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1. O objeto da criminologia – Antes de mais nada, desejo expressar meu sincero 
agradecimento ao ilustre Reitor, Professor Cármine Antônio Savino Filho, ao Senhor 
Coordenador do Programa de Pós Graduação da Universidade Gama Filho, Professor Luis 
Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho e a todos os colegas da Universidade Gama 
Filho do Rio de Janeiro pela grande honra que me concedem com a outorga deste valioso 
doutorado honoris causa. Agradeço particularmente o caro colega Prof. Luís Gustavo 
Grandinetti: primeiramente porque devo a ele a iniciativa da homenagem que recebo hoje; 
segundo, pelas palavras lisonjeiras com que ele se refere à minha pessoa. 

 
  A questão que pretendo abordar nesta aula – no âmbito deste II Seminário de Ciências 
Criminais – é o estatuto epistemológico da criminologia. Vou articular esta questão, de tipo 
meta-teórico, em duas sub-questões. A primeira diz respeito ao objeto da criminologia, e 
admite tanto uma resposta descritiva, quanto uma resposta prescritiva: antes de mais nada, do 
que trata a criminologia predominante hoje ? Segundo, ao nosso ver, do que deve tratar ? A 
segunda questão, de caráter mais especificamente metodológico, diz respeito à relação entre 
criminologia e direito penal positivo e, ao mesmo tempo, entre criminologia e ciência penal. 
 
 Comecemos pela primeira questão. A criminologia sempre tratou, ou pelo menos tratou 
predominantemente, apenas da criminalidade individual de sujeitos singulares desviantes. E 
tratou disto identificando geralmente a criminalidade com aquela enfrentada pelos nossos 
sistemas penais. É esta, grosso modo, a resposta descritiva sumária que se pode dar à nossa 
primeira pergunta. A questão que eu pretendo discutir aqui, portanto, é aquela expressa pela 
nossa segunda pergunta que, ao contrário, exige uma resposta prescritiva: é somente a 
criminalidade tratada pelo direito penal que deve formar o objeto dos estudos criminológicos, 
ou este objeto deve ser identificado com base em critérios diversos e autônomos daqueles 
previstos nos sistemas penais vigentes? 
 
  Esta pergunta foi afinal reproposta e solicitada, em termos dramáticos e inescapáveis, 
em um importante livro de Wayne Morrison, Criminologia, civilizacion y nuevo orden 
mondial, e nos comentários sobre o mesmo de Raul Zaffaroni, e depois de Camilo Bernal, 
Sebastián Cabezas, Alejeandro Forero, Iñaki Rivera, Iván Vidal e Fidel Amat1. O que tem para 
dizer a criminologia – perguntam-se Morrison e seus comentadores – diante dos vários 
genocídios do século passado? Diante não somente do holocausto, mas também dos inúmeros 
massacres de massa lembrados por Morrison: diante das 8 milhões de pessoas exterminadas 
                                                           
1 W.Morrison, Criminology, Civilisation and the New World Order, Routledge, London 2006, tr. 
sp., Criminologia, civilización y nuevo orden mondial, tr. esp. de Alejandro Piombo, Antropos, 
Barcelona 2012. Vejam-se também os comentários de Raul Zaffaroni em sua Presentacion e de 
Camilo Bernal, Sebastián Cabezas, Alejeandro Forero, Iñaki Rivera, Iván Vidal e Fidel Amat em 
seu Estudio preliminar. 
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em 1884 durante a colonização belga no Congo, diante do milhão e meio de armênios 
massacrados entre 1915 e 1922, até os dois ou três milhões de pessoas exterminadas em 
Bangladesh pelo governo paquistanês em 1971, diante dos dois milhões do Camboja entre 
1975 e 1979, e depois os massacres, nos anos noventa, dos kurdos no Iraque, dos muçulmanos 
na Bósnia e dos Tutsi em Ruanda?2 E mais: o que tem para dizer a criminologia sobre as 
“guerras humanitárias” e os crimes de guerra perpetrados pela OTAN e pelos Estados Unidos 
nos últimos 20 anos e, de um modo mais em geral, sobre as mais de 100 milhões de mortes 
provocadas no século passado por cerca de 250 guerras, conforme os dados fornecidos pelo 
Estudio Preliminar já citado acima? Enfim, o que tem para dizer a criminologia a propósito 
dos genocídios de Estado? 
 
