessa desigualdade 
no plano sancionatório, trazido pela autora, em nota de rodapé 19, onde cita CARBASSE, Jean-Marie. 
Introduction Historique au Droit Penal, PUF, 1990: Considerando a composição pecuniária como o preço 
da renúncia à vingança, “o preço do sangue”, refere que, no final do séc. V, a lei fixa já valores para o “acerto 
de contas”, variáveis segundo a natureza da infracção e a qualidade da vítima – a morte de um Franco “valia” 
o dobro da de um Galo-Romano e, se a vítima estivesse sob a proteção do rei, o valor triplicava. 
219MONTESQUIEU. Do Espírito das Leis. Trad. Jean Melville. São Paulo: Martin Claret. 2004 . p. 636 
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3.1.4 O período medieval e moderno 

Durante a Alta Idade Média a administração da justiça ficou 

a cargo dos senhores feudais que exerciam o poder de julgar, investigar e acusar, 

conforme seus interesses.  

Aduziu Rusche e Kirchheimer220, que “na Alta Idade Média 

não havia muito espaço para um sistema de punição estatal. Tanto a lei do feudo 

quanto à pena pecuniária (penance) constituíam essencialmente um direito que 

regulava as relações entre os iguais em status e em bens”, logo, a incapacidade 

dos malfeitores das classes subalternas de pagar fianças em moeda levou à 

substituição por castigos corporais.   

Manifestou-se Santos221: 

Até o séc. XII, a justiça penal era uma verdadeira prerrogativa das 
classes mais favorecidas. Podendo os seus membros recorrer 
sempre à vingança privada, o sancionamento pelo senhor feudal é 
encarado como uma espécie de serviço que eles podem 
“requisitar”. Pelo contrario, para o “terceiro estado”, trabalhadores 
rurais ou artesões, a justiça do senhor mais não é do que um 
constrangimento, propiciador de vantajosos lucros para os baús 
do castelo. Enquanto solucionadora de conflitos entre nobres, 
temos uma justiça “horizontal” e conciliatória; relativamente aos 
camponeses, a justiça é já “vertical” e arbitrária. 

Também a burguesia, no séc. XIII interessada em aumentar 

o seu poder econômico e conseqüente influencia social, passou a adotar práticas 

delituosas, conforme narrou Radbruch e Gwinner222.  

O clero e o privilégio de que a Igreja gozou foi mais um fato 

que remeteu às injustiças, uma vez que “a mesma estava sujeita a sua própria 

                                                 
220RUSCHE, George e KIRCHHEIMER, Otto.  Punição e estrutura social . 2 ed. Instituto Carioca de 
Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2004 . p. 23/25 
221CARBASSE, Jean-Marie apud SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da 
origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça 
pena. Boletim da Faculdade de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 131 
222RADBRUCH, e GWINNER, E. Historia de la criminalidad .  (Ensayo de una criminología histórica). 
Barcelona: Bosch, 1955. p. 42 e ss. 
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jurisdição criminal (privilegium fori), o que com outros fatores, muito terá 

contribuído para a relativa impunidade dos seus membros”223.  

Um fato curioso narrado por Rusche e Kirchheimer224, foi 

quanto ao exílio, uma forma de punição utilizada na época medieval que 

representava um verdadeiro pânico para as classes baixas: 

Com o exílio (as classes baixas) escapava-se da morte na cidade 
natal, mas, muitas vezes, as galés esperavam o sentenciado onde 
ele deveria se refugiar. Exílio para os ricos, entretanto, não era 
uma punição muito severa. Significava viagem de estudos, o 
estabelecimento de um braço de negócios no exterior, ou mesmo, 
serviço diplomático para a cidade natal ou o país de origem, com 
a perspectiva de um breve e glorioso retorno.  

Importante destacar a fase de transição para o capitalismo, 

entre os séculos XIV e XV, que influenciou de maneira muito acentuada um 

sistema penal dirigido especialmente contra as classes desfavorecidas225. 

Rusche e Kirchheimer226, na sua obra “Punição e Estrutura 

Social”, destina um tópico para a análise sucinta das influências do capitalismo no 

direito penal: 

Os sistemas de penas, com seu regime duplo de punição corporal 
e fianças permaneceu imutável, exceto, no entanto, pelas 
diferentes aplicações da lei, feitas de acordo com a classe do 
condenado. Variações no tratamento de categorias diferentes de 
delitos e delinqüentes tornaram-se mais pronunciadas. (...) A 
desonestidade não era considerada pelo ângulo da propriedade 
furtada ou avariada, mas pelo ângulo da situação da pessoa que 
furtou ou danificou: o tratamento era mais severo para um errante 
ou alguém de baixo status social.  

                                                 
223SANTOS, Claudia Maria Cruz. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua relevância 
criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade de Direito. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 25-26 
224RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social . 2 ed. Instituto Carioca de 
Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 38-39.  
225Tese principal de criminologia radical, que admite o sistema capitalista como o fator principal das 
desigualdades na administração da justiça. 
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Até mesmo para os casos punidos com pena de morte havia 

um conjunto de leis que estabeleciam negociações no sentido de se chegar a um 

acordo quando se tratava de membros de classes dominantes. Privilégio que 

mesmo com as revoltas burguesas insistiu em continuar. 

A transição do período medievo para o moderno foi 

representada pela figura do Estado, que transferiu o direito de punir das mãos dos 

senhores feudais para a dos monarcas. Combate-se a impunidade, mas em 

contrapartida, surgiram outras dificuldades, como se constataram, no ramo 

processual penal, muitas mudanças no sentido de a aplicação da pena a pessoas 

dotadas de um certo poder. A pena corporal continuava a ser destinada às 

pessoas das classes mais desfavorecidas; as pecuniárias, a favor das classes 

superiores. Nota-se ainda nessa fase, as jurisdições especiais, pois o clero 

continua sendo julgado pela Igreja.  

Relatou Santos227 sobre um julgamento ocorrido entre 1665 

e 1666, em Clermont, França, quando o rei resolveu intervir no domínio tirânico 

que alguns senhores feudais exerciam sobre o povo: “oitenta e sete nobres, 

quatro membros do clero e vinte e seis funcionários do monarca foram 

condenados, dentre outros: num total de trezentas e quarenta e sete 

condenações à morte só foram executadas um pouco mais de vinte e três, o que 

demonstra o inequívoco das dificuldades sentidas pela justiça na sua efectiva e 

eficaz aplicação a agentes dotados de um especial poderio”.  

Contra essas arbitrariedades sentidas estourou uma reação 

que “encontrou no espírito do Iluminismo e da Revolução Francesa a sua melhor 

afirmação e teve no Marquês de Beccaria, o seu mais legítimo representante”228. 

Beccaria viria a escrever seu célebre livro “Dos Delitos e Das Penas”, propondo 

mudanças no sistema penal até então vigente, conforme exposto no capitulo 1. 

                                                                                                                                                    
226RUSCHE, Gerorg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2 ed. Instituto Carioca de 
Criminologia. Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 31/32 
227SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 27-28 
228CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971. v. I. p. 83-84 
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Beccaria reconheceu o caráter puramente externo da 

igualdade se opondo aos privilégios legais de classe no direito penal229.  

Destacou-se nas aspirações iluministas o forte sentimento 

pela igualdade perante a lei. Inspirados pelo lema liberdade, fraternidade e 

igualdade, se propõe de modo formal a igualdade entre homens; e em 1799, sob 

proposta de Guilhotin, consagra-se no Código Francês, a igualdade de todos 

perante a lei penal (...)230.  

Expõe Santos231: 

Durante séculos os sujeitos socialmente mais influentes foram 
objecto de um assumidamente diverso tratamento jurídico-penal – 
e isto, como vimos, essencialmente no plano das sanções 
criminais e do direito processual penal, mas também no domínio 
da doutrina geral do crime (...) permitimo-nos, porém sugerir 
desde já que o grito igualitário lançado pelos iluministas há cerca 
de duzentos anos terá sido, mais do que o culminar de uma antiga 
aspiração de justiça, um importante patamar num processo ainda 
em evolução.  

Entretanto, salienta Rusche e Kirkchheimer232: apesar das 

aspirações da Revolução Francesa e da Reforma, não se impediram que 

legisladores revolucionários desenvolvessem o direito penal baseado numa 

igualdade fictícia entre ricos e pobres. O código de uma monarquia absolutista 

não era obrigado a seguir a doutrina de igualdade perante a lei. O povo pobre 

                                                 
229RUSCHE, Gerorg e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2 ed. Instituto Carioca de 
Criminologia. Rio de Janeiro: Revan. 2004. p.113 Rusche e Kirchheimer, criticam essa postura de Beccaria 
no sentido de que quando o mesmo enfatiza a distinção entre roubo e roubo com violência preza pela 
utilização de penas pecuniária, reconhecendo que o pagamento de uma fiança não é possível para as classes 
subalternas devendo o encarceramento tomar seu lugar. Resultando que “a privação de liberdade é 
considerada o resultado natural para a ofensa á propriedade, ou seja, a propriedade e a liberdade pessoal tem 
valor igual”. Segundo esse entendimento, ainda podemos constar uma forte tendência à desigualdade penal 
em decorrência da classe social a que possui o infrator. A idéia de proporcionalidade nas penas levaria, 
portanto, sempre um sentido de se proteger a propriedade. 
230CORREIA, Eduardo. Direito criminal. Coimbra: Almedina, 1971. v. I. p. 85 
231SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 37/39 
232RUSCHE, Gerog e KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2 ed. Instituto Carioca de 
Criminologia. Rio de Janeiro: Revan. 2004. p. 115 O que nos remete à ideologia da defesa social, típ ica das 
considerações da Escola Clássica e positiva. 
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estava isento de pagar fianças, enquanto a detenção de criminosos dos estratos 

superiores dependia principalmente do não pagamento destas. 

Acentuaram Sanhiz Mir e Genovês233: 

Ao início do séc. XX observou-se um direcionamento para os 
estudos relacionados especificamente à criminalidade cometida 
pelos ricos e poderosos. Surgiram diversas teorias, principalmente 
de ordem sociológica, que procurou explicar o porquê do 
cometimento destes crimes. E o grande mérito desses estudos foi 
colocar em evidência um panorama teórico no estudo do delito, 
excessivamente centrado nos problemas da pobreza e das 
classes menos desfavorecidas.  

Tem-se em Edwin Sutherland, sociólogo americano, o 

principal expoente da teoria criminológica relacionada aos criminosos ricos e seus 

privilégios.  

Com o termo que o próprio denominou de White-Collar 

Crime, se reconheceu de forma “oficial” uma criminalidade pertencente aos 

setores mais altos da sociedade e, conseqüentemente, o privilégio de que gozam 

tais membros perante a justiça.  

3.2 EDWIN SUTHERLAND E A TEORIA DO WHITE COLLAR-CRIME234 

A teoria sociológica desenvolvida por Edwin Sutherland, 

obteve mais conquistas na área da criminologia contemporânea, uma vez que 

contribuiu para a consolidação do novo paradigma criminológico, cujo expoente 

máximo é o labelling approach e a criminologia crítica, conforme analisado em 

capítulo anterior. 

Referida teoria, inicialmente de ordem sociológica “chamou a 

atenção para as desigualdades no sistema de aplicação da justiça que está na 

                                                 
233SANCHIS MIR, José Ricardo e GENOVÉS, Vicente Garrido. Delincuencia de “Cuello Blanco”. Madrid: 
Colección Politeia. 1987. p. 17 
234Na tradução para a maioria dos idiomas. Podemos citar: no espanhol, Delicuencia del Cuello Blanco; no 
francês, Criminalité en Col Blanc, e no português, Crime ou delinqüência do Colarinho Branco. 
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gênese de todo um repensar do funcionamento das instâncias formais de 

controlo”235. 

Entretanto, antes do reconhecimento da teoria de Edwin 

Sutherland, a preocupação com as desigualdades sentidas pela justiça no 

sancionamento de determinados infratores, denominados de colarinho branco, já 

se faziam presentes no início do século XX236.  

Émile Durkhein237 atentou a atenção para as conseqüências 

do mutualismo moderno e a complexa e crescente interdependência social 

existente na sociedade. Em seu livro intitulado La division Del Trabajo, de 1902, 

manifestou a respeito dos conflitos e desordens no mundo econômico pugnando 

pela regulação como único meio de controlar os abusos do poder e garantir a 

liberdade individual.  

Edward Ross238, em 1907, se referiu às formas 

crescentemente complicadas de interdependência social que criavam 

vulnerabilidades, sendo exploradas por uma nova classe, que chamou de 

“criminalóide”. A característica dessa classe era que enquanto suas atividades 

eram freqüentemente ilegais, nem eles mesmos, nem o público as consideravam 

ilegais, ou seja, como atividades delitivas. 

