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RESUMO 

 

 

O presente trabalho versa sobre o direito de punir, impunidade e a busca pela redefinição do 

Sistema de Justiça Penal brasileiro. Diante da violência exacerbada e das práticas criminosas, 

cada vez mais cotidianas, nasce a necessidade de pensar mais atentamente sobre a eficiência 

da Justiça Penal. Nesse passo, o encaminhamento do texto constitui uma proposta de 

aprimoramento da Justiça, buscando uma maior efetividade do Direito. Inicialmente, trata-se 

da violência e do aumento da criminalidade no Brasil, apresentando o problema da 

impunidade e a elevação das práticas criminosas, óbices para uma sociedade harmônica. Em 

seguida são apresentadas diversas teorias que, desde o contrato social e as fundamentações 

filosóficas sobre o ius puniendi, sustentam a importância do direito de punir a partir do 

Estado. Posteriormente, discorre-se sobre o direito contrário à impunidade a partir da 

fundamentação de Direitos e Garantias Fundamentais em uma visão coletiva equacionada aos 

direitos individuais. Neste ponto, o foco é fortalecer a redefinição do Direito a partir da 

compreensão de que os direitos e garantias fundamentais sustentam a ideia de um ius puniendi 

efetivo. Por fim, são trazidas sugestões de aprimoramento do sistema de justiça penal, como 

pontos de partida para uma mudança na Justiça do Brasil. Neste sentido, o conjunto teórico é 

alicerçado de forma dialética na busca por soluções efetivas para a impunidade, com a 

finalidade de fundamentar o progresso da Justiça Penal brasileira.  

 

Palavras-chave: Direito de Punir; Impunidade; Sistema de Justiça Penal Brasileiro; Direitos e 

Garantias Fundamentais.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The current paper is about the right to punish, impunity and the quest for the redefinition of 

Brazilian Criminal Justice System. From the outgrowing violence and criminal practices that 

have become more and more quotidian comes the need to think more attentively on the 

efficiency of Criminal Justice. Accordingly to that concept, the text development constitutes a 

proposal of improvement of Justice aiming at a bigger effectiveness of Law. Initially it deals 

with violence and the increase of criminality in Brazil, showing the impunity issue and the 

raise of criminal practices that are obstacles for a harmonic society. After that several theories 

are presented which, from the social contract and the philosophical fundaments of the ius 

puniendi, sustain the importance of the right to punish of the State. Furthermore it is 

addressed on the Law contrary to impunity from the justification of Fundamental Rights and 

Guarantees in a collective view equated with individual rights. At that point the focus in on 

strengthening the definition of Law from the understanding that the fundamental rights and 

guarantees support the idea of an effective ius puniendi. Lastly, suggestions for improving the 

Criminal Justice System are presented as a starting point to the change in the Justice in Brazil. 

On that sense, the theoretical framework is grounded on the dialectical way searching for 

effective solutions for impunity aiming to fundament the progress of Brazilian Criminal 

Justice. 

 

Keywords: Right to Punish; Impunity; Brazilian Criminal Justice System; Fundamental 

Rights and Guarantees.            
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INTRODUÇÃO 

 

Com índices alarmantes da criminalidade o tema da violência é uma tônica recorrente e 

de primeira ordem na consciência da sociedade brasileira. A questão que parece ser um discurso 

simbólico do senso comum, que beira o abismo da insolúvel impossibilidade de superar o 

problema, representa o ponto de partida do trabalho que se desenvolve ao longo das linhas textuais 

que estão aqui escritas. 

O objeto de estudo aqui desenvolvido procura trazer uma reflexão trazida por uma 

preocupação acerca dos rumos tomados pela persecução penal junto ao ordenamento jurídico 

brasileiro e os reflexos que este tem causado (ou devolvido) para a sociedade. 

O crime sempre esteve presente na sociedade e, em virtude de suas graves consequências, 

sempre existiu um interesse em punir o autor da infração. Punir é submeter alguém a um mal, um 

castigo em virtude do descumprimento de regras impostas pela sociedade que deveriam ter sido 

observadas, essa é a lógica primária da punição. 

A sociedade clama por mais efetividade da Justiça e do Direito Penal na tutela efetiva da 

defesa da sociedade. O Estado ao traçar sua política criminal precisa compreender suas 

consequências práticas e, ao mesmo tempo, partindo delas, buscar efetividade e coerência em 

relação ao discurso jurídico. Havendo a possibilidade de encarceramento é preciso aceitar o custo 

(individual ou social) da privação da liberdade, a fim de defender um bem muito maior, que é a 

sociedade, que está sempre em questão quando se trata de uma humanidade em civilização. Por 

isso, é possível afirmar que a pretensão punitiva é um interesse que pertence a toda sociedade. 

Esse que é um direito amalgamado em um espírito jurídico, sentimento racional, que torna a 

racionalidade subjetiva da sociedade pós-moderna algo maior que o indivíduo, tornando-a como 

dirá Habermas, pela razão comunicativa, um fundamento para o Direito. 

É inegável a opção pela doutrina de garantias feita pela Constituição Federal 

(contraditório e ampla defesa, busca pela verdade real, identidade física do juiz, princípio da não 

culpabilidade, dialeticidade, juiz natural, promotor natural). Sob a ótica da doutrina garantista, a 

função do hermeneuta é buscar os valores e critérios que possam limitar e conformar 

constitucionalmente de forma imediata a sociedade, alcançando o máximo de Justiça. 

O tema objeto desse trabalho possui ampla relação com a intrigante realidade da violência 

vivida na atualidade do Brasil. Isso leva a realizar uma investigação na tentativa de buscar 

possíveis soluções de forma que se possa apresentá-las à sociedade com alguma finalidade prática, 

na perspectiva de ocorrerem mudanças positivas. Algumas questões nortearam o desenvolvimento 



14 

 

deste trabalho, a saber: por que existe impunidade? Quais as consequências da impunidade? Quais 

as causas da violência? Quais as causas do aumento desenfreado da violência e da criminalidade? 

Importante destacar que o objetivo deste estudo não é a busca ao retorno da maximização 

da tutela penal, como nos séculos passados. No entanto, busca-se demonstrar a necessidade de 

uma nova interpretação sobre a teoria do garantismo, buscando que o mesmo seja aplicado por 

uma via de mão dupla, respeitando os valores, princípios e regras constitucionais em todos os 

aspectos e não apenas proteger os direitos fundamentais individuais, mas também os coletivos. 

Nesta ótica, será ressaltado que a tutela penal deve garantir os valores essenciais do ordenamento 

jurídico e, em um Estado Social e Democrático de Direito, não se pode prescindir da efetividade 

da tutela penal como um de seus marcos basilares, responsáveis pela proteção daqueles núcleos 

fundamentais sobre os quais se fundam os alicerces do próprio Estado. 

A abordagem sobre o caso induz ao estudo do mundo do crime e da mente do criminoso, 

analisando quais são as causas para que eles se organizem em sociedade, investigando como é seu 

modus atuandi e os reflexos diretos e indiretos na sociedade e nas vidas das pessoas. 

Com base no clima de insegurança e violência em que inúmeros brasileiros estão 

inseridos nos dias atuais, conforme a mídia vem mostrando exaustivamente, esta situação caótica, 

não deve ser vista como exagero, mas sim como grave conturbação social, pois o crime não é um 

ato natural em nenhuma sociedade. Daí o interesse em abordar o estudo da violência e da 

impunidade, visando mostrar como a situação fugiu do controle do Estado (e as autoridades 

constituídas não estão sabendo como agir diante de um momento tão difícil), para ao final, buscar 

uma redefinição da aplicação da punição no sistema penal brasileiro. 

Diariamente testemunham-se inúmeros casos de homicídios, sem falar nos milhares de 

anônimos diariamente mortos nas periferias do país. O que causa mais preocupação é que não 

parece haver perspectivas futuras de resolutividade. 

As instituições responsáveis por interpretar e aplicar os dispositivos constitucionais 

necessitam zelar pelo equilíbrio entre o respeito às liberdades individuais – devendo ter uma 

postura firme em coibir e reprimir condutas que firam o convívio social e os interesses coletivos, 

e, ao mesmo tempo, limitar à atividade estatal quando esta atinja de forma ilegítima os direitos 

individuais do cidadão. 

Diante de situações concretas, surge a necessidade de estudar o Direito que está 

diariamente vinculado à prática e, assim, voltando a sua efetiva aplicação do direito a partir da 

resolução dos conflitos. A proposta aqui então é estudar o direito à imputação praticada e a 

efetividade das punições, investigando a impunidade, o aumento da violência a fim de propor uma 

redefinição da aplicação da punição no sistema penal brasileiro.  
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Quando se elege como objeto de estudo um tema extraído da sociedade, deve ser 

destacada a relevância da proposta, dado que se estará tirando do texto jurídico e este respondendo 

para o meio social possíveis rumos a serem traçados em consoante com as normas jurídicas 

estabelecidas.  

Metodologicamente, objetiva-se fazer um estudo técnico-jurídico baseado no critério 

bibliográfico. Além disso, busca-se procurar e demonstrar o que existe de mais moderno do 

pensamento técnico do assunto, através de estudos científicos, revistas jurídicas especializadas, 

periódicos e apresentar estatísticas relacionadas com a temática. Percorrer-se-á os vários ramos do 

Direito que completam e ajudam na compreensão do tema como Direito Constitucional, 

Hermenêutica, Filosofia, Sociologia Jurídica, Criminologia, entre outros, demonstrando, da 

maneira mais clara possível estas correlações, a fim de que se esclareçam as dúvidas sobre o 

assunto. 

Esta construção acadêmica está estruturada em três Capítulos. No primeiro, procurar-se-á 

fazer uma análise da impunidade e violência e sua relação com o aumento progressivo da 

criminalidade no Brasil, as teorias do contrato social, tendo por alicerces uma construção 

filosófica, para que se possa chegar à teoria da Justiça Penal em Thomas Hobbes e Jean Jacques 

Rousseau. Em seguida, serão analisados os aspectos históricos da pena privativa de liberdade no 

Brasil, o sistema penal e suas ranhuras, fazendo uma análise das polícias, do Ministério Público e 

do Poder Judiciário na busca de serem construídas alternativas para uma reformulação do sistema 

de Justiça. 

Neste aspecto, não se poderia propor um enrijecimento do sistema punitivo sem antes 

reconhecer a realidade do sistema prisional brasileiro demonstrando que sua falência (com sérias 

violações de direitos humanos), sem perspectiva de ressocialização do interno, possui relação 

direta com o aumento da criminalidade. Também neste primeiro Capítulo tratar-se-á de expor o 

pensamento do discurso minimalista e abolicionista, a fim de demonstrar a importância de 

repensar suas ideias diante da existência de uma sociedade criminológica que possui pessoas 

perigosas ao convívio social que necessitam de segregação. 

No segundo Capítulo estudar-se-ão as escolas criminológicas, o direito (e dever) de punir 

do Estado na Constituição Federal de 1988, o importante posicionamento acerca do Direito Penal 

sob a ótica dos filósofos Kant e a perspectiva teórica de Gunther Jackobs sobre o fundamento do 

jus puniendi estatal e a impossibilidade de amoldamento da diferenciação trazida pelo 

funcionalismo sistêmico, em razão dos direitos e garantias fundamentais. 

Ainda neste Capítulo, partir-se-á para a problemática do conceito do ius puniendi, 

explicando a interpretação sobre o garantismo penal e a adequação aos direitos e garantias 
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fundamentais de forma mais ampla, a partir do equacionamento entre direitos individuais e 

coletivos lato sensu na proposição de um Direito em sentido amplo, rumo à redefinição do sistema 

de justiça penal brasileiro.   

E, por fim, o terceiro Capítulo é o ponto-chave do texto no qual serão abordadas 

propostas para redefinição do sistema de Justiça Penal do Brasil, a partir de teorias que constituem 

um protótipo pragmático para o progresso do ius puniendi, rompendo assim com a lógica do 

incentivo ao crime e a impunidade. 
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1 A IMPUNIDADE E VIOLÊNCIA, O AUMENTO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL 

 

A ideia de impunidade tem como termo de referência o conceito de imputação. Em uma 

definição inicial a imputação é a responsabilização penal do sujeito criminológico
1
. De outro lado, 

quando as pessoas que deveriam ser imputadas não são, implica em pensar a impunidade pela não 

imputação devida dos criminosos. Disso decorre que se tratará um pouco sobre o que direciona a 

ampliação da violência a partir do processo que gera no Brasil a impunidade e implica, por sua 

vez, na progressiva ampliação da criminalidade. 

Antes de adentrar nos subitens deste Capítulo deve-se pensar no conjunto teórico que 

sustenta a imputação dos seres humanos a partir da finalidade do direito. O ordenamento jurídico 

visa garantir a ordem da sociedade conforme o contrato social, tema que será tratado mais 

detidamente em um subtópico próprio. Essa lógica jurídica advém do que se chama de aceitação 

recíproca da limitação da liberdade
2
 que constitui o postulado geral para justificar o direito no 

âmbito por um prisma jusfilosófico. 