 O já citado Estudio preliminar de Bernal, Cabezas, Forero, Iñaki Rivera, Vidal e Amat 
também propõe ampliar ainda mais o objeto de estudo da criminologia, colocando mais uma 
pergunta dramática.3 O que diz a criminologia diante das terríveis catástrofes da fome, da 
sede, das doenças não tratadas e das devastações ambientais provocadas pelo atual anarco-
capitalismo e pelo atual mercado financeiro sem regras? Hoje em dia mais de 870 milhões de 
pessoas passam fome e sede e quase 2 bilhões não têm acesso aos medicamentos básicos ou 
essenciais; com a consequência de que todo ano morrem cerca de 8 milhões de pessoas – 
24.000 por dia – na maioria crianças, por falta de água e de alimentação básica, e mais de 10 
milhões por falta de remédios essenciais, vítimas mais do mercado do que de doenças, pois 
estes remédios ou são patenteados, ou não são produzidos por escassez de demanda, pois 
curam doenças infecciosas – infeções respiratórias, tuberculose, Aids, malária e similares – 
que nos países ocidentais já foram debeladas.4 
 
  Ao mesmo tempo, o atual desenvolvimento insustentável do capitalismo sem regras 
produziu uma alteração irreversível no mundo natural que, se não for estancada a tempo, põe 
em risco a própria habitabilidade do planeta. As mudanças climáticas produzidas 
especialmente pela emissão de gases poluentes já provocaram devastações que, embora 
provocadas quase que exclusivamente por países ricos – que têm meios e condições para 
enfrentar suas consequências regulando os termostatos e aumentando os abastecimentos –, 
atingiram sobretudo as populações mais pobres do mundo. Secas, enchentes, queda de 
barreiras, tornados e ciclones tropicais atingem principalmente os países mais pobres, cujos 
habitantes vivem da agricultura com menos de um dólar per capita por dia, provocando a 
redução dos recursos hídricos e alimentares, destruindo as moradias mais precárias e 
comprometendo a capacidade de produção e a possibilidade de desenvolvimento. 

                                                           
2 Ivi, p.94, onde é fornecida a longa lista dos genocídios de estado perpetrados desde 1885 até 
1994. 
3 Ivi, Estudio preliminar di C.Bernal, S.Cabezas, A.Forero, I.Rivera, I.Vidal e F,Amat a W. 
Morrison, op.cit., § 6.4, p.XLIV. 
4 Dados sobre a fome e a sede, sobre analfabetismo e sobre a falta de medicamentos essenciais 
no mundo apresentados, respectivamente, em: FAO, The State of Food Insecurity in the World, 
Roma 2012, p. 8; UNESCO, Education for All Global Monitoring Report 2006. Literacy for Life, 
Paris 2005, pp. 19-20. 
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 Enfim, acrescenta o Estudio preliminar, a esses flagelos que atingem os países pobres da 
periferia do mundo, somaram-se nestes anos, até no chamado “espaço civilizado” de nossos 
países, as agressões aos direitos sociais e aos direitos dos trabalhadores por parte das políticas 
liberais impostas aos nossos governos pelos mercados financeiros: políticas que além do mais 
são desastrosas, até no plano econômico, e que provocaram o aumento do desemprego de 
massa e o aumento exponencial da pobreza para a maioria da população, simultaneamente 
com o crescimento, igualmente exponencial, da riqueza de algumas poucas dezenas de 
milhares de especuladores. 5 
    
 Pois bem, todas estas atrocidades – os genocídios, as guerras, sejam elas guerras civis ou 
de agressão externa, as catástrofes e os flagelos que acabei de citar – cujos danos são 
incomparavelmente mais graves do que todos os delitos punidos pela justiça penal, põem em 
discussão a natureza e o papel da criminologia. Pode a criminologia continuar se 
desinteressando por esses fatos como vem fazendo até hoje? Ou será que estes milhões de 
mortos, vítimas das guerras, ou do mercado ou do desenvolvimento industrial insustentável, 
deveriam formar o objeto privilegiado de uma nova “criminologia global”, conforme a definiu 
Wayne Morrison? E qual o papel que deve assumir o direito penal, e o direito em geral, nesta 
nova criminologia? Como se concilia esta ampliação do objeto da criminologia com a 
exigência fundamental do respeito das garantias e da minimização da intervenção punitiva, 
proposta pelo paradigma, que eu analisei e defendi, do direito penal mínimo? 
 
2. Criminologia e justiça penal. Uma questão metodológica: o ponto de vista da 
criminologia como ponto de vista externo ao direito penal – Chego assim à segunda questão 
enunciada no início, a questão metodológica. A resposta às perguntas formuladas acima, nas 
quais ela se articula, requer, ao meu ver, uma nítida distinção, no plano epistemológico, entre 
criminologia e justiça penal. 
 
 Eu acredito que a criminologia deve considerar e estigmatizar como crimes – crimes de massa 
contra a humanidade – as agressões aos direitos humanos e aos bens comuns realizadas pelos 
Estados e pelos mercados. Mas pode fazê-lo somente tornando-se autônoma em relação ao 
direito penal dos nossos ordenamentos e dos filtros seletivos por eles próprios formulados. 
Esta é uma questão epistemologica de fundo, análoga à velha questão da distinção e da 
separação entre direito e justiça. O ponto de vista de uma criminologia crítica – crítica 
exatamente em relação ao direito penal - deve ser um ponto de vista externo àquele interno das 
ciências penais e do direito penal. Não deve assumir como “crimes” que possam ser objeto de 
suas investigações, nem os fatos isolados, nem todos os fatos previstos como crimes pelo 
direito penal. Isto é o que faz a diferença entre a criminologia crítica e a velha criminologia, 
subalterna, em geral, às ciências penais, das quais sempre reproduziu acriticamente o “saber 
seletivo” específico. Foi por causa desta subalternidade que, como afirma o Estudio 

                                                           
5 Estudio preliminare, loc.ult.cit. 
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preliminar, as citadas atrocidades de massa “permaneceram praticamente invisíveis” para a 
criminologia, como se esta, afirma Morrison, “morasse em outro planeta” 6. 
 
