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Resumo: O objetivo deste texto é levantar algumas questões sobre a relação entre a
responsabilidade civil e penal nos dias de hoje. Partirei, para tanto, da contribuição da criminologia
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trabalhos do jurista italiano Enrico Ferri, examinarei dois aspectos desta contribuição - a negação do
livre-arbítrio como base da responsabilidade e a ênfase na idéia de prevenção de comportamentos
anti-sociais como função primordial do direito.
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Em Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil..., Flávia Püschel chama a atenção
para o papel desempenhado pela criminologia positivista na transformação das funções exercidas
pela responsabilidade civil. 1 23De acordo com a autora, ao longo dos séculos foram atribuídas à
responsabilidade civil as funções de "punição de culpados", "vingança e indenização da vítima",
"restabelecimento da ordem social" e "prevenção de comportamentos anti-sociais". Até que, a partir
do século XIX, algumas mudanças importantes conduziram à formação da responsabilidade civil tal
como hoje a conhecemos. Dentre elas está o desaparecimento dos fundamentos das funções de
punir, vingar e restabelecer a ordem social, mudança a que se pode atribuir, entre outros fatores, às
pesquisas positivistas do século XIX.4

Esta passagem - talvez marginal para os objetivos da autora - apresenta-se duplamente
interessante. Por um lado, atribui aos criminólogos positivistas - normalmente associados apenas ao
estudo biológico e psicológico das causas da criminalidade - reflexões jurídicas que tiveram impacto
para além das fronteiras do direito penal. E, por outro, oferece um bom pretexto para examinar a
relação entre a responsabilidade civil e a responsabilidade penal nos dias de hoje.

O objetivo deste texto é explorar livremente esses temas. Em primeiro lugar, busco localizar, nos
autores de direito civil indicados em Püschel, quais aspectos da criminologia positivista haveriam
contribuído à transformação da responsabilidade civil no final do século XIX (I.). Essa primeira
aproximação sugere dois temas que serão reconstruídos a partir dos trabalhos do jurista italiano
Enrico Ferri: a proteção da sociedade pela prevenção de comportamentos anti-sociais e a negação
da responsabilidade moral. (II.). Em seguida, e apenas para introduzir o debate sobre em que termos
a responsabilidade civil é independente da criminal, limito-me a apresentar um breve quadro desta
relação no ordenamento jurídico brasileiro atual e a especular sobre o significado da idéia de
"prevenção" nas esferas civil e penal (III.).
1. A responsabilidade civil e a criminologia positivista
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Nos trechos que relacionam a responsabilidade civil e a criminologia positivista, Püschel faz
referência ao livro La responsabilité civile de André Tunc.6A passagem mais interessante para os
objetivos deste texto diz respeito à descrição dos fatores que, segundo Tunc, levaram ao "abalo da
pirâmide" formada pelas cinco funções tradicionais da responsabilidade civil mencionadas
anteriormente - "punição de culpados", "vingança e indenização da vítima", "restabelecimento da
ordem social" e "prevenção de comportamentos anti-sociais". Os três fatores de transformação
indicados pelo autor são o crescimento dos casos de danos acidentais, o desenvolvimento dos
seguros e as pesquisas dos criminólogos positivistas do século XIX (Tunc, 1989: 133).

A este último fator, abordado muito brevemente, Tunc atribui o desaparecimento de duas das
funções tradicionais da responsabilidade civil - o "castigo do autor do dano" e o "restabelecimento da
ordem social" - e a perda de justificação de uma terceira - a "vingança da vítima". Em uma única
frase, indica a forma como a criminologia positivista contribuiu a este resultado referindo-se ao
reconhecimento, que a partir dela se forma, da incapacidade do homem de julgar e impor um castigo
ao próprio homem.

O autor explica esta "incapacidade humana de julgar" em outro trecho, em que discute a função do
juiz. Contrariando expressamente "o sentimento amplamente difundido", Tunc enfatiza a ausência de
qualquer valor moral inerente à responsabilidade. A enorme distância existente entre o conceito
jurídico e o conceito moral de culpa (faute) é, portanto, o que justifica a "impossibilidade de julgar o
próximo". Podemos condenar atos, mas somos incapazes de pronunciar uma sentença moral ao
homem que os cometeu (Tunc, 1989: 108). Não sendo julgar o homem a função do juiz, seu dever
consiste em contribuir à proteção da sociedade contra os atos anti-sociais. Este é, de acordo com
Tunc, um dos objetivos da responsabilidade civil e da responsabilidade penal.

Ainda que aprofunde em outros trechos, como veremos adiante, alguns aspectos da relação entre as
responsabilidades civil e penal, Tunc não oferece outras pistas sobre a contribuição da criminologia
positivista às transformações da responsabilidade civil. G. Viney (1995), por sua vez, em capítulo
dedicado à relação entre as responsabilidades penal e civil, aborda, também brevemente, o papel
dos criminólogos positivistas.

Nesse capítulo, Viney descreve a evolução da relação entre as duas responsabilidades desde o
direito romano, passando pelo direito francês pré-revolucionário, até a codificação napoleônica.7De
acordo com a autora, apenas em 1795 aparece no direito francês uma verdadeira distinção entre a
"ação pública" e a "ação civil". O Código de Delitos e Penas promulgado naquele ano atribuía à
primeira o objetivo de "punir os atentados à ordem social" e à segunda "reparar o dano que o delito
causou". É a partir deste momento que Viney considera consagrada a autonomia da
responsabilidade civil em relação à responsabilidade penal.

De acordo com a reconstrução por ela proposta, a consagração da autonomia da responsabilidade
civil em relação à penal, traduz-se na distinção entre "punir" e "reparar" e nos remete a um século
antes dos estudos da criminologia positivista. Dentre os possíveis sentidos do conceito de
autonomia, a referência da autora parece ser simplesmente ao fato de que naquele momento
histórico estas formas de responsabilidade separaram-se, isto é, tornaram-se independentes uma da
outra.8

A transformação que Viney ilustra com o advento do Código de Delitos e Penas é representativa do
movimento iluminista na esfera penal que tem como carro-chefe a obra Dos delitos e das penas de
Beccaria, publicada trinta e um anos antes do Código francês. Nessa obra, marco inicial de formação
do direito penal moderno, Beccaria concebe o penal como um domínio de regulação jurídica "regido
por uma filosofia, por objetivos, princípios, leis e sanções próprios e no qual a coerência interna deve
ser mantida a qualquer preço sob a forma de uma diferenciação, quiçá de um contraste, com a
justiça civil e os demais ramos do direito".9A teoria da pena por ele proposta se caracteriza, entre
outros fatores, pela oposição à "negociação entre as partes na resolução do litígio, pela atribuição de
um papel secundário à vítima, que perde seu papel de transigir e de decidir", e ainda, por relegar as
sanções civis (indenização, advertência e etc.) e o perdão, inclusive da vítima, "ao rol de soluções
incompletas, insatisfatórias, privadas ou arriscadas, até mesmo no que concerne aos delitos mais
insignificantes" (Pires, 1998:130).

A cisão entre "punição dos culpados" e "reparação do dano causado" aparece, portanto, tanto do
lado civil quanto penal, como elemento central para descrever, no século XVIIII, o nascimento da
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separação entre as esferas. Do ponto de vista teórico, esta distinção tem implicações profundas no
conceito de punição que será selecionado e estabilizado no sistema penal a partir de então. Por um
lado, a oposição entre punição e reparação impede que esta última seja percebida como sanção
suficiente em matéria penal, ou seja, a reparação deve ser sempre um acréscimo à pena de prisão
ou de multa. E, por outro, vincula a idéia de punição à produção de um sofrimento ou de uma
privação.10

Mesmo considerando que esta independência não foi jamais colocada em questão, em suas
características essenciais, até o presente, Viney (1995:113) identifica manifestações de
distanciamento e aproximação entre as responsabilidades civil e penal no decorrer dos séculos XIX e
XX. É nesse contexto que a criminologia positivista aparece, como reflexão reveladora de notáveis
semelhanças entre as duas formas de responsabilidade.

