
Sumário 

Introdução -Marco Antonio Santos Reis 7 

Uma ausência sentida: a crítica criminológica da culpabilidade -André 
Nascimento 13 

I. Intrdução 13 
lI. O funcionalismo: Émile Durkheim e Robert K. Merton 17 
lII. A ecologia humana da Escola de Chicago 31 
IV. Entre a transmissão cultural e as subculturas: a associação diferencial 36 
V. As teorias das subculturas delinquentes 45 
VI. Conclusão: uma crítica à culpabilidade 57 
VII. Referências bibliográficas 64 

De la normativización de la culpabilidad a la normativización de la 
teoria Del delito - Enri que Ctl/y UrzlÍa 67 

Genealogia da reprovação - sobre a periculosidade, a normalização e 
a responsabilidade na cena penal- JaeZ Birman 85 

I. Psiquiatria e direito penal 85 
11. Éticà e moral 89 
m. Risco e periculosidade 92 
IV. Normalização e defesa da sociedade 94 
V. Direito civil, direito penal e psiquiatria 97 

Em EI centenário de la concepción normativa de la culpabilidad - Dr. Dr. H. 
c. José Luis Guzmán DaZbora 103 

Referências bibliográficas 119 

Culpabilidade e individualização da pena - Juarez Tavares 121 

I. Os objetivos da culpabilidade 121 
lI. O conceito de culpabilidade 124 
III. As teorias da individualização 
IV. Os momentos da culpabilidade 
V. A relação entre culpabilidade e fato 
VI. A autonomia do sujeito 142 
Vil. A gravidade do injusto 145 
vm. A personalidade 147 
IX. Síntese 151 

129 
133 

138 

Del concepto psicológico ai concepto nonnatttivo de culpabilidad - Julio Ar-
maza Galdos 153 

5 

Cód. barras: STJ00094313 (2011)

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cem anos de reprovação - Nilo Batista 161 

Algumas notas sobre o oráculo da culpabilidade - Rena Aliei Dotti 181 

I. A culpabilidade comom elemento do crime 182 
IL A concepção psicológica da culpabilidade 187 
III A concepção nOlll1ativa da culpabilidade 188 
IV. A concepção psicológica nOllmtiva 189 
V. A concepção adotada pelo Código Penal brasileiro /190 
VI. Um conceito material de culpabilidade 192 
VIL Uma convocação intelectual irrecusável 192 
VIll Algumas questões e considerações pontuais 194 
Referências bibliográficas 205 

Reprovabilidade e segregação: as rupturas provocadas pela antipsiquiatria nas 
ciências criminais-Sala de Carvalho 207 

Introdução 207 
I. O sistema punitivo entre a culpabilidade e a periculosidade 208 
IL "Menores e loucos": a critica aos fundamentos da inimputabilidade e a teoria 
agnóstica da culpabilidade de Tobias Barreto 213 
m. Edificação e crise das prisões e dos manicômios no século XX: crimi
nologia crítica, Antipsiquiatria e movimento antimanicomial 220 
IV. Alternativas ao tratamento asilar manicomial: lições da antipsiquiatria 
e do movimento antimanicomial 232 
Considerações Finais 241 
Referências bibliográficas 248 

En estado de derecho sólo hay delincuentes E. Raúl ZafJaroni 251 

I. A modo de reflexión preliminar: dos palabras sobre la limitación dei de-
recho penal dei siglo XX 251 
11. La innegable naturaleza política dei saber jurídico penal 256 
IIL El derecho penal deI siglo XXI debe ser liberal 257 
IV. El derecho penal liberal debe ser de acto, pero El poder punitivo siem-
pre es de autor 258 
V. El derecho penal casi siempremlegítimó EI derecho penal de autor y El 
paso al enemigo 263 
VI. l.El estado de derecho admite el concepto de enemigo? 266 
VII. La situación actual dei derecho penal ante los crímenes de destrucción 
masiva e indiscriminada 271 
VIII. Es posible una conciliación? 273 
IX. El estado de derecho histórico o real (mundano) 275 

6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