  
 Somente adotando um ponto de vista autônomo e externo, a criminologia pode 
desenvolver um papel crítico em relação às lacunas ou excessos das penalizações do direito 
penal de nossos ordenamentos, e com isso promover sua expansão ou redução. Somente 
graças a esta autonomia em relação ao direito vigente é que ela pode investigar, e antes 
enxergar, a existência de crimes que não são – e talvez não possam ser – considerados delitos 
por nenhum ordenamento penal, e também a existência de delitos que não são exatamente 
crimes, mas apenas o fruto dos filtros seletivos adotados pelos diversos sistemas punitivos. 
Talvez a tarefa mais importante da criminologia crítica – repito, crítica em relação ao direito 
penal, de um ponto de vista externo ao mesmo – enfim, parece-me ser o questionamento dos 
defeitos e dos excessos de nossos sistemas punitivos e a investigação de suas causas: por que 
será que o direito penal não considera como tais alguns crimes, mesmo terríveis e 
devastadores como os que mencionamos acima? e por que, ao contrário, considera como 
crimes e pune fatos que certamente não têm natureza criminosa? Basta pensar no enorme 
direito penal burocrático das contravenções e dos delitos bagatelares. 
 
 Não falarei, nesta aula, desta segunda classe de comportamentos; a não ser para frisar 
que, com certeza, não são crimes, e por isto deveriam ser despenalizados, na perspectiva de 
um direito penal racional, ainda antes que mínimo e garantista, grande parte dos delitos não 
graves atualmente previstos como contravenções e/ou punidos com penas pecuniárias. Trata-
se, de fato, de comportamentos cuja penalização contradiz a ideia da justiça penal como 
extrema ratio, que não deve incomodar os cidadãos ou ser ela mesma incomodada com fatos 
leves como os que são punidos como contravenções com penas pecuniárias, e que surtem 
apenas o efeito de inflacionar e de desacreditar o direito penal, reduzindo sua eficácia e 
garantismo, face à enorme quantidade de processos. 
 
 Falarei, ao contrário, da segunda classe de comportamentos acima citados: daqueles que 
habitualmente não são considerados crimes, ou por conta de defeitos injustificáveis de nossos 
sistemas penais, ou por serem eles mesmos desprovidos dos elementos que constituem um 
crime conforme exigido pelo modelo garantista do direito penal. Com base em quais critérios 
criminológicos, independentemente de sua penalização, podem-se identificar esses crimes? 
Para responder esta pergunta é útil identificar os elementos comuns de tais crimes gravíssimos 
que não podem ser ignorados por uma criminologia que não seja subalterna aos poderes 
constituídos. O primeiro destes elementos é seu terrível dano social, muito mais grave e 
prejudicial do que os danos provocados pelos delitos punidos por nossos sistemas penais7. O 
segundo é seu caráter de crime de massa, cometidos, via de regra, por uma pluralidade de 
sujeitos do poder e atribuíveis a fatores e a elementos estruturais dos nossos sistemas políticos 

                                                           
6 Estudio preliminar cit., § 4.1, p.XXXIII. 
7 Critério apontado no já  citado Estudio preliminar, § 6.2, pp.XLII-XLIII. 
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e econômicos. O terceiro elemento, ligado à sua natureza de crimes do poder, é sua 
impunidade e sua substancial aceitação por parte da opinião pública, apesar das atrocidades 
que os caracterizam. 

 
 Essa aceitação indiferente é talvez seu aspecto mais perturbador. Pode-se explicar 
somente com o racismo; entendendo por racismo uma antropologia da desigualdade pela qual 
populações inteiras ou inteiras categorias de pessoas podem ser destruídas por serem 
consideradas humanamente inferiores e despidas da identidade e da dignidade de pessoas. O 
racismo sub-reptício desta aceitação e desta indiferença é de fato um mecanismo político de 
exclusão baseado na negação da humanidade de inteiras categorias de pessoas. “Representa”, 
como escreveu Michel Foucault em seu Curso de 17 de março de 1976, “a maneira em que foi 
possível introduzir uma separação, entre o que deve viver e o que deve morrer”. Pois a 
desumanização racista das vítimas é a única justificativa possível para sua supressão: a 
“condição”, diz Foucault, “da aceitabilidade de sua morte..., a condição pela qual se pode 
exercer o direito de matar” 8. 
 