Nesse sentido, a autora refere-se a alguns criminólogos e penalistas inspirados na doutrina
positivista italiana nos anos 1880 que colocaram em questão o postulado do "livre-arbítrio",
fundamento essencial do direito penal clássico.11A proposta consistia em colocar em segundo plano
a apreciação da "culpabilidade pessoal" e aplicar a pena levando em consideração "a defesa eficaz
da sociedade" e, eventualmente, "a reinserção social do condenado". Estes elementos permitem a
Viney concluir que estes autores, ao admitirem que a repressão persegue sobretudo um objetivo de
prevenção de comportamentos anti-sociais, distanciam-na da responsabilidade moral, mas a
aproximam singularmente da responsabilidade civil (Viney, 1995:118).

Estas breves considerações de Tunc e Viney revelam uma diferença quanto à ênfase dada pelos
autores à repercussão da criminologia positivista na responsabilidade civil. Viney refere-se a uma
aproximação de objetivos, enquanto Tunc enfatiza a perturbação na estrutura de funções e,
inclusive, a eliminação de algumas delas. Diferem sobre a intensidade da repercussão, mas
coincidem, em certa medida, sobre seus principais elementos: proteção da sociedade pela
prevenção de comportamentos anti-sociais e negação da responsabilidade moral. Ao significado
destes elementos no marco da criminologia positivista dedico o próximo item.
2. Prevenção e responsabilidade na Escola Criminal Positiva

Pelo que se pode extrair de Tunc e Viney, ao menos dois fatores que contribuíram à transformação
da responsabilidade civil podem ser atribuídos às pesquisas realizadas pela criminologia positivista
no final do século XIX. Em primeiro lugar, a negação do livre-arbítrio como base da responsabilidade.
Em segundo, a ênfase nas idéias de proteção social e prevenção de comportamentos anti-sociais
como funções primordiais do direito. O significado e a extensão desses dois fatores no âmbito da
criminologia positivista serão recuperados a partir dos dois principais trabalhos de FERRI - Sociologia
Criminale de 1900 e Principii di diritto criminale de 1928.12Discípulo, crítico e principal sistematizador
das idéias de Cesare Lombroso, Enrico Ferri foi advogado, deputado e ativo membro do Partido
Socialista Italiano. Sua intensa produção intelectual alcança tanto a tradução ao mundo jurídico das
idéias positivistas quanto a realização de pesquisas empíricas sobre a criminalidade.13

A descrição que Ferri realiza da passagem do Antigo Regime ao Iluminismo Penal, especificamente
sobre o movimento reformador por ele denominado Escola Clássica Criminal, permite entrever
algumas das mudanças propostas pela Escola Criminal Positiva.14Ferri indica expressamente que o
objetivo da escola positiva é reformar tão profundamente o sistema de justiça quanto o fez, em sua
época, Cesare Beccaria.15Em vários pontos de Princípios..., Ferri refere-se ao exagero dos
reformadores clássicos - que instauraram "quase a magna carta dos delinqüentes em face da
sociedade" (Ferri, 1928: 39) - frisando que o movimento constitui-se como "reação generosa" aos
abusos medievais (1928:46, 128). Seguindo esta orientação político-social, Ferri atribui à Escola
Clássica o estabelecimento da "razão e dos limites do direito de punir por parte do Estado", a
oposição à "ferocidade das penas, invocando e obtendo a abolição das penas capitais, corporais e
infamantes" e uma mitigação geral das penas (carcerárias, pecuniárias) e, enfim, a reivindicação de
todas as garantias para o indivíduo, quer durante o processo, quer na aplicação da lei punitiva (Ferri,
1928: 46-47).

No tocante à orientação filosófica-jurídica, de acordo com Ferri, a Escola Criminal Clássica
concentrou toda a sua atenção na construção de um simétrico sistema de normas repressivas
baseado no crime e na pena como entidades jurídicas abstratas. A crítica recai sobre o fato de que
esta construção realiza-se de maneira "isolada tanto do homem que delinqüe e que é condenado,
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como do ambiente de que ele provém e a que deve voltar depois da pena" (Ferri, 1928:47).

Depois de cumprida sua missão histórica, o contínuo aumento da criminalidade e da reincidência
sinaliza, para Ferri, o declínio da Escola Clássica. Contribuem de modo determinante ao declínio dois
fatores. O primeiro é a diminuição dos direitos legítimos da sociedade em face do delinqüente, até
então percebido como "uma vítima da tirania do Estado". E o segundo, a desatenção ao
conhecimento científico da realidade humana e das causas da delinqüência, uma vez que a ênfase
na entidade jurídica do crime e da pena impediu aos clássicos a "formulação de remédios
adequados" (Ferri, 1928:49).

A reestruturação da "defesa social", a partir de estudos científicos sobre a pessoa do criminoso, é o
eixo ao redor do qual se organizam os preceitos da escola. A idéia de "defesa social" aparece, então,
como forma de restabelecer o equilíbrio entre os direitos do indivíduo e os do Estado. Isto é, entre os
"direitos insuprimíveis" do "homem delinqüente" e a "insuprimível necessidade de defesa social
contra o delinqüente" (Ferri, 1928:53).16O restabelecimento deste equilíbrio traduz-se em uma série
de propostas que incluem a forma de perceber e tratar o criminoso, os meios de defesa preventiva e
repressiva e a organização jurídica da repressão, estabelecida nos códigos penais e processuais
penais.17Dessa extensa reforma, esse texto limita-se a abordar duas propostas de Ferri: a
reformulação da idéia de "prevenção" pautada na crítica radical à eficácia da punição e a supressão
da "responsabilidade moral" e sua substituição pela noção de "responsabilidade legal".
2.1 Defesa social e prevenção: a teoria dos "substitutivos penais"

Para a Escola Criminal Positiva, "a defesa social contra a delinqüência (...) é a razão de ser da
justiça penal" (Ferri, 1928:49). Esta forma de proteção, ou de defesa interna, por parte do Estado
realiza-se tanto de forma repressiva quanto preventiva. A defesa preventiva pertence às autoridades
de polícia e abrange "funções positivas (de assistência e beneficência) e funções negativas (de
disciplina e eliminação de todas as formas de atividade anti-social e antijurídica)". A atuação
preventiva distingue-se ainda em "remota ou indireta (eliminação e atenuação das causas da
criminalidade, de desordem social, etc.) e próxima ou direta (vigilância das classes perigosas)" (Ferri,
1928:19).

A defesa eficaz está na eliminação ou atenuação das causas da delinqüência o que se realiza por
meio de "um conjunto de providências (...) que fogem todas à alçada do Código Penal ( LGL 1940\2 )
e que consistem em reformas práticas de ordem educativa, familiar, econômica, administrativa,
política e também jurídica (de direito privado e público)" (Ferri, 1928:53 e 209). A este conjunto de
providências exteriores ao direito penal, Ferri denomina substitutivos penais.18De acordo com a
proposta, o uso da repressão (direito penal administrativo e direito penal comum) constitui a quarta e
última etapa no exercício da defesa social. A ela antecedem as sanções de direito civil e
administrativo e a prevenção direta, de forma que a prevenção social indireta, na forma de
substitutivos penais, constitui o primeiro e principal mecanismo de defesa social contra a
criminalidade.

A teoria dos substitutivos penais é apresentada em Sociologia Criminale (1880), no capítulo dedicado
aos "dados fornecidos pela estatística criminal". Ferri concebe a teoria dos substitutivos penais como
uma forma de orientação do pensamento e da prática cotidiana, na esfera legislativa e administrativa,
por meio da qual rejeita-se o "velho fetichismo da pena" em que se "afronta qualquer fenômeno de
patologia social decretando punições novas ou agravando as existentes". Diferentemente, a proposta
de Ferri "ocupa-se em buscar as causas destes fenômenos, eliminá-las, canalizá-las ou atenuá-las,
agindo eficazmente sobre seus efeitos" (1905:271).