Para Kant, filósofo do século XVIII, a liberdade inicialmente pensada como conceito 

antinômico no livro intitulado “Crítica da Razão Pura
3
”, dado que cosmologicamente não se pode 

dizer que algo é livre ou é determinado no âmbito especulativo, passa ao prisma prático das 

relações sociais a ser definido como sendo a liberdade a autonomia do sujeito que pelo arbitrium a 

partir da consciência e voluntariedade, tem por decidir sobre fazer o certo ou errado conforme os 

fatos sociais respeitando a liberdade recíproca em coexistência social. Essa teorização Kantiana 

fundamenta o conjunto teórico que sustenta a ideia de imputação penal no direito atual. Delimita-

se como ponto de partida a ideia de que se a norma penal tem como força cogente a possibilidade 

de punição isso implica também informar que os transgressores desta normatividade serão 

punidos. Isso é o que constitui a fortaleza da lei penal, ou seja, se o ser humano, autônomo, que 

não respeitar a lei penal será responsabilizado. 

Por essa lógica do Direito de punir que o poder Judiciário deve fazer valer à sociedade 

civil o direito à segurança e, também, a confiança, por essa proteção estatal, de que se algum crime 

for perpetrado haverá, por sua vez, a devida punição, para que não subsista um incentivo ao mal. 

Neste sentido, o ius puniendi advém do direito de coexistir em sociedade e a imputação necessária 

                                                 
1
 Leia-se sujeito criminológico, aquele que está envolvido em práticas criminosas e, neste caso, o que pratica o crime, 

a saber: o autor do delito. 
2
 ALLISON, Henry. Entre la cosmología y la autonomía: La teoría kantiana de la libertad en la Crítica de la razón 

pura. In: SOUZA. J. El idealismo transcendental de Kant: una interpretación y defensa. Tradução de Granja Castro. 

Barcelona / México: Anthropos /Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalpa, 1992. 
3
 KANT, I. Crítica da razão pura. Tradução de M. P. Santos & A F. Morujão. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1994. 

 



18 

 

a ser efetivada constitui a fortaleza do Direito. Assim, se o criminoso não for punido pelo que é 

imputado decorrente de sua conduta haverá a consequente informação de que o crime não será 

combatido e, silenciosamente, de forma implícita, que a sociedade incentiva práticas criminosas 

pela impunidade. 

Por isso, neste Capítulo serão demonstrados alguns pontos que devem ser considerados 

para o redimensionamento do sistema de aplicação do Direito no contexto da Justiça penal. Para 

tanto, passa-se a discorrer sobre a impunidade, aumento da violência e da criminalidade.      

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA: IMPUNIDADE, AUMENTO DA VIOLÊNCIA E DA 

CRIMINALIDADE 

 

É algo coerente em relação à realidade da violência no Brasil entender que há um ponto 

crítico em se tratando de segurança pública
4
, pois se sabe que o direito a uma vida segura é algo 

fundamental. Mesmo em um discurso reducionista onde se busca achar pseudo culpados e causa 

unitária para o problema, que é múltiplo, ou de causas múltiplas, ou, ainda, sugerir que a 

insegurança está atrelada à falência de um Estado policial impróprio, se pode pensar na 

impunidade que equaciona o problema. Dessa forma, os múltiplos fatores que geram esse mal da 

insegurança são, sobretudo, de cunho social, e são representados como um simples problema de 

polícia especialmente na sociedade midiática. Os índices desse mal só demonstram que essa 

incompreensão gera cada vez mais a sensação de que não há saída e que a violência do crime não 

tem limites. Por isso, os cidadãos se encontram presos nos seus lares cercados por grades, 

enquanto os criminosos estão em seus palacetes ou como zumbis em suas favelas e nichos sociais 

ou, ainda, nas ruas à caça de suas vítimas. Além disso, sem falar naqueles que estão presos, que 

controlam o crime de dentro dos presídios, demonstrando a contradição total do sistema de justiça 

penal. Isso não é uma contradição? Essa questão não respondermos aqui, pois o texto como um 

todo trata desse problema e quanto à execução penal avançar-se-á na discussão no tópico 1.5. 

Com base no clima de insegurança, em que estão imersos todos os cidadãos nos dias 

atuais é quase que uma máxima dizer ser a falta de polícia o óbice para segurança da sociedade. 

Essa realidade descrita é uma grave conturbação social, pois o crime não é um ato natural em 

nenhuma sociedade, o desvio pode ser aceito como condição inata, conforme pensa Thomas 

Hobbes, mas pela razão em uma sociedade civilizada essa tendência deve ser interrompida, para 

                                                 
4
 Leia-se Segurança Pública como sendo dever do Estado e responsabilidade de todos conforme dispõe a Constituição 

Federal (art. 144, caput, CF). Esse dever pode ser pensado como a proteção na garantia de que os cidadãos possam 

exercer seus direitos dentro de certos limites que a lei estabelece, criando, por esse norte, uma ordem pública.   
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dar ordem coexistência da liberdade dos seres humanos, o que trataremos adiante. Agora é 

incoerente justificar como sendo o problema da segurança pública uma simples questão policial. 

A segurança pública da forma que é descrita aqui possui raízes nos direitos fundamentais, 

o que implica a ideia de justiça. Dessa forma, o mais coerente quando se trata de pensar em 

segurança pública é relacioná-la à ideia de Justiça penal
5
. Essa Justiça que é algo mais amplo que 

o conjunto da práxis do ius persequendi, em que estão inseridos os operadores do Direito e a 

polícia. Imagine a ocorrência do crime, o fato não inicia como um problema de polícia ele possui 

causas anteriores, mesmo sendo em um senso comum, visto, o fator crime, como o causador de 

todo problema. A situação criminológica decorre de várias questões que antecedem ao direito 

propriamente penal. Esses fatores são sociais, culturais, econômicos e políticos. Neste plano, se 

insere uma gama de questões que para o Direito possui raízes nos direitos e garantias 

fundamentais a partir da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, é possível entender que vários 

direitos básicos são relevantes para proteção da sociedade e, ao mesmo tempo, o controle da 

violência e garantia da segurança pública.  

Não avançaremos aqui em cada um dos direitos que estão relacionados à segurança, por 

que não é o propósito, mas citamos alguns pontos importantes para compreensão da ideia que 

justifica o nosso argumento. Imagine-se a realidade de grupos sociais que estão em situações 

opostas. Por exemplo, um grupo A que possui moradia, oportunidade de trabalho, condições de 

subsistência, alimentação, saúde, lazer etc... De outro lado, um grupo “B” que não possui essas 

mesmas condições, a saber: moradia, oportunidade de trabalho, condições de subsistência, 

alimentação, saúde, laser etc... Dessa situação, temos que há uma tendência, no contexto do grupo 

B, para que no seio deste agrupamento de pessoas ocorram mais as práticas de crimes. Desse 

exemplo não se pode generalizar, mas é possível deduzir que em uma sociedade carente de direitos 

sociais ocorrem mais crimes e, por isso, a segurança não é um simples “problema de polícia”. 

Na realidade da segurança pública há vários fatores não penais, condicionantes para o 

crime, como por exemplo: a situação da má distribuição de renda, que gera miséria no Brasil, a 

falta de educação, direitos básicos que devem ser consolidados em um Estado de Direitos Sociais 

e dentre outros. Por outro lado, no Brasil acontece algo ainda pior quando o crime ocorre. A lei 

que informa a punição de quem pratica crimes não é cumprida sem qualquer justificativa ou 

mesmo não é interpretada ou construída para a realidade social que o cidadão brasileiro está 

inserido. Isso significa que não há confiança no direito, pois a imputação devida não é efetivada, o 

que gera impunidade.  

                                                 
5
 Leia-se Justiça penal como o conjunto de normas de direito material e processual, que visam à proteção dos bens 

jurídicos mais importantes e também as instituições que controlam e combatem à criminalidade.   
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Para além disso, os teóricos defendem direitos sociais e a realidade do Estado como 

sendo o sustentáculo dos direitos contra um sistema penal que visa excessivamente punir e 

desrespeitar os direitos humanos. Isso não é algo simples, mas fatalmente ficará claro aqui para o 

leitor que esse conjunto de doutrinas e manifestações em defesa da não punição ou abrandamento 

da punição em razão da ausência do Estado Social é um argumento válido, mas baseado em 

proposições falsas. Essa construção é uma leitura equivocada da proteção dos direitos que, 

incoerentemente, se sustenta por um garantismo unilateral
6
.   

Boa parte da doutrina brasileira proclama uma imprecisão, um garantismo unicamente 

sob o aspecto dos direitos fundamentais individuais, esquecendo-se dos direitos fundamentais 

coletivos e sociais, pregando-se o minimalismo (direito penal mínimo), o abolicionismo (extinção 

do direito penal) ou sua redução ao caráter simbólico, defesa dos direitos e garantias fundamentais 

– dos criminosos, mas esquecem de reconhecer os direitos e garantias fundamentais do cidadão e 

de sua família os quais, sequer possuem o direito de se deslocar da casa para o trabalho (ou vice-

versa) em segurança. 

Nesse encaminhamento, o afrouxamento das punições para crimes comuns juntamente 

com as epidemias ideológicas do iluminismo, marxismo, alternativismo e garantismo, a partir dos 

ensinamentos trazidos por Beccaria, tem obrigado o Direito Penal a se curvar num dever de Justiça 

fundado na ordem natural das coisas
7
. Essa relação de coisas implica em um engendramento que 

quase sempre é tratado sem trazer qualquer resolutividade ao problema da violência no Brasil. 

Os crimes não deixarão de existir. A crítica que se faz é que se busca a todo custo 

minimizar a dita “violência do sistema penal”, mas, por outro lado, não conseguem minimizar a 

violência criminosa. Não conseguem enxergar a capacidade inerente do ser humano de encobrir 

suas deficiências e enganar-se a si próprio, abandonando os princípios mais elevados (quando os 

tem), leva-o ao abuso sistemático da teoria do mal menor. 

No livro intitulado “Mentes Perigosas”
8
a médica psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, 

pondera que é muito difícil para pessoas de boa índole acreditar que algumas pessoas são 

naturalmente ruins e irrecuperáveis. Entretanto, pessoas assim existem e a maior parte dos 

criminosos violentos se enquadram nesse „perfil‟
9
! 

                                                 
6
 Esse termo é para definir o garantismo em uma vertente unilateral, que rotula as ações maximalistas, ou seja, as 

contrárias as práticas criminosas como contrárias aos direitos e garantias fundamentais, o que discordamos tendo em 

vista que os direitos e garantias fundamentais também visam a proteção da coletividade. Dessa forma um garantismo 

coerente leva como bandeira a defesa das ações legitimas que visam o controle da violência e defende a atividade 

Estatal contra a criminalidade.    
7
 OLIVEIRA, Gilberto Calado de. Garantismo e Barbárie (A Face Oculta do Garantismo Penal). 2. ed. Florianópolis: 

Conceito, 2014. 
8
 SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Mentes perigosas: o psicopata mora ao lado. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008. 

9
 Tema que será explorado no item 1.6. 
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Diante da falência no sistema atual, buscam dissimular o seu fracasso amparado nos 

direitos fundamentais e, em vez de se buscar uma sociedade mais justa, democrática e solidária 

com base na estrita legalidade penal, diante de tanta violência e impunidade vem transformando 

rapidamente a sociedade em justiceira, que passa a realizar a justiça “com suas próprias mãos”, 

por desacreditar no atual aparato repressivo do Estado-juiz. 

A utilização do Direito Penal justifica-se pela capacidade que ele tem de diminuir as cotas 

de violência causadas por lesões graves que abalam substancialmente os bens jurídicos 

relevantes
10

. Em um sistema de controle falho como o brasileiro, poucos criminosos são 

descobertos, e quando os são, é porque já vem delinquindo há um bom tempo. 

As dificuldades na fase da investigação policial, a política da pena mínima, o sistema de 

progressão de pena benevolente, podem ser enumeradas como fatores que incrementam nos 

criminosos a certeza da impunidade. Os juízes criminais brasileiros estão sob o domínio do 

pensamento chamado “regra da pena mínima”. Apesar de não haver previsão legal, o 

entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
11

 reduzindo penas aplicadas 

acima do mínimo legal, além das inúmeras teses de inconstitucionalidade sobre o regime fechado 

e a não vedação à progressão de regime
12

 tem contribuído para a existência cada vez menor de 

penas em patamares suficientes a ensejar a pena de reclusão no regime fechado
13

. 