 Pois bem, uma criminologia crítica que assuma como objeto a criminalidade do poder 
pode hoje reverter as características racistas que marcaram, e ainda marcam, a velha 
criminologia positivista. Esta velha criminologia é uma criminologia racista, que não está 
interessada na criminologia do poder porque ela mesma consiste em uma disciplina do poder, 
baseada numa antropologia racista do delinquente natural, e por isto numa antropologia da 
desigualdade natural dos seres humanos. Não é por acaso que frequentemente é chamada de 
“antropologia criminal”. Hoje em dia uma criminologia crítica pode reverter aquelas obscuras 
origens disciplinares dos estudos criminológicos, assumindo como objeto privilegiado de 
investigação o próprio racismo institucional que se encontra na base da criminalidade do poder 
e de sua impunidade. Mas somente poderá fazê-lo se se tornar autônoma em relação ao direito 
penal de nossos ordenamentos e de seus critérios de penalização: ou seja, daquilo que tais 
critérios – injusta ou necessariamente - excluem e daquilo que incluem, segundo a lógica de 
poder que os inspira. 
 
 Do ponto de vista criminológico, externo ao direito penal, aqueles massacres de massa – 
as guerras, os milhões que a cada ano morrem de fome, ou por doenças não tratadas, ou por 
causa de cataclismos induzidos pelo desenvolvimento industrial insustentável – enfim, devem 
ser reconhecidos como crimes contra a humanidade, mesmo não sendo tratados, e muitas 
vezes não seriam mesmo tratáveis nos moldes da justiça penal; a qual, cumpre relembrar, é e 
deve permanecer ligada aos princípios garantistas da responsabilidade pessoal individual e da 
estrita legalidade taxativa das figuras penais de delito que, por isso, devem consistir em 
comportamentos determinados, imputáveis à culpabilidade do indivíduo. Em suma, a 
criminologia deve emancipar-se da subalternidade à ciência penal e ao direito penal, como 
disciplina ancilar. Somente assim pode investigar a criminologia estrutural do poder – seja 

                                                           
8 M.Foucault, Il faut défendre la societé (1997), tr.it. org. por M.Bertani e A.Fontana, “Bisogna 
difendere la società”, Feltrinelli, Milano 1998, p.221 
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público ou privado, político ou econômico – para promover contra ela políticas e técnicas de 
garantia, penais ou de outro tipo, capazes de prevenir, mais do que reprimir, os enormes danos 
provocados por ela. 
 
 A questão a ser enfrentada aqui é, portanto, a seguinte: que respostas, compatíveis com 
os princípios do estado de direito, podem ser dadas para os crimes globais discutidos até aqui? 
As respostas para esta terceira ordem de questões, a meu ver, requerem uma distinção entre: a) 
os crimes, habitualmente crimes de estado, que consistem em verdadeiros atos criminosos, 
como os massacres realizados com a violência das armas, e que requerem a intervenção da 
justiça penal, e b) aqueles que podemos definir crimes do sistema, como por exemplo, os 
massacres provocados pela globalização capitalista sem regras e que devem ser reconhecidos 
como crimes, embora muitas vezes não sejam suscetíveis de penalização. 
 
3. A) Os crimes de Estado. Genocídios, guerras e crimes contra a humanidade – 
Comecemos pelos crimes consistentes em atos criminosos específicos, como são de fato os 
crimes de estado. Muitos destes crimes foram reconhecidos como tais pelo direito penal 
internacional, instaurado nestas últimas décadas, embora tal direito tenha pouca efetividade. 
Basta pensar na convenção sobre genocídio de 9/12/1948; na convenção contra a tortura de 
10/12/1984 e, sobretudo, na instituição da Corte Penal Internacional, cujo estatuto de 
17/07/1998, em seu artigo 5º, considera crimes: a) o genocídio; b) os crimes contra a 
humanidade, entre os quais o art. 7º inclui os homicídios, os extermínios, a escravização, as 
deportações, a tortura, o apartheid, os desaparecimentos de pessoas e outros “atos desumanos 
visando provocar internacionalmente grandes sofrimentos ou graves danos para a integridade 
física ou para a saúde”; c) os crimes de guerra; d) as guerras de agressão. Trata-se de uma 
conquista extraordinária que deve ser valorizada pela cultura democrática, porque ensejou 
uma mudança de paradigma do direito penal: o nascimento, pelo menos no plano jurídico, de 
um direito penal e processual global que tem como objeto sobretudo os crimes de estado. Em 
consequência desta conquista, podemos afirmar que é o próprio direito penal vigente que 
impõe à criminologia contemplar estes crimes, a começar pelo genocídio, dentro do próprio 
objeto de estudo. 
 
 Infelizmente a Corte Penal Internacional ainda é um simulacro de jurisdição. Por muitas 
razões: pela falta de aceitação e ratificação por parte das grandes potências, que são também 
as que cometem os crimes mais graves, dos Estados Unidos a Israel, da Rússia à China; 
devido à esfera por demais restrita de suas competências por matérias, que excluem muitos 
crimes políticos e econômicos, que continuam impunes, embora previstos nos países onde são 
cometidos; devido aos limites processuais que seus próprios estatutos impõem ao seu 
funcionamento. Trata-se de limites e de hipotecas que precisam ser removidos com a 
contribuição, também informativa, da criminologia, através de uma forte campanha política e 
cultural que vise a reformar e reforçar este embrião de jurisdição penal, removendo o 
escândalo da omissa adesão das grandes potências a seu tratado institutivo, começando com as 
Nações Unidas; propondo a extensão das competências da Corte também aos crimes 
econômicos e financeiros e, ainda mais, a introdução e a definição exata de tais crimes por 