No mesmo sentido apontou Santos239 que a partir do século 

XIX, há uma efetiva distinção entre a criminalidade rural e a urbana, 

principalmente com os delitos de astúcia, que abarcam as burlas e abusos de 

confiança “que já se caracterizavam, pelas dificuldades sentidas pela justiça no 

                                                                                                                                                    
Denominação especificamente direcionada para os criminosos que no exercício de sua profissão usam terno e 
gravata, direcionado ainda àqueles que utilizam uma elevada posição social 
235SANTOS, Claudia Maria Cruz. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua relevância 
criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça penal. Boletim da Faculdade de Direito. 
Coimbra: Almedina, 2001 p. 126 
236SANCHIS MIR, Jose Ricardo e GENOVÉS, Vicente Garrido. Delincuência de “Cuello Blanco”. Madrid: 
Colección Politeia. 1987. p. 19.  
237EMILE DURKHEIM apud SANCHIS MIR, Jose Ricardo e GENOVÉS, Vicente Garrido. Delincuência 
de “Cuello Blanco”. Madrid: Colección Politeia. 1987. p.20 
238SANCHIS MIR, Jose Ricardo e GENOVÉS, Vicente Garrido. Delincuência de “Cuello Blanco”. Madrid: 
Colección Politeia. 1987. p. 20 
239SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 40 
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seu sancionamento, além, da concepção comunitária de que os negócios 

implicassem necessariamente a prática de algumas irregularidades, as quais não 

deveriam ser vistas como actos criminalmente puníveis”. 

 Albert Morris240, nos anos 30, trouxe a questão dos 

delinqüentes das altas esferas, denominando de Criminals os the upperworlds, 

abordando o fato de que algumas “classes conseguiam escapar à perseguição 

penal devido à sua posição social, inteligência e uso de técnicas fraudulentas”. 

Nesse diapasão, “Morris241 caracterizou as infrações não 

pelas especificidades do seu objecto ou modo de execução, mas através do 

recurso à privilegiada imunidade de que beneficiariam os seus agentes”. 

Durante a década de quarenta, Clinard fez referência aos 

delitos de mercado negro. Hartung, sobre as infrações nos preços das industrias 

alimentícia. Cressey, por sua vez, enveredou sua pesquisa a partir das entrevistas 

elaboradas com alguns fraudadores encarcerados e, Newman, a princípios dos 

anos cinqüenta, estudou as atitudes do público frente às infrações cometidas a 

respeito dos alimentos242. 

Entretanto, o termo White Collar Crime foi utilizado pela 

primeira vez, mediante o pronunciamento de Edwin Sutherland, perante a 

Sociedade Americana de Sociologia, em 27 de dezembro de 1939. 

Sutherland direcionou seus estudos para as infrações 

econômicas após seu contato com a criminologia, em 1906, na Universidade de 

Chicago.  

Sua preocupação primordial foi a de provar que o crime não 

era “exclusivamente provocado pelas classes tradicionalmente vistas como 

                                                 
240Idem, Ibidem, p. 40 
241Idem, Ibidem, p. 40 
242SANCHIS MIR, Jose Ricardo e GENOVÉS, Vicente Garrido. Delincuência de “Cuello Blanco”. Madrid: 
Colección Politeia. 1987. p. 20 
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perigosas, chamando a atenção para a forma privilegiada com que os criminosos 

do colarinho branco eram tratados pela justiça”243. 

Sutherland244 constatou que: 

As leis que definem o crime de colarinho branco se aplicam 
especificamente de um modo muito distinto do Código Penal. 
Ainda que a sanção penal esteja sempre presente esta é usada 
como último recurso. Raras vezes esses criminosos são detidos, 
raras vezes se colhem suas impressões digitais, poucas vezes 
são conduziu diante dos tribunais ou ingressam na prisão. Muito 
pelo contrário, são convocados diante uma comissão ou tribunal 
que se rege pelo Código Civil e quando se fazem públicas as 
decisões contra eles, adotam-se freqüentemente a forma de 
interditos ou ordens de cassação ou demissão, sem efeitos. Essas 
variações nos procedimentos para proteger a sociedade dos 
perigos sociais têm uma função de reduzir ou eliminar do estigma 
do crime. 

No mesmo sentido, aduziu Santos245: 

A questão da desigualdade de tratamento pelas instâncias formais 
de controle foi suscitada por Sutherland tendo por base a 
pesquisa empírica na qual chegou à conclusão de que das setenta 
maiores sociedades industriais e comerciais dos Estados Unidos, 
a que foram submetidas a juízo, ou seja, às que foram submetidas 
a uma decisão condenatória, tanto pelas infrações relacionadas a 
antimonopólios, relações laborais, publicidade enganosa, direitos 
de autor e marcas registradas – apenas nove por cento foram 
proferidas por tribunais criminais, isso porquê, afirmou Sutherland, 
de que a larga maioria das condutas cometidas se relacionava 
com a prática de infrações penais. Ou seja, as infrações penais 
ficaram fora da jurisdição criminal, dentre outros motivos, pela 
preocupação em “minimizar os estigmas de crime”.  

                                                 
243SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 42- 54. Para poder obter informações mais precisas sobre os delitos 
cometidos pelas pessoas de classes socioeconômicas altas, Sutherland utilizou as decisões de tribunais e das 
comissões administrativas contra setenta das maiores corporações produtoras mineiras e comerciais. 
244Idem, Ibidem, p. 332/333 
245Idem, Ibidem, p. 55  
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A diferenciação na aplicação das leis que se referem aos 

criminosos do colarinho branco explicou-se, no entendimento de Sutherland 246 

fundamentalmente por três fatores: “1) pelo elevado status socioeconômico 

destes delinqüentes; 2) pela relativa falta de apoio das leis devido aos costumes, 

já que em parte estas leis são recentes e em parte o controle das agências de 

comunicação pública está nas mãos dos homens de negócios que violam as leis; 

e 3) em decorrência da tendência de métodos punitivos de controle social nas 

famílias, escolas, igrejas e Estado”.  

Sutherland247 também constatou que a dependência de 

métodos não punitivos era maior nos casos de delitos de colarinho branco. Estes 

eram afetados em menor grau pelos procedimentos punitivos tradicionais. 

Santos248 procurou explicar a desigualdade de tratamento a 

partir de três postulados: 

O primeiro relacionado ao estatuto do homem de negócios, que 
parece provocar nos aplicadores da justiça um misto de temor e 
admiração; em segundo lugar, a intervenção mínima, no sentido 
da descrença na operatividade do direito penal para combater 
práticas delituosas, ainda mais evidente nos casos de colarinho 
branco, pois estes se tornam menos permeável à intervenção 
penal; e por último, a distonia entre a lei e os hábitos enraizados, 
o facto de quase todas as leis serem muito recente e não se terem 
ainda sedimentado, quer na consciência colectiva, quer na ética 
do mundo dos negócios, contribui para uma menor compreensão 
da gravidade das condutas, e ainda a desigual aplicação da lei na 
indispensabilidade de conhecimentos muito específicos para a 
investigação do crime de colarinho branco, o que, para, além 
disso, é objecto de uma escassa divulgação pelos meios de 
comunicação social.  

                                                 
246SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 
332/333 
247Idem, Ibidem, p. 333/334 
248SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 56-57 
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A fim de fortificar sua teoria, Sutherland 249 realizou uma 

pesquisa nas penitenciárias, e invalidou as elaborações teóricas sustentadas 

pelas estatísticas criminais oficiais, afirmando que: 

Realmente não são delinqüentes todos os que estão no cárcere e, 
sobretudo, porque não estão no cárcere todos os que são 
delinqüentes. Mas existe algo a mais do ponto de visto sociológico 
em que a variável classe social vai resultar decisiva para 
compreender o tratamento jurídico-penal. Assim, verifica-se que 
os critérios de seleção do sistema penal são socialmente 
seletivos250.  

Expôs Feldens 251 quanto à pesquisa de Sutherland: 

Os estudos estatísticos observados por Sutherland, levaram à 
constatação de que somente as camadas com baixa situação 
socioeconômica eram efetivamente punidas, havendo uma menor 
incidência nas classes socioeconômicas mais elevadas; porém 
referidos dados estariam distorcidos por dois motivos: porquê as 
pessoas dotadas de um elevado status socioeconômico, político, 
enfim, escapam à prisão por motivos dentre os quais, além de 
deterem uma melhor assessoria jurídica, possuem maneiras de 
influenciar na administração da justiça; e em segundo lugar 
porquê há uma parcialidade por parte da justiça criminal que 
acabam por relegar aos criminosos poderosos meios extrapenais, 
admistrativos ou civil. Por essa razão os dados concernentes à 
criminalidade não estão computados nas tradicionais estatísticas, 
são falaciosas, a criminalidades de colarinho branco é 
enormemente inferior à sua incalculável cifra negra. Dessa forma, 
a criminalidade de colarinho branco sequer faz parte de uma 
reação por parte da opinião pública, que fica ociosa a 
criminalidade convencional, salientando ainda mais para um 
sistema penal estigmatizante e seletivo.   

                                                 
249SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 
21 A criminologia estatística partia do pressuposto básico que para se lutar contra o mundo do delito era 
preciso conhecer o criminoso, seus costumes, e os métodos de que se serviam para cometer seus feitos.  
250ALVAREZ -ÚRIA, Fernando. In: SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del 
Omo. Prólogo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 23. 
251FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 116. 
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A preocupação em buscar uma explicação para os 

comportamentos delitivos levou Sutherland a teorizar a hipótese da associação 

diferencial, consistente na “aprendizagem de uma conduta delitiva por associação 

com aqueles que definem essa conduta favoravelmente e que uma pessoa em 

uma situação apropriada participa dessa conduta delitiva quando, e somente 

quando, o peso das definições favoráveis sejam superiores às definições 

desfavoráveis” 252. 

3.2.1 A delimitação do conceito de crime do colarinho branco 

O conceito de “crime do colarinho branco” estabelece uma 

amplitude de significados, quer quando provenha da criminologia, quer do campo 

normativo, porém sua unicidade está relacionada, na sua grande maioria, aos 

crimes econômicos253.  

A definição de crimes de colarinho branco é carente de 

precisão, surgindo diversas concepções.  

Edwin Sutherland 254 destacou as características do sujeito 

do delito, expondo que: 

As violações da lei por parte das pessoas de classe social 
econômica alta são, por conveniência, chamadas de delitos de 
colarinho branco. Porém, referido conceito não intenta ser 
definitivo, senão chamar a atenção sobre os delitos que não se 
incluem ordinariamente dentro do campo da criminologia. O delito 
de colarinho branco pode definir-se aproximadamente como um 
delito cometido por uma pessoa de respeitabilidade e estatus 
social alto no curso de sua ocupação. O significado criminológico 
do crime de colarinho branco é que não está associada com a 
pobreza, ou com patologias sociais e pessoais que acompanham 
a pobreza.   

                                                 
252SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 
277 
253 A diferença entre os conceitos criminológico e normativo, se fará com a pretensão de delimitar o estudo às 
questões ordem prática, abordado em momento oportuno. 
254SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 
65 
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Segundo Mannheim255: 

O conceito proposto por Sutherland, continha cinco elementos: a 
existência de um crime; o cometimento por pessoas respeitáveis; 
com elevado estatuto social; no exercício de sua profissão; e 
constituindo normalmente, numa violação da confiança (...) a 
condição de elevado status social faz extinguir quaisquer 
membros de classes trabalhadoras das investigações 
criminológicas. 

Sutherland256 clarificou o conteúdo de seu conceito dispondo 

que “a hipótese em que se funda esse conceito de delito de colarinho branco é 

que este delito difere de outros no modo mediante o qual se efetiva a lei”. 

Contraditoriamente a Sutherland, em meados da década de 

setenta, junto ao Departamento de Justiça, Herbert Edelhertz257 procurou 

demonstrar a falsa afirmação de que a classe social do agente da infração era 

causa para o tratamento desigualitário e definiu os crimes de colarinho branco 

como “um acto ilegal ou uma série de actos ilegais, praticados através de meios 

não físicos e com dissimulação ou engano, para obter dinheiro ou bens, para 

evitar o pagamento ou perda de dinheiro ou bens, ou para obter vantagens 

negociais ou pessoais”.   

Porém, relatou Coleman258, “o novo conceito é inadequado, 

pois, qualquer crime relacionado a bens, cometido unicamente por meio de fraude 

e ardil, seria considerado um crime do colarinho branco”.  

Essa conceitualização, que não exige que os criminosos do 

colarinho branco fossem portadores de elevada posição social, foi sustentada por 

dois argumentos, mas logo rebatidas por Coleman259: 

                                                 
255MANNHEIM, Hermann. Criminologia comparada. Trad. J. F. Costa e M. Costa Andrade. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbekian, p. 724 
256SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Trad. Rosa Del Olmo. Madrid: La Piqueta, 1999. p. 
330/331 
257COLEMAN, James W. A elite do crime : para entender o crime do colarinho branco. 5 ed. São Paulo: 
Manole, 2005. p. 4 
258Idem, Ibidem, p. 4/5 
259Idem, Ibidem, p. 4 
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O primeiro é no sentido de que as transgressões legais estão 
baseadas unicamente no comportamento e não na posição social 
do transgressor. Referido argumento é pouco convincente uma 
vez que as definições legais de praticamente todos os crimes 
também incluem algumas características do transgressor (p. ex. 
se é psiquicamente imputável, se tivera dolo no momento da ação, 
se é maior de 18 anos etc.). O segundo argumento defende que a 
inclusão da posição social na definição do crime do colarinho 
branco é um erro porque nos impede de usá-la como variável 
explanatória, pois por definição somente pessoas de posição 
social elevada podem cometer tais crimes.  

Continuou Coleman260:  

Não há motivos para conceituar a posição socioeconômica como 
uma dicotomia: existe um amplo espectro de variação da posição 
social entre os transgressores de colarinho branco, segundo 
Sutherland. Mesmo se isso não fosse verdadeiro, a posição 
socioeconômica ainda poderia ser usada como uma variável 
explanatória no caso do crime de colarinho branco, exatamente 
como as características sociológicas e psicológicas de 
adolescentes são usadas como variáveis na delinqüência juvenil. 