Deve-se destacar também que existem crimes graves com penas mínimas muito baixas, 

como, por exemplo, a corrupção (pena mínima de dois anos, não importando o montante do valor 

desviado)
14

. Este crime é praticado dentro da estrutura estatal e tem trazido ao longo de décadas ao 

Brasil um prejuízo na casa dos bilhões de dólares aos cofres públicos, ocasionando um dano em 

                                                 
10

 BIANCHINI, Alice. Política criminal, direito de punir do estado e finalidades do direito penal. Disponível em: 

<http://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/121814432/politica-criminal-direito-de-punir-do-estado-e-finalidades-

do-direito-penal?print=true>. Acesso em: 12 jan. 2016. 
11

 Supremo Tribunal Federal. HC 97.509/GO, Relator Ministro Carlos Brito. Primeira Turma. Data de Julgamento: 

12/05/2009, DJe 25.9.2009; Supremo Tribunal Federal. HC 238.219/PB. Relator Ministro Walter de Almeida 

Guilherme (Desembargador convocado TJ/SP). Quinta Turma. Data de Julgamento: 23/10/2014, DJe 05.11.2014; 

Superior Tribunal de Justiça. HC 173.588/MG. Relator Ministro Gurgel de Faria. Quinta Turma. Data de Julgamento: 

24/02/2015, DJe 03/03/2015; Superior Tribunal de Justiça. HC 233.059/MS. Relatora Ministra Laurita Vaz. Quinta 

Turma, julgamento: 18.03.2014, DJe 28.03.2014; Superior Tribunal de Justiça. HC 162.323/DF. Relator Ministro 

Campos Marques (Desembargador Convocado TJ/PR). Quinta Turma. Data de Julgamento: 28/05/2013, DJe 

05/06/2013. 
12

 Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus nº 82959/SP. Relator Marco Aurélio Mello. Tribunal Pleno. Data de 

julgamento: 23/02/2006, DJe 01/09/2006. 
13

 ZAUPA, Fernando Martins. Impunidade e aumento da violência: reforma na Lei de Execuções Penais já! In: Revista 

Jus Navigandi, Teresina, ano 18, n. 3818, 14 dez. 2013. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/26152>. Acesso 

em: 26 jan. 2016. 
14

 Corrupção passiva: Art. 317, CP - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 

fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: 

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. § 1º – A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da 

vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 

funcional. § 2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração de dever funcional, 

cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa. 
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todas as esferas econômicas e sociais, interferindo diretamente na qualidade de vida dos 

brasileiros. 

Não obstante, constata-se que a culpa não é apenas do legislador, mas também do 

aplicador do direito, que, dentro da discricionariedade da lei e com um sentimento garantista, é 

benevolente com a criminalidade e esta, em resposta, devolve mais violência e atrocidades à 

sociedade. A título de exemplo podemos citar o crime de homicídio – o mais grave dos delitos, 

cometido sempre com violência à pessoa e que atinge o bem mais valioso que é protegido pela 

Constituição Federal e por todo o ordenamento jurídico: a vida. 

Neste sentido, o Homicídio simples (sem qualificadoras), a pena é de seis a doze anos de 

reclusão (art. 121, CP)
15

. No entanto, constata-se, que na maioria esmagadora dos casos, inclusive 

amparado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e Superior Tribunal de Justiça 

(STJ), o assassino condenado dificilmente receberá uma pena superior ao mínimo, isto é, de seis 

anos.
16

 Neste caso, ele, de imediato, iniciará o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, 

pois a pena não excede a oito anos
17

. Significa dizer que o indivíduo homicida do caso acima 

retratado sequer passará um dia preso
18

. 

Diante deste cenário se indaga: qual o sentimento que fica naquela família que perdeu um 

ente querido e nunca mais voltará a vê-lo: impunidade! E qual o sentimento que estará na cabeça 

do criminoso: que o crime compensa! 

Se o ladrão violento, o estuprador, o traficante de drogas etc., são realmente, como 

pretendem alguns penalistas modernos, apenas vítimas da Sociedade, isso quer dizer que a 

Sociedade é moralmente muito pior do que eles, porque só alguma coisa mais vil, mais torpe e 

mais ignóbil que o autor de crime hediondo pode constranger alguém congenialmente puro a se 

tornar bandido”
19

. 

A pretensão punitiva, mesmo quando o crime tenha como vítima direta um único 

indivíduo, é sempre um interesse pertencente a toda sociedade, de forma indistinta, porque o crime 

(pela sua gravidade que é algo imanente ao Direito Penal) é um fato que normalmente desperta 

                                                 
15

 Homicídio simples. Art. 121, CP. Matar alguém: Pena – reclusão, de seis a vinte anos. 
16

 Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Apelação Crime (ACR) 787351PR., Relator Desembargador Marcos Cury. 

Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 26/11/1996; Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Pedido de 

Revisão Criminal (RVCR) 3105371/PE, Relator Desembargador Mauro Alencar de Barros. Seção Criminal. Data de 

Julgamento: 28/05/2015. Data de Publicação: 09/06/2015. 
17

 Art. 33, CP. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em 

regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 
18

 Isto sem falar no caos que é o cumprimento de pena no regime semiaberto em que inexiste fiscalização e muitos 

beneficiados se utiliza para passar o dia praticando crimes. 
19

 DIP, Ricardo; MORAES JR., Volney Corrêa Leite de. Crime e Castigo: reflexões politicamente incorretas. 

Campinas: Millennium, 2002. 
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revolta da coletividade. A sociedade é responsável pelo sistema de combate a violência mesmo 

delegando ao Estado ius puniendi. 

As falhas no sistema de progressão de regime brasileiro ficam claras diante da facilidade 

que o condenado tem de retornar às ruas num curto espaço de tempo após o cometimento do crime 

– isto quando ele não fica solto de imediato (maioria dos casos). Os que cometem crimes graves 

precisam sofrer uma resposta diferenciada do Estado, necessitando de uma reformulação do 

sistema de progressão de regime atual. 

Nos Estados Unidos, no Estado de Nova Iorque, nenhum preso por crime violento pode 

ser solto antes de cumprir 85% da pena. No Brasil, havendo apenas 16% (dezesseis por cento) ou 

o conhecido um sexto da pena cumprida, o assassino de seu filho, o ladrão que meteu uma arma na 

cabeça da sua mãe, aquele “valentinho” que após brigar com seu amigo, deixou-o inválido ou 

paraplégico, a babá que maltratou seu filho e o deixou com lesões graves, etc., progredirá de 

regime e estará nas ruas, de volta ao convívio social. 

Além disso, o cumprimento de pena por meio do regime semiaberto no Brasil é motivo 

de piada ante sua total ineficiência, servindo para os apenados passarem o dia praticando crimes 

nas ruas, recolhendo-se para um mero pernoite, quando há! Ou meras assinaturas de presenças nos 

fóruns, ante a ausência total de fiscalização por parte do Estado neste tipo de cumprimento de 

pena.  

Outro ponto, importante a ser questionado é que não se pode tratar os diversos crimes da 

mesma forma, pois os crimes não são iguais, possuindo uma graduação conforme sua gravidade 

necessitando possuir tratamentos diferenciados, escalonados de acordo com sua capacidade de 

lesionar bens jurídicos considerados de grande valor para a sociedade e conforme for a maior 

reprovabilidade da sua conduta. 

Além disso, a aprovação do Estatuto do Desarmamento (Lei Federal nº 10.826/2003) pelo 

parlamento, não surtiu os efeitos pretendidos, pois os criminosos continuam armados, muitas 

vezes, com um poder de fogo muito maior que a própria polícia e apenas os cidadãos comuns 

foram obrigados a se desarmar, ficando ainda mais vulneráveis à criminalidade
20

.  

O próprio Estatuto previu um referendo (inclusive já possuía data marcada para sua 

realização). Pela gravidade do assunto, a necessidade de submeter o artigo 35
21

 a um referendo já 

havia sido constatada durante o projeto e desenvolvimento da Lei. O referendo que for realizado 

sobre a proibição da comercialização de armas de fogo e munições no país, deu um duro golpe aos 

                                                 
20

 Os criminosos sabem que raramente se depararão com um confronto. 
21

 Art. 35, Lei Federal nº 10.826/2003. É proibida a comercialização de arma de fogo e munição em todo o território 

nacional, salvo para as entidades previstas no art. 6º desta Lei. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arma_de_fogo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Muni%C3%A7%C3%A3o
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defensores do Estatuto, pois a sociedade entendeu que o comércio de arma de fogo no país não 

deve ser proibido. O resultado teve como a maioria decidindo pelo "não", sendo a favor da 

comercialização das armas e munições. O artigo 35 foi excluído do Estatuto do Desarmamento. A 

sociedade respondeu no sentido de que quer se armar, ante a ineficiência do Estado em protegê-

los. Diante disto, o resultado do referendo não permitiu que o artigo 35 do Estatuto entrasse em 

vigor.  

Como se não bastasse todos os problemas existentes com a regulamentação e 

implementação das denominadas audiências de custódia que foram criadas com a nítida intenção 

de “desafogar o sistema prisional”, isto é, evitar ao máximo, o encarceramento pelo Estado-juiz 

das pessoas presas em flagrante pela prática de crimes. 

Neste sentido, fica a questão: será que os minimalistas e os abolicionistas vivem em outro 

planeta, não obstante quando sofrem algum atentado à vida ou ao patrimônio seu ou de seus 

familiares ligam para a emergência clamando pela polícia? Aceitar a abolição da pena como 

prevenção e repressão é aceitar a continuidade do caos e o aumento da criminalidade. Deve ser 

também para os que pensam que vivem em uma bolha e estão sempre protegidos, algo a ser 

repensado que eventualmente só ocorre quando o crime bate à sua porta. 

 Outra crítica, que deve ser feita é sobre a imensa quantidade de recursos que impedem o 

trânsito em julgado da sentença condenatória entre outros benefícios (agravo de instrumento, 

agravo interno, agravo retido, apelação, embargo infringente, recurso extraordinário, recurso 

especial, embargo de divergência, ação rescisória), além de poucas causas interruptivas de 

prescrição (que geram a anulação completa do crime), penas alternativas, a morosidade da justiça 

na qual um processo pode ficar parado por tempo indefinido, prisões em selas especiais, responder 

em liberdade, prisão domiciliar, anistias, indultos). 

Se todos os seres humanos se respeitassem mutuamente, observando os princípios 

contidos no ditame de Ulpiano: “viver honestamente (honeste vivere), não ofender ninguém 

(neminem laedere), dar a cada um o que lhe pertence (suum cuique tribuere)
22

”; valorizando a 

vida, a honra, a integridade física e demais bens jurídicos, não seria necessário um arcabouço de 

normas e regras que se fizeram necessárias desde as mais remotas civilizações para assegurar a 

salutar convivência em sociedade.  

                                                 
22

 Eneo Domitius Ulpianus (Tiro, 150 – Roma, 228) foi um jurista romano de grande influência para o mundo do 

direito e seu desenvolvimento. Exerceu a política e também grande economista para seu tempo. Tem como expoente 

jurídico o princípio contido no ditame: “Tais são os preceitos do direito: viver honestamente (honeste vivere), não 

ofender ninguém (neminem laedere), dar a cada um o que lhe pertence (suum cuique tribuere)”. É elencado em tais 

premissas fundamentais que cada homem deve viver, para que se minimize a interferência estatal nas relações entre 

partes, mas, sobretudo precisamente para garantir uma sociedade cada vez mais justa e igualitária. 
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Importante ressaltar, que o ramo repressivo do Direito não é o único recomendado pela 

política criminal para a diminuição da violência. Existem inúmeras outras medidas de cunho 

político-social podem ser adotadas. Investimentos em programas escolares, esportivos, de inclusão 

social. A geração de emprego e renda são importantes e devem ser utilizados nesta difícil tarefa. A 

ordem lógica do Direito pela construção jusfilosófica que já pressupõe o ordenamento como 

conjunto normativo que visa a coexistência das liberdades. A sociedade brasileira possui inúmeras 

dificuldades para a harmonia social e em geral passa pela má compreensão do que é a violência, 

pelos fatores que a originam e como se deve tratá-la.  

Para entender melhor o problema do direito que aqui então surge, discorrerá sobre o 

contrato social e suas implicações em relação ao sistema penal e sua efetividade.    

 

1.2 AS TEORIAS DO CONTRATO SOCIAL: A JUSTIÇA PENAL EM THOMAS HOBBES E 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

 

A teoria do Direito tem como pilar o pensar do surgimento da ordem jurídica. Essa 

necessidade é um passo inicial para compreensão da ideia de que o direito se faz presente 

necessariamente na vida dos seres humanos. Ao mesmo tempo, isso constitui um conjunto 

importante da sustentação da finalidade do direito. A realidade funcional das coisas importa em 

pensar para que isso exista e como devemos usá-lo. O Direito pode ser pensado sob duas vertentes 

básicas da construção filosófica. A primeira é chamada de jusnaturalismo e a segunda é nominada 

de positivismo jurídico. A teoria jusnatural se baseia na ideia de que há direitos que são inatos ou 

naturais da condição humana e o primeiro deles é a vida, que se segue da liberdade, igualdade e da 

própria propriedade que é necessária para sobrevivência do ser humano, dentre outros direitos. Já 

o positivismo jurídico implica em pensar a ideia de que as normas são criações da necessidade 

prática do homem construídas a partir da razão humana, motivo pelo qual as regras são como 

adequação dos interesses humanos, ou artifício da razão para que a realidade seja protegida, que é 

racionalmente.     

Dessas teorias decorre a sustentação de que os seres humanos, seja pela sua condição 

imanente dos direitos naturais ou pela necessidade prática decorrente da razão, que cria o direito 

positivo, constrói um pacto chamado de contrato social para limitar seus interesses individuais em 

favor do interesse maior da coletividade. 
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As concepções iniciais dos contratualistas preconizavam que o homem já nasce privado 

de parte da sua liberdade
23

. Neste sentido, sonhar com sua emancipação ainda seria algo 

intangível. Diante da necessidade de se resolver conflitos, notadamente aqueles em que os 

envolvidos não conseguiam resolve-los sozinhos, buscando uma pacificação social e tutela dos 

bens jurídicos ameaçadas injustamente, as teorias contratualistas legitimaram ao Estado o direito 

de punir, através do Direito Penal. 

Assim, o contratualismo teve por objetivo efetivar um controle social concedendo 

instrumentos eficazes ao Estado que irá aplicar sanções penais, caso seja necessário
24

. É por isso 

que o contratualismo envolve mais que o direito de constituir um ordenamento normativo comum. 