                              - 7 - 
meio de convenções internacionais; promovendo a simplificação dos procedimentos previstos 
para os Juízos da Corte e a garantia de sua independência, até do Conselho de Segurança, 
conforme se exige de qualquer jurisdição digna deste nome; enfim, desenvolvendo, no interior 
dos diversos organismos nacionais, batalhas civis visando a obter a introdução em seus 
códigos penais da previsão de todos os crimes contra a humanidade, começando pela tortura, 
vergonhosamente ausente, por exemplo, no direito penal italiano, além do mais em oposição à 
prescrição explícita do art. 13, par. 4º da Constituição italiana. 
    
 Mas a função garantista do direito não pode se limitar à justiça penal. “É melhor prevenir 
os crimes do que puni-los” escreveu Beccaria9. E a melhor forma de prevenção, aquela com 
maior eficácia, parece-me que consiste em uma medida tão simples e racional quanto 
aparentemente irrealista: a eliminação radical das armas. Esta é uma questão de fundo sobre a 
qual não me canso de insistir há anos. A passagem do estado de natureza para o estado civil se 
baseia, conforme ensinou Thomas Hobbes, no desarmamento dos consociados e no monopólio 
jurídico e público da força. A produção, o comércio e a posse de armas são portanto a marca 
de uma civilização incompleta de nossas sociedades. As armas servem somente para matar: 
para alimentar a criminalidade e as guerras. Por isto não se explica, a não ser com os pesados 
condicionamentos exercidos sobre a política pelos aparatos militares e pelos lobbies dos 
fabricantes de armas, por que elas não são proibidas como bens ilícitos, pelo menos como as 
drogas, sem nenhuma possibilidade de obter um “porte de arma” – ne cives ad arma veniant10. 
Seu caráter criminoso é revelado pelas estatísticas sobre os homicídios nos países em que as 
armas são livremente acessíveis no mercado e naqueles onde sua posse é disciplinada com 
rigor. Em 2010 aconteceram no mundo 468.000 homicídios, sendo 31% nos países das 
Américas onde existe o livre comércio de armas, com uma média de 15-16 pessoas mortas a 
cada 100.000 habitantes, mais do que o dobro da média global, que é de 6,9, e dez vezes mais 
do que na Europa e na Itália, onde quase ninguém anda armado, e a percentagem, apesar das 
máfias e das camorras, é de 1,2 % a cada 100.000 habitantes11. 
 
 È ainda mais evidente o nexo entre produção de armas e guerras, interditadas pela Carta 
da ONU, sem que contudo tenha-se realizado, por parte da comunidade internacional, aquela 
progressiva passagem do estado selvagem de natureza para o estado civil, por meio da 
afirmação do monopólio jurídico da força atribuída à ONU, previsto pelo cap. VII da Carta, e 

                                                           
9 C.Beccaria, Dei delitti e delle pene, ed. di Livorno del 1766, organizado por F.Venturi, 
Einaudi, Torino 1981, § XLI, p.96. O trecho continua assim: “Este é o escopo principal de toda 
boa legislação, que é a arte de conduzir os homens à máxima felicidade e à infelicidade mínima 
possiveis”   
10 In Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, vol.I, Teoria del diritto, Laterza, 
Roma-Bari 2007, § 11.11, pp.784-785 defini ‘bens ilícitos’, com a definição D11.33, como 
aqueles bens cuja produção e/ou posse e/ou comércio são proibidos ; cfr. também  op.cit., vol.II, 
Teoria della democrazia, § 16.9, pp.523-527  
11 Em termos absolutos, os homicídios foram 17.034 nos  Estados Unidos em 2006; 
24.000 no México em 2010; mais de 50.000 no Brasil nos últimos dez anos; mais 
de 16.000 na Venezuela em 2009; contra os 611 na It alia em 2008 
 (in www.rischiocalcolato.it/2012/03dove-ci-sono-piu-omicidi-nel-mondo.htlm). 
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que infelizmente permanece apenas no papel. Acrescento que a proibição das armas, 
começando pelas armas nucleares, hoje é ainda mais grave e urgente, pois existe o perigo de 
que arsenais inteiros caiam nas mãos de bandos de criminosos ou terroristas. É absurdo que 
uma perspectiva destas – a penalização da produção e posse de armas como garantia elementar 
e primária do direito à vida – não se realize, apenas para salvaguardar os interesses dos 
fabricantes ou dos comerciantes de armas, que são os únicos beneficiários das despesas 
militares, que, no ano de 2011, alcançaram o montante de 1.740 bilhões de dólares, igual a 
2,6% do PIB mundial: um montante que, além do mais, pesa sobre a crise econômica atual, e 
que onera todos aqueles que assistiram à redução das garantais de seus direitos sociais12. 
Milhões de vidas são sacrificadas todos os anos para esses interesses: a maior parte das 
centenas de milhares de homicídios que se perpetram todo ano no mundo e os milhões de 
mortos pelas guerras civis ou entre Estados. É a prova mais cabal do racismo e da vocação 
homicida que permeiam nossas políticas, ao ponto de submeter a tutela da vida de milhões de 
pessoas aos interesses do mercado. 
 