A questão dos meios não físicos, proposta na concepção de 

Edelhertz foi, por sua vez, analisada por Feldens 261, esclarecendo: 

Que esse tipo de pensamento ensejaria a concepção de que seria 
descabível a pena privativa de liberdade para esses criminosos: 
tal assertiva é ingênua, pois, se considerarmos um exemplo 
hipotético contido na sonegação de 10 bilhões de reais, supondo 
que esse dinheiro houvesse sido tributado na pessoa física, o 

                                                 
260Idem, Ibidem, p. 5 
261FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 229/330 O 
autor ainda trás à colação o entendimento de Lênio Luiz Streck, quanto ao conceito de violência stricto 
sensu , como de ordem metafísico-objetificante, ou seja, em termos de relação social, mergulhando no rio da 
história, violência é / poderia ser também a violência simbólica, a violência reflexa, a violência social, 
violência da omissão, a violência da exclusão social e assim por diante (...). Poder-se-ia perguntar, 
finalmente, se alguém tem dúvidas de que o crime de sonegação de impostos causa mais violência (e morte) 
do que um crime de lesões corporais ou até mesmo de um crime de roubo? Persistir-se-á a dizer, ainda, não 
haver violência na criminalidade dessa natureza? Inúmeros exemp los ilustram de forma real a violência 
contida nos crimes do colarinho branco. Para uma melhor profundidade consultar também: SANTOS, 
Claudia Maria Cruz Santos. Op. cit. p. 211/212 e COLEMAN, James Wilian. Op. cit. p. 117/153 
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resultado de uma operação virtual oportunaria pagar, durante 35 
anos, um salário mínimo para um milhão, quatrocentos e dez mil 
trabalhadores brasileiros. Enquanto no Brasil e no mundo real 225 
da população vive abaixo da linha da pobreza; praticamente 50% 
da população urbana nacional esta lançada à periferia das 
capitais, onde só tem o caminhão de lixo passando à frente de sua 
residência de quatro em quatro dias (...); em São Paulo, uma 
senhora catadora de lixo reclama não poder comer seu pão em 
sua ‘residência’ – um recuo de um beco na cidade de São Paulo -, 
isso porque, antes dela, os ratos o deglutiram (...)  

Advertiu Coleman262 que o sentido da utilização do termo 

colarinho branco teve a finalidade de se referir a alguém de posição social 

relativamente alta em comparação ao trabalhador de colarinho azul, ao 

desempregado, pois “se um mendigo alcoólatra passa o amigo para trás e fica 

com sua garrafa, se uma mãe de família que recebe o seguro-desemprego omite 

a renda de um trabalho de meio período e se um malandro trapaceiro de segunda 

categoria forem classificados como criminosos do colarinho branco qual seria o 

sentido em manter esse termo?”. 

Portanto, segundo Coleman263 a abordagem de Herbert 

Edelhertz constituiu verdadeira “ameaça ao avanço intelectual resultante do 

esforço de chamar a atenção para os crimes de ricos e poderosos e para a forma 

como eles escapam das punições”. 

Marshall Clinard e Richard Quinney264 tentaram redefinir o 

conceito de crime do colarinho branco e sugeriram crime corporativo e crime 

profissional (definidos por eles como crimes cometidos por indivíduos que agem 

unicamente por interesses próprios e não em nome de seus empregadores).  

                                                 
262COLEMAN, James W. A elite do crime : para entender o crime do colarinho branco. 5 ed. São Paulo: 
Manole, 2005. p. 6 Termo utilizado para se referir ao macacão azul usado pelos operários em oposição ao 
colarinho branco (White colar) das camisas de empresários e funcionários de posição mais elevada. 
263Idem, Ibidem, p. 6/7 
264MARSHALL CLINARD e RICHARD QUINNEY apud COLEMAN, James W. A elite do crime: para 
entender o crime do colarinho branco. 5 ed. São Paulo: Manole, 2005. p. 7 Mais tarde, referidos autores 
reconheceram que os dois tipos de transgressores poderiam ser melhor entendidos como variedades do crime 
do colarinho branco. 
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À luz da desigualdade na administração da justiça penal265, 

Santos266 frisou que é de fundamental importância a delimitação conceitual em 

torno das características do infrator, pois: 

Os que caracterizam aqueles crimes através de especificidades 
inerentes o próprio delito – apresentando-os, pois como algo de 
distinto do restante da criminalidade – dificilmente poderão invocar 
qualquer arbítrio na justiça penal por contraposição aos crimes 
comuns, pois tal representaria uma pretensão de igual tratamento 
de realidade, materialmente diversas; ser-lhes-á possível apenas 
comparar a danosidade inerente às várias espécies de infrações 
para aferir da correção de algumas valorações inerentes à justiça 
penal. Já aqueles que perfilharem a definição tradicional e 
qualificarem a infração pelas características do agente terão toda 
legitimidade para comparar a punição por crimes cuja danosidade 
social até por ser semelhante, apenas se distinguindo alguns 
deles por força do especial poder do infractor. O que equivale a 
significar que o próprio problema do tratamento desigualitário do 
White-collar crime pelas instâncias formais de controlo ganha 
especial sentido à luz de uma definição preocupada com as 
características do agente. 

Um dos fundamentos para a conceitualização de crimes de 

colarinho branco reside no modo pelo qual se efetiva a lei, ou seja, pelo modo em 

que a legislação penal era aplicada aos casos de crimes cometidos por pessoas 

pertencentes às classes socioeconômicas altas que utilizavam sua posição social 

e/ou profissional para o cometimento de atividade ilícita. 

A fim de elucidar as questões das desigualdades presentes 

no campo penal, direcionar-se-á o próximo tópico para a abordagem a respeito da 

abrangência dos crimes de colarinho branco. 

                                                 
265 Refere-se à aplicação da justiça penal num sentido amplo, que compreende as atuações das instâncias 
formais de controle penal. 
266SANTOS, Claudia Maria Cruz Santos. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua 
relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade 
de Direito. Coimbra: Almedina, 2001. p. 71/72 
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3.3.2 Âmbito da Criminalidade de Colarinho Branco: os delitos econômicos 

 O ponto de partida utilizado por Sutherland para 

fundamentar sua teoria consistiu em analisar as setenta grandes corporações 

econômicas dos Estados Unidos, destacando que as infrações cometidas por elas 

eram, na sua grande maioria, caracterizadas por ofender o sistema econômico. 

Para Muñoz Conde267, a preocupação com a delinqüência econômica vem desde 

longe, “tendo sua origem na criminologia nos finais dos anos trinta, quando o 

sociólogo americano Edwin Sutherland, usou da terminologia White Collar-Crime 

para descrever a delinqüência realizada pelos setores econômicos mais 

poderosos da sociedade, condutas realizadas às custas desse poder e da relação 

que possuem”. 

Assim, “a análise de determinados comportamentos 

criminosos perante a economia revela que o denominado crime de colarinho 

branco possui rasgos características próprios, não se esgotando apenas em 

considerações sociológicas sobre o assunto”268. 

Por sua vez, a conceitualização de criminalidade econômica 

mostrou-se bastante ampla e discutida pela doutrina.  

Luciano Feldens 269 advertiu que: 

A criminalidade do colarinho branco disputa território com a 
nomenclatura delinqüência econômica, concebendo a 
criminalidade de colarinho branco e delinqüência econômica como 
designações idênticas quanto à classe de infrações penais (...) a 
relação seria de espécie e gênero, tudo a depender, também da 
amplitude maior ou menor que se venha a conferir ao conceito de 
criminalidade econômica. 

                                                 
267MUÑOZ CONDE, FRANCISCO. Princípios politicocriminales que inspiraran o tratamento dos delitos 
contra a ordem socioeconômica no projeto do código penal espanhol de 1994. In: Revista Brasileira de 
Ciências Criminais . n. 11. jul/set., 1995 p. 7 
268OLIVEIRA, Willian Terra de. Algumas questões em torno do novo direito penal econômico. In: Revista 
Brasileira de Ciências Criminais . nº 11 jul/set., 1995. p. 234 
269FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 116 
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Igual sentido foi o adotado por Oliveira270, para quem são 

aplicáveis aos delitos econômicos, interessantes terminologias, bastante 

difundidas, como criminalidade de colarinho branco ou delinqüência profissional. 

Manifestou Correia271 que “a necessidade, o âmbito e a 

articulação do chamado direito penal econômico, droit penal dês affaire, 

wirtschaftskriminalitata, white colar criminality, constituem designações com que 

se abrange, aproximadamente, o mesmo fenômeno, e são objecto de larga 

controvérsia e de amplos estudos e investigações”. 

Para Niggemeyer272, 

Delitos econômicos são os que se cometem, explorando o 
prestigio econômico ou social, mediante o abuso das formas e as 
possibilidades de configurar os contratos de que o Direito vigente 
oferece, ou abusando dos usos e das razões da vida econômica, 
baseados numa elevada confiança, delitos que, de acordo com a 
forma que se cometem e as repercussões que tem, são idôneos 
para perturbar ou colocar em perigo, por cima do prejuízo de 
interesses particulares, a vida, ou a ordem econômica. 

Conforme Righi273, a expressão delito econômico possui 

significados diversos segundo provenha da criminologia ou do exame do 

conteúdo das normas jurídicas.  

Observou Tiedemann274, que as definições, como toda 

formação de um conceito, são funcionais, só regem para um determinado âmbito, 

por isso, a unificação das diferentes finalidades e suas características raramente 

se consegue e quase sempre são insuficientes. 

                                                 
270OLIVEIRA, William Terra de. Algumas questões em torno do novo direito penal econômico. In : Revista 
Brasileira de Ciências Criminais . n. 11. jul/set., 1995 p. 233 
271CORREIA, Eduardo. Notas Críticas à penalização de actividades econômicas. In: Direito Penal 
Econômico.  Coimbra: Centro de Estudos Judiciários. 1985 p.11 
272NIGGEMEYER apud GOPPINGER, Hans. Criminología. Trad. De Maria Luisa Schwarck e Ignácio 
Luzarraga Castro. Madri: Réus. 1975. p. 495 
273RIGHI, Esteban. Derecho Penal Econômico Comparado. Buenos Aires: Editoreial Revista de derecho 
Privado. p. 283 
274TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico . (Comunitario, español, alemán). 
Barcelona: PPU, 1993. p. 253 
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Correia275 dispôs que se pode conceitualizar criminalidade 

econômica “em função do tipo do agente (...), neste caso tratar-se-ia de uma 

White colar criminality, ou seja, de uma criminalidade caracterizada por ser 

praticada por pessoas de respeitabilidade e elevado estatuto social, no decurso 

de sua profissão”.  

Tiedemann276 procurou definir um conceito que unisse 

criminologia e direito penal, e ao mesmo tempo, se aproximasse do direito 

vigente, seu ponto de vista incluiu: “as transgressões ao campo dos bens jurídicos 

supraindividuais ou sociais da vida econômica; as transgressões no âmbito do 

direito penal administrativo econômico, que concreta a defesa penal da atividade 

interventora do Estado; os fatos penais no campo dos delitos patrimoniais 

clássicos sem prejuízo das novas formas de ataque a novos bens jurídicos”.  

Para a dogmática penal a significação de bem jurídico 

determina sua abrangência; para o conceito criminológico o perfil do criminoso 

poderoso, que abusa do poder e deixa o fato punível obscuro perante a 

sociedade, além do critério criminalista da intensidade e amplitude do dano. 

Advertiu Carvalho277: 

O fato é que a criminalidade econômica tem como agente via de 
regra, pessoas de considerável posição social e econômico-
financeira, donde a expressão atribuída por Sutherland, White 
Collar-Crime; e, ser tais crimes, próprios de indivíduos de elevada 
posição social, mostra a faceta mais perigosa deste tipo de 
criminalidade, em face da tendência reveladora de uma sub-
cultura de elite, consistente na aprovação dos infratores bem 
sucedidos. Pelos demais integrantes daquele grupo social 
elitizado, em uma verdadeira degeneração ética. 

                                                 
275CORREIA, Eduardo. Notas Críticas a penalização de actividades econômicas. In: Direito Penal 
Econômico. Coimbra: Centro de Estudos Judiciários. 1985 p. 16 
276TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico . (Comunitario, español, alemán). 
Barcelona: PPU, 1993. p. 254 
277CARVALHO, Márcia Dometilha de. Fundamentação constitucional do direito penal . Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1992. p.109 
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Salientou Goppinger278 que “a criminalidade de colarinho 

branco não só esta em relação ou que dependa da estrutura econômica de um 

país, senão que por sua parte, também influa sobre esta, e ademais de disso, 

sobre a moral e o sistema de valores da sociedade. A ponto de direcionar as 

atitudes ilegais para uma regra social tacitamente aceita”. 

Concluiu Righi279:  

Resulta necessário não perder de vista alguns critérios básicos 
que permitem manter uma delimitação ao âmbito da delinqüência 
econômica com a maior precisão possível. De tudo isso o mais 
relevante é aquele que exige a afetação de bens jurídicos 
supraindividuais relacionados com a ordem econômica. Com esse 
critério delimita-se o âmbito da delinqüência econômica e 
reconhece a tarefa e conteúdo do direito penal econômico. 