No decorrer de pouco mais de trinta páginas, Ferri percorre inúmeras situações em que o objetivo de
defesa social se alcançaria mais eficazmente sem a intervenção da pena. Os exemplos são dos mais
variados tipos e vão das vantagens da lei de sucessões em relação ao Código Penal ( LGL 1940\2 )
para prevenir os homicídios causados pelo desejo de receber herança, até a defesa da plena
liberdade de opinião como forma de eliminar os crimes de imprensa (1905:267 e 291). De forma
geral, Ferri enuncia o problema, apresenta suas possíveis causas atentando aos mais diferentes
âmbitos - econômico, político, fiscal, familiar, religioso - e então propõe o "substitutivo penal" que
considera muito mais adequado do que a pena para satisfazer à necessidade social de ordem.

Em várias situações, o diagnóstico do problema é bastante semelhante ao que faríamos hoje e,
conseqüentemente, o substitutivo penal não choca. Mas nem sempre. É o que ocorre na proposta de
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interdição do casamento para determinadas pessoas como forma de diminuir o número de
delinqüentes, impedindo a transmissão hereditária do delito (1905:299); a abolição de muitas das
festas populares e sua substituição por divertimentos saudáveis que ajudem a desenvolver o vigor
físico (1905:300); ou ainda a criação de banhos públicos, tendo em vista que os atentados contra as
pessoas são mais freqüentes nos meses mais quentes (1905:301). Ao lado desses exemplos estão
propostas relacionadas à gratuidade da justiça civil, à expansão do sistema de reparação das vítimas
do delito, à institucionalização do "advogado dos pobres", ao desenvolvimento das instituições de juiz
de paz, à simplificação da legislação e ao estabelecimento do processo público e acusatório, como
forma de prevenir os atentados contra a ordem pública, as pessoas e a propriedade, além da
vingança, da calúnia, dos vexames e dos abusos (1905:295-296).

Ferri desenvolve alguns temas com elevado grau de detalhe, pautando a formulação do problema e
a identificação das causas em pesquisas empíricas. É o caso da relação entre o alcoolismo e a
criminalidade. Relacionando o número de processos sobre homicídios e lesões corporais dolosas e a
produção anual de vinho, entre 1849 e 1880 na França, Ferri considera haver demonstrado a
dependência mútua entre estes dois fenômenos - o vinho e o delito - que já havia identificado na
experiência cotidiana. Atribuindo ao alcoolismo o caráter de patologia individual e social, Ferri
identifica causas psicológicas - necessidade de excitação, natural ao homem, mas crônica em
situações de extrema fatiga - causas telúricas - relacionadas ao clima e causas sociais - que se
resumem em miséria e fatiga para as classes baixas e ócio para os ricos. Em face desse quadro,
Ferri passa a avaliar a adequação de vários remédios possíveis, servindo-se de experiências de
países europeus. Os remédios repressivos - "os mais comuns, os mais fáceis, mas também os
menos eficazes e mais estúpidos" (1905:281) - punem os efeitos e não suprimem as causas. Os
remédios fiscais, isto é, o aumento dos impostos sobre a fabricação e a venda do álcool, têm
conduzido à diminuição da qualidade dos produtos, que passam a ser mesclados com líquidos mais
baratos e duplamente tóxicos. Os remédios de polícia, voltados à proibição ou restrição da venda e
do consumo, como os remédios psicológicos, baseados em propaganda pela abstinência, tampouco
são eficazes. Enfim, os remédios terapêuticos, como a criação de estabelecimentos para tratamento
do alcoolismo, são de eficácia muito limitada, tendo em vista que atendem a um número reduzido de
pessoas, se comparado aos milhões que necessitam.

Para Ferri, todos estes remédios têm atuação transitória e eficácia limitada porque para o alcoolismo
- como para o abandono na infância, a vagabundagem e a própria criminalidade - há apenas um
remédio: "o remédio social", isto é, a elevação do nível de vida da população com a diminuição das
horas de trabalho, o aumento dos salários, a transformação da vida familiar em algo mais agradável,
etc. (1905:284). Em mais de um momento Ferri atribui à "transformação das condições econômicas
e, conseqüentemente, políticas e morais" o desaparecimento de causas da criminalidade.19Para o
"período de transição", o que resta é "aplicar um conjunto bem organizado dos remédios menos
ilusórios" dentre aqueles apresentados acima (Ferri, 1905:284).

Para os objetivos deste texto, três aspectos da teoria dos substitutivos penais proposta por Ferri
merecem destaque. Em primeiro lugar, chama a atenção o caminho que percorre o autor: apresenta
o problema, investiga suas causas e busca justificá-las com dados e experiências, e propõe
remédios adequados à atenuação ou eliminação das causas. A premissa fundamental nesse
percurso é dispor do mais amplo conjunto de recursos extrapenais, como um "marido inteligente que,
para conservar a fidelidade de sua esposa, conta com outras coisas além dos artigos do código
penal sobre adultério" (Ferri, 1905:267).

Em segundo lugar, na proposta de Ferri, os mecanismos de prevenção indireta (substitutivos penais)
não têm como objeto o indivíduo, mas um arsenal de regras e práticas sociais, políticas e jurídicas.
Estas são o alvo das reformas. A intervenção sobre o homem - delinqüente, perigoso - ocorre por
meio dos instrumentos de prevenção direta, como o policiamento e a vigilância, e, em última
instância, pela repressão. Essa distinção é relevante e curiosa, tendo em vista o protagonismo da
figura do criminoso para o pensamento positivista e o papel central que ocupa a teoria dos
substitutivos penais na organização da defesa social proposta por Ferri.

O terceiro aspecto diz respeito à utilização do direito como mecanismo de prevenção de certos
comportamentos. Há, em Ferri, um forte rechaço à utilização da pena como meio de prevenção geral
(1905:313 e 1928:221).20Ademais, ao separar os "substitutivos penais" da prevenção (direta) que se
realiza pela atuação das instituições penais, a proposta de Ferri ilumina a distinção entre duas
dimensões atribuídas normalmente à idéia de prevenção. Uma é evitar que ocorram certos fatos por
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meio de instrumentos anteriores a e independentes de qualquer atuação jurídica ou jurisdicional.
Outra é evitar que ocorram certos fatos ameaçando os indivíduos com a intervenção jurídica ou a
imposição de uma sanção qualquer. Para diferenciá-las, na falta de designação melhor, reservo a
idéia de prevenção para os mecanismos externos ao direito e a idéia de dissuasão para o efeito que
a ameaça de intervenção jurídica ou de sanção pode causar. Essa distinção parece ser útil à
compreensão do que denominamos prevenção na tanto esfera civil quanto na penal, razão pela qual
voltarei a este ponto na terceira parte.
2.2 Responsabilidade moral e responsabilidade legal

No embate entre o pensamento clássico e positivista, a responsabilidade é o problema fundamental.
Constitui, aliás, o principal elemento que Ferri utiliza para verificar a influência da "escola criminal
positivista" nas reformas legislativas do período (Ferri, 1928:63, 216).21A centralidade do tema parece
derivar de sua estreita relação com a forma de justificar o direito de punir e com o estabelecimento
das funções e finalidades da punição.22A disputa traduz-se na definição do critério que deve guiar o
direito na responsabilização dos indivíduos. De um lado estão os clássicos e responsabilidade moral.
De outro estão os positivistas e a responsabilidade legal.

Entre os juristas clássicos, o livre arbítrio, a liberdade moral do homem, constitui a base da
responsabilidade. Parte-se, portanto, de que o homem é livre para querer o bem ou o mal e,
escolhendo o mal, é responsável por sua escolha e deve ser punido. E será mais ou menos
responsável e punível de acordo com sua maior ou menor liberdade ao escolher pelo mal (Ferri,
1905:319).