4. B) Os crimes do sistema. Os crimes contra os imigrantes e os crimes do mercado – Ainda 
mais ampla e devastadora é a segunda classe de crimes globais, aqueles que eu defini crimes 
do sistema. Trata-se de crimes que não consistem em comportamentos determinados, mas em 
conjuntos complexos de atividades políticas ou econômicas implementadas por uma 
pluralidade indeterminada e, às vezes, indeterminável de sujeitos. 
 
  É principalmente em relação a este tipo de crimes que a questão criminal deve se 
diferenciar, se separar e se autonomizar da questão penal. Esses crimes, de fato, não se 
configuram como delitos. Consideremos as leis, sem dúvida criminosas, como na Itália, e 
também em outros países, aprovadas contra a imigração clandestina. É claro que nenhum 
direito penal poderá nunca configurá-las como delitos. Contudo, leis como estas são 
responsáveis pelo silencioso massacre produzido pela rejeição, nas fronteiras, dos imigrantes 
clandestinos. Trata-se de milhares de vítimas completamente removidas de nossas 
consciências: 18.635 mortos de 1988 até hoje na tentativa de penetrar na fortaleza Europa, das 
quais 2.352 somente em 201113. Embora não possam ser contemplados pelo direito penal, 
                                                           
12 S.Andreis, Le spese militari nel mondo, in AA.VV., Economia a mano armata. Libro bianco 
sulle spese militari , Sbilanciamoci, Roma 2012, p.81. 43% desta despesa, igual a 698 bilhões de 
dólares é sustentada pelos Estados Unidos. Seguem a China (119 bilhões de dólares), o Reino 
Unido e a França (59,3 bilhões), a Russia (58,7 bilhões), o Japão (54,5 bilhões),  a Arábia 
Saudita e a Alemanha (45,2 bilhões ), a Índia (41,3 bilhões) e a Itália (37 bilhões) (ivi, p.83). 
Sobre as despesas militares na Itália, ver G.Marcon, Crisi economica, la spesa pubblica e quella 
militare, ivi, pp.6-13.  
13 Dados atualizados até 10 de novembro de 2012, reportados no site Fortress Europe: La 
fortezza (http://fortresseurope.blogspot.it/p/la-fortezza.html). Segundo estes dados, 6.449 pessoas 
vindas do Egito, da Líbia e da Tunisia perderam a vida no Canal da Sicília na tentativa de aportar  
em Malta ou na Itália. Mais 4.859 pessoas morreram ao longo das rotas partindo do Marrocos, da 
Argélia, do Sahara ocidental, da Mauritânia e do Senegal em direção às Ilhas Canárias e à 
Espanha. 1462 pessoas afogaram-se no mar Egeu, entre a Turqia e a Grécia, e mais 705 
morreram no Mar Adriático e no Mar Jonio, entre a Albânia e a Puglia. E mais: 1.703 pessoas 
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estes massacres não podem ser ignorados pela criminologia, cujo papel, ao contrário, é apontar 
para o escândalo de seu caráter criminoso. Não devem ser considerados desastres naturais, 
mas devem ser percebidos e estigmatizados como crimes, provocados por nossas políticas, 
para que sejam consideradas responsáveis, e se assuma a consciência de sua contradição para 
com todos os nossos conclamados valores de civilidade. E o fato de que as leis que ensejam 
tais crimes, embora censuráveis e constitucionalmente inválidas, não permitam configurá-los 
como delitos, não impede à criminologia de estigmatizá-los como crimes. 
 

Raciocínio semelhante pode ser feito com relação às catástrofes humanitárias e 
ecológicas lembradas acima – os milhões de mortos todo ano pela fome, pela sede e por 
doenças não tratadas, as devastações ambientais, e também o desmantelamento do estado 
social dentro de nossos países e o aumento do desemprego e da pobreza – para os quais 
também dever-se-ia ampliar o objeto da criminologia. De fato, esses flagelos não são 
catástrofes naturais, mas são o resultado de crimes atribuíveis aos poderes selvagens do 
mercado, acompanhados pelos danos incalculáveis que eles acarretam sem que ocorra, nem 
seja concebível, alguma forma de delito. Trata-se, de fato, de uma gigantesca omissão de 
socorro em relação a povos inteiros atingidos pelos danos provocados pelo mercado sem 
regras: um crime duplo, portanto, que consiste, em primeiro lugar, nas catástrofes provocadas 
e, em segundo lugar, na omissão de socorro às pessoas e às populações atingidas. Na base 
destes crimes há um vácuo de direito, bem mais do que de direito penal, ligado sobretudo à 
assimetria entre o caráter ainda substancialmente local dos poderes estatais e o caráter global 
dos poderes econômicos e financeiros: enquanto a política e o direito – a democracia 
representativa e o estado de direito – ainda estão ancorados às fronteiras dos Estados 
nacionais, os grandes poderes econômicos e financeiros já são poderes globais, que se 
exercem fora dos controles políticos e sem os limites e os vínculos apresentados pelo direito, 
que ainda é um direito predominantemente estatal. Desapareceu, portanto – ou pelo menos 
enfraqueceu-se – o nexo democracia/povo e poderes decisórios/regulamentação jurídica, que 
está na base tanto da democracia, quanto do estado de direito. Na ausência de uma esfera 
pública a sua altura, os poderes econômicos e financeiros desenvolveram-se como poderes 
ilimitados, desregrados e selvagens, capazes de impor à política suas regras e seus interesses. 
Mudou portanto a relação entre política e economia. Não são mais os Estados, ou seja os 
governos e os parlamentos eleitos democraticamente, aqueles que com sua política controlam 
os mercados e o mundo da economia, impondo regras, limites e vínculos na tutela dos 
interesses gerais e dos direitos fundamentais das pessoas, mas são os mercados, isto é, o 
interesse de algumas poucas dezenas de milhares de especuladores financeiros e algumas 
agências privadas de rating que controlam os Estados, impondo políticas antidemocráticas e 
antissociais, em benefício dos interesses privados e especulativos da maximização dos lucros. 
                                                                                                                                                                                           