 

Para Feldens 280, 

A forma complexa de cometimento desses delitos, sua particular 
gravidade e incidência socioeconômica e a sujeição ativa 
característica dessa delinqüência permite-nos relacioná-la, no 
universo do direito positivo brasileiro, àquelas infrações penais 
que formam parte do que se convencionou denominar Direito 
Penal Econômico, a abarcar, essencialmente, os crimes contra a 
ordem econômica, tributária, em detrimento do sistema financeiro 
nacional e as infrações penais que se lhes façam correlatas, tal o 
exemplo dos crimes de lavagem de dinheiro. Em comum, esses 
delitos exteriorizam, além de uma vergonhosa cifra negra, um 
elevado grau de danosidade social (...) 

Em sentido amplo, estatuiu Tiedmann281: 

                                                 
278GOPPINGER, Hans. Criminología . Trad. De Maria Luisa Schwarck e Ignácio Luzarraga Castro. Madri: 
Réus. 1975. p. 497 
279RIGHI, Esteban. Derecho Penal Econômico Comparado. Buenos Aires: Editorial Revista de derecho 
Privado. p. 286 
280FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 118 
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O Direito Penal econômico é o ramo do Direito a que compete 
tutelar primordialmente o bem constituído pela ordem econômica 
estatal no seu conjunto e, em conseqüência o curso normal da 
economia na sua organizicidade, numa palavra, a economia 
nacional. Sustenta em conformidade que o que verdadeiramente o 
define é precisamente a autonomia dos bens jurídicos tutelados, 
caracterizados pela sua natureza supra-individual.  

Andrade282 caracterizou os bens jurídicos do Direito Penal 

Econômico nos seguintes termos: 

Para além da sua índole supra-individual os bens jurídicos 
tutelados pelo Direito Penal Econômico caracterizam-se 
materialmente pela sua relevância directa para o sistema 
econômico cuja sobrevivência, funcionamento ou implementação 
se pretende assegurar. Numa perspectiva genérica, os bens 
jurídicos do Direito Penal Econômico são em grande medida um 
produto histórico do intervencionismo do Estado moderno na vida 
econômica. O caráter de bem jurídico construído artificialmente, 
isto é sem um referente ontológico claramente definido, nem 
contam sequer com um referente culturalmente decantado em 
termos de identidade, consistência e consenso generalizado. 

Concebendo a criminalidade econômico-tributária inserido 

na ordem econômica, Andrade283 abordou a questão da relação ente direito penal 

econômico e direito penal fiscal no sentido, de que uma das especificidades do 

direito econômico é o sistema sancionatório próprio para a violação de bens 

jurídicos que as suas normas e institutos jurídicos visam tutelar. A doutrina 

procura delimitar os delitos econômicos nos quadros da ilicitude material 

referenciada pela violação de bens jurídicos supra-individuais. 

Entendeu-se que o direito penal fiscal viola a ordem 

econômica, na medida em que o imposto constitui também um instrumento 

                                                                                                                                                    
281ANDRADE, Manuel da Costa. A nova lei dos crimes contra a economia (Dec.-Lei nº 26/84 de 20 de 
janeiro) à luz do conceito de bem jurídico. In: Direito Penal Econômico. Coimbra: Centro de Estudos 
Judiciários. 1985. p. 89/90 
282Idem, Ibidem, p. 94/95 
283Idem, Ibidem, p. 201 
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jurídico a utilizar pelo Estado na regulação, intervenção ou direcção do sistema 

econômico284. 

Finalizou Araújo Junior285 explicando que a ordem 

econômica não é, ontologicamente, distinta da tributária e da financeira. As duas 

últimas são, apenas, espécies de um mesmo gênero jurídico mais amplo, a ordem 

econômica. Nesta, incluem-se aspectos ficais; cambiais; falimentares; financeiros; 

relativos aos sistemas de processamentos ou comunicação de dados; à 

dignidade, liberdade, segurança e higiene no trabalho; aos abusos do poder 

econômico, à livre concorrência, à economia popular e as relações de consumo. 

Desta forma, ao Direito Penal Econômico compreende o 

conjunto de normas jurídico-penais a tutelar, em sentido amplo, a ordem 

econômica e, dentre elas, a econômico-tributária. 

3.2.2.1 A ordem econômica como bem jurídico protegido 

O bem jurídico está diretamente relacionado à política 

criminal e à dogmática jurídico-penal. Nesse sentido destacou Dias286: 

Liga-se à política criminal contemporânea – pelo menos para a 
política criminal perspectivada no horizonte de um Estado de 
Direito e duma sociedade aberta e plural – no sentido que seu 
conceito vale como um axioma e afirmação segundo a qual é a 
tutela de bens jurídicos que simultaneamente define a função do 
direito penal e marca os limites da legitimidade da sua 
intervenção. 

Por sua vez, no plano dogmático, continua a apelar-se ao 

bem jurídico como critério fundamental duma interpretação teleológica, como 

                                                 
284Idem, Ibidem, p. 201 
285ARAUJO JUNIOR, João Marcello de. Dos crimes contra a ordem econômica. São Paulo: RT, 1995. p. 
41 
286ANDRADE, Manuel da Costa. A nova lei dos crimes contra a economia (Dec. Lei nº 26/84 de 20 de 
Janeiro) à luz do conceito de ‘bem jurídico’. In : Direito Penal Econômico. Coimbra: Centro de Estudos 
Judiciários, 1985. p. 73/74 
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base de um sistema classificatório da parte especial, ou seja, como critério para a 

determinação e formação do tipo penal287. 

Advertiu Dias288 : 

Tanto no direito penal geral como no direito penal econômico 
temos a ver com a ofensa a verdadeiros bens jurídicos: só que os 
daquele se relacionam com o livre desenvolvimento da 
personalidade de cada homem como tal, enquanto os destes se 
relacionam com a atuação da personalidade do homem enquanto 
fenômeno social, em comunidade e em dependência recíproca 
dela. Desta forma, de resto, se ligam uns e outros à ordem de 
valores, ao ordenamento axiológico que preside à constituição 
democrática do Estado; simplesmente, enquanto os bens jurídicos 
do direito penal geral se devem considerar concretização dos 
valores constitucionais ligados aos direitos, liberdades e garantias 
fundamentais dos cidadãos, os bens jurídicos do direito penal 
econômico surgem como concretização dos valores ligados aos 
direitos sociais e à organização econômica contidos ou 
pressupostos na Constituição. 

A Constituição Brasileira admitiu a intervenção na ordem 

econômica no sentido estrito, em seu Título VII, através de uma função regulatória 

ou de planejamento, com a finalidade de coibir os abusos decorrentes do 

exercício da atividade econômica289. 

Afirmou Feldens 290 que a intervenção na ordem econômica 

tributária, num sentido amplo, “obriga o Estado a promover uma inserção no setor 

econômico voltado à colheita de subsídios a serem destinados á realização de 

atividades estatais típicas, as quais se fazem caracterizadas mais por sua 

rentabilidade social do que propriamente econômica”. 

                                                 
287Idem, Ibidem, p. 74 
288DIAS, Jorge de Figueiredo. Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas 
em direito penal econômico. In : Direito Penal Econômico. Coimbra: Centro de Estudos Judiciários. 1985. p. 
32.Lembra que o recurso ao bem jurídico como princípio de legitimação do direito penal, implica o 
reconhecimento do princípio complementar da subsidiariedade. 
289FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.120 
290Idem, Ibidem, p. 120 Adota-se a linha proposta por Luciano Feldens, quando considera a inserção dos 
crimes contra a ordem tributária na mesma ordem dos crimes contra o sistema financeiro nacional, também 
previsto no Titulo VII da Constituição. 
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A fim de legitimar essa perspectiva, considerou-se que a 

ordem econômica se faz fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa enquanto valores sociais, sendo que por expressa disposição 

constitucional sua finalidade é de assegurar a todos, existência digna, conforme 

os ditames da justiça social (art. 170 da CRFB/88). 

Desta forma, segundo Dias291 “as infracções do direito penal 

econômico dizem respeito, diferentemente, a verdadeiros bens jurídicos e a 

valores jurídico-constitucionais de natureza económico-social, sendo, portanto 

axiologicamente significativas”.  

Relatou Feldens 292 que se percebeu nesse momento, a idéia 

de bem jurídico penal coletivo exsurgindo da conceitualidade emergente da 

Constituição Econômica. Identifica-se, pois uma manifestação evidente do 

surgimento da tutela penal de interesses difusos marcando o momento histórico 

em que o Direito Penal parte em proteção de direitos de segunda e terceira 

geração, de estatura constitucional. 

Aduziu Tiedmann293: 

A proteção penal da ordem econômica é indispensável numa 
sociedade moderna. Esta se caracteriza pela fragilidade de seus 
subsistemas de produção e distribuição, por suas enormes 
necessidades de força de trabalho e de capital, e pela 
multiplicidade de suas interdependências e conflitos de interesses 
sociais. A necessidade de proteção eficaz faz-se sentir com mais 
força, quando as normas jurídicas de maior hierarquia consagram 
princípios e diretrizes referentes à atividade econômica e ao 
sistema financeiro nacional. Tal é o caso da Constituição da 
República Federativa do Brasil, de 1988, que fundamenta a ordem 
econômica do país nos valores do trabalho humano e da iniciativa 
privada (art. 170). 

                                                 
291DIAS, Jorge de Figueiredo. Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas 
em direito penal econômico. In : Direito Penal Econômico. Coimbra: Centro de Estudos Judiciários. 1985. 
p.53 
292FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.121 
293TIEDEMANN, Klaus. Lecciones de derecho penal económico . (Comunitario, español, alemán). 
Barcelona: PPU, 1993. p.17 



 104 

A ordem econômica, deste modo, possui uma objetividade 

jurídica coletiva, que por sua vez legitima a intervenção penal para protegê-la. 

Principalmente quando o grau de ofensividade do bem jurídico ‘ordem econômica’ 

se realiza de forma intolerável. 

Destaca Feldens 294:  

A lesividade social decorrente desta delinqüência do colarinho 
branco supera a mais ágil imaginação. A criminalidade de 
colarinho branco produz um poderoso impacto antipedagógico e 
corrosivo na sociedade – no próprio sistema econômico financeiro 
– muito superior a da delinqüência econômico patrimonial 
convencional, tanto desde um ponto de vista qualitativo, como 
quantitativo. E o delinqüente de colarinho branco desfruta de um 
irritante privilégio, que por diversas razões os fazem imunes ao 
sistema penal. 

Ainda Feldens 295 citando García-Pablos, relatou que o 

impacto altamente nocivo dessa criminalidade provoca efeitos particularmente 

graves: 

Ocasionando danos econômicos e financeiros que escapam a 
toda sorte de previsão, a delinqüência econômica acaba por 
lesionar ou colocar em perigo bens jurídicos tão valiosos como a 
vida, a integridade física, a saúde e a seguridade, etc. para, além 
disso, em médio prazo o crime do colarinho branco questiona as 
próprias bases da ordem econômica. Detona um efeito cascata, 
obrigando o competidor a realizar também práticas ilegais e 
desleais se quiserem disputar em igualdade de condições ante a 
drástica alternativa de sucumbir aos mesmos ou ficar fora de jogo. 

Os danos causados pelos criminosos do colarinho branco 

são efetivamente muito maiores relativamente aos crimes “comuns” o que 

ensejaria ainda mais uma atitude de repulsa quanto à desigualdade de tratamento 

                                                 
294FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 141/142 
295Idem, Ibidem, p. 142 
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jurídico conferido a estes criminosos que lesam os cofres públicos, e toda 

sociedade, em cifras inimagináveis. 

Expor-se-á a seguir alguns exemplos onde essa 

desigualdade de tratamento é conferida aos criminosos de colarinho branco, no 

que toca à criminalidade ecônomico-tributária, iniciando pela breve exposição do 

conteúdo jurídico do princípio da igualdade no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 

A CRIMINALIDADE DE COLARINHO BRANCO COMO 
EXPRESSÃO DA DESIGUALDADE NO CONTROLE PENAL 

BRASILEIRO: EXEMPLOS DESTACADOS 

Os estudos em torno da Criminologia Crítica desmistificaram 

a ideologia da defesa social consistente na aplicação igualitária do Direito Penal.  
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A contribuição dos estudos referente à recepção alemã do 

labelling approach considerou o antagonismo de classes fator primordial para se 

estabelecer crimes e criminosos.  

A criminalização diferencial de indivíduos notou-se decorrer 

em função da vinculação de classe social, confirmando a assertiva de que a 

população pertencente aos setores mais altos é possuidora de certos privilégios 

que as tornam imunes à aplicação do Direito Penal. 

Nesse diapasão, destacou-se o papel fundamental que teve 

a teoria do White Collar-Crime, de Edwin Sutherland, para comprovar o fato de 

que a criminalidade é fenômeno pertencente a todos os estratos sociais, além de 

evidenciar que a massa correspondente à criminalidade dos indivíduos 

pertencentes às altas esferas da sociedade raramente eram perseguida.  

De acordo com as investigações empíricas, levadas a cabo 

por Sutherland, cunhou-se o entendimento, de que as classes socioeconômicas 

mais altas eram portadoras de um tratamento diferenciado principalmente no 

quesito aplicação da pena de prisão (criminalização terciária), o que favorece a 

desigualdade nos processos de criminalização. 

Essa desigualdade é por vezes reconhecida na 

criminalização primária quando se trata da criminalidade fiscal, especificamente 

ao crime de sonegação fiscal, o que expor-se-á a seguir. 

4.1 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE: A IGUALDADE NA APLICAÇÃO E NA 

CRIAÇÃO DO DIREITO 

O princípio da igualdade ou da isonomia é a pedra 

fundamental do Estado Democrático de Direito. Está previsto, em nosso 

ordenamento pátrio, na Constituição da República Federal de 1988, em seu art. 