A criação de um pacto social é sucedâneo da lógica da punição. Somente por aceitar limites 

comuns os sujeitos legitimam que o Estado restaure a ordem quando o cidadão limitado ultrapassa 

os limites da Lei. O contrato social pressupõe a imputação. Neste sentido, a fim de que o homem 

tenha uma convivência harmônica, a própria sociedade estabeleceu normas de conduta. Em caso 

de descumprimento dos preceitos estabelecidos surge a sanção (pena) e desta forma, busca-se 

manter a ordem social. 

Em virtude da dependência mútua entre controle e organização social, os fundamentos do 

controle social penal e da organização são encontrados na Teoria do Contrato Social. Neste 

sentido, passa-se a pensar acerca da perspectiva contratualista de duas correntes do pensamento 

filosófico, a saber: o pensamento Rousseauniano e o Hobbesiano. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), filósofo francês, foi um defensor assíduo da 

burguesia e um grande inspirador das ideias da Revolução Francesa. Escreveu vários livros dentre 

eles “O Contrato Social” e “Discurso Sobre a Origem da Desigualdade Entre os Homens”. O 

pensamento de Rousseau ensejou no desenvolvimento do conjunto deontológico que dentro da 

ilustração sustenta a ideia de que o ser humano possui uma condição natural e racional que o 

direciona a fazer o bem, ou seja, o homem é bom por natureza.   

Rousseau confiou o direito às cláusulas de um contrato que deu origem à sociedade. Para 

Rousseau, qualquer malfeitor que ataque o direito da sociedade deixa de ser membro do Estado, 
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 As teorias contratualistas tomam como fundamento o pensamento dos filósofos antigos sobre estado de natureza e 

estado positivo, enquanto instituição. A ideia de criar um Estado a partir da sociedade civil se sustenta na condição de 

que nem mesmo a liberdade originária pode ser totalizante, pois mesmo em uma visão de Rousseau em que em estado 

de natureza essa liberdade é imanentimente boa quando pensada a mesma liberdade no plano coletivo não há como 

deduzir que ela está completa, ou seja, que há uma certa privação da liberdade.  
24

 A função do controle social tanto em sua atividade formal como em sua atividade informal possui duas funções: a 

prevenção de comportamentos desviantes e a punição, e que será aplicada quando a primeira falhar. 
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pois se encontra em guerra contra este, apresentando-se a pena em face do malfeitor. A 

consequência seria: “ao culpado se lhe faz morrer, mas como inimigo que como cidadão”
25

. 

O Marquês de Beccaria, seguindo o contratualismo de Rousseau, sustentava que o 

indivíduo que comete crime rompe com o pacto social
26

, passando a defender os direitos 

individuais de primeira geração e a intervenção mínima do Estado
27

.  

Conforme ensina Beccaria, neste pacto social não estaria apenas à origem do Direito 

Penal, mas também seu limite, posto que somente a necessidade obriga os homens a ceder uma 

parcela de sua liberdade. Disso advém que cada qual apenas concorda em por no depósito comum 

a menor porção possível dela, quer dizer, exatamente o que era necessário para empenhar os 

outros em mantê-lo na posse do restante
28

.  

O Direito pressupõe a aceitação do Estado, o que remete ao contrato social. Para o 

pensamento moderno especialmente a visão de Beccaria a ideia de punição é decorrente da ordem 

do contrato social. Os seres humanos só podem ser legitimamente imputados por sua condição 

racional, que os permite aceitar a viver em sociedade e, ao mesmo tempo, respeitar a condução de 

sua liberdade pelos limites na liberdade dos outros. 

Assim, o fundamento do direito de punir possui raízes na filosofia do direito a partir da 

ideia de contrato social. Na construção jusfilosófica do direito, desde o processo dialético ocorrido 

no aculturamento grego em que se estruturou a cultura da cidade estado (polis grega), surge o 

pensamento sobre a ideia de justiça e especificamente de Justiça social não foi apenas Rousseau 

que traduziu essa ideia de limitação da liberdade a partir de um pacto social.     

Há também no pensamento hobbesiano a necessidade de um contrato para criação do 

Estado. Para Thomas Hobbes a ideia de uma sociedade amparada pelo direito não é algo 

decorrente da perfeição humana. Ao contrário, Hobbes pensa na condição natural do ser humano, 

estando em uma linha distinta do que defende Rousseau. 

Hobbes entende que o direito de natureza, a que os autores geralmente chamam de jus 

naturale, é a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder, da maneira que quiser, 
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 JAKOBS, Gunther; MELIÁ, Manuel Cancio. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. Trad. André Luís 

Callegari e Mereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
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 BECCARIA, Marquês Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 

2005. 
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 Beccaria também colaborou para a elaboração de vários princípios norteadores do direito: 1. Princípio da 

legalidade: apenas as leis podem indicar as penas de cada delito; 2. Princípio da igualdade: as vantagens da sociedade 

devem ser distribuídas equitativamente entre todos os seus membros; 3. Princípio da proporcionalidade: a perda da 

liberdade é uma pena em si, devendo preceder a condenação na exata medida que a necessidade o exige. 
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para a preservação de sua própria natureza, ou seja, de sua vida; e consequentemente de fazer tudo 

aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados a este fim
29

. 

Neste sentido, antes da organização de um Estado forte o ser humano estava “livre”
30

 

para agir conforme melhor entendesse, a fim de defender seus interesses, dirimir seus conflitos e 

mesmo que impondo a qualquer custo o que quisesse. E isso implicava dizer que os homens 

poderiam agir sem qualquer limite usando sua força em um estado não civilizado na condição 

natural. Por isso, surge a necessidade pela própria condição natural dos homens de criar um Estado 

forte contra a disposição inata de agir sem limites. Surge então a figura que Hobbes defende 

simbolicamente para representar o Estado que é o Leviatã
31

.  

Na sua obra o Leviatã Hobbes ensina que a condição do homem é uma condição de 

guerra de todos contra todos, caso em que cada um é governado por sua própria razão, se não 

houver nada que ele possa usar, que possa lhe servir de ajuda para preservar sua vida contra seus 

inimigos, conclui-se que, em tal condição, todo homem tem direito a todas as coisas, inclusive aos 

corpos dos outros. Renunciar ao direito a alguma coisa é privar-se da liberdade de impedir outro 

de beneficiar-se de seu próprio direito à mesma coisa
32

. 

 Para Thomas Hobbes o Estado deve ser a instituição fundamental para regular as 

relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens que os impele à busca do 

atendimento de seus desejos de qualquer maneira, a qualquer preço, de forma violenta, egoísta, 

isto é, movida por paixões. 

A condição humana de tendência ao descontrole no estado de Natureza Hobbesiano 

impõe pensar em uma força coercitiva que impulsione os seres humanos a controlar seus instintos 

naturais. Para isso, a criação de um Estado forte amparado em leis é a base do controle e da 

construção da violência. Então é possível a partir dessa visão compreender que o contrato social 

sustenta a limitação da nossa liberdade individual em nome da coletividade.  

Por essa ideia, podemos deduzir que o Estado deve impor a força limitando os indivíduos 

dos seus interesses escusos, buscando garantir a vida em coexistência livre e harmônica for 

rompido, o Estado possui a autorização de impor a punição a fim de que este seja respeitado e para 

que a sociedade, a partir de cada indivíduo, que aceita o contrato social, acredite que vale apena 

limitar sua liberdade em prol do bem comum. 
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 HOBBES, Thomas. Leviatã - ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução João Paulo 

Monteiro e Maria Nizza da Silva. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 78. 
30

 Essa ideia de liberdade é distinta da ideia de liberdade defendida logo no início deste Capítulo, cuja referência 

remete ao pensamento de Kant. A ideia aqui neste trecho especifico do texto é de arbitrium bruto na visão kantiana.  
31

 Ibid. p. 145 
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 Ibid., p. 166. 



29 

 

1.3 ASPECTOS HISTÓRICOS DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE  

 

A palavra “pena” é originária do latim, poena, que provém do grego poiné, que significa 

trabalho, castigo, sofrimento, punição e correção
33

. A pena é uma sanção aplicada como punição 

sofrida pelo agente em razão de um fato ilícito praticado (delito), em detrimento do bem comum 

da sociedade de uma nação
34

. A ideia de punição remonta a origem do ser humano e especialmente 

a sua relação com elemento místico, notadamente com a ideia de Deus. Neste sentido, o punir está 

interligado ao elemento divino, o ser todo poderoso que pode ser definido como criador e protetor. 

Esse Deus deve ser respeitado sob pena de castigar os que não o fazem. Essa é a ideia originária 

do retribucionismo que vai constituir a base do ius talionis, pensado no Código de Hamurábi, 

conforme iremos a frente expor com mais detalhes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

A origem histórica da pena como prisão está relacionada à própria vida em comunidade, 

originando-se desde as mais antigas civilizações, o que torna quase impossível identificar quando 

esta passou a ser utilizada como uma punição a quem descumprisse as regras sociais impostas. 

Na antiguidade a pena possuía o caráter puramente de castigo, (retributivo), com corpos 

supliciados, esquartejados, amputados, marcados simbolicamente, expostos como espetáculo
35

.  

Na modernidade, desapareceu o corpo como alvo principal da repressão penal
36

, 

alterando-se sua finalidade da pena passando a ser um mecanismo de prevenção e repreensão 

daqueles que cometem delitos, objetivando ressocializar o infrator. O Estado chamou para si a 

aplicação deste direito de punir. Neste aspecto, a pena deixa de ser apenas castigo para ter por 

objetivo a reeducação do delinquente, para que ele não volte a cometer delitos em busca de uma 

sociedade mais harmônica e pacífica.  

É inegável que, no curso da história, o desejo da sociedade em punir criminalmente o 

infrator sempre esteve associado, em maior ou menor grau, à vontade de vingança. 
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2004.  
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Diante disso, diversos autores retratam a pena como uma evolução moral e ética dos 

povos em cada período da história, pois conforme culturas e tradições, normas e castigos eram 

impostos. A pretensão punitiva estatal se manifestou de diversas formas ao longo da história da 

humanidade até se chegar ao período humanitário. A doutrina costuma dividir em fases, a saber: 

vingança privada, vingança divina e vingança pública. 

Na fase denominada vingança privada a própria vítima, ou seus parentes e até um grupo 

social (tribos) praticavam a justiça com as próprias mãos, atingindo não só o ofensor, como 

também todo o seu grupo. A “tribo” do ofendido despendia uma verdadeira guerra contra os 

membros do grupo ofensor. As penas eram completamente desproporcionais à ofensa e se 

caracterizava por castigos corporais que muitas das vezes ceifavam a vida do apenado
37

 e até 

mesmo de seus familiares
38

.  

Desta forma, as tribos acabavam por se enfraquecer, chegando até sua completa extinção, 

foi então que, em virtude da própria evolução, buscando a manutenção das tribos e da paz social 

que surgiu no século XVIII, o “Talião”, (talis = tal), isto é, castigo igual à culpa. Significa dizer 

que a pena será a mesma da ofensa praticada. Se o indivíduo matasse seria morto, se lesionasse 

seria lesionado, se a vítima tivesse um braço amputado, o causador perderia um braço, 

caracterizando um verdadeiro progresso na aplicação das penas, pois trouxe pela primeira vez o 

caráter da proporcionalidade, limitando o castigo com base na agressão praticada. A Lei de Talião 

(“olho por olho, dente por dente”) foi adotada no Código de Hamurabi (há mais de 4.000 anos), 

da Babilônia, pela Legislação Hebraica e pela Lei das XVII Tábuas em Roma
39

. 

Também neste período, como forma de avanço na aplicação das penas, surgiu a 

composição, uma espécie de acordo monetário entre o ofensor e o ofendido ou seus familiares, 

havendo uma substituição do castigo por um bem. O ofensor se livrava pena comprando sua 

liberdade, geralmente por meio de moedas, gados e terras. Esta espécie de pena foi adotada 

também pelo Código de Hamurabi, da Babilônia, bem como pelo Pentateuco e pelo Código de 

Manu na Índia
40

. 

Na fase da vingança divina ocorreu uma confusão entre normas de convivência social e 

as normas divinas. O Estado teocrático tinha concentrado em uma única pessoa o chefe político e 

o religioso que exercia o poder de sanção sobre a coletividade. Surgiu por volta do ano 452 a.c., 

época do surgimento da Lei das XII Tábuas, sendo adotada por toda a Idade Média até o século 
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XVIII. Neste momento histórico, a religião influenciava decisivamente a vida dos povos antigos e 

se confundia com o direito posto, preceitos de cunho meramente religioso ou moral, tornavam-se 

leis em vigor, o crime era visto como um pecado, e sendo assim cada tipo de pecado atingia uma 

determinada entidade, ou seja, um Deus. As penas tinham por objetivo a satisfação do Deus 

ofendido e a purificação da salvação da alma do infrator, porém abandonar o caráter cruel em sua 

aplicação, a “vis corpolis” era usada como meio de intimidação. Os sacerdotes encarregavam-se 

da justiça, sendo os responsáveis pela punição e o castigo deveria ser proporcional à grandeza do 

Deus ofendido. Foi adotado pelo Código de Manu (Índia), Hamurabi, nas regiões do Egito, 

Assíria, Fenícia, Israel e Grécia. 