perderam a vida de 1996 até hoje, tentando atravessar o deserto do Sahara para alcançar o Mar 
Mediterrâneo; 372 emigrantes morreram sufocados, ou de frio, ou esmagados pelas mercadorias, 
viajando clandestinamente nos grandes caminhões de transporte internacional (TIR); 412 se 
afogaram tentando atravessar rios de fronteira; mais 114 morreram de frio transpondo as 
fronteiras a pé; 293 foram mortos pelos tiros dos guardas de fronteira. 
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A isto, acrescentem-se a assimetria entre o caráter global dos mercados e o caráter local da 
política e do direito, os conflitos de interesse, as várias formas de corrupção e os lobbies na 
política, além do poderoso apoio oferecido pela ideologia liberal à anomia dos negócios, com 
base em dois fortes postulados: a concepção dos poderes econômicos como liberdades 
fundamentais, e das leis de mercado como leis naturais, e portanto da lex mercatoria no lugar 
das constituições, como nova grundnorm, que seria ilegítimo e ao mesmo tempo irrealista 
tentar limitar e disciplinar. 

 
Contra estes crimes do sistema vale, com ainda maior evidência, o ensinamento de 

Beccaria: melhor prevenir do que punir, ainda mais sabendo que o direito penal nada poderia 
contra eles. Prevenir é de fato possível somente restaurando aquilo que é um aspecto do 
constitucionalismo profundo do Estado moderno, mais ainda do que da democracia: a 
subordinação das esferas econômicas à esfera pública, e, portanto, o governo público e 
político da economia em vez do atual governo privado e econômico da política. É possível, 
exatamente, através do desenvolvimento de dois processos que não têm nada a ver com o 
direito penal, ambos visando a reduzir a assimetria entre o caráter global dos poderes 
econômicos e financeiros e as fronteiras ainda predominantemente estatais do direito e da 
política. .O primeiro processo deveria consistir no abandono das políticas liberais que 
ensejaram tal assimetria liberalizando a circulação dos capitais, suprimindo a velha distinção e 
separação entre bancos comerciais e bancos de investimento e, na Europa, impedindo qualquer 
intervenção dos Estados na economia de seus países, antes mesmo da implantação de um 
governo europeu da economia. O segundo processo deveria consistir na construção de uma 
esfera pública supraestatal à altura dos novos poderes globais selvagens e, portanto, no 
desenvolvimento do paradigma constitucional para além das fronteiras dos estados nacionais, 
a fim de reabilitar o papel de governo da política e o papel de garantia do direito através, por 
exemplo, da introdução da famosa Tobin tax, da supressão dos atuais paraísos fiscais e das 
agências privadas de rating e de uma redução das crescentes desigualdades. 
 
5. Conclusão – Uma criminologia progressista e cientificamente à altura da globalização – 
autônoma em relação ao direito penal no duplo sentido de que nem todos os delitos são crimes 
e nem todos os crimes são delitos – deve portanto ampliar seu campo de investigação para 
além dos espaços estreitos, subalternos aos poderes constituídos, da criminologia tradicional. 
Acima de tudo, deve assumir os crimes globais como objeto privilegiado de investigação, 
começando pela criminalidade do poder: aquela tratada pelo direito penal, aquela de que o 
direito penal não trata, mas poderia, e aquela que não é tratável pelo direito penal. 
 