5º: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito á vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade (...)”. 
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Estatuiu Canotilho 296: 

O princípio da igualdade considera-se também como princípio da 
justiça social, o que é inerente à própria idéia de igual dignidade 
social (dignidade da pessoa humana) e funciona não apenas 
como fundamento antropológico-axiológico contra discriminações 
objectivas ou subjectivas, mas também como princípio jurídico 
constitucional impositivo de compensação de desigualdade de 
oportunidades e como princípio sancionador de violação da 
igualdade por comportamentos omissivos. 

 No mesmo sentido destacou Feldens 297: 

O princípio da igualdade é mais que princípio do Estado de 
Direito, ele exterioriza-se como um princípio do Estado Social. O 
princípio da igualdade sob o ponto de vista jurídico-constitucional 
assume relevo enquanto princípio de igualdade de oportunidades 
e de reais condições de vida, retratando-se, pois, como a mais 
valiosa das garantias sociais, ou os meios dos princípios 
garantidores dos direitos individuais. 

A finalidade do princípio da igualdade visou, segundo 

Melo298, a dois objetivos: “de um lado propiciar garantia individual (não é sem 

razão que se acha insculpido em artigo subordinado à rubrica constitucional dos 

“Direitos e Garantias Fundamentais”) contra perseguições e, de outro, tolher 

favoritismos”. 

O reconhecimento histórico do princípio da igualdade adveio 

da propalada sentença de Aristóteles, onde se identificava a justiça com o 

tratamento igualitário (a igualdade e a justiça são sinônimas): “ser justo é ser 

                                                 
296CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 420/421 
297FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 71 
298MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 23 
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igual, ser injusto é ser desigual”. A igualdade consistiria em tratar igualmente os 

iguais, desigualando-os, em contrapartida, os desiguais299. 

Para além dessa perspectiva de cunho ideológico, a 

afirmação dos direitos humanos e a consideração da pessoa como ser investido 

de dignidade foram os antecedentes históricos que puseram a fundamentar uma 

relação de igualdade entre as pessoas: “o reconhecimento do ser humano como 

ser dotado de liberdade e razão – cogita-se – identifica-se com o período axial 

(600 e 480 a.c.), ocasião em que se lançaram os fundamentos intelectuais para a 

compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direitos 

universais, porque a ela inerentes”300. 

Expõe Canotilho 301, que sua previsão jurídica está prevista 

na Declaration dês droits de l´homme et du citoyen, de 1789, e seus precedentes: 

Bill of Rigths, de 1776, das colônias americanas, o Bill of Rigths, inglês de 1689; 

e, na modernidade, destaca-se a Declaração das Nações Unidades, 1942, e a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 

A dignidade humana existe singularmente em todo o 

indivíduo, conclusão que traz consigo um enfoque igualitário, afinal, “tal como em 

si, a dignidade está no outro, e tal como está no outro, está em si, é ao mesmo 

tempo universal e singular”302.  

Destaca Feldens 303: “a igualdade conecta-se a uma política 

de justiça social e a concretização das imposições constitucionais tendentes à 

efetivação dos direitos econômicos, sociais e culturais, relevando-se inerente à 

própria idéia de igual dignidade social (e de igual dignidade da pessoa humana)”. 

                                                 
299SANTOS, Claudia Maria Cruz. O crime do colarinho branco. Da origem do conceito e sua relevância 
criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça pena. Boletim da Faculdade de Direito. 
Coimbra: Almedina, 2001. p. 200 
300FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 73 
301CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 420 
302FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002feldens p. 75 
303Ibidem, p. 75 
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Para Canotilho 304 o conteúdo jurídico do princípio da 

igualdade “revela-se um dos princípios estruturantes do regime geral dos direitos 

fundamentais cujos traços mais importantes são: a igualdade na aplicação e a 

igualdade quanto à criação do direito”. 

Concebendo o princípio da igualdade como pilastra da 

democracia, possui, além de seu sentido formal (igualdade perante a lei) que se 

refere à exigência de igualdade na aplicação da lei, ou seja, que as leis devessem 

ser cumpridas sem que se levassem em conta as pessoas que viessem a ser por 

elas alcançadas; verificou-se que o princípio da igualdade não se exaure na mera 

aplicação da lei, embora essa constitua uma das dimensões do princípio, mas 

este possui outro endereço além do juiz e do administrador, o próprio legislador, 

na medida em que o vincula à criação de um direito igual para todos os 

cidadãos305. 

Expôs Melo 306:  

A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas 
instrumento regulador da vida social que necessita tratar 
eqüitativamente todos os cidadãos. Este é o conteúdo político-
ideológico absorvido pelo princípio da isonomia e juridicizado 
pelos textos constitucionais em geral, ou de todo modo assimilado 
pelos sistemas normativos vigentes. Dúvida não padece que, ao 
se cumprir uma lei, todos os abrangidos por ela hão de receber 
tratamento parificado, sendo certo, ainda, que ao próprio ditame 
legal é interdito deferir disciplinas diversas para situações 
equivalentes. 

Assim sendo, a aplicação do direito que se expressa pela 

afirmação: todo cidadão é igual perante a lei, significa a dimensão básica do 

princípio da igualdade (igualdade formal), porém não resolve o cerne do 

                                                 
304CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 416/417 
305LOPES, Maurício Antonio Ribeiro. Princípios Políticos do Direito Penal . 2 ed. São Paulo: RT, 1999. v. 3 
p.  279 
306MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 10 
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problema, qual seja saber quem são os iguais e quem são os desiguais 

(igualdade material)307.  

Concluiu Canotilho 308: “a igualdade perante a lei oferecerá 

uma garantia bem insuficiente se não for acompanhada, ou não tiver também a 

natureza de uma igualdade na própria lei, isto é, exigida ao próprio legislador 

relativamente ao conteúdo da lei”. 

A igualdade formal acabaria por se traduzir desta forma num 

simples princípio da prevalência da lei em face da jurisdição e da administração. 

Porém a pergunta que se faz é: como saber quem são os iguais e quem são os 

desiguais? qual o critério legitimamente manipulável, sem agravos à isonomia, 

que autoriza distinguir pessoas e situações em grupos apartados para fins de 

tratamentos jurídicos diversos?309 

Apontou Canotilho 310 que a questão da igualdade justa 

requer um juízo de valor sobre a relação da própria igualdade (ou desigualdade), 

e uma das condições para a violação daquela é o arbítrio: “o princípio da 

igualdade é violado quando a desigualdade de tratamento surge como arbitrária, 

mas a justificação de o princípio da proibição do arbítrio deve estar sempre ligado 

a um fundamento material ou critério material objectivo”. 

Para se constatar a violação arbitrária da igualdade jurídica, 

Canotilho311 sintetiza três hipóteses: nesse sentido a disciplina jurídica não estaria 

baseada 1) em um fundamento sério; 2) ausência de um sentido legítimo; 3) 

estabelecer diferenciação jurídica sem um fundamento razoável. A ausência de 

tais critérios possibilitará a forma mais extrema da injustiça através do arbítrio. 

Dispõe Canotilho 312: 

                                                 
307CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 417 
308Idem, Ibidem, p. 417 
309MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 11 
310CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 419 
311Idem, Ibidem, p. 419 
312Idem, Ibidem, p. 419 
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O princípio da igualdade não proíbe, pois, que a lei estabeleça 
distinções. Proíbe sim o arbítrio: proíbe as diferenciações de 
tratamento sem fundamento material bastante, sem qualquer 
justificação razoável, segundo critério de valor objectivo 
constitucionalmente relevantes. Proíbe também que se tratem por 
iguais situações essencialmente desiguais. E proíbe ainda a 
discriminação: ou seja, as diferenciações de tratamento fundadas 
em categorias meramente subjectivas. 

Salientou Melo313 que “as discriminações são recebidas 

como compatíveis com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe 

um vínculo de correlação lógica entre a peculiaridade diferencial acolhida por 

residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela conferida, 

desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na 

Constituição”. 

Assim, o princípio da igualdade impossibilita as 

desiquiparações fortuitas ou injustificadas.  

Escreveu Feldens 314: 

O que se requer e exige, entretanto, para que nada se objete à 
norma que estabelece a distinção, é que o fator erigido em critério 
de desigualação e a disparidade estabelecida no tratamento 
jurídico diferenciado guarde, entre si, uma justificativa racional, 
uma correlação lógica, que se diz abstrata; e ainda que 
racionalmente justificável a desigualação projetada, esta se 
mostrará intolerável e inválida acaso não se faça afinada aos 
valores prestigiados na Constituição. 

Melo315 enumerou três requisitos que possibilitam o 

reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem a quebra da 

isonomia: a primeira refere-se com o elemento tomado como fator de 

desigualação; a segunda reporta -se à correlação lógica abstrata existente entre o 

                                                 
313MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 17 
314FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 80 
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fator erigido em critério de discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento 

jurídico diversificado; e a terceira, atina à consonância desta correlação lógica 

com os interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados. 

 Quanto à correlação lógica salientou-se que é mister que 

esta retrate concretamente um bem e não um desvalor, absorvido no sistema 

normativo constitucional. Só o conjunto dos três aspectos é que permite análise 

correta do problema316. 

O princípio da igualdade deverá ser, portanto, o fio condutor 

de todas as normas, principalmente quanto se refere a criminalização de 

condutas, de índole individual ou transindividual, no caso em tela, a criminalidade 

econômico-tributária.  

Analisar-se-á, alguns exemplos destacados quanto à 

criminalidade fiscal, âmbito da criminalidade de colarinho branco, e, se existe 

nessa senda, ofensas ao princípio da igualdade no momento da elaboração 

legislativa (criminalização primária). 

4.2 O SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO COMO REPRODUÇÃO DA 

DESIGUALDADE JURÍDICA 

Inserindo o criminoso de colarinho branco no processo 

seletivo e estigmatizante constatou-se, como já mencionado, que o mesmo possui 

um plus, ou seja, um escudo, uma imunidade, que o exclui do aparato penal. 

Segundo os postulados da criminologia crítica, o sistema 

punitivo representou a expressão do modo de produção capitalista, pois verificou 

que as classes menos favorecidas sócio-economicamente eram as únicas 

atingidas pela malha do sistema, enquanto os criminosos do colarinho branco 

assistiam de camarote o massacre dos excluídos. 

                                                                                                                                                    
315MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. p. 21 
316Idem, Ibidem, p. 21 
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Em todos os diferentes níveis do controle penal encontramos 

uma enorme desigualdade na relação entre os criminosos de colarinho branco, 

pois o próprio sistema se encarrega de criar os mecanismos para essa atuação 

desigualitária. 

A aplicação das penas restritivas de direito, especificamente 

quanto à pena de prestação pecuniária, a extinção da punibilidade317, o programa 

de recuperação fiscal e a suspensão da ação penal nos crimes tributários, 

remetem ao conteúdo material das disciplinas extrapenais, como o Direito Civil, 

numa espécie de despenalização318, como se fosse legítima a ausência dos 

dispositivos penais em vista da ofensa ao bem jurídico ofendido, nos casos de 

sonegação de impostos. Há, portanto, uma enorme atenuação da 

responsabilidade penal nos casos de sonegação fiscal319. 

Expõe Feldens 320:  

Este processo representa uma verdadeira despenalização de 
condutas que ofendem de forma inescrupulosa os bens jurídicos 
coletivos mais “caros” à sociedade brasileira. Curiosamente, esse 
episódio de ‘civilização’ do Direito Penal aproveita exclusivamente 
aos autores dos crimes de colarinho branco. As modificações 
legislativas que veiculam essa civilização vem dar-se 
coincidentemente em momento histórico em que o Direito Penal 
principia por alcançar sua maturidade, lançando-se ao 
sancionamento de crimes praticados em detrimento da ordem 
econômico-tributária e do sistema financeiro. 

Assim, advertiu Dias e Andrade321: “a lei criminal, ela própria, 

constitui a instância e o operador primários da seleção e controlo da delinqüência 

                                                 
317Em síntese, extinção da punibilidade é a perda do da possibilidade jurídica de o Estado aplicar a sanção ao 
sujeito ativo da infração penal, ou seja, a perda do direito de punir do Estado (jus puniendi). As causas de 
extinção da punibilidade podem atingir a pretensão punitiva ou a pretensão executória, conforme antes ou 
depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. BARROS, Flávio Augusto Monteiro de. 
Direito Penal . Parte Geral. São Paulo: Saraiva. 1999. v. 1 p. 495 
318“Despenalização: processo de redução, maior ou menor, das sanções criminais aplicadas a condutas que 
persistem como ilícitos criminais”. DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. 
O homem delinqüente e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 401 
319FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 180 
320Idem, Ibidem, p. 181 (Previsto no art. 34 da Lei 9.249/95) 
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(...) A aludida seleção e controlo opera-se nesse nível, sobretudo através dos 

movimentos de descriminalização e de neocriminalização”, como se verá a seguir.  

4.2.1 Exemplo 1: A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo 

devido 

A disciplina da extinção da punibilidade pelo pagamento do 

tributo devido, instituída inicialmente pela da Lei 8.137/90, suprimida no ano 

seguinte pela Lei 8.383, retomada em 1995, pela Lei 9.249, alterada parcialmente 

em 2000, pela Lei 9.983, retomou renovado fôlego com a nova disciplina 

inaugurada pelo art. 9º da Lei 10.684, de 30 de maio de 2003, especificamente no 

que toca ao §2º. 