Os positivistas, por sua vez, consideram inaceitável a utilização do livre arbítrio como critério para
julgar os atos humanos por três razões principais. A primeira arrima-se na ausência de unanimidade
sobre a existência do "livre arbítrio" que, além da impossibilidade de demonstração científica, é
objeto de contestação por parte de teólogos e filósofos. Para Ferri, estes elementos, por si mesmos,
deveriam impedir que o legislador fundamente a função cotidiana da justiça penal no livre-arbítrio
(Ferri, 1928:57 e 199). A segunda deriva da principal conclusão dos estudos da antropologia criminal:
o delinqüente é um anormal, de forma permanente ou transitória, mas sempre um anormal. Esta
conclusão científica impediria qualquer tentativa de distinguir as condições da vontade e da
inteligência no cometimento do crime (Ferri, 1928:212). E a terceira, de ordem eminentemente
prática, assenta-se na paralisia da justiça penal que a responsabilidade moral impõe. E isto porque,
ao lado da incapacidade do legislador e do juiz avaliarem a culpa moral, as observações científicas
alargam cada vez mais o círculo de anomalias e enfermidades psíquicas (Ferri, 1928:210 e 218).23

No exame da "ação psíquica do criminoso", Ferri distingue quatro tipos psicológicos de delinqüentes:
"os voluntários ou dolosos (com vontade mais ou menos anormal), os involuntários ou culposos (por
defeito de atenção e previdência), os conscientes mas de vontade imatura (idade menor) ou doente
(por loucura ou psicopatia lúcida, loucura moral, psiconeuropatia etc.); inconscientes (por infância,
idiotia, automatismo psíquico, delírio com doença mental ou comum)" (1928:208). Uma avaliação
ética reflete a escala de reprovação - máxima no tipo voluntário e mínima no tipo inconsciente - de
origens medievais que foi trasladada pela escola clássica à justiça penal. De acordo com Ferri, a
escola clássica, ao repetir esta avaliação ética como avaliação jurídica de determinados indivíduos,
permitiu que nos Códigos Penais de todo o mundo se estabelecesse que apenas os "delinqüentes
voluntários" e, excepcionalmente, os "involuntários" estivessem sujeitos às normas penais.24

Para os positivistas, a "responsabilidade moral" pressupõe que a justiça humana disponha da
onisciência de Deus e seja, portanto, capaz de medir a culpa moral dos indivíduos. A impossibilidade
do desempenho de tal tarefa aliada à imperativa necessidade de prover a defesa social, justificaria,
para Ferri, a proposta de que todos os autores de crimes estejam subordinados às mesmas normas
jurídicas, sofram as conseqüências e respondam, perante a sociedade, qualquer que seja sua
condição fisiopsíquica de menoridade, loucura, anomalia, etc. (Ferri, 1928:57, 209 e 215).

A proposta da escola positiva, ao estabelecer a "defesa social contra o criminoso" como fim último da
justiça penal, elimina a escala de imputabilidade moral para substituí-la pela escala de periculosidade
dos delinqüentes. À "potência ofensiva" dos indivíduos deveria adaptar-se a organização das
sanções repressivas na lei penal. Dessa forma, independentemente da figura jurídica do crime
cometido - da simples injúria ao homicídio - a definição da sanção realiza-se, na lei, de acordo com o
grau de periculosidade que apresenta cada categoria de criminoso e, no judiciário, de acordo com as
características particulares do indivíduo. No primeiro momento, a atribuição de periculosidade
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corresponde às cinco categorias antropológicas de delinqüentes - o delinqüente nato, delinqüente
louco, delinqüente habitual, delinqüente ocasional e delinqüente passional.25No segundo momento, o
juiz deve avaliar a "potência ofensiva" em cada indivíduo o que permite à sanção variar do perdão ao
seqüestro perpétuo. Dessa forma, "se o criminoso (...) se demonstra muito pouco perigoso para o
futuro, a lei deve admitir o perdão, que é (...) uma forma jurídica de condenação, em razão de atribuir
ao acusado a consumação do crime, em virtude de o poder obrigar à reparação do dano" (Ferri,
1928:300). No outro extremo, para os delinqüentes muito perigosos, a lei deve autorizar e o juiz
determinar o seqüestro por tempo absolutamente indeterminado, "que para os incorrigíveis e
incuráveis pode equivaler ao seqüestro perpétuo" (Ferri, 1928:300).

A eliminação da responsabilidade moral e sua substituição pela responsabilidade legal não foi
incorporada plenamente à legislação italiana, tampouco à brasileira. Lá, o Projeto preliminar do
Código Penal ( LGL 1940\2 ) italiano (1921), formulado por comissão presidida por Ferri, foi
substituído em 1925 pelo projeto apresentado pelo Ministro da Justiça Professor Alfredo Rocco.
Promulgado em 1930, o Código Rocco conservou o princípio tradicional da responsabilidade moral
como condição da responsabilidade penal e acrescentou "inovações práticas positivistas", como as
medidas de segurança para os mais perigosos e moralmente irresponsáveis (Ferri, 1928:63). Aqui, a
posição intermediária também prevaleceu. De acordo com Basileu Garcia, o Código penal de 40
mostrou-se indiferente à "interminável e insolúvel controvérsia metafísica entre o determinismo e o
livre-arbítrio" e optou pela "liberdade da vontade como base insubstituível da responsabilidade, mas
de modo empírico isento de preocupações filosóficas" (respectivamente, Exposição de Motivos,
Código Penal ( LGL 1940\2 ) , 1940, n. 04 e Garcia, 1982:356).26

3. A responsabilidade civil é independente da criminal, em que termos?

Desde o final do século XVIII, a responsabilidade civil é percebida como independente da criminal.
De lá para cá, os termos desta independência variaram, como relatam Tunc e Viney e, ao que
parece, como revelam os trabalhos de Ferri. As teses e os argumentos da criminologia positivista
recuperados aqui não acentuam a cisão entre as esferas civil e penal, ao contrário. Na formulação de
suas propostas, Ferri não identifica condutas, sanções e formas de tratamento próprios,
característicos ou, ainda, da essência do direito penal ou do direito civil. Em diferentes passagens,
entrelaça instrumentos de uma e outra esfera na organização da defesa social, insiste na reparação
do dano proveniente do delito, no rechaço à idéia de punição e na aceitação do perdão como
resposta juridicamente válida e adequada em determinados casos.27

Atualmente, o tema ganha novos contornos. Do lado civil, começa-se a identificar caráter punitivo em
decisões judiciais sobre indenização por danos extrapatrimoniais.28Do lado penal, temas como
conciliação e transação, reparação do dano e indenização da vítima ganham destaque na
formulação de políticas criminais.29Ademais, no âmbito dos estudos criminológicos, conhecer as
novas feições do direito civil e os temas situados em sua fronteira com direito penal assume especial
relevância. Pois há uma forte tendência em considerar algumas características direito civil
adequadas e, sobretudo, muito bem-vindas, à esfera penal. Apenas para que se tenha uma idéia de
como esta questão se coloca do lado penal, reproduzo uma síntese do "interesse da esfera civil" no
pensamento de Louk Hulsman:30"(...) o civil deixa às partes o controle de seu conflito: elas guardam,
nesse sistema, a possibilidade de definir o problema, elas permanecem em contato, não são
forçadas a aceitar o modo de ver do juiz, podem a qualquer momento interromper o processo; elas
permanecem, mesmo após o julgamento, em uma posição de negociação. Ademais, o juiz civil deve
levar em conta os interesses dos dois adversários. Não se deve idealizar o sistema civil, que também
é alienante. Mas em relação ao penal, constitui um mal menor".31

Para dar início ao debate sobre os termos da independência entre o direito civil e penal, seleciono
dois temas abordados por Tunc e Viney e mencionados ao longo deste texto. O primeiro diz respeito
"ao que cabe a cada uma", isto é, à possibilidade de uma mesma ação gerar responsabilidade civil e
penal (Tunc, 1989: 48) ou, nos termos de Viney, à associação de ambas as instituições na "luta
contra os mesmos comportamentos" (1995:120). Focalizando os objetivos que se propõem a
alcançar - ou as funções que consideram desempenhar - o segundo tema aborda, de forma muito
especulativa, o significado da idéia de "prevenção" em cada uma das esferas.
3.1 A independência das esferas civil e penal no direito brasileiro

No Brasil, a independência de procedimentos e a cumulatividade de sanções constituem a regra
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geral que disciplina a relação entre as esferas civil e penal (administrativa também, mas essa seria
uma outra história). Isto significa que um mesmo fato pode dar ensejo a ambas responsabilidades,
que os procedimentos podem realizar-se simultaneamente e que a sanção penal pode cumular-se à
obrigação de indenizar determinada pela esfera cível. Ao lado desta regra geral, os art. 63 a 68 do
Código de Processo Penal ( LGL 1941\8 ) regulam, de maneira específica, as condições desta
relação.