A fase da vingança pública é o período em que o Estado se apresenta de forma mais 

organizada, por meio de um poder cada vez mais fortalecido concentrado nas mãos de um 

monarca, passando a assumir o poder de punir os infratores. Castigavam-se seus súditos para 

alcançar um objetivo bem maior que era a preservação do reinado e manutenção do poder. As 

penas mantinham o mesmo padrão do sistema anterior: caráter cruéis e intimidativas (morte na 

fogueira, roda, esquartejamento, sepultamento em vida). Os processos eram sigilosos, o réu não 

sabia qual era a imputação feita contra ele. Entendiam que se o acusado era inocente não precisava 

de defesa e se era culpado não teria direito. Esta fase iniciou-se na Revolução Francesa (1789) 

terminando no final do século XIX, quando surgiram as ideias pela busca da humanização das 

penas. 

Em todas as fases acima não existia uma preocupação com regras humanitárias 

reguladoras e limitadoras do direito de punir. A responsabilização criminal foi marcada pelo 

sancionamento do infrator sem julgamento prévio ou por meio de julgamentos secretos, sem 

direito ao contraditório e direito à defesa, com práticas de torturas como meio de se obter a 

“verdade”, aplicação de penas totalmente desproporcionais, cruéis, desumanas e degradantes. 

Para Foucault
41

, pressupõe-se que o cidadão tenha aceitado de uma vez por todas, com as 

leis da sociedade, também aquela que poderá puni-lo. O criminoso aparece com um ser 

juridicamente paradoxal. Ele rompeu o pacto, é, portanto, inimigo da sociedade inteira, mas 

participa da punição que se exerce sobre ele. O menor crime atinge a todos; e toda a sociedade – 

inclusive o criminoso – está presente na menor punição. O castigo penal é então uma função 

generalizada, coextensiva ao corpo social e cada um de seus elementos. 

Trata-se da denominada regra da quantidade mínima: um crime é cometido porque traz 

vantagens. Se, à ideia do crime, fosse ligada a ideia de uma desvantagem um pouco maior, ele 
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deixaria de ser desejável. Neste sentido, Beccaria
42

 ensina que para o castigo produzir o efeito que 

se deve esperar dele, basta que o mal que causa ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime, 

concluindo que “para não ser um ato de violência contra o cidadão, a pena deve ser, de modo 

essencial, pública, pronta, necessária, a menor das penas aplicadas nas circunstâncias referidas, 

proporcional ao delito e determinada pela lei”. 

Foi no final do século XIX, com a propagação da ideia de humanização das penas cruéis, 

que a pena privativa de liberdade passou a ser utilizada como pena propriamente dita (sanção). 

O que se verá no decorrer desta pesquisa é que, não obstante se vislumbrar um contínuo 

abrandamento do sistema punitivo e do próprio sistema penal, este não tem contribuído para 

diminuir a violência praticada pelos criminosos, por meio da aplicação de medidas 

descriminalizadoras e despenalizadoras (direito penal mínimo, “regra da pena mínima”, direito 

penal simbólico e a própria interpretação distorcida do garantismo penal), não tem resolvido a 

questão da impunidade e violência em nossa sociedade. 

No Brasil o cárcere é reflexo de um processo que se origina de uma sequência histórica 

que vem do período medieval e alcança a expansão marítima e processo de colonização do novo 

mundo
43

. Neste processo, o Brasil implementa a legislação portuguesa e ao mesmo tempo as 

regras gerais do Direito que eram implementadas em Portugal. Mas isso ocorre aos poucos, pois 

no Brasil colonial o direito ficava a cargo dos donatários, que eram como senhores feudais e 

podiam impor suas leis dentro de suas propriedades. Então boa parte das punições estava 

originariamente relacionada a castigos físicos podendo chegar a pena de morte, aplicada a forma 

que o senhor feudal decidisse por executar.      

As normas punitivas foram pela lógica da história embrionariamente retiradas do direito 

europeu, por isso as capitanias hereditárias possuem essa contextualização feudal, dado que o 

Brasil era uma terra a ser conquistada e dominada e o que era designado para tomar o poder da 

terra tinha, por força de lei, o poder de impor suas normas, dentro da sua propriedade, inclusive 

aplicando a pena de morte. Neste contexto, houve também a inserção medieval da ordem punitiva 

decorrente da lógica da inquisição trazida ao Brasil pela companhia dos Jesuítas que aplicavam as 

mesmas regras de suplício para purificação da alma que era feita no velho mundo. 
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 BECCARIA, Marquês Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução: Torrieri Guimarães. São Paulo: Martin Claret, 

2005. 
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 Surgimento dos Estabelecimentos penais no Brasil: 1769 – Casa de Correção do Rio de Janeiro; Constituição de 

1824 – previsão de réus separados por tipo de crime e penas e adaptar as prisões para os detentos trabalhar; Início do 

século XIX – surgiu a superlotação das cadeias; 1890 – presos com bom comportamento, após cumprirem parte da 

pena poderiam ser transferidos para presídios agrícolas, porém desde aquela época abrangia uma parte ínfima dos 

presos porque já eram poucos os presídios deste tipo no país; 1933 – Primeira tentativa de unificação das normas 

(Código Penitenciário da República), publicado em 1937 e abandonado por destoar do CP de 1940. 
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Em 1808 a coroa portuguesa em razão da expansão napoleônica decide se acomodar no 

Brasil e constitui o Brasil como extensão do território português. Assim a corte portuguesa vem às 

terras conquistadas e adota suas normas e cultura em geral. Neste sentido, o Direito Penal 

brasileiro começa a ser metodologicamente implementado a partir das regras trazidas por Dom 

João VI. Sendo aplicadas inicialmente as diretrizes das Ordenações Afonsinas e Manoelinas, 

mormente em seguida passou a ser regido pelo Código Criminal de 1830, que enfatizava o sentido 

retributivo da pena e o sistema pragmático de Bentham. Em 1890 surgiu um novo Código para 

substitui-lo; todavia, elaborado às pressas e entrando em vigor já desatualizado, manteve, como 

era de se esperar, o seu caráter retributivo e repressivo. Com a elaboração do Código Penal de 

1940, não houve mudanças significativas, o delito continuou sendo visto sob o aspecto 

exclusivamente jurídico, sem se preocupar com a recuperação do apenado. 

O fenômeno humano foi, mais uma vez, esquecido. Transitada em julgado a sentença 

condenatória, os órgãos da Justiça esqueciam-se completamente do condenado. Não havia 

compromisso com a execução da pena, sua preocupação era completamente voltada à sua 

imposição. Daí o condenado ficava completamente jogado nas masmorras. O pior, hoje não existe 

muita diferença daquele período. Pelo contrário, houve apenas mudanças de nomes, como: 

masmorras por celas ou “depósitos de homens”; penas de morte ou cruéis por abstinência da 

maioria das necessidades vitais, isto é, penas causadoras de mortes “naturais”, etc. O Código Penal 

de 1969, que deveria entrar em vigor em 1º de janeiro de 1970, prorrogada, diversas vezes, a sua 

vacatio legis, foi finalmente revogado em 1978. 

A Lei Federal nº 6.416, de 1977, alterou a Parte Geral do Código Penal no trato do 

sistema de penas, mas as suas modificações foram insuficientes para atender a nova realidade 

social. O homem continuou em segundo plano e, consequentemente, foi enfraquecendo, cada vez 

mais, a tutela dos interesses sociais na esfera penal. 

A reforma penal de 1984, por sua vez, procurou dar ao direito penal brasileiro uma feição 

mais realista; contudo, continua carente a demanda de nossa sociedade. Por um lado, temos a 

pressão de um segmento que grita pelo fim da impunidade e exige a criação de novas espécies de 

crime e novas leis incriminadoras; por outro, temos um segmento preocupado com o excesso de 

leis penais que amontoam homens em “depósitos” e “universidades do crime”, sem se aterem ao 

futuro de uma nação constituída de vítimas e criminosos numa guerra sem perspectiva de acabar. 

Este novo segmento aposta num direito penal com a mínima intervenção, que busca dirimir os 

conflitos sociais pela esfera civil, reparadora, onde desafoga os presídios e se possa vir a pensar 

em trabalhar o caráter do apenado e o motivo de sua incidência criminosa, para que se possa falar 
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em diminuir o índice de reincidência e aumentar o número de ressocializados, porque não dizer, 

numa sociedade melhor e menos assustada. 

A norma penal que anteriormente tinha um caráter de vingança passa por um 

aprimoramento especialmente caraterizado pela proteção dos direitos e garantias fundamentais. 

Hoje o Brasil vive uma nítida incongruência em relação às suas normas, sobretudo no tocante a 

aplicabilidade, pois o arcabouço da legislação penal brasileira tende à seletividade penal, não 

punindo com a eficiência esperada, especialmente por uma ineficácia prática para que o processo e 

mesmo a execução efetiva da pena atinja sua finalidade.  

 

1.4 O SISTEMA PENAL E SUAS RANHURAS 

 

Antes de adentrar ao que são as ranhuras é preciso reforçar a explicação do que é o 

sistema penal que será discorrido aqui. A ideia de um sistema penal pressupõe um conjunto de 

mecanismos e de normas que visam à proteção dos direitos e, em sucedâneo, a aplicação do direito 

de punir. Neste sentido, o sistema de justiça penal delineado aqui envolve a ideia do direito 

funcional, pois esse é um entrelaçamento de diversos elementos que possuem uma funcionalidade 

ou finalidades, a saber: proteção dos direitos e garantias fundamentais.  

Neste subitem far-se-á uma breve análise crítica do sistema penal brasileiro atual, 

partindo da fase pré-processual (investigação pela polícia administrativa e pelo Ministério 

Público), alcançando a fase judicial, bem como os efeitos do sistema penal para a sociedade 

brasileira. 

Primeiramente cumpre destacar que para o sistema penal
44

 ter a eficácia mínima que se 

espera, (como a máquina de um relógio), seu conjunto de peças e engrenagens (Polícia Ostensiva 

– Polícia Militar, Polícia Administrativa – Polícia Civil, Instituto de Perícia Científica, Ministério 

Público, Judiciário e a última, mas não menos importante, o sistema prisional)
45

, necessitam que 

todas estas instituições funcionem adequadamente. 

Deve-se destacar que as polícias, militar e civil e o instituto técnico de perícia científica 

fazem parte do Poder Executivo, compondo o sistema de segurança pública governamental. 

Diante disso, ao tratarmos de segurança pública, deve-se atribuir a imensa 

responsabilidade à omissão dos Estados brasileiros, no sentido de desenvolver um trabalho sério e 

técnico, buscando propiciar condições dignas de trabalho para todas as instituições que compõem 
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 Tratar-se-á o sistema penal como sendo o sistema de segurança pública mais o sistema de Justiça. 
45

 É inconcebível não incluir o sistema penitenciário como parcela integrante e fundamental do sistema de justiça, pois 

ele é o último estágio da persecução penal, onde os presos cumprem a pena buscando pagar junto à sociedade pelo 

mal que fizeram (punição), bem como serem recuperados e reinseridos na sociedade. 
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o sistema de segurança pública – polícias militares, civis, instituto técnico de perícia, guarda 

municipal, agentes penitenciários, o que lamentavelmente não vem ocorrendo. 

A Constituição Federal impõe ao poder público o dever de garantir a eficiência nas 

atividades dos órgãos responsáveis pela segurança pública
46

. Quando este não realiza 

adequadamente seu papel contribui para a ineficiência de todo o sistema penal, isto porque sem o 

material humano (efetivo) para atender as necessidades da população, bem como o aparelhamento 

necessário (ante o sucateamento das estruturas físicas além de equipamentos e demais materiais de 

trabalho), não há que se falar em excelência na prestação do referido serviço público o qual é 

considerado essencial e ininterrupto. 

Nesse ponto, vale salientar que o Brasil, sendo um país continental, possui vinte e seis 

Estados e o Distrito Federal que constituem os entes federativos, cuja Constituição Federal faculta 

autonomia para a criação das polícias em nível estadual. Isso já é uma questão que implica em um 

problema prático, dado que não existe uma homogeneidade na formulação de uma política 

nacional de segurança pública, pois, atualmente, cada Estado discricionariamente organiza suas 

polícias conforme seus interesses, não estando interligados entre si nem à finalidade da persecução 

penal como se pressupõe o projeto democrático inserido na nossa Constituição. Isso porque a 

proposta da Constituição Federal defende a segurança pública como um direito e garantia 

fundamental
47

. As polícias devem se amoldar a um padrão institucional para proteção da sociedade 

e esse amálgama de interesses dispersos nos Estados mostra-se como algo antinômico, pois 

conflita a autonomia estatal e os interesses individuais e coletivos de cada cidadão que devem ter a 

segurança como algo prioritário. 

Diante disso, passará a ser descrito um diagnóstico das instituições que compõem o 

sistema de Justiça. 

  

1.4.1 A Polícia no Brasil 

 

As polícias exercem um papel fundamental no combate à criminalidade. Todas com 

grande relevância dentro do sistema penal. É a primeira instituição que chega ao cidadão após o 

surgimento de uma crise. 
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 Art. 144, CF. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]: § 7º A lei disciplinará a 

organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de 

suas atividades. 
47

 Art. 5º, caput, CF. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade [...]. 
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Atualmente a Polícia Militar (PM) exerce atribuições preventivas e ostensivas nas ruas, 

fazendo-se presente na sociedade e buscando manter a lei e a ordem. Realiza o combate à 

violência, estabelecendo um contato direto com a sociedade, mostrando que se faz presente 

(ostensividade) para que o crime não aconteça. Depois que o crime acontece a PM atua de forma 

reativa (pronto emprego). 