Dispõe o Art. 9º da Lei 10.684/03: 

É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes 
previstos nos arts. 1 e 2 da Lei 8.137, de 27 de dezembro de 
1990, e nos arts. 168- A do Decreto-lei 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa 
jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver 
incluída no regime de parcelamento. 

§1º A prescrição criminal não corre durante o período de 

suspensão da pretensão punitiva. 

§2º Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos neste artigo 
quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o 
pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e 
contribuições sociais, inclusive acessórios. 

                                                                                                                                                    
321DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p. 397 
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Reportando-se ao Art. 34, da Lei 9.249/95, que previa a 

extinção da punibilidade nos casos de pagamento do tributo antes do recebimento 

da denúncia322, Feldens323 ressaltou: 

A extinção da punibilidade nos crimes fiscais pelo pagamento do 
tributo anteriormente ao recebimento da denúncia sugere uma 
hipótese de cuidar-se, o delito de sonegação fiscal, de uma mera 
ilicitude tributária, resolvida com o tardio pagamento. (...) Esta 
norma, de duvidoso conteúdo moral e por isso de 
constitucionalidade questionável, nada mais fez do que trazer de 
volta ao nosso ordenamento jurídico a regra constante no art. 14 
da Lei 8.137/90, revogada em 31.12.1991 pela Lei 8.383/91. A 
regra questionada, ferindo o princípio da igualdade, cria duas 
castas  de criminosos, a primeira constituída pela grande maioria, 
em regra oriundos das camadas mais miseráveis da pirâmide 
social, aos quais a conseqüência do crime é o processo penal e o 
provável encarceramento, e, a segunda, formada por sonegadores 
fiscais, logicamente egressos da classe economicamente 
dominante, aos quais é concebida a oportunidade de, usando 
mais uma vez de seu poder econômico, pagar em dinheiro pela 
extinção da sua punibilidade (...) assim, estamos diante da 
seguinte situação: o ladrão de galinhas será processado e julgado 
pelo Estado mesmo que devolva a vítima um galinheiro inteiro, 
enquanto que o sonegador fiscal – que prejudicou com seu ato 
toda a sociedade, em especial a classe economicamente mais 
carente, sempre dependente da situação dos cofres públicos para 
ver implementada ações assistenciais governamentais – livrar-se-
á imaculado caso devolva os valores surrupiados (...)324 

Há uma afronta ao Estado Social, já que referido dispositvo 

cuida de bem jurídico de interesse de toda a coletividade, ainda constata -se uma 

enorme disparidade entre tais delitos e outros de lesividade menor, como o furto, 

                                                 
322Para a presente abordagem não possui relevância se o pagamento ocorre antes ou posteriormente ao 
recebimento da denúncia, o que se pretende abordar é a extinção da punibilidade em sentido estrito. 
323Manifestação lançada nos autos da ação penal n° 95.15.03557-0, em trâmite perante a 3ª Vara Federal da 
Circnscrição Judiciária de Caxias do Sul/RS (fls. 445-447) por Vitor Hugo Gomes da Cunha apud 
FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 190/191 
324Manifestação lançada nos autos da ação penal nº 95.15.03557-0, em tramite perante a 3ª Vara Federal da 
Circunscrição Judiciária de Caixias do Sul RS (fls 445-447) pelo procurador da Republica Vitor Hugo 
Gomes da Cunha citado por FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho 
branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 
p. 190/191 
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a apropriação indébita e estelionato, que nestes casos, reparado respectivo dano 

antes do recebimento da denúncia, são carecedores apenas de mera causa de 

diminuição de pena, prevista no art. 16 do CP325.  

Nesse sentido observa-se “uma inversão de sentido na 

aplicação do princípio da igualdade ou de coerência interna, pois esta pode ser 

alcançada por meio da solução criminalizadora (ou agravamento da pena) como 

da solução descriminalizadora (ou diminuidora da pena) e tal se verifica quando o 

legislador deixa a descoberto do Direito Penal um bem de inegável dignidade 

constitucional” 326. 

Lenio Streck327 também fez a mesma referência advertindo 

que de pronto caberia argumentar que inexiste semelhante favor legal aos 

agentes acusados da prática dos delitos do art. 155328, 168329, caput, e 171330 do 

Código Penal, igualmente crimes de feição patrimonial não diretamente violentos. 

Tal circunstância demonstra de início, a visão de mundo do legislador (e do Poder 

Executivo) acerca da teoria do bem jurídico. Ou seja, para o establishment, é mais 

grave furtar e praticar estelionato do que sonegar tributos e contribuições sociais”. 

Escreveu Miranda331: 

Estaríamos diante de um Direito Penal mínimo no sentido deste 
constituir ultima ratio e se preocupar com os bens jurídicos mais 
importantes? Ou estaríamos diante de um Direito Penal mínimo no 
sentido de proteger a minoria elitizada, afastando-a de seu 
espectro de incidência? É óbvio e ululante que, quando o dirigente 

                                                 
325Dispõe o Art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior): “Nos crimes cometidos sem violência ou 
grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, 
por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.  
326MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA CUNHA apud FELDENS, Luciano. Tutela penal de 
interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma relegitimação da atuação do Ministério Público. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 195 
327STRECK, Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 
(ubermassverbot) à proibição de proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 
normas penais inconstitucionais. In: Revista AJURIS . n. 97, mar. 2005. p. 190 
328 Furto. 
329 Apropriação indébita previdenciária. 
330 Estelionato. 
331MIRANDA, Carlos. Crime contra a Ordem Tributária: Análise crítica da novel possibilidade de 
extinção da pretensão punitiva do Estado. Disponível em: 
http://www.tj.ro.gov.br/emeron/sapem/2004/ABRIL/1604/ARTIGOS/A01.htm Acesso em: 14 maio 2006 
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de uma empresa sonega o tributo, o crime já está consumado. O 
pagamento após a consumação do crime encontra respaldo em 
outro instituto penal, denominado arrependimento posterior, que é 
uma causa geral de diminuição de pena. A justa causa para a 
ação penal se faz presente pelo fato do crime estar consumado. 
Uma lei que permite que o dirigente de uma pessoa jurídica pague 
o débito até antes do trânsito em julgado de sentença 
condenatória, extinguindo-se a punibilidade, ridiculariza a atuação 
de juízes e procuradores da república que funcionaram no 
processo. O dirigente pode esperar pacientemente o curso do 
processo, se deliciando com o hercúleo esforço da acusação para 
provar a existência do crime e autoria para, no final, tirar o 
"dinheiro do bolso" e comprar sua liberdade. E como fica a 
situação do pobre, do menos abastado, que lesa bem menos os 
cofres públicos, mas que não tem dinheiro para ressarcir o dano? 
Este, não tenho dúvida, seria exemplarmente punido, a fim de que 
a pena cumprisse seu papel preventivo. 

Discorre Bastos332: 

O legislador afirma que a reparação do dano antes da formação 
da relação processual não é motivo suficiente para a extinção da 
punibilidade do réu, é como visto, causa de dedução da pena.  É 
uma causa de redução de pena que aparenta ser exclusivamente 
nos crimes contra o patrimônio, mas nada impede de ser aplicada 
a qualquer outro crime de que tenha resultado dano para a vítima, 
ainda que tal dano não se relacione diretamente com o bem 
jurídico imediatamente protegido contra o delito em questão. 
Portanto, a aplicação da extinção da punibilidade aos crimes 
tributários representa situação absolutamente idêntica, quiçá com 
um tratamento bem mais benevolente para uma situação muito 
mais grave. 

A extinção da punibilidade é reforçada ainda pelas corte de 

justiça (STJ) que consideram o parcelamento da divida tributária, feito 

oportunamente, equivalente ao pagamento, aproveitando-se da causa extintiva 

                                                 
332BASTOS, Marcelo Lessa. Arrependimento posterior e extinção da punibilidade. In: Boletim IBCCRIM: 
n. 144, nov. 2004, p. 7 
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por ter ocorrido novação da dívida, o que, segundo este entendimento, equivaleria 

ao pagamento333.  

Ressalta-se que na sonegação de impostos, se está diante 

de um interesse público, muito maior do que um simples furto, que envolve o 

particular. Na sonegação tem-se um dano ao erário, que em última analise é 

patrimônio de todos. Desta forma, não faz menor sentido contemplar o ladrão, que 

investe contra o patrimônio de uma única pessoa, com uma mera causa especial 

de redução da pena ao passo que ao sonegador, que investe contra o patrimônio 

publico, se assegura à extinção da punibilidade, ainda que não tenha pagado todo 

o tributo sonegado de uma só vez, e sim, parceladamente 334. É, portanto, um  

dispositivo violador do princípio da igualdade. 

Expôs Feldens 335: 

Extrai-se daí que o elemento essencial, definidor exclusivo de 
quem sofrerá a ação penal, é a capacidade econômica do 

                                                 
333 BASTOS, Marcelo Lessa. Arrependimento posterior e extinção da punibilidade. In: Boletim IBCCRIM: 
IBCCRIM, n. 144, nov. 2004. p. 7. Nesse sentido: HC 29421 / RS; HABEAS CORPUS 2003/0129552-6 
Relator: MIN. GILSON, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 01/04/2004, Data da 
Publicação/Fonte DJ 17.05.2004 p. 249. CRIMINAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM 
TRIBUTÁRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTERIOR À DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA 
PUNIBILIDADE.  DESNECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. 
NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALTERADA. ILÍCITO CIVIL LATO SENSU. MECANISMOS 
ESTATAIS PARA A SATISFAÇÃO DOS SEUS CRÉDITOS. SOLUÇÃO NO JUÍZO APROPRIADO. 
ORDEM CONCEDIDA. Uma vez deferido o parcelamento, em momento anterior ao recebimento da 
denúncia, verifica-se a extinção da punibilidade prevista no art. 34 da Lei n.º 9.249/95, sendo desnecessário o 
pagamento integral do débito para tanto. O parcelamento cria uma nova obrigação, extinguindo a anterior, 
pois se verifica uma novação da dívida. O instituto envolve transação entre as partes credora e devedora, 
alterando a natureza da relação jurídica. O Estado credor dispõe de mecanismos próprios e rigorosos para 
satisfazer devidamente os seus créditos, pois a própria negociação realizada envolve previsões de sanção para 
a inadimplência. Eventual inadimplência ainda poderá ser resolvida no Juízo apropriado, pois na esfera 
criminal só restará a declaração da extinção da punibilidade. Ordem concedida para determinar o 
trancamento da ação penal movida contra o paciente. 
334BASTOS, Marcelo Lessa. Arrependimento posterior e extinção da punibilidade. In: Boletim IBCCRIM: 
IBCCRIM, n. 144, nov. 2004. p. 7 
335Argüição lançada nos autos da ação penal nº 96.1002072-0, oportunizando o recuso criminal nº 
1998.04.01.028177-3 (TRF4), feita pelo Procurador da República Carlos Augusto da Silva Cazarré, o 
primeiro a questionar na Justiça Federal a constitucionalidade do art. 34 da Lei 9.249/95. In: FELDENS, 
Luciano. Tutela penal de interesses di fusos e crimes do colarinho branco: por uma relegitimação da 
atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.193/194, nota 414 Ressalta-se 
que o Tribunal não se pronunciou, sequer tangencialmente, sobre o pedido expresso do Minis tério Público, 
despontando da ementa do acórdão a seguinte conclusão: (...) informa a política criminal do Estado moderno, 
que se deva criar situação que favoreça a liberdade do agente (...) Recurso criminal em Sentido Estrito 
1998.04.01.025929/RS, Relatora a Juíza Tânia Escobar, julgado em 10/12/1998, publicado no CJU 
10/03/1999 
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contribuinte. Se rico, como recursos suficientes para pagar, 
inclusive os acessórios, sabidamente pesados, com multas de até 
300%, juros e correção, fulminará a pretensão punitiva no seu 
nascedouro, não sofrendo qualquer assédio criminal. Se pobre, 
sem recursos para arcar com os vultuosos encargos, oriundos 
provavelmente de dificuldades para atender às exigências do 
fisco, será processado criminalmente e, mesmo que venha a ser 
absolvido por estado de necessidade ou inexigibilidade de 
conduta diversa, o que terá de provar, com a imensa dificuldade 
inerente a esse tipo de prova, ainda assim, terá sofrido o amargo 
ônus de ser réu. Essa situação além de absolutamente injusta, 
contraria um dos primados fundamentais do Estado Democrático 
de Direito urdido pela Constituição Federal vigente, que é o 
princípio da igualdade, contemplado em diversas passagens do 
texto constitucional, como por ex. o art 3º e 5º. Essa valorização 
da chamada cláusula isonômica está inserida no contexto do 
moderno constitucionalismo, preocupado em aproximar os valores 
liberdade e igualdade, a fim de alcançar uma sociedade 
democrática e justa. Nesse passo, não se pode mais conceber a 
isonomia entre os cidadãos como mera igualdade formal somente 
perante a lei, mas também em sentido material, buscando suprimir 
as desigualdades de tratamento decorrentes, por exemplo, das 
condições sociais e econômicas diversas (...) 