O primeiro artigo estabelece que a sentença penal condenatória transitada em julgado servirá como
título executivo na esfera cível. Isto é, terminando o processo penal em condenação, a sentença
proferida pelo juiz penal pode ser levada ao juízo cível para que defina o valor da reparação do dano,
sem nova discussão sobre os fatos ou sobre a existência de obrigação de reparar (art. 63, do CPP (
LGL 1941\8 ) ).33No entanto, não é necessário esperar a condenação criminal para pleitear a
reparação do dano no juízo cível. A ação civil poderá se proposta no juízo cível, independentemente
da esfera penal. Neste caso, estabelece o art. 64, do CPP ( LGL 1941\8 ) a possibilidade de
suspensão da ação civil de reparação até o julgamento definitivo da ação penal. Isto é, o juiz da ação
civil, ao tomar conhecimento da ação penal, pode suspender o procedimento até o término da ação
penal.34

Os demais artigos disciplinam os efeitos da esfera penal face à esfera civil em caso de absolvição.
No sistema jurídico-penal brasileiro, distinguem-se seis diferentes fundamentos para a absolvição.35

E, de acordo com esse fundamento, a sentença penal poderá fazer ou não coisa julgada no cível,
isto é, o que for decidido na esfera penal não poderá voltar a ser discutido na esfera civil. Há apenas
duas hipóteses em que isto ocorre.

A primeira delas está prevista expressamente no Código de Civil: "a responsabilidade civil é
independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre
quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal" (art. 935 do
CC/2002 ( LGL 2002\400 ) e art. 1.525 do CC/1916 ( LGL 1916\1 ) ). No que diz respeito à existência
do fato e à autoria, portanto, o que foi decidido na esfera penal não poderá ser rediscutido na esfera
cível.36A segunda hipótese diz respeito à sentença penal absolutória que reconhece a exclusão de
ilicitude, ou seja, nas hipóteses em que o agente pratica o fato em estado de necessidade,37em
legítima defesa,38em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito (art. 23 do
CP ( LGL 1940\2 ) ). Nesses casos, de acordo com o art. 65 do CPP ( LGL 1941\8 ) , a sentença
penal faz coisa julgada no cível.

Dessa forma, havendo absolvição na esfera penal fundamentada na inexistência do fato ou da
autoria ou nas causas de exclusão ilicitude, a questão não poderá ser rediscutida na esfera cível pois
a decisão penal fez coisa julgada. Nas demais situações, a ação civil poderá ser proposta, não
obstante a sentença absolutória no juízo criminal.39

O Código de Processo Penal ( LGL 1941\8 ) de 1941 regulamenta, portanto, as situações em que a
esfera penal prevalece sobre a civil e as situações em que é possível recorrer à esfera cível, em
busca de reparação do dano, ainda que a decisão penal tenha sido absolutória. No primeiro caso, à
esfera civil não é facultado analisar ou discutir sobre o fato, mas apenas determinar o valor da
reparação (caso de condenação penal). No segundo, a esfera penal decide não punir mas deixa
aberta na esfera civil a possibilidade de nova análise e discussão do fato e, logo, de reparação
(casos de absolvição penal em que não há coisa julgada). Antes do advento deste Código, a
prevalência da esfera penal sobre a civil era absoluta. Miguel Reale, em parecer de 1952, explica
que nesse período tinha-se "como verdade o que decidiu a justiça repressiva" pois predominava o
"interesse público".40

O Código de Processo Penal ( LGL 1941\8 ) brasileiro, também inspirado na reforma legislativa
italiana do Ministro Rocco, quis "evitar que se torne ilusório o direito à reparação do dano" mas
manteve a separação entre ação penal e ação civil ex delicto. Explica a Exposição de Motivos que "a
invocada conveniência prática da economia de juízo não compensa o desfavor que acarretaria ao
interesse da repressão a interferência de questões de caráter patrimonial no curso do processo
penal" (Exposição de Motivos, CPP ( LGL 1941\8 ) , 1941: item VI). No pano de fundo parece estar a
cisão ontológica entre a intervenção jurídica de caráter público que pune um atentado à ordem social
e a intervenção jurídica de caráter privado que determina a reparação de um dano: a bicentenária
distinção entre "punição" e "reparação".
3.2 A prevenção como função da responsabilidade civil e penal
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Tunc (1989: 49), ao abordar o tema da "convergência de objetivos entre as responsabilidades civil e
penal", enfatiza ser a punição de uma pessoa culpável objetivo clássico atribuído à responsabilidade
penal. A mudança vem com o progresso da "psicologia e da sociologia" e com o "espírito da defesa
social". A partir desse momento, volta-se para as medidas que impedem e desencorajam o
cometimento de crimes: a autorização para punir é, enfim, substituída pela reeducação e pela
reinserção social. A responsabilidade civil, por sua vez, visa essencialmente indenizar uma vítima de
dano e, secundariamente, dissuadir os comportamentos anti-sociais pela ameaça de uma ação de
indenização. De acordo com o prognóstico de Tunc, o avanço dos seguros cobriria cada vez mais os
casos de indenização por danos corporais, de forma que a prevenção restaria, nesse domínio, a
única função da responsabilidade civil. É nesse ponto que a responsabilidade civil reúne-se ou
confunde-se com a penal.41

Se prevenir é um objetivo comum, um bom começo de investigação seria identificar se nos referimos
aos mesmos mecanismos e efeitos quando atribuímos essa função às esferas civil e penal. Retomo
aqui a distinção entre prevenção e dissuasão esboçada anteriormente a propósito dos substitutivos
penais de Ferri. Vale a pena notar, nesse sentido, que tanto Tunc quanto Püschel, utilizam o termo
'dissuasão' para caracterizar a prevenção que se realiza pela responsabilidade civil (Püschel,
2005:94 e Tunc, 1989:133). A política de prevenção pela dissuasão englobaria, de acordo com Tunc,
tanto a prevenção denominada específica - que resulta da ameaça de uma sanção - quanto a
prevenção geral - baseada no cálculo do custo de diferentes atividades que, em uma economia de
mercado, eliminaria certas atividades perigosas (Tunc, 1989:135). Em ambos os casos, Tunc
enfatiza que os mecanismos dissuasivos constituem uma das técnicas que pode ser utilizada em
uma política de prevenção.

Na seqüência, e este é o ponto de extremo interesse se comparado à esfera penal, Tunc passa a
analisar a pertinência, a adequação e os efeitos desta função em diferentes conjuntos de problemas:
infrações violentas, questões financeiras, difamações, violações da vida privada, erro e danos
acidentais. A dissuasão via ameaça de reparação teria, portanto, efeitos distintos de acordo com a
natureza do problema. Nessa linha, seria necessário admitir que a possibilidade de intervenção
jurídica não gera efeitos preventivos em todos os tipos de problemas. E quando gera, não o faz do
mesmo modo ou com a mesma intensidade.