 No que diz respeito aos crimes do poder previstos pelos nossos ordenamentos como 
delitos, a relação da criminologia com a penalística deveria consistir na crítica, e na 
consequente reversão da dupla via que hoje faz da justiça penal uma justiça pesadamente 
classista: direito penal máximo, maximamente duro e inflexível para com a criminalidade de 
subsistência; direito penal mínimo, maximamente leve e indulgente para com os crimes do 
poder, desde as corrupções e as falências até as agressões e as violências da polícia para com 
os manifestantes. A investigação criminológica demonstraria como essa dupla via é contrária à 
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racionalidade penalista, confirmando aquilo que me parece um princípio teórico elementar: 
aquele segundo o qual a eficácia dissuasiva do direito penal é mínima para a criminalidade de 
subsistência, induzida pela necessidade e pela marginalização social, e máxima para a 
criminalidade do poder. Deveria também mostrar as relações de conivência e conluio que 
unem todas as formas de criminalidade do poder: os delitos dos poderes públicos, como 
corrupção e extorsão, e os poderes criminais da criminalidade organizada, que deram vida a 
um dos setores mais pujantes e globalizados da economia, contagiando e poluindo os poderes 
legais, seja políticos, seja econômicos. 
 
 Quanto aos crimes do poder não tratados, ou tratados inadequadamente, ou até não 
tratáveis pelo direito penal, uma criminologia fundada sobre bases críticas deveria ampliar seu 
horizonte para toda a criminalidade global: tanto para os crimes de estado como para os crimes 
de mercado; tanto para os crimes contra a humanidade, objeto da jurisdição internacional, 
embora em sua maior parte ainda no papel, quanto para os crimes de sistemas, não penalizados 
ou não penalizáveis, mas consistindo em violações gravíssimas dos direitos humanos, 
perpetrados pelas atuais potências do mercado. Mas, sobretudo, deve distinguir entre crimes 
penalizáveis e crimes não penalizáveis. De fato, certamente, pode-se promover um maior 
desenvolvimento do direito penal internacional comercial e ambiental, mediante a 
configuração como delitos de muitas das atuais atividades criminosas de tipo industrial ou 
especulativo hoje sem punição. Mas é ilusório incumbir o direito penal – ao invés de uma 
reformulação da relação entre capitalismo, direito e democracia, com base em um novo 
constitucionalismo de direito privado e de direito internacional – da superação dos 
desequilíbrios que se encontram na base do que chamei de crimes do sistema. 
  
 De uma criminologia crítica assim reformulada, também é útil distinguir, como para 
qualquer ciência social, duas dimensões e dois papéis, um descritivo e um prescritivo, 
claramente conexos entre si. 
 
  O primeiro papel, o papel cognitivo, consiste na análise conceitual dos diversos tipos de 
criminalidade do poder, na identificação das responsabilidades políticas e sociais a seu cargo e 
na investigação dos fatos de sua variada fenomenologia: dos gigantescos massacres e dos 
incalculáveis danos provocados por ela; das suas causas estruturais e de sua complexa rede de 
cumplicidades e conluios; dos mecanismos de remoção, responsáveis por sua exclusão do 
horizonte da política, até progressista, e do senso comum; enfim, do caráter criminal e 
criminoso das agressões às pessoas de carne e osso perpetradas por políticas públicas e 
práticas de mercado, para além de sua previsão e antes mesmo da própria possibilidade de sua 
previsão como delito. 
 
 O segundo papel, crítico e projetado, consiste na promoção de uma longa série de 
políticas e de medidas: em primeiro lugar, a reformulação da hierarquia dos bens jurídicos 
merecedores de tutela penal, com base na primazia da garantia dos direitos 
constitucionalmente estabelecidos e do grau de ofensividade perpetrado contra eles pelos 
vários tipos de criminalidade; em segundo lugar, e como consequência, a redução máxima da 
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esfera de intervenção penal em relação aos delitos sem ofensividade ou de ofensividade 
escassa, até para consentir sua ampliação para aqueles maximamente ofensivos dos direitos 
fundamentais; em terceiro lugar, o desenvolvimento de regras, controles e garantias não penais 
capazes de prevenir os crimes globais, submetendo ao direito os poderes atualmente selvagens 
de caráter supranacional; em quarto lugar, a formação, na opinião pública, de um novo senso 
comum que identifique o que a tradição reacionária da criminologia chamava de “classes 
perigosas” não mais com os sujeitos fracos e subalternos, que hoje são os únicos tratados pela 
justiça e pela execução penal, e sim com as classes dos fortes e com os poderes selvagens e 
desregrados, sejam eles públicos ou privados. 
 
 Fica claro que este duplo papel, cognitivo e prescritivo, supõe a autonomia da 
criminologia, de que falamos até agora, seja em relação ao direito penal, seja à ciência 
penalista. A questão criminal, em suma, deve ser mantida separada, por ser mais ampla, da 
questão penal. Naturalmente, a reflexão sobre a primeira pode ensejar a ampliação da segunda, 
mas certamente não até se identificar com ela. A criminalidade global, de fato, é uma 
categoria criminológica que vai além da esfera de intervenção do direito penal, o qual não 
pode ser concebido e construído como um instrumento de luta contra o mal. A criminologia 
deve portanto rechaçar a tentação ao panpenalismo, assim como a tentação oposta ao 
abolicionismo penal, pois a necessária ampliação de seu objeto não pode se traduzir em uma 
ampliação da esfera do direito penal que deforme seu caráter garantista sobre o qual se funda 
sua legitimação. 