No mesmo destaca Bastos336: 

Como se pode continuar convivendo, em pleno século XXI, sob a 
égide do princípio da igualdade constitucionalmente assegurado – 
art. 5º, caput, Constituição Federal – com regras tão iníquas, que 
conduzem a situações paradoxais? Nenhum fundamento jurídico 
justifica a diversidade de tratamento dado pelo legislador ao 
furtador e ao sonegador; ao ladrão de galinhas e ao empresário. A 
única coisa que explica esse paradoxo – e ao mesmo tempo 
causa revolta ao jurista consciente – é o fato de que o ladrão de 
galinhas será sempre o inimigo, ao passo que o sonegador pode 
estar sentado à mesa da gente. É discriminação econômica em 
sua forma mais odiosa – reservando a punição para uns menos 
favorecidos e trazendo a impunidade para os mais abastados. (...) 
E enquanto continuar vigorando a causa extintiva da punibilidade 
nos crimes tributários, este mesmo dispositivo deve ser aplicado, 

                                                 
336BASTOS, Marcelo Lessa. Arrependimento posterior e extinção da punibilidade. In: Boletim IBCCRIM: 
n. 144, nov. 2004, p. 8 
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por analogia in bonam partem, aos casos de crimes contra o 
patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, 
quando o dano for reparado antes do oferecimento da denúncia. 
Ao invés de simplesmente se aplicar a figura do arrependimento 
posterior. E deve se fazer isso invocando a norma maior, que é a 
Constituição Federal, em homenagem ao princípio da isonomia 
(...) 

Nota-se aqui a forte influência da Escola Positiva, quanto à 

ideologia da defesa social. A sociedade (bem) em constante confronto com o 

delinqüente (mau), pertencente à camada menos abastada. A desigualdade é o 

reflexo desse confronto, que se exterioriza pelos privilégios aos mais poderosos, 

reservando o cárcere aos etiquetados/selecionados. A proteção do bem jurídico 

como função primordial do Direito Penal, nestes casos, sofre uma enorme 

minimização em virtude do sujeito ativo do crime da sonegação. 

Nesse sentido ressalta Streck337:  

Existe no caso em questão, uma proteção deficiente relacionado 
ao bem jurídico objeto de proteção. Neste caso, não há qualquer 
justificativa de cunho empírico que aponte para a desnecessidade 
da utilização do direito penal para a proteção dos bens jurídicos 
que estão abarcados pelo recolhimento de tributos, mormente 
quando examinamos o grau de sonegação no Brasil. Neste caso 
parece evidente que existe a situação em que o bem jurídico não 
estaria suficientemente protegido, mormente em uma comparação 
com outras formas de proteção. A medida alternativa – pagamento 
do tributo antes do recebimento da denúncia – não reúne 
condições de ser eficaz para atingir os fins do Estado, que é a 
arrecadação de tributos, para implementar políticas públicas a 
qual está obrigado pela fórmula do Estado Social, prevista na 
Constituição. 

O tratamento penal conferido aos sonegadores revela o 

privilégio concedido aos que lesionam um bem jurídico de caráter transindividual 

                                                 
337STRECK, Lênio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 
(ubermassverbot) à proibição de proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 
normas penais inconstitucionais. In: Revista AJURIS . n. 97, mar. 2005, p. 190 
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sem que nenhuma justificativa seja cabível, utilizando como critério o poder 

econômico que possuem os acusados. 

4.2.2 Exemplo 2: A suspensão da pretensão punitiva do Estado e o 

parcelamento do débito tributário 

Mesmo fato ocorre com a suspensão da pretensão punitiva 

do Estado prevista no caput do Art. 9, da Lei 10.684/03, e o parcelamento do 

débito, previsto no Art. 1 da supracitada lei, ambos os privilégios concedidos aos 

possuídos economicamente, que podem suportar o pagamento do tributo 

sonegado juntamente com acessórios e demais penalidades de cunho 

econômico. 

A nova lei (10.684/03) que instituiu a inserção no programa 

de recuperação fiscal (qualquer parcelamento, não exclusivamente o Refis, criado 

pela Lei 9964/00), dispôs que referido parcelamento (qualquer um, frisa-se, não 

importando ainda, se na esfera federal, estadual ou municipal) pode ocorrer em 

qualquer fase do processo penal, aplicando-se inclusive às infrações julgadas, em 

virtude de lei mais benéfica, suspendendo, outrossim, a punibilidade nos crimes 

tributários338 (art. 1º, §1 e art. 9, caput, Lei 10.684/03). 

Adverte Feldens 339:  

Insta observar, primeiramente, que o que a lei trata por ‘débito’ é 
nada menos que o produto da infração penal, isto é, os valores, 
antes que devidos, efetivamente sonegados dos cofres públicos. 
Para além dessa incongruente equiparação, o legislador ordinário 
houve-se de forma a legitimar o imponderável, o que seja, o 
sonegador de tributos toma dinheiro público à vista e, mediante 
simples ‘adesão’ ao ‘programa’ tem suspenso o processo criminal 
contra si instaurado se tratar de devolver, ‘a prazo’, o que 
surrupiou dos cofres públicos. 

                                                 
338SALOMÃO, Heloisa Estelitta. Pagamento e parcelamento nos crimes tributários: a nova disciplina da Lei 
10.684/03. In: Boletim IBCCRIM. n. 130, set. 2003, p. 2. A nova lei não autorizou o parcelamento dos 
débitos juntos ao INSS oriundos de contribuições sociais devidas pelo empregado, descontadas e recolhidas 
pelo empregador (art. 168 – A, parágrafo 1º,. Inc. I do CP) Hipótese a ser discutida pelo princípio da 
igualdade nas esferas judiciais. 
339FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 201 
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Trata-se, no entendimento de Feldens 340, de “anistia 

disfarçada”, à disposição dos colarinhos brancos. 

4.2.3 Exemplo 3: A aplicação das penas alternativas em detrimento da 

privativa de liberdade nos casos de sonegação fiscal 

A questão do (não) apenamento ou da disparidade de 

tratamento ao criminoso de colarinho branco verifica-se na espécie da resposta 

penal aplicada.  

Salomão341 dispõe, a par disso, que no caso dos delitos 

previstos no art. 168 – A, que acaso o agente tenha promovido, após o inicio da 

ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social 

previdenciária, inclusive acessórios, e sendo primário e de bons antecedentes, 

poderá o juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa (art. 168-A, 

§3, I). 

Para tal hipótese, de não apenamento, o argumento que se 

levanta é que quanto aos criminosos de colarinho branco não se carece da 

aplicação da pena de prisão em virtude de que a prisão não ressocializa. 

Entretanto, tal assunção é rebatida no sentido de que a pena não possui apenas a 

ressocialização como missão exclusiva. Por mais que se admita que a pena não 

ressocializa, não há de merecer um regime discriminatório especificamente a 

esses delinqüentes, já que o dano causado em decorrência de infrações penais 

dessa ordem costuma ser de tal modo grave e vitimar um tão elevado número de 

pessoas que a necessidade de evitá-lo é especialmente imperiosa342. 

                                                 
340FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 201 Luciano 
Feldens exemplifica alguns casos curiosas onde uma ação penal foi suspensa por 747 anos, e outras que 
transcendem um milênio. p.201 
341SALOMÃO, Heloisa Estellita. A extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes tributários e 
previdenciários após o advento da Lei n° 9.983/00. Revista Síntese de Direito Penal e Processo Penal . 
Porto Alegre: Síntese, n. 8. p. 63 
342FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.231-233 
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Expõem Dias e Andrade343:  

Diferentemente, os delinqüentes das classes médias e superiores, 
para além de, por via de regra, aparecerem em tribunal sem o 
fardo dos antecendetes criminais, serão considerados menos 
carecidos de tratamento ressocializador. Quer dizer é o mesmo 
estereótipo epidemiológico do crime que aponta a um delinqüente 
as celas de prisão e poupa a outros os seus custos. É, de resto, 
em nome de considerações de oportunidade ou de política 
criminal que a generalidade dos juizes só a custa de confessado 
mal-estar vêem por vezes compelidos a aplicar a pena de prisão a 
algum delinqüente de colarinho branco. 

Nesse diapasão, elucidativo é a aplicação da pena de 

prestação pecuniária e a perda de bens e valores (Lei 9.714/98) em substituição 

da pena privativa de liberdade, nos casos de Sonegação de Impostos. 

O Art 45, § 1º do CP com nova redação através da Lei 

9.714/98 estabelece: A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro 

à vitima, a seus dependentes, ou a entidade pública ou privada com destinação 

social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo, nem 

superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será 

deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se 

coincidentes os beneficiários. 

Sem adentrar na questão relativa ao caráter e 

particularidades da pena de prestação pecuniária, ressalta Feldens 344:  

A pena de prestação pecuniária revela-se materialmente 
desprovida de qualquer conteúdo penal, eis que reflete uma 
situação voltada á simples composição (reparação) do dano, 
qualificando-se, portanto, como uma sanção de cunho nitidamente 
cível. Além de tratar a vítima do delito como beneficiários, provoca 
situação inusitada quando a sonegação fiscal. Se por exemplo, 
numa hipótese de crime de sonegação fiscal, a União, atuando em 

                                                 
343DIAS, Jorge Figueiredo e ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia. O homem delinqüente e a 
sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. p.552 
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paralelo na tentativa de recuperar o seu crédito, promover ação de 
execução fiscal (demanda cível) contra a empresa da qual o 
condenado é diretor-responsável (por meio da qual sonegou os 
tributos), poderá o réu abater do quantum devido o valor pago a 
título de prestação pecuniária, ou seja, a título de sanção ‘penal’. 
Em se concretizando a hipótese, a sanção que se quer de 
natureza criminal simplesmente esvair-se-ia na demanda cível, 
porque abatida seria do pagamento da dívida civil, que nada mais 
é do que o próprio valor indevidamente apropriado dos 
consectários legais. Ou seja, a sanção penal aplicada ao réu, uma 
‘prestação pecuniária’ dedutível’, seria paga com o dinheiro 
público sonegado, e ainda com limitação máxima (360 salários 
mínimos) o que demonstra seu indisfarçável cunho ressarcitório, 
cível, por conseguinte. 

Desta forma, no que concerne à ação do Estado contra a 

sonegação fiscal, nota-se conforme Canotilho 345: 

Uma evidente proteção defeituosa do bem jurídico é a 
denominada proibição por defeito (Untermassverbot), que se 
revela quando as entidades sobre quem recaem um dever de 
proteção adotam medidas insuficientes para garantir uma 
proteção constitucionalmente adequada dos direitos 
fundamentais, é quando o Estado não adota medidas suficientes 
de natureza normativa ou de natureza material, conducente a uma 
proteção adequada e eficaz dos direitos fundamentais. A 
verificação de uma insuficiência de juridicidade estatal deverá 
atender a natureza das posições jurídicas ameaçadas e à 
intensidade do perigo de lesão de direitos fundamentais.  

É evidente um caráter diferenciado no rito processual e no 

próprio direito penal material quando se trata de crimes de sonegação fiscal no 

Brasil, configurando verdadeiro arbítrio por parte do legislador. 

Ainda quanto á pena de prestação pecuniária, acentua 

Expõe Feldens 346: 

                                                                                                                                                    
344FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p.186 
345CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição . 4 ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p.271 
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Pela limitação de valores imposta, ela reapresenta uma sanção 
significativamente inferior á própria pena de multa, praticados 
contra o sistema financeiro nacional ou a ordem tributária, 
ocasiões em que o valor do dia-multa pode ser estendido ao 
décuplo (art. 33 da Lei 7.492/86 e art. 10 da Lei 8.137/90). A 
finalidade desta espécie de sanção penal é a reparação do dano 
causado, tanto que o valor pago deverá ser deduzido do montante 
de eventual condenação em ação de reparação civil, se 
coincidentes os beneficiários. Mas se assim o é, por que 
estabeleceu o legislador um limite de 360 salários mínimos se o 
dano causado verifica-se em quantias significativamente 
superiores? 

É matéria, portanto, de direito civil, alheia às finalidades 

preventivas e repressivas esperadas de uma pena. Tratar-se-ia, no dizer de 

Salomão347, de intervenção penal de cunho estritamente simbólico e com fins de 

mero aumento da arrecadação tributária, realizada à revelia dos princípios da 

intervenção mínima, da proporcionalidade e da isonomia (...)348. 

Finaliza Feldens 349: 

Desta feita afigura-se incabível a aplicabilidade dessa espécie de 
sanção penal, por exemplo, aos crimes contra a ordem tributária e 
aos crimes contra o sistema financeiro nacional, tal circunstância 
reflete-se de forma a traduzir a insubsistência dessa sanção no 

                                                                                                                                                    
346FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 187 
347SALOMÃO, Heloisa Estellita. A extinção da punibilidade pelo pagamento nos crimes tributários e 
previdenciários após o advento da Lei n° 9.983/00. Revista Síntese de Direito Penal e Processo Penal . 
Porto Alegre: Síntese, n. 8. p. 64 
348Em crítica à violência simbólica e a sonegação fiscal, Schmidt, lança o seguinte comentário: “o direito 
penal é obrigado, hoje, a atuar. Como instrumento formal de controle social, este ramo do Direito sempre foi 
visto como o último soldado a ser enviado a guerra, pois os seus nefastos efeitos só restariam justificados 
quando os custos da intervenção penal formalizada fossem menores do que os possíveis custos de esta 
intervenção não existir. Este fundamento, em termos, atuais, sucumbe frente as expectativas globais de 
condutas que recaem sobre o contribuinte contemporâneo: ao mesmo tempo em que a violência econômica 
necessita de um Estado (econômico) mínimo para se desenvolver, a economia globalizada não parece estar 
disposta a conviver com a insegurança de um Estado que não prima pela repressão (não muito exagerada, 
frisa-se) à sonegação fiscal. Vivemos num ambiente jurídico onde a finalidade arrecadatória parece justificar 
os meios empregados no combate à evasão fiscal, não sendo por outra razão que as garantias penais 
fundamentais são vistas, hoje, em relação a macrocriminalidade, como pedras-no-sapato do moderno 
operador do Direito, e, indiretamente, da economia mundial”. Andrei Zenkner Schmidt In: Violência 
simbólica e sonegação fiscal: falácia pós-moderna. Revista de Estudos Criminais . Porto Alegre: Nota Dez, 
n. 13, p. 79 
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que se destina a conferir sentido concreto a necessária função 
protética que motiva a existência do Direito penal, enquanto tal, 
bem assim a sua insuficiência, como sanção, ao atendimento das 
desejadas finalidades preventivas e repressivas esperadas de 
uma pena (art. 59, do CP). 