Conforme último levantamento realizado pelo IBGE
48

 no ano de 2014, traçou-se um 

“Perfil dos Estados e Municípios Brasileiros”, utilizando os dados dos vinte e seis Estados e o 

Distrito Federal, constatou-se que o Brasil possui 425 mil policiais militares (homens e mulheres), 

perfazendo uma média de um policial para cada 473 habitantes, cuja proporção está fora dos 

padrões recomendados pela Organização das Nações Unidas – ONU que estabelece como razoável 

um policial para cada 450 habitantes. Hoje no Brasil, apenas dez Estados cumprem a média 

estabelecida pela ONU
49

. 

Após a saída do Brasil de um regime militar violento, opressor e sanguinário, onde 

muitos foram presos, torturados, humilhados e muitos outros foram covardemente assassinados, os 

constituintes pensaram em positivar constitucionalmente direitos na tentativa desesperada deste 

triste e recente passado não mais se repetir em solo brasileiro
50

. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ratificada pelo Brasil, foi 

praticamente toda constitucionalizada na Constituição Federal, como dito, não somente na parte 

dos direitos e garantias fundamentais, mas também na parte de direitos sociais, políticos etc.  

A Constituição Federal atribuiu à Polícia Judiciária o dever de investigar crimes, 

atribuição esta não exclusiva tendo em vista que outras instituições e órgãos públicos também 
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 MARTINS, Raphael. Os Estados com maior déficit de policiais por habitante. Revista Exame.com. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-tem-deficit-de-20-mil-policiais-em-seu-efetivo>. Acesso em: 24 fev. 

2016. 
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 Seguindo a ordem dos Estados com melhor média para os piores: 1º Distrito Federal – 1:194 (índice de 

policiais/hab), 2º Amapá – 1:199, 3º Acre – 1.286, 4º Roraima – 1:292, 5º Rondônia – 1:32, 6º Rio de Janeiro – 1:355, 

7º Rio Grande do Norte – 1:378,  8º Tocantins – 1:383, 9º Amazonas – 1:421, 10º Paraíba – 1:423, 11º Espírito Santo 

– 1:452, 12º Alagoas – 1:463, 13º Sergipe – 1: 471, 14º Pernambuco – 1:476, 15º Mato Grosso – 1:484, 16º Bahia – 

1:485, 17º São Paulo – 1:488, 18º Minas Gerais – 1:489, 19º Mato Grosso do Sul – 1:492, 20º Pará – 1:500, 21º Goiás 

– 1:538, 22º Rio Grande do Sul – 1:547, 23º Ceará – 1:551; 24º Santa Catarina – 1:574, 25º Piauí – 1: 597, 26º Paraná 

– 1:630 e 27º Maranhão – 1: 881. 
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 Direitos e garantias nas constituições anteriores à de 1988: 1. Constituição de 25 de março de 1824 dispunha, no 

título VIII, sobre as “garantias dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros” (arts. 173 ao 79); 2. Constituição 

de 24 de fevereiro de 1891, na seção II do título IV, tutelava a “declaração de direitos” (arts. 72 usque 78);3. 

Constituição de 16 de julho de 1934, no capítulo II do título III, proclamava os direitos e garantias individuais (arts. 

113 usque 114); 4. Constituição de 10 de novembro de 1937, cristalizadora do Estado Novo nazifascista, abriu um 

tópico para os “direitos e garantias individuais” (arts. 122 usque 123); 5. Constituição de 18 de setembro de 1946, que 

restabeleceu o estado de direito democrático, após 8 anos de trevas ditatoriais, deu amplitude ao capítulo dos “direitos 

e garantias individuais” (arts. 141 usque 144).  6. Mais tarde, com o advento da ditadura militar de 1964, a 

Constituição de 24 de janeiro de 1967 (mesmo com a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, que deu 

à primitiva Carta nova redação) disciplinou, no capítulo IV do título II (concernente à declaração de direitos), os 

“direitos e garantias individuais”. 

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/brasil-tem-deficit-de-20-mil-policiais-em-seu-efetivo
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investigam (Ministério Público, Comissões Parlamentares de Inquérito – popularmente conhecidas 

por CPIs, Tribunais de Contas, Receita Federal, COAF)
51

. No âmbito da União é exercida pela 

Polícia Federal e nos Estados pela Polícia Civil, tendo o dever de investigar crimes praticados 

contra a ordem social. Tais investigações são concentradas em uma unidade policial, também 

chamada de delegacia ou distrito policial, que é a base fixa para o atendimento ao público e de 

investigações criminais, mas em alguns lugares serve também como local de detenção temporária 

de suspeitos e presos em flagrante delito. 

É a polícia civil que tem uma função investigativa, atuando após a prática de uma 

infração penal, ou seja, é por intermédio dessas instituições que o Estado manifesta o seu poder de 

polícia e isso se dá através da investigação que subsidiará a persecução criminal. 

No entanto, por diversos fatores externos (v.g., abandono dos governos, carência de 

pessoal, falta de estrutura, sérias deficiências nos órgãos de perícia científica) e internos (falta de 

comprometimento de parcela dos policiais, corrupção etc), não tem conseguido cumprir seu papel 

minimamente, e o que temos atualmente é um percentual muito baixo de crimes elucidados com 

infratores respondendo e sendo punidos. 

Em todas estas, se faz necessário um investimento humano (realização de concurso para 

preenchimento dos quadros e capacitação) e material (equipamentos). Valorização das instituições 

que são responsáveis pela segurança da sociedade, especialmente na formação é a base para a 

ruptura do sistema caótico, porém o mais importante vem sendo a política da aparência dos 

governos que investem em viaturas e criam a falácia do sistema ou a representação extremamente 

contraditória de uma pseudosegurança no Brasil. 

Por fim, importante ressaltar a necessidade de uma corregedoria forte, que busque 

incentivar as boas práticas e orientar o funcionamento regular das instituições chegando a correção 

punitiva no âmbito disciplinar e criminal, em parceria com o controle externo procedido pelo 

Ministério Público, chegando a excluir os policiais corruptos e dando os devidos 

encaminhamentos para persecução penal devida. 

Outro ponto, extremamente relevante é a organização policial de um modo geral. A 

polícia ostensiva detidamente no âmbito estadual, desenvolvida pela polícia Militar busca 

combater diretamente a violência, mostrando que está presente para que o crime não aconteça. O 

encaminhamento da atividade policial envolve as múltiplas atribuições da polícia e 
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 Atualmente apenas Uganda, Quênia e Indonésia atribuem competência exclusiva à policia a tarefa de investigar. 

Segundo Hugo Nigro Mazzili, tornar a investigação privativa da polícia seria conferir ao governo um poder que ele 

não pode ter, porque existem crimes cometidos por autoridades e pela própria polícia que ficariam sem apuração. 

MAZZILI, Hugo Nigro. Só a polícia pode investigar? Disponível em: 

<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/so-a-policia-e-que-pode-investigar/11259>. Acesso em: 24 fev. 

2016. 
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especificamente no caso da PM, a ostensividade surge a necessidade de uma atuação antecipada, 

mas quando o crime já aconteceu, é preciso repassar à polícia investigativa os fatos que serão 

investigados. 

Dessa maneira surge então a necessidade dos procedimentos de investigação para colheita 

de provas em que a autoridade policial, delegado de polícia e seus agentes conduzem um 

encaminhamento do inquérito policial para que sejam elucidados os crimes. A finalidade então 

dessa fase ou atribuição policial é reunir todos os indícios de autoria e provas de materialidade, a 

fim de que seja procedida a justiça penal com a instauração de um processo que se estabiliza após 

o recebimento da denúncia pelo Judiciário, oferecida pelo Ministério Público. 

Assim, o Ministério Público passa após recebimento das informações sobre crimes
52

 a 

proceder com a devida persecução penal. No entanto esse sistema especialmente no âmbito dos 

estados brasileiros vem se mostrando extremamente ineficaz, pela falta de diálogo entre os 

interlocutores que atuam na persecução penal como um todo. Dessa forma, surge a necessidade de 

uma mudança na forma da segurança pública no Brasil. Neste país, diversas questões são 

contraditórias especialmente no combate à violência, pois os órgãos que possuem essa atribuição 

quase sempre estão conflito
53

.  

Isso pode ser visto no âmbito de diversos países quando se trata de segurança pública.
54

 

As variadas instituições que atuam na persecução penal devem trabalhar em conjunto e em 

harmonia, com a devida independência. E sobre a autonomia da polícia se assenta o ponto mais 

polêmico na atividade policial no Brasil, que com exceção, em parte
55

, da polícia federal as 

diversas polícias não possuem autonomia e sempre são conduzidas pelos interesses de grupos 

políticos. Isso tem se mostrado, excessivamente, continuamente, cada vez mais danoso para o 

povo Brasileiro que vem sofrendo o aumento da violência em proporções extremas. 
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 Vale ressaltar que o Ministério Público, em regra, oferece denúncia com base nas informações sobre os crimes 

colhidas pela polícia judiciária consubstanciado por meio do inquérito policial. No entanto, deve-se ressaltar que 

qualquer cidadão pode repassar diretamente ao promotor de justiça informações e elementos sobre crimes podendo o 

MP investigar diretamente caso assim entenda como sendo o mais apropriado, ou, uma vez entendendo já existir 

elementos suficientes, poderá oferecer diretamente a denúncia. 
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 Aqui especialmente destacando o controle político que parece ter interesse que o sistema efetivamente não funcione 

e sempre atrela as ações policiais ao seu domínio. Vejamos como em cada estado Brasileiro estão as polícias estaduais 

firmadas em vínculos e domínio político. Isso especialmente em razão das leis que atrelam à polícia o controle feito 

pelo executivo não possibilitando a autonomia devida para efetivamente combater os crimes especialmente os mais 

graves, saber os de corrupção. 
54

 Especialmente nos países da América Latina há esse discursão no tocante a segurança pública acerca das 

contradições entre o sistema de justiça penal é o ordenamento jurídico. 
55

 Diz-se “em parte”, porque diversos áudios oriundos das interceptações telefônicas da operação lavajato 

demonstraram a existência de grupos políticos que tentaram, por diversas formas, interferir no trabalho da polícia 

federal na referida investigação. 
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Neste sentido, surge a necessidade de pensar na ruptura dos padrões compartimentados e 

politizados da segurança pública, sendo um exemplo desse aprimoramento da segurança pública a 

projeção de polícia no ciclo completo.   

 

1.4.2 O ciclo completo de polícia 

 

O ciclo completo é uma teoria adotada para a segurança pública. Essa se fundamenta na 

ideia de que a atividade da persecução inicial que se inicia com as ações de polícia são integradas 

e se relacionam com uma circularidade. A proposta dessa teoria que se baseia na ideia de polícia 

moderna instituída no século XIX pela teoria de Robert Peel na Scotland Yard
56

. 

Segundo a proposta que sustenta o ciclo completo a atividade policial estaria dividida em 

partes, mas que se vinculam e não se desprendem. As polícias se comportam como um corpo em 

que seus membros participam do processo do todo: a ideia de que o todo é um todo com as partes, 

pensamento do conjunto integrado. Assim, a polícia ostensiva que cuida da atividade proativa, 

preventiva e repressiva estaria na ponta da persecução e não poderia estar desvinculada da 

atividade de polícia investigativa. O controle dos órgãos policiais seria concentrado em um único 

órgão o que garantiria a eficiência da polícia. Neste sentido, o ciclo completo teria como base a 

ideia de uma polícia que possui concentrada todas as atribuições de polícia. Estas estariam 

inseridas na proposta de um sistema policial eficiente, em que os profissionais teriam como atuar 

nas diversas esferas da persecução policial, seja combatendo ostensivamente, investigando, na 

inteligência, na criminalística e em outras atribuições. 

Para ficar mais claro, deve-se entender o que são atribuições policiais e quais as suas 

especificidades e ao final poder se chegar a ideia de como um único órgão de polícia poderia 

concentrar todas as atribuições. 
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 A Scotland Yard, ou ainda New Scotland Yard é o nome dado à central da Polícia Metropolitana de Londres, no 

Reino Unido. O termo na verdade é uma metonímia utilizada para se referir à polícia civil de Londres. A criação da 

moderna polícia londrina baseia-se nas mudanças implementadas pelo coronel Charles Rowan e Richard Mayne, que 

ocupavam um apartamento no número 4 da Whitehall Place, na parte de trás do que se abria para um pátio: o Great 

Scotland Yard. O nome deste logradouro, por sua vez, era proveniente de um palácio medieval que abrigava a realeza 

escocesa em suas visitas a Londres. Em meio ao auge da expansão britânica, como grande potência política, marítima 

e líder das duas revoluções industriais até então, Londres torna-se praticamente o centro do mundo, o local onde tudo 

acontece. Fazia-se necessário uma polícia à altura de tamanha metrópole, altamente especializada. A equipe da 

Scotland Yard foi a responsável pela proteção das pessoas importantes, patrulhas comunitárias, relações públicas, 

recrutamento e gestão de pessoal. Um marco histórico ocorreu quando a Yard enviou às ruas seus primeiros agentes 

de polícia à paisana em 1842, o público se sentiu desconfortável com esses "espiões" nas ruas. Mas o papel da força 

em vários casos importantes, e o carisma de muitos de seus detetives, ajudou a ganhar a confiança do público em 

geral. Estudo da teoria de Robert Peel realizado por Rob Dawson. DAWSON, Rob. A Brief History of Scotland Yard. 