Na esfera penal, a "prevenção" é objeto de inúmeras teorias, classificações e mal-entendidos. Para
os autores mais ou menos distanciados do senso comum penal, o papel fundamental das teorias da
prevenção é de legitimação do sistema punitivo. No início da década de 90, o criminólogo Alessandro
Baratta, a propósito do debate entre as funções instrumentais e simbólicas do direito penal, anunciou
a crise irreversível em que se encontrariam as três teorias de legitimação instrumental do sistema
punitivo: prevenção especial positiva (ressocialização), prevenção geral negativa (intimidação geral
pela ameaça da pena) e prevenção especial negativa (neutralização, incapacitação, intimidação
específica). Limito-me às considerações de Baratta sobre a "prevenção geral negativa" por ser a
base do consenso que se forma ao redor do sistema penal atual e, principalmente, por ser a mais
próxima à noção de prevenção a que se refere Tunc.

De acordo com a teoria da intimidação geral, ou da prevenção geral negativa, "a defesa social se
realizaria pela ameaça da pena e/ou pelo espetáculo de sua aplicação que criaria uma
contra-motivação aos potenciais infratores, ou seja, a todos aqueles sujeitos que, ainda não sendo
autores de infrações, pode-se imaginar que não tenham uma atitude de lealdade em relação ao
ordenamento" (Baratta, 1991: 50). Para Baratta, esta função consiste em uma hipótese empírica não
verificada e, ademais, inverificável. Não há, segundo ele, como fornecer evidências empíricas de que
a realização desta função contribua a alcançar sua finalidade imediata: a defesa social.42

Esta mesma dificuldade de demonstração empírica parece atingir a responsabilidade civil. É o que
parece indicar a forma como Tunc descreve a intensidade dos efeitos dissuasivos naqueles grupos
de problemas, referindo-se a exemplos da vida cotidiana e experiências de países europeus como
regras gerais de funcionamento da dissuasão (Tunc, 1989:135 e 137).

Enfim, as diferentes "teorias da prevenção" elaboradas como forma de legitimar o sistema punitivo
realizam-se exclusivamente pela "ameaça da pena", ignorando a prevenção que se realiza antes e
fora da intervenção penal. As limitações da dissuasão pela sanção, como forma de prevenção de
comportamentos anti-sociais, não passaram desapercebidas por Tunc, nem por Ferri, mas não
atingiram, ainda, o consenso que em torno dela se forma na justiça penal atual.
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Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. Para uma primeira aproximação à recepção da criminologia
positivista no Brasil, MACHADO, Maíra Rocha. A pessoa-objeto da intervenção penal, Revista
DireitoGV, v. 1, n. 1, maio de 2005, p. 79-90. Uma análise sistemática dos autores brasileiros que
receberam estas teorias pode ser encontrada em ALVAREZ, Marcos César. Bacharéis,
criminologistas e juristas - saber jurídico e nova escola penal no Brasil. Coleção Monografias
IBCCRIM. São Paulo, n. 25, 2003.

32. Este breve estudo foi preparado no âmbito do projeto de pesquisa Política Criminal e Integración
Regional en el Mercosur: Tortura y Corrupción (Buenos Aires: INECIP, 2004) desenvolvido por mim e
por Carolina Haber, a quem agradeço a possibilidade de discutir este e outros temas.

2. GARCIA, Basileu. Instituições de direito penal. São Paulo: Max Limonad, 1982, p. 654.

3. PÜSCHEL, Flávia. Funções e princípios justificadores da responsabilidade civil e o art. 927
parágrafo único do Código Civil ( LGL 2002\400 ) , Revista DireitoGV, v. 1, n. 1, maio de 2005, p.
91-107.

4. Textualmente: "... como resultado das pesquisas desenvolvidas no campo da criminologia, a partir
dos positivistas do século XIX, desaparecem os fundamentos de três dessas funções tradicionais da
responsabilidade: a punição, a vingança e o restabelecimento da ordem social" (PÜSCHEL,
2005:92).

6. TUNC, André. La responsabilité civile. 2. ed. Paris : Economica, 1989, p. 133 e 142.

7. VINEY, Geneviève. Traité de droit civil. Introduction à la responsabilité. 2. ed. Paris: L.G.D.J, 1995.

8. Sobre os possíveis sentidos do conceito de autonomia a propósito da relação entre o direito penal
e o sistema político, ver PIRES, Álvaro. A racionalidade penal moderna, o público e os direitos
humanos, Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 68, março de 2004, p. 50.

9. PIRES, Álvaro. (1998), La formation de la rationalite penale moderne au XVIII siècle. Histoire des
savoirs sur le crime et la peine. v. 2. Perspectives criminologiques. Ottawa: Les Presses de
L'Université d'Ottawa, p. 94. Ver também Cesare BECCARIA (1764). Dos delitos e das penas (trad.
Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa). São Paulo: Martins Fontes, 1999.

10. Ver, nesse sentido, a reflexão de Pires (2005) sobre o conceito de punição em Globalização,
sistema penal e ameaças ao estado democrático de direito. Maria Lúcia Karam (org.). Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2005, p. 191-220. Utilizando outras distinções - repreensível/não repreensível e
punição/recompensa - o autor busca observar o conceito de punição sem naturalizar seu conteúdo.
O que lhe permite sustentar que a "simples reparação (total ou parcial) de um dano pode contar (ser
comunicada) como punição".

11. VINEY não indica nomes ou obras que representem a "criminologia positivista", tampouco o faz
TUNC. A única referência bibliográfica, realizada por VINEY, é ao trabalho de Paul Fauconnet - La
responsabilité (étude sociologique) - publicado em 1920 e considerado o "eco da doutrina italiana dos
anos 1880 na França". O autor foi um dos mais fiéis discípulos de E. Durkheim e para a redação do
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trabalho citado, Fauconnet utilizou o manuscrito do curso de Durheim sobre a "teoria das sanções".
De qualquer forma, de acordo com Digneffe (1998:394), neste trabalho, Fauconnet problematiza a
noção de responsabilidade individual e distancia-se tanto da escola clássica quanto da escola
positivista DIGNEFFE, Françoise. Durkheim et les débats sur le crime et la peine. Histoire des savoirs
sur le crime et la peine. v. 2. Perspectives Criminologiques. Ottawa: Les Presses de L'Université
d'Ottawa, 1998.

12. Utilizo aqui a edição portuguesa de Princípios de direito criminal. O criminoso e o crime(1928),
editada pela Saraiva em 1931 e, para as citações, a adaptação para o português do Brasil preparada
pela editora Russell e lançada em 2003. Na referência autor/data, mantenho a data da edição
original, 1928. E a segunda edição francesa, publicada pela Félix Alcan em 1905 de Sociologie
Criminelle (1880). O prefácio dessa edição foi redigido pelo próprio autor, razão pela qual mantenho
o ano 1905 na referência autor/data. Não foi encontrada tradução ao português ou ao espanhol nos
acervos da USP, UnB, Biblioteca Nacional, STF e TJSP. As citações dessa obra foram, portanto,
traduzidas livremente.

13. A importância das pesquisas desenvolvidas por FERRI pode ser evidenciada pela menção que
recebe ao final de Punishment and Social Structure de Georg Rusche e Otto Kirchheimer de 1939. A
relação entre as variações na taxa de criminalidade e a intensificação da punição constitui um dos
principais fios condutores da extensa pesquisa realizada nessa obra. Na contramão do senso comum
penal da época e dos nossos dias, os autores concluem que as variações na política penal não têm
qualquer influência efetiva sobre a taxa de criminalidade. A esse resultado, insistem RUSCHE e
KIRCHHEIMER, já havia chegado FERRI no final do século XIX, o que fizeram foi confirmá-lo em
escala mais ampla... Literalmente: "Our investigation has thus substantiated on a still broader basis
the conclusions which Ferri has reached at the end oh the nineteen century on the basis of Italian
experiences, that the politics of punishment and its variations have no effective influence on the rate
of crime. Changes in penal praxis cannot seriously interfere with the operation of the social causes of
delinquency". RUSCHE, Georg e KIRCHHEIMER, Otto (1939). Punishment and social structure.
London: Transaction Publishers, 2003, p. 204. Há tradução ao português: Punição e estrutura social
(tradução e revisão técnica de Gizlene Neder). Coleção Pensamento Criminológico, n. 3. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos Editora, 1999.