Nota-se que a elaboração dos tipos penais no sistema de 

justiça criminal destinado a proteção da ordem econômico-tributária é parcial, 

fragmentária, deficiente. 

Afirma Baratta 350: 

De todas as formas existentes de violência, apenas alguma são 
levadas em consideração no sistema de justiça criminal. Dessa 
forma, o modo como o sistema de justiça criminal intervém sobre 
este limitado setor através do conceito de criminalidade é 
estruturalmente seletivo. Há uma enorme disparidade entre o 
número de situações em que o sistema é chamado a intervir e 
aquelas em que este tem possibilidades de intervir e efetivamente 
intervém. A imunidade e não a criminalização é a regra no modo 
de funcionamento deste sistema. A imunidade e criminalização 
são realizadas geralmente segundo a lógica das desigualdades 
nas relações de produção e de poder. Aos grupos poderosos 
possuem a capacidade de impor ao sistema uma quase que total 
impunidade das próprias ações criminais. A resposta penal é, 
sobretudo uma resposta simbólica e não instrumental. O controle 
penal intervém sobre pessoas e não situações. 

Ressaltou Streck351:  

Passado quinze anos desde a promulgação da Constituição, não 
há indicativos de que tenhamos avançado no sentido da 
superação da crise por que passa a operacionalidade do Direito 
em terra brasilis. Ainda não estamos preparados para o 
enfrentamento dos conflitos (delitos) de feição transindividual, 

                                                                                                                                                    
349FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 188 
350BARATTA, Alessandro. Direitos humanos: entre a violência estrutural e a violência penal (1) In: 
Fascículos de Ciências Penais . Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, n. 2, p. 44 e ss., jun.1993. 
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bastando para isso verificar a ineficácia do ‘estalishment’ aos 
crimes do colarinho branco. 

Percebe-se que o sistema penal brasileiro, no que toca a 

fase de elaboração legislativa, se orienta mais no sentido de definir criminosos em 

vez de ações, levando em consideração as características pessoais do agente, o 

seu estereótipo. O judiciário, por sua vez, contribui para acentuar essa 

seletividade ao fazer tábula rasa dos princípios inseridos na Constituição Federal, 

principalmente quanto ao princípio da igualdade. A igualdade material está muito 

distante da relação existente entre o criminoso comum e criminoso de colarinho 

branco. 

Os critérios expostos por Mello 352 para a identificação do 

desrespeito à isonomia, verificam-se nos exemplos ilustrados uma vez que o 

elemento tomado como fator da desigualação reside no poder aquisitivo dos 

acusados (característica do criminoso de colarinho branco); o segundo fator está 

diretamente correlato entre o fator erigido do discrímem (poder aquisitivo) e a 

disparidade de tratamento jurídico diversificado que se expressa pela relação 

dano/lesividade e a forma de punição, que no caso é ausente ou ainda, de caráter 

civil; e, quanto ao terceiro aspecto, a correlação com os interesses absorvidos no 

sistema constitucional, revela que o bem jurídico protegido é erigido à tal 

categoria porque expressamente ligado aos ditames constitucionais da justiça 

social, previsto no Art. 170 e ss. da Constituição da república Federativa do Brasil 

de 1988.  

O tratamento destinado ao crime de sonegação fiscal 

fomenta a desigualdade social que a Constituição Social pretende eliminar, e 

engrossam a lamentável estatística da impunidade, “quem está a merecer 

especial proteção neste caso é o grave bem jurídico tutelado e não o seu 

violador”353. 

                                                                                                                                                    
351STRECK, Lenio Luiz. A dupla face do princípio da proporcionalidade: da proibição de excesso 
(ubermassverbot) à proibição de proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra 
normas penais inconstitucionais. In: Revista AJURIS .n. 97, mar. de 2005. p. 174 
352Ver página 89 
353FELDENS, Luciano. Tutela penal de interesses difusos e crimes do colarinho branco: por uma 
relegitimação da atuação do Ministério Público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 235 
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Assim, os estudos e os conceitos propostos pelo paradigma 

criminológico da Reação Social, juntamente com as contribuições da Criminologia 

Crítica, confirmam que os mecanismos de definição e etiquetamento institucionais 

formais, como o processo de criminalização primária, exerce uma papel de 

reafirmação e reprodução das desigualdades sociais, revelando a desigualdade 

que preside o Direito Penal.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As concepções criminológicas da escola clássica e positiva 

prepararam o terreno para a consolidação da dogmática penal. Do fato comum de 

considerarem a finalidade da pena como meio de defesa social e da concepção 

positivista de que o criminoso é um ser anormal, perigoso para o convívio em 

sociedade, interiorizaram o fato de que a sociedade (bem/maioria) estaria em 

constante ameaça pelo delinqüente (mal/minoria), travando, em contra partida, 

uma luta ideológica (ideologia da defesa social) - bem (sociedade) versus o mal 

(delinqüente).  

Esta forma de conceber a criminalidade, principalmente 

quanto aos postulados da escola positiva, permitiu que se deixassem ocultas as 

peculiaridades do fato criminoso e a análise macrossociológica para a concepção 

do fenômeno criminal. Consideravam o crime do ponto de vista etiológico e não 

enxergavam o Direito Penal como forma de controle social, o que por sua vez, foi 

considerado um equívoco. Não se preocupavam e tampouco se indagavam a 

respeito do sistema punitivo, observavam tão somente os inseridos no cárcere, 

(os selecionados) deixando a sociedade alheia ao crime, operando, desta forma, 

internamente ao Direito Penal. 

E, influenciados pelo positivismo jurídico, legitimaram a 

atuação penal do Estado, estatuindo seus princípios fundamentais, dentre eles o 

da igualdade. Criou-se então, o mito de que o Direito Penal igualitário lançaria 

proteção sobre todos, bem como sua reação, a todos que infringissem a lei.   
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Com a finalidade em demonstrar a insuficiência da 

criminologia etiológica, o desenvolvimento dos estudos da sociologia criminal, 

dentre elas as correntes do interacionismo simbólico, a etnometodologia, o 

labelling approach e, posteriormente, o estudo crítico do Direito Penal, 

denominado Criminologia Crítica, revelaram que o Direito Penal é altamente 

seletivo em sua criminalidade e em decorrência disso, desigual, destacando, no 

entanto, os momentos, no controle penal (formal), em que se constata essa 

assertiva. 

Nesse sentido, o labelling approach contribuiu com a 

consideração de que o crime é uma qualidade atribuída a determinados sujeitos 

através de complexos processos de interação social. A criminalidade, afirmou-se, 

é fruto de uma construção social a que se chega através de definições e 

tipificações por parte de indivíduos e grupos que exercem o poder econômico e 

político perante a sociedade, tese sustentada pelo interacionismo simbólico. 

A recepção do labelling approach na Alemanha, forneceu as 

reflexões em torno do fato de que o antagonismo de classes, aliado à parcela 

correspondente aos detentores do poder, encarregados da criação e aplicação da 

lei penal, tem uma influência fundamental no momento da seleção, fato que serviu 

de “justificativa” para a ausência de etiqueta aos criminosos pertencentes aos 

setores mais altos.  

Nesse sentido, papel fundamental exerceu o estudo 

desenvolvido por Sutherland, contrariando as afirmações da criminologia 

etiológica de que o crime seria um fator exclusivo das classes mais débeis, 

trazendo à tona a constatação de comportamentos ilícitos praticados por pessoas 

de respeitabilidade, prestígio social, o qual denominou de Colarinho Branco.  

Revelou ainda que tais criminosos compartilham uma 

significativa imunidade, que os fazem alheios à aplicação do Direito Penal e às 

estatísticas criminas, e, que a maioria das sanções aplicadas a estes criminosos, 

embora prevista na legislação penal, possuem natureza civil (reparação do dano), 

além do fato de que grande parte dos crimes cometidos estaria relacionada às 

infrações contra a coletividade, ligados, majoritariamente, à ordem econômica. 
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Tendo como um dos objetos de análise a Criminalidade de 

Colarinho Branco, o estudo crítico do direito penal, questionou a formulação dos 

tipos penais, destacando que estes são um importante instrumento a favor da 

desigualdade entre autores de comportamentos delitivos, citando como exemplo 

por excelência, a criminalidade econômica, âmbito de atuação dos criminosos de 

colarinho branco, como já advertira Sutherland. 

Logo, essa nova gama de idéias e reflexões em torno do 

crime e da criminalidade, através de uma perspectiva macrossociológica, 

desmistificou a idéia de igualdade contida na ideologia da defesa social, de índole 

etiológica. O crime diz-se, como fenômeno social, é representado pela maioria 

(não só pelos pertencentes aos setores mais baixos da sociedade, mas também 

pelos pertencentes às classes altas), mas somente alguns sofrem a 

etiqueta/rótulo de criminoso. Foi nesse ambiente que o novo paradigma da reação 

social ou do labelling approach marcou a reviravolta em torno do Direito Penal. 

Outro fator que contribuiu para a afirmação, por parte da 

Criminologia Crítica, de que o Direito Penal atua de forma desigual, foram as 

contribuições da criminologia radical. Esta corrente concebe o Direito Penal como 

estritamente burguês vez que o mesmo tende a privilegiar os interesses da classe 

dominante, ligados na sua grande maioria à acumulação de capital. 

Ressaltou-se nesse diapasão, que o princípio da igualdade, 

guardado na Constituição da Republica Federativa do Brasil, de 1988, revela que 

o mesmo conecta-se, além da dignidade humana e tratamento isonômico 

(igualdade formal e material), aos anseios de uma política de justiça social, ligado 

a idéia de dignidade social.  

A igualdade em um Estado Social de Direito deve, portanto, 

garantir políticas públicas que atendam à existência digna de todos os cidadãos. 

E uma das formas de se garantir essa finalidade é através da arrecadação 

tributária. Nesse sentido, o tributo atende a uma função social. Sendo assim, 

erigiu-se a ordem econômico-tributária, espécie do gênero ordem-econômica, 

como bem-jurídico a ser tutelado pelo Direito Penal.  
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Destacou-se então, o papel do poder legislativo (momento 

da criminalização primária) no sentido de garantir essa igualdade jurídica quando 

na criação do Direito (formulação dos tipos penais), sendo defeso conferir 

tratamento diverso a situações equivalentes ou, tomando como critérios de 

diferenciação, situações subjetivas. 

Através da Lei 8.137/90, estabeleceram-se os crimes contra 

a ordem tributária, dentre eles a sonegação de impostos.  

Ocorre que tal dispositivo penal foi modificado 

principalmente com o advento da Lei 9.964/00 e a Lei 10.684/03, que constituem 

verdadeiros privilégios concedidos aos sonegadores. Aduziu-se que o elemento 

desta desigualação reside tão somente nas características do infrator, em mero 

elemento subjetivo. Pois não se justifica que a proteção de um bem de tão 

elevado interesse coletivo, que tem por finalidade assegurar a existência digna 

conforme os ditames de um Estado Social fossem relegados meio extrapenais de 

repressão. 

Demonstrou-se que a lei penal nos casos de criminalidade 

tributária atua estritamente com características civis. O pagamento/parcelamento 

do tributo, independente do momento que seja efetuado, nada mais é do que a 

expressão da desigualdade entre posição social, tanto que a incapacidade de 

algum outro sonegador, de poder econômico menor em não pagá-lo, por exemplo, 

leva à substituição pela pena de prisão, ou seja, quem pode paga e tem sua 

liberdade assegurada.  

A extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo 

sonegado, representa mais um privilégio explícito aos delinqüentes fiscais, frisa-

se, desproporcional em relação a atitudes menos graves, como o furto ou 

estelionato cometido, em sua grande maioria, pelos menos favorecidos.  

Parece que a principal função nestes casos não é proteção 

do bem, ligado à dignidade social, tampouco preservar e assegurar a igualdade 

jurídica, mas a manutenção dos detentores do poder e os privilégios de alguns. 
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A desigualdade nos crimes tributários manifesta-se em 

virtude do vínculo do sujeito ativo do crime com o Estado. A aplicação da justiça 

penal mostra-se mais num julgamento de classes do que num julgamento de 

comportamentos delitivos, demonstrando que o Direito Penal realiza uma 

proteção desigual (deficiente), fragmentária do bem-jurídico. 

A elaboração dos tipos penais e as cominações de penas 

não obedecem, portanto, a uma estrutura hierárquica, que leve em conta a 

ofensividade/dano, é, portanto, seletiva, em decorrência das desigualdades 

sociais, confirmando os postulados do paradigma da reação social e da 

criminologia crítica.  

Existe, assim, um abismo entre a lei penal e a criminologia. 

Somente através dos estudos criminológicos é que se poderá construir uma 

política criminal sólida que vá de encontro aos ditames estatuídos pela 

Constituição Federal Brasileira de 1988, principalmente no que toca à aplicação 

do princípio da igualdade jurídica. 
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