Disponível em: <http://www.smithsonianmag.com/history/a-brief-history-of-scotland-yard-172669755/?no-ist=>. 

Acesso em: 19 abr. 2016. 
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As atividades da polícia podem ser divididas. A persecução policial é extremamente 

complexa, apesar de ser algo simplesmente que antecede a persecução judicial. São muito 

extensas as variantes em que as polícias podem atuar, mas elas possuem atividades que norteiam 

pela sua especificidade a prática policial, a saber: atividade ostensiva (preventiva e repressiva), 

polícia judiciária, atividade de inteligência, correcional e criminalística. 

A atividade de polícia preventiva está na base do que é a polícia, advém do grego polis 

que significa cidade o que remete a ideia de uma atividade de proteção da cidade, precisamente na 

representação de força, em que o Estado demonstra sua presença e inibe a violência de qualquer 

transgressão humana. Prevenir significa se antecipar e desse modo a prevenção policial seria 

demonstrar a força do Estado presente para que eventuais transgressores não pratiquem crimes e, 

com isso, seja necessário a força efetiva do Estado. Essa é a outra perspectiva. A repressão ocorre 

quando o Estado, para manutenção da ordem, deve agir para efetivamente combater o crime. Neste 

sentido, o Estado se insurge contra os criminosos para fazer valer através da força policial com a 

finalidade de conter e conduzir eventuais criminosos à Justiça. 

A polícia Judiciária tem a missão de investigar, colher os elementos que visam contribuir 

para solucionar os crimes e responsabilizar os culpados pelas práticas criminosas. No modus de 

polícia judiciária tem-se que os fatos envoltos em práticas criminosas já são materializados. Então 

entra a polícia que deve reduzir a termo o que ocorreu constando as provas, os elementos 

informativos que todos serão contraditados na fase judicial.  

A atividade de inteligência desenvolve um trabalho velado, que não é visto, nos 

bastidores da ação policial, e visa contribuir com as informações sobre os fatos necessárias para 

tomada de decisão, cuja finalidade é subsidiar o planejamento estratégico do emprego da polícia e, 

ao mesmo tempo, dar norte para o combate ao crime, especialmente ao crime organizado. 

A atividade correcional, notadamente chamada de assuntos internos, é como o filtro do 

controle do poder policial que necessita ser fiscalizado e, eventualmente, entrar na via processual 

pelo controle corretivo dos agentes que descumprem com a sua missão constitucional que é 

proteger a sociedade. A correção visa controlar os desvios de conduta da polícia que, em geral, se 

camufla pela natureza da atividade. Em sendqo policial um eventual transgressor, este sabe como 

se desviar de sua responsabilização. 

A criminalística é o conjunto de ciências que visa solucionar os crimes a partir da colheita 

e verificação dos vestígios, eventuais provas e elementos diversos que se relacionam direta ou 

indiretamente às práticas criminosas. É atribuição da polícia no contexto policial por meio de seus 

peritos, os quais constroem um arcabouço técnico para fortalecer a comprovação dos argumentos 

que levam à responsabilização dos criminosos. 
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Para que o Estado exerça a ação punitiva, de forma justa e eficiente, o conjunto probante 

deve ser revestido de provas consistentes. Os institutos técnicos de perícia de todo o país são 

fundamentais nas investigações para a resolução de crimes. 

A prova técnica bem abalizada e eficaz permite sustentar uma condenação no decorrer do 

processo penal, descobrindo a autoria e fornecendo a robustez da materialidade do delito, 

permitindo que o Estado-juiz dê uma resposta que a sociedade espera. 

Como todos os dilemas, problemáticas da segurança pública, que carregam um 

distanciamento entre a teoria e a prática, a criminalística, a partir dos institutos de perícia, são os 

maiores dos problemas. A falta de investimentos para a atividade pericial, notadamente pelo Poder 

Executivo Estadual, gera um sistema incoerente, feito para não funcionar, pois mesmo ampliando 

o efetivo de polícia nas ruas sem a técnica pericial, os instrumentos da criminalística, 

fatidicamente os crimes em geral não serão solucionados pela ausência de provas.     

A Constituição não detalha a perícia com uma instituição policial no rol da art. 144
57

, 

mas, de forma implícita, a norma constitucional resguarda a criminalística na atividade policial e 

no processo penal como um todo imanente na teoria das provas. 

A perícia depende de um rigor técnico e de algo que está no campo da epistemologia, o 

critério da teoria dos métodos. Isso implica em pensar num rigor científico que deve existir nos 

institutos de criminalística. 

No ciclo completo todas as atribuições de polícia são desenvolvidas pelas instituições 

policiais. Neste sentido, as formas em que as polícias atuam são todas desenvolvidas ao mesmo 

tempo por uma mesma polícia a fim de alcançar a devida finalidade da segurança pública que é 

proteger a sociedade.  

No Brasil há uma forma de polícia que foi criada como polícia de ciclo completo que é a 

Polícia Federal. Nela as diversas ações dos diversos atributos de polícia que citamos são 

desenvolvidos ao mesmo tempo, tudo conduzido por uma mesma polícia, o que traz mais 

eficiência e eficácia no processo de controle e combate da criminalidade. Mas a polícia federal 

tem seu limite dado as atribuições específicas no controle de determinados delitos.  O grande 

problema é que a maioria dos crimes é de atribuição das polícias estaduais, que estão fora dessa 

lógica do ciclo completo e que são as mais dependentes da política
58

.  

                                                 
57

 Art. 144, CF. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I –polícia 

federal; II – polícia rodoviária federal; III – polícia ferroviária federal; IV – polícias civis; V – polícias militares e 

corpos de bombeiros militares.  
58

 A Constituição Federal de 1988 foi bastante desigual no momento em que dividiu as competências da Justiça 

Federal e Estadual. O art. 108, CF, traz um rol taxativo, verificando-se que cerca de 90% dos crimes comuns ficaram 

sob a responsabilidade da Justiça Estadual que possui competência residual. (Art. 108,CF: Compete aos Tribunais 
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1.4.3 O Ministério Público 

 

A Constituição Federal de 1988 revolucionou o papel do Ministério Público no Estado 

Brasileiro, atribuindo a missão de guardião da Constituição e proteção dos bens jurídicos
59

. A este 

órgão foi conferindo a defesa da sociedade e da ordem jurídica tutelando os interesses individuais 

indisponíveis, difusos e coletivos, atuando na defesa da cidadania, patrimônio público, 

consumidor, infância e juventude, idoso, deficiente, meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, 

artístico e paisagístico, controle da legalidade dos atos administrativos e outros direitos difusos e 

coletivos de interesse da sociedade. 

O Ministério Público atua basicamente em duas vertentes, a saber: na fiscalização da lei e 

como autor da ação penal. Assim, o parquet enquanto autor da ação penal é o responsável para 

agir em favor da sociedade, sujeito passivo no qual recai a conduta quando há violação da lei.  

No tocante à fiscalização, o Ministério Público tem o dever de fiscalizar as instituições e 

órgãos públicos, zelando pela adequada prestação dos serviços públicos e respeito à res publica e 

aos cidadãos em todas as relações sociais. Trata-se de uma missão sobremaneira importante e 

ampla, pois é nela em que desenvolve sua atividade extrajudicial, buscando resolver problemas e 

lides no âmbito interno, evitando, desta forma, a judicialização de diversas demandas, 

contribuindo para evitar o congestionamento ainda maior do sistema brasileiro de Justiça
60

.   

Como titular da ação penal, o Ministério Público é o destinatário do conjunto de 

elementos colhidos na atividade policial e o responsável pelo oferecimento da denúncia (caso 

                                                                                                                                                                
Regionais Federais: I - processar e julgar, originariamente: a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os 

da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério 

Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;  b) as revisões criminais e as ações rescisórias de 

julgados seus ou dos juízes federais da região;  c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio 

Tribunal ou de juiz federal; d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal; e) os conflitos de 

competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;  II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos 

juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição). 
59

 Art. 129, CF. São funções institucionais do Ministério Público: I – promover, privativamente, a ação penal pública, 

na forma da lei; II – zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 

assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; III – promover o inquérito civil e 

a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; IV – promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos 

Estados, nos casos previstos nesta Constituição; V – defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas; VI – expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações 

e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar respectiva; VII – exercer o controle externo da atividade 

policial, na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior; VIII – requisitar diligências investigatórias e a 

instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais; IX – exercer 

outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação 

judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. 
60

 O Ministério Público, por meio dos seus procedimentos internos, em que o mais conhecido é o Inquérito Civil, 

desenvolve sua tarefa de investigar e apurar situações supostamente em desconformidade com a lei, possuindo 

mecanismos importantes de resolutividade, que são utilizados como medidas anteriores ao ajuizamento de uma futura 

ação civil pública, como podemos citar o compromisso de ajustamento de conduta (constitui título executivo 

extrajudicial). 
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assim o entenda), ao Poder Judiciário. No Brasil esta instituição ganhou força com a Constituição 

Federal de 1988 tendo sido reconhecido e valorizado como uma espécie de quarto poder, velando 

pelo respeito ao Estado Democrático de direito preservando e fazendo com que a justiça seja 

cumprida. 

No entanto, o Ministério Público e o conjunto de instituições que estão envolvidas na 

justiça em um contexto de ausência de diálogo para solucionar os entraves da Justiça penal. Esses 

em geral permite refletir sobre os limites do poder de fiscalização e efeito de controle sobre as 

instituições do parquet e o benefício da proatividade em no combate as práticas criminosas.  

Um grande embate ocorrido recentemente foi a recente Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 37, conflito entre o Ministério público brasileiro (incluindo-se os federais 

e estaduais) e a Polícia investigativa (federal e civil) no tocante, a defesa da Polícia Judiciária de 

impossibilidade de qualquer outro órgão, salvo as polícias civis e a polícia federal, investigar 

crimes. Isso foi amplamente questionado, sendo levado ao STF que decidiu favorecendo ao direito 

de o Ministério Público investigar
61

.  

Esse processo tem demonstrado que é necessário repensar várias implicações mais 

especialmente a necessidade de criar métodos favorecendo o diálogo das polícias com o 

Ministério Público e que mesmo sendo este órgão fiscal natural das instituições é preciso, 

especialmente no âmbito do combate à criminalidade, construir uma união das instituições em 

defesa da sociedade. Sobre as ações específicas do Ministério Público serão tratadas mais 

detidamente no último Capítulo. 

 

1.4.4 O Poder Judiciário 

 

O Poder Judiciário, notadamente por meio das jurisprudências adotadas pelas Cortes 

Superiores, sob a alegação de preservação de direitos e garantias fundamentais, cumprimento de 

pactos e convenções internacionais, vem decidindo de forma muito branda frente à criminalidade e 

esta, por sua vez, retribui com mais violência, gerando em todos os cidadãos o sentimento de 

impunidade e descrédito na Justiça dos homens. 

O Código Penal Brasileiro, não obstante, ser de 1940, vem passando ao logo da história, 

por diversas alterações legislativas. As penas da maioria dos tipos penais são razoáveis, possuindo 

os crimes mais graves penas altas. No entanto, no Brasil há penas muito brandas para 

                                                 
61

 O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a legitimidade do Ministério Público (MP) para promover, por 

autoridade própria, investigações de natureza penal e fixou os parâmetros da atuação do MP. Por maioria, o Plenário 

negou provimento ao Recurso Extraordinário (RE) 593727, com repercussão geral reconhecida. Com isso, a decisão 

tomada pela Corte será aplicada nos processos sobrestados nas demais instâncias, sobre o mesmo tema. RE nº 593727. 

Data de Julgamento: 14/05/2015. 
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determinados crimes especialmente os delitos que envolvem a corrupção, lavagem de capitais e a 

prática de crimes no contexto do crime organizado e, para piorar este cenário, grande parte da 

magistratura brasileira, vem adotando a denominada “política ou regra da pena mínima”, em que é 

fixada a pena com base no mínimo legal. 

Este abrandamento na punição do criminoso deve-se muito em virtude dos entendimentos 

jurisprudenciais que vem sendo consolidados nas duas Cortes Superiores que tratam do direito 

penal no Brasil: o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal
62

. 

A título de exemplo, o STF, considera que a simples existência de ação penal em curso ou 

inquérito policial não é o suficiente para constituir antecedente criminal, pois vale no direito penal 

pátrio o princípio da presunção de inocência
63

. Neste sentido, está consagrado não só no art 8.2222 

da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) senão também (em parte) no art. 5º, LVII 

da Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se presume inocente até que tenha sido 

declarada culpada por sentença transitada em julgado. Na mesma linha do dispositivo 

constitucional, a Segunda Turma da Suprema Corte entende que nem mesmo uma condenação 

criminal ainda sujeita a recurso, pode ser considerada antecedente criminal
64

. 

Também se realçou recente edição, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Súmula nª 

344 que dispõe no mesmo sentido: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais 

em curso para agravar a pena-base”. 