14. Esta "grande corrente científica, que em toda a parte se chamou e se chama 'a Escola Clássica
Criminal', desde que eu a denominei, e com sentimento de admiração...", reúne Cesare Beccaria,
Francesco Carrara, e Enrico Pessina (Ferri, 1928:39, 45). Sobre esse ponto, Roberto Lyra registra
que a Escola Clássica "nunca existiu": "A denominação e a organização dela partiram do adversário,
abrangendo todo o passado, desdenhosa na pejoração e maliciosa no intuito de incompatibilizar com
o novo pensamento tudo quanto ficou atrás das fronteiras positivistas fixadas no terreno movediço da
doutrina criminal". Roberto LYRA. Novas escolas penaes. Rio de Janeiro: Canton e Reile, 1936, p.
40. No mesmo sentido, Zaffaroni e Batista referem-se à Escola Clássica como uma invenção de Ferri
para abranger todos os autores não-positivistas. "Essa invenção não passou de uma atitude
autoritária de quem considerava ser o único dono da verdade científica (...). Embora hoje se continue
fazendo referência a uma escola clássica como antagônica à escola positiva, o certo é que a primeira
só existiu na cômoda rotulação autoritária de Ferri". Cf. ZAFFARONI, Eugenio Raúl e BATISTA, Nilo.
Direito penal brasileiro I. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 576.

15. Referindo-se às leis e códigos penais que incorporaram os ideais positivistas, FERRI
considera-os o "prelúdio, pela lei natural e histórica da gradualidade, a uma não longínqua reforma
fundamental, que corresponda àquela, da mesma forma utilíssima nos seus propósitos e nobilíssima
nos seus intentos, que na ciência e nas leis se realizou depois de Beccaria" (Ferri, 1928:42).

16. Ferri adiciona, em nota de rodapé, ser esta "a razão fundamental do acordo prático entre o
fascismo e a Scuola Positiva na defesa social contra a criminalidade" (Ferri, 1928). Essa é a única
menção explícita ao fascismo encontrada por hora nos trabalhos de Ferri analisados aqui. No
entanto, Digneffe (1998:240) indica que, no final da década de 20, Ferri "não hesita em registrar sua
simpatia pelo novo regime de Mussolini". O trecho citado por Digneffe está na última edição de
Sociologie Criminelle, de 1929, em que Ferri revela haver desaparecido a influência do partido
socialista, uma vez que "ele nunca soube como fazer uma revolução nem assumir a
responsabilidade pelo poder... a tarefa de prevenção social da criminalidade começou a ser realizada
pelo governo fascista". No Brasil, este aspecto da biografia de Ferri é registrado por Zaffaroni e
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Batista,(2003:577).

17. Há várias teses sustentadas por Ferri em Princípios... que seriam dignas de nota. Limito-me a
indicar brevemente algumas delas. Ferri defende, em primeiro lugar, a obrigatoriedade estatal de
impor a indenização do dano a cada condenado, como impõe a execução da pena. Neste ponto, a
escola positiva contraria o entendimento da escola clássica, segundo o qual a indenização do dano
decorrente do delito constitui uma relação de direito privado (entre o delinqüente e a vítima) que não
diz respeito, portanto, à justiça penal. Considerando o isolamento celular contínuo uma das
aberrações do século XIX, propõe a substituição do seqüestro carcerário pelas colônias agrícolas
com trabalho ao ar livre. E, por fim, sustenta que a pena deve ser proporcional não apenas à
gravidade objetiva e jurídica do crime, "mas sobretudo à personalidade, mais ou menos perigosa, do
delinqüente". E para tanto o seqüestro carcerário deve perdurar por tempo indeterminado, "quer
dizer, enquanto o condenado não estiver readaptado à vida livre e honesta, da mesma maneira que
o delinqüente entra no hospital não por um lapso prefixo de tempo, o que seria absurdo, mas durante
o tempo necessário para readaptar-se à vida ordinária" (Ferri, 1928:55).

18. Na edição francesa de Sociologie... a expressão "sostitutivi penale" foi traduzida como
"équivalents de la peine". No presente texto, seguimos a edição portuguesa de Princípios... que,
traduzida diretamente do italiano, utiliza o termo "substitutivo" e, com isso, preserva a idéia central da
teoria.

19. Em outro trecho: "Quando a socialização do trabalho (com a socialização dos meios de
produção) der ao homem não apenas o direito mas o dever de trabalhar, a vagabundagem, sob a
forma epidêmica atual, não será mais possível" (Ferri, 1905:290).

20. "...admitindo também que a ameaça legal de uma pena tenha toda a eficácia de prevenção geral
como se diz (enquanto a observação dos fatos demonstra o contrário), há o fato de que, se alguém
comete um crime, isso acontece porque a norma penal - nas precisas circunstâncias não o deteve"
(Ferri, 1928:221).

21. Os únicos que acompanharam plenamente as propostas da "escola positiva" foram o novo
Código Penal ( LGL 1940\2 ) para a Rússia (1927), o Projeto de Código Penal ( LGL 1940\2 ) para
Cuba (1926), além do "Projeto Ferri" de 1921 que não chegou a ser promulgado. (Ferri, 1928:208).

22. A relação entre responsabilidade e função da pena não é enfatizada por Ferri. Em um trecho
refere-se às "justificativas do direito de punir" para explicar a posição da filosofia tradicional e da
escola clássica sobre o livre arbítrio (1905:318). Em outro trecho, insere uma frase explicativa à
palavra "responsabilidade" em que se lê "...isto é, das condições nas quais o indivíduo é passível de
medidas de conservação e de defesa que, em face dos delitos por ele cometidos, podem e devem
ser utilizadas pelo Estado" (1905:342).

23. "...em todo delinqüente a observação fisiopsíquica, feita pelos entendidos, denotará sempre
qualquer anomalia mais ou menos evidente (anatômica, fisiológica, endocrinológica, psíquica) ou
permanente ou transitória. E a responsabilidade como efeito moral de imputabilidade por
normalidade de consciência e vontade, nunca se teria" (Ferri, 1928:210).

24. Os dois últimos tipos não pertenciam à justiça penal até que criminalistas clássicos
contemporâneos a Ferri admitiram que a autoridade judiciária, ou mesmo a autoridade
administrativa, se ocupasse deles por meio das medidas de segurança (Ferri, 1928:208).

25. A classificação antropológica dos criminosos foi proposta por Ferri a partir do estudo das
anomalias somáticas e psíquicas que Lombroso atribuiu ao "tipo criminal" na primeira edição do
Uomo delinqüente (1876). Muito sucintamente, de acordo com Ferri, o delinqüente nato ou instintivo
ou, ainda, por tendência congênita apresenta o mais alto grau de periculosidade. Sua tendência
criminal é efeito quase exclusivo de suas condições de anormalidade fisiopsíquica, considerando que
o ambiente físico e social concedem-lhe apenas o incentivo e não qualquer causa determinante. O
delinqüente louco é levado ao crime pela conjunção de dois fatores: a enfermidade mental, que pode
assumir a forma de alienação mental ou psicopatia, e a atrofia do senso moral, que se caracteriza
pela não repugnância à idéia e à execução criminosa. O delinqüente habitual "em seu tipo mais
freqüente, é um indivíduo que (...) começa, de rapaz, com leves faltas (mendicidade, vagabundagem,
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furto simples etc.); depois - pela deletéria influência das prisões (...) e a dificuldade de encontrar um
trabalho regular (...) recai obstinadamente no crime..." (Ferri, 1928:243-244). Ferri divide esta
categoria em quatro outras, em que variam o grau de periculosidade e incorrigibilidade. O
delinqüente ocasional, como qualquer outro delinqüente, tem anomalias biopsíquicas congênitas ou
adquiridas. No entanto, deve sua atividade criminosa, dificilmente repetida, às circunstâncias do
ambiente em que se encontra, isto é, à injusta provocação, às necessidades familiares ou pessoais,
entre outras. São, portanto, menos perigosos e mais propensos à readaptação social. O delinqüente
passional, por fim, apresenta o menor grau de periculosidade e o maior grau de readaptabilidade.
Estes delinqüentes não reincidem, pois não é possível que se repitam as "extraordinárias
circunstâncias a que foram arrastados pela tempestade psicológica" (Ferri, 1928:249). Dentre os
passionais estão os delinqüentes políticos que cometem delitos para realizar seu ideal, sem motivos
de utilidade ou de vantagens egoística (Ferri, 1928:243-249). O termo "periculosidade", inicialmente
"temibilidade", foi criado por Garofalo em 1880 e passou a constituir conceito fundamental na escola
positiva.

26. "3. Coincidindo com a quase totalidade das codificações modernas, o projeto não reza em
cartilhas ortodoxas, (...). Ao invés de adotar uma política extremada em matéria penal, inclina-se
para uma política de transação ou de conciliação. Nele, os postulados clássicos fazem causa comum
com os princípios da Escola Positiva. 4. Do ponto de vista ético-social, a autonomia da vontade
humana é um a priori em relação à experiência moral, como o princípio da causalidade em relação à
experiência física. Sem o postulado da responsabilidade moral, o direito penal deixaria de ser uma
disciplina de caráter ético para tornar-se mero instrumento de utilitarismo social ou de prepotência do
Estado. Rejeitado o pressuposto da vontade livre, o código penal seria uma congérie de ilogismos.
(...)" (Exposição de Motivos, Código Penal ( LGL 1940\2 ) , 1940, n. 03 e 04).

27. Esta nova forma de posicionar-se face à distinção entre o direito penal e civil é formulada de
maneira explícita por Ferri nos seguintes termos. "Este é precisamente o primeiro serviço prestado
pela escola positivista que insiste (...) sobre a necessidade prática, apoiada pela lógica e pela teoria,
de reunir em um sistema todos os diferentes meios de defesa que a sociedade pode dispor contra os
atos antijurídicos: assim, longe de separar de forma quase irrevogável os meios preventivos dos
repressivos, os meios defensivos dos punitivos, ela os coordena em um todo orgânico e os faz
concorrer à defesa da sociedade contra o delito" (1905:457). Na doutrina penal brasileira, este
posicionamento foi registrado por Raul Machado: "E se Ferri e outros autores da Escola Positiva
sustentam não haver separação absoluta entre direito civil e direito penal, querem com isso significar
que os meios preventivos e repressivos, civis e penais, constituem um só sistema de meios
adequados à função social da ordem". MACHADO, Raul A culpa no direito penal, São Paulo, 1943,
p. 03.

28. PÜSCHEL, 2005:102, nota 18.

29. Nesse sentido, SANZBERRO, Guadalupe Pérez. Reparación y conciliación en el sistema penal
¿Apertura de una nueva vía? Granada: 1999. Nesse trabalho, a autora analisa as possibilidades de
integração da reparação e dos procedimentos de resolução autônoma do conflito gerado pelo delito
pelas pessoas diretamente envolvidas no marco do sistema penal. Como a própria autora enfatiza,
trata-se de encontrar "alternativas dentro do sistema penal". E também SUMALLA, Josep Tamarit. La
reparació a la víctima en el dret penal. Estudi i crítica de les noves tendències político-criminals.
Generalitat de Catalunya, 1993. Vale lembrar que ambos os trabalhos destacam a contribuição da
"escola positivista italiana" na inserção da reparação do dano proveniente do delito no sistema penal.

30. No início da década de 70 alguns autores realizaram o primeiro diagnóstico do sistema penal a
indicar uma diferença considerável entre os objetivos a ele atribuídos, o funcionamento da doutrina
penal e a realidade social deste funcionamento. Uma das vertentes dessa nova ciência penal tem em
Louk Hulsman seu principal expoente.

31. BERNAT de CELIS, Jacqueline. Les grandes options de la politique criminelle. La perspective de
Louk Hulsman, Archives de politique criminelle, n. 05, 1982, p. 39. Jacqueline CELIS escreveu com
HULSMAN o livro clássico do movimento abolicionista Penas perdidas. O sistema penal em questão
(1985).

33. O Código Penal ( LGL 1940\2 ) estabelece quais os efeitos da condenação penal que repercutem
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na esfera civil. Dessa forma, no art. 91, determina que "são efeitos da condenação: I - tornar certa a
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime" (...). Trata-se do surgimento do título executivo
mencionado, que possibilita o ingresso da ação cível sem que se discuta o fato, mas tão-somente o
valor devido.

34. Vale ressaltar que, em ambos os casos - execução da sentença penal condenatória (art. 63 do
CPP ( LGL 1941\8 ) ) ou propositura da ação civil (art. 64 do CPP ( LGL 1941\8 ) ) - sendo pobre o
titular do direito à reparação dano, ao Ministério Público caberá promovê-las, a requerimento do
titular (art. 68 do CPP ( LGL 1941\8 ) ). De acordo com o art. 32, §§ 1.º e 2.º, do CPP ( LGL 1941\8 ) ,
será considerada pobre a pessoa que "não puder prover às despesas do processo, sem privar-se
dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família". E acrescenta que será prova
suficiente da pobreza "o atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido".

35. Os fundamentos da absolvição, listados no art. 386 do Código de Processo Penal ( LGL 1941\8 )
, são os seguintes: I - estar provada a inexistência do fato; II - não haver prova da existência do fato;
III - não constituir o fato infração penal; IV - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração
penal; V - existir circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena; VI - não existir prova
suficiente para a condenação.

36. No mesmo sentido, o art. 66 do CPP ( LGL 1941\8 ) estabelece que a "inexistência material do
fato" reconhecida em sentença penal absolutória constitui obstáculo à propositura da ação civil.

37. Embora esteja obrigado a aceitar a sentença penal que reconheceu ter o réu agido em estado de
necessidade, o juiz cível poderá obrigá-lo a ressarcir o dano, com direito a ação regressiva contra o
terceiro que provocou a situação de perigo. Assim, ainda que o Código Civil ( LGL 2002\400 )
reconheça que o ato praticado em estado de necessidade não é ato ilícito, prevê, nos arts. 929 e
930, a reparação do prejuízo por quem o causou, cabendo ação regressiva contra terceiro.

38. No caso de haver aberratio ictus (erro na execução), o agressor é obrigado a indenizar os danos
causados a terceiro eventualmente prejudicado. O mesmo ocorre em relação à legítima defesa
putativa, caracterizada pela agressão cometida pelo agente porque acredita estar sendo agredido, ou
seja, o agente se defende de uma agressão que, na verdade, não estava sofrendo.

39. O art. 67, do CPP ( LGL 1941\8 ) enumera expressamente outras três possibilidades em que a
decisão na esfera penal não impede a propositura da ação civil: I - o despacho de arquivamento do
inquérito ou das peças de informação; II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; III - a sentença
absolutória que decidir que o fato imputado não constitui crime. A extinção da punibilidade ocorre,
nos termos do art. 107, do CP ( LGL 1940\2 ) , na hipótese de morte do agente; anistia, graça ou
indulto; prescrição, decadência ou perempção; dentre vários outros.

40. REALE, Miguel. Sentença criminal. Efeitos civis em matéria de fato ou de autoria. Da inversão do
"ônus da prova" no juízo cível quando ela é absolutória. Inteligência do art. 66, do CPP ( LGL 1941\8
) Parecer. RT 201/62, 1952.

41. E em VINEY (1995:118), como mencionado anteriormente, o objetivo de prevenção de
comportamentos é o fator de aproximação entre as duas esferas a partir do final do século XIX.

42. A impossibilidade de verificação empírica é também o motivo da crise da função de
ressocialização (prevenção especial positiva), em que apenas a finalidade imediata, a
"transformação do infrator", pode ser objeto de controle empírico, mas não sua contribuição à defesa
social e à proteção de bens jurídicos (Baratta, 1991:50).
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