O Superior Tribunal de Justiça também entende no mesmo sentido
65

. O Supremo Tribunal 

Federal vem reconhecendo a inconstitucionalidade de diversos dispositivos em que o legislador 

teve por fim enrijecer a concessão de determinados benefícios para crimes considerados graves. 

                                                 
62

 A título de exemplo, as cortes superiores somente consideram tecnicamente primário o indivíduo que responde a 

processo, mas sua sentença condenatória não transitou em julgado, pendente de recurso; e/ou a condenação anterior 

ultrapassou o lapso temporal de cinco anos após o cumprimento ou a extinção de sua punibilidade. 
63

 STF. HC 97665/RS. Rel. Min. Celso de Mello, 4.5.2010. (HC-97665). Informativo nª 585, STF de 3 a 7 de maio de 

2010. 
64

 Processos penais em curso, ou inquéritos policiais em andamento ou, até mesmo, condenações criminais ainda 

sujeitas a recurso não podem ser considerados, enquanto episódios processuais suscetíveis de pronunciamento 

absolutório, como elementos evidenciadores de maus antecedentes do réu. Com base nesse entendimento, a Turma 

deferiu habeas corpus para reconhecer, em favor do paciente, o direito de ter reduzida, em 8 meses, a sua pena 

privativa de liberdade, cuja pena-base fora exasperada ante a existência de inquéritos e processos em andamento. 

Realçou-se recente edição, pelo STJ, de súmula no mesmo sentido (Súmula 444: É vedada a utilização de inquéritos 

policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.). STJ. HC 97665/RS. Rel. Min. Celso de Mello. Data de 

publicação: 04/05/2010. 
65

 O STJ tem reiteradamente decidido que "inquéritos policiais ou ações penais em andamento e condenações sem 

certificação do trânsito em julgado não podem ser levados à consideração de maus antecedentes, má conduta social ou 

má personalidade para a elevação da pena-base, em obediência ao princípio da presunção de não-culpabilidade. 

Exegese da Súmula 444 deste STJ" (AgRg no HC 218.037/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 

18/3/2014; AgRg no HC 268.359/MG, Rel. Ministro Walter de Almeida Guilherme [Desembargador convocado do 

TJ/SP], Quinta Turma, julgado em: 03/02/2015; HC 234.234/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 

julgado em 18/12/2014; HC 297.375/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em: 

04/12/2014). De acordo com a Súmula 440 desta Corte, "fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o 
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O STF decidiu, por exemplo, que o agente nos crimes hediondos pode ser beneficiário da 

progressão de regime, desconsiderando a regra trazida pelo art. 2º, §1º da Lei 8.072/90 (Lei dos 

crimes hediondos), na qual os crimes nele previstos (homicídio, latrocínio, extorsão qualificada, 

extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, epidemia e falsificação, 

corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, bem 

como a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo, seriam 

cumpridas integralmente em regime fechado
66

. 

O demasiado abrandamento das penas, nas leis ou nas decisões judiciais, faz diminuir (ou 

desaparecer) o temor de castigo, o que não faria evitar os crimes. 

O caráter exemplar das penas significa dar segurança à sociedade e garantir a proteção 

aos cidadãos, tutelando a dignidade humana inerente a todos. A Constituição Federal é cristalina 

no sentido de proteger os direitos fundamentais de todos os brasileiros e residentes, ameaçados e 

atingidos diariamente pela criminalidade. A constituição prevê que em casos de grave perturbação 

à ordem, à paz, com risco à estabilidade das instituições, será possível a adoção, além das medidas 

judiciais e processuais, dos estados de defesa e de sítio os quais permitem inclusive a suspensão de 

determinadas garantias constitucionais. 

Diante do clima de insegurança e violência vivida na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 

2010 foi solicitada uma autorização ao Presidente da República para invadir complexos de morros. 

Por fim, o Supremo Tribunal Federal determinou a implantação das audiências de 

custódias que surgiu com o propósito precípuo de desafogar o sistema penitenciário (ao invés de 

se obrigar os governos federal e estaduais a construir presídios, criando novas vagas)
67

. Esta 

medida teve o nítido fim de evitar o encarceramento dos presos em situação flagrancial, conforme 

se tratará especificamente sobre o tema no tópico 1.7. 

 

 

                                                                                                                                                                
estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na 

gravidade abstrata do delito"; com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, "a imposição do regime de 

cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea". Habeas corpus não conhecido. 

Concessão da ordem, de ofício, para redimensionar a pena privativa de liberdade e estabelecer o regime semiaberto 

para seu cumprimento inicial. STF HC 306746/SP 2014/0264239-3 10/03/2015. 
66

 Por seis votos a cinco, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a inconstitucionalidade do 

parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90 que proibia a progressão de regime de cumprimento de pena nos crimes 

hediondos. Desta forma, o STF afastou a proibição da progressão do regime de cumprimento da pena aos réus 

condenados pela prática de crimes hediondos. Caberá ao juiz da execução penal, segundo o Plenário, analisar os 

pedidos de progressão considerando o comportamento de cada apenado – o que caracteriza a individualização da 

pena. STF. Habeas Corpus nº 82959/SP. Relator Marco Aurélio Mello. Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 

23/02/2006, DJe 01/09/2006. 
67

 Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347. O tema 

audiências de custódia será abordado de forma mais ampla no item 1.7 deste Capítulo. 
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1.5 REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL NO BRASIL 

 

A triste realidade do sistema prisional brasileiro. Não seria possível buscar o 

enrijecimento da legislação bem como propor formas de reduzir a impunidade sem antes 

reconhecer a dura realidade enfrentada pelos condenados durante o cumprimento da pena. Os 

culpados necessitam pagar pelos crimes que cometeram, no entanto, o Estado deve propiciar 

condições mínimas para o cumprimento da pena. 

As prisões brasileiras são verdadeiros depósitos de seres humanos, com celas 

superlotadas, sujas, insalubres, proliferação de doenças contagiosas, temperaturas inabitáveis, falta 

de materiais de higiene básicos. 

Por sua vez, existe insegurança dentro dos próprios estabelecimentos penais, dominados 

por organizações criminosas que controlam e comandam o crime nas ruas de dentro dos presídios 

por meio de uma rede de subordinados e aliados, manipulando ainda a massa de presos pobres. 

O Brasil possui um excelente aparato jurídico relativo ao Direito Penitenciário. A 

Constituição Federal de 1988 trouxe importantes princípios gerais que devem ser seguidos (ex.: 

referentes às mulheres presas, gestantes
68

, direitos dos presos
69

 e à pena
70

 e seu cumprimento. A 

legislação infraconstitucional é muito boa, a Lei de Execução Penal (LEP) – Lei Federal nº 

7.210/1984 é considerada uma das mais avançadas do mundo, no entanto não vendo sendo 

aplicada minimamente, sendo a assistência aos presos renegada e todos os direitos previstos na 

LEP não são cumpridos (educação, saúde, trabalho, respeito à integridade física ou qualquer outra 

forma de ocupação do tempo), o que demonstra um total desrespeito aos direitos e garantias 

fundamentais. 

A Lei de Execuções Penais brasileira é considerada um dos melhores instrumentos 

legislativos do mundo em relação à garantia dos direitos individuais do apenado, porém, 

infelizmente, como boa parte dos instrumentos legislativos garantistas da legislação pátria. O 

problema que vem ocorrendo é a sua não aplicação, seja por razões de ordem material, ou seja, por 

falta de políticas prisionais sérias e eficientes voltadas para a recuperação do indivíduo entregue a 

custódia estatal. 

                                                 
68

 Art. 5º, L, CF – às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o 

período de amamentação. 
69

 Art. 5º, III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; Art. 5º, CF, XLIX - é 

assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 
70

 Art. 5º, XLVI, CF – a lei regulará a individualização da pena [...]; Art. 5º, XLVII, CF – não haverá penas: a) de 

morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; e) cruéis; Art. 5º, XLVIII, CF – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com 

a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. 
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Diante deste cenário escabroso, a Câmara dos Deputados instaurou uma CPI do Sistema 

Carcerário em 2007, especialmente criada com a finalidade de investigar a realidade do Sistema 

Carcerário Brasileiro, com destaque para a superlotação dos presídios, custos sociais e econômicos 

desses estabelecimentos, a permanência de encarcerados que já cumpriram a pena, a violência 

dentro das instituições do sistema carcerário, corrupção, crime organizado e suas ramificações nos 

presídios e buscar soluções para o efetivo cumprimento da Lei de Execução Penal. 

Ao final deste primoroso trabalho o qual traçou um diagnóstico do Sistema Prisional 

Brasileiro, a “CPI do Sistema Carcerário” teve relatório final publicado em julho de 2008. 

Destacou: 

 

Apesar da excelente legislação e da monumental estrutura do Estado Nacional, os presos 

no Brasil, em sua esmagadora maioria, recebem tratamento pior do que o concedido aos 

animais: como lixo humano. Ao invés de recuperar quem se desviou da legalidade, o 

Estado embrutece, cria e devolve às ruas verdadeiras feras humanas
71

. 

 

Vale ressaltar ainda que o Brasil é signatário de diversas normativas das Organizações das 

Nações Unidas sobre os direitos dos presos, sendo obrigado a dar fiel cumprimento e implementá-

las, mas na prática o Brasil é um contumaz descumpridor
72

 destas normas, constantemente 

repreendido por organismos internacionais de direitos humanos, inclusive os vinculados a ONU 

(Organização das Nações Unidas) e a OEA (Organização dos Estados Americanos)
73

, como um 

país onde a prática da tortura nos estabelecimentos penais ainda é muito grande, além de ser 

corriqueira. 

Preocupado com esta situação, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ vem realizando 

mutirões carcerários em presídios de todo o país, trazendo ao final de cada trabalho, os respectivos 

relatórios, os quais apontam um diagnóstico preciso da dramática situação prisional do país e das 

graves e massivas violações aos direitos fundamentais dos presos. Em novembro de 2012, o então 

Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo admitiu publicamente que as prisões brasileiras são 

verdadeiras “masmorras medievais”, confessando que preferia até morrer a ser preso numa delas
74

. 
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O déficit prisional ultrapassa a casa das 206 mil vagas, salta aos olhos o problema da 

superlotação, que pode ser a origem de todos os males. No Relatório Final da Comissão 

Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, formalizado em 2009, concluiu-se que “a 

superlotação é talvez a mãe de todos os demais problemas do sistema carcerário.” A CPI 

encontrou homens amontoados como lixo humano em celas cheias, se revezando para dormir, ou 

dormindo em cima do vaso sanitário”
75

. 

De acordo com relatórios do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, os presídios não 

possuem instalações adequadas à existência humana. Estruturas hidráulicas, sanitárias e elétricas 

precárias e celas imundas, sem iluminação e ventilação representam perigo constante e risco à 

saúde, ante a exposição a agentes causadores de infecções diversas. As áreas de banho e sol 

dividem o espaço com esgotos abertos, nos quais escorrem urina e fezes. Os presos não têm acesso 

à água, para banho e hidratação, ou a alimentação de mínima qualidade, que, muitas vezes, chega 

a eles azeda ou estragada. Em alguns casos, comem com as mãos ou em sacos plásticos. Também 

não recebem material de higiene básica, como papel higiênico, escova de dentes ou, para as 

mulheres, absorvente íntimo. 

Além do sério problema estrutural e de vagas que ocorre em todas as unidades da 

Federação, o sistema como um todo possui um número insuficiente de agentes penitenciários, mal 

remunerados, sem treinamento adequado, nem contam com equipamentos necessários ao 

desempenho das próprias atribuições. 

Diante do grave problema que foi exposto, o Partido do Socialismo e Liberdade – PSOL 

ajuizou uma Ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF, em face da 

União, do Distrito Federal e de todos os Estados da Federação buscando sanar as gravíssimas 

lesões a preceitos fundamentais estabelecidas pelas Constituição Federal de 1988 decorrentes de 

condutas comissivas e omissivas praticados pelos poderes públicos constituídos (União, Estados e 

DF)
76

, autuada sob o número de 347. 

Conforme a petição inicial da ADPF 347, o STF reconhece o estado calamitoso do 

sistema penitenciário brasileiro. Segundo o Ministro Gilmar Mendes, o tema das questões 

constitucionais dos presídios brasileiros está na ordem do dia do Supremo Tribunal Federal. O 

decano da Corte, Ministro Celso de Mello, já ressaltou o “descaso, negligência e total indiferença 

do Estado” em relação à situação extrema das penitenciárias brasileiras, destacando que “a pessoa 

sentenciada acaba por sofrer penas sequer previstas pelo Código Penal, que a nossa ordem jurídica 
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repudia
77

”. Em voto recente, o Ministro Teori Zavascki invocou o magistério de Heleno Fragoso, 

para afirmar que “em nossas prisões as condições de vida são intoleráveis”, e que, na prática, “os 

presos não têm direitos
78

”. Nesse mesmo sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso, em voto 

proferido no mesmo caso, afirmou que “a superpopulação e a precariedade das condições dos 

presídios correspondem a problemas estruturais e sistêmicos de grande complexidade e 

magnitude, que resultam de deficiências crônicas do sistema prisional brasileiro
79

”. 

Na apreciação do pedido liminar o Ministro relator Marco Aurélio reconheceu que o tema 

do sistema prisional está na “ordem do dia” do Tribunal, e tem sido matéria de várias ações, como 

a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5170, que discute direito de indenização de presos 

por danos morais, o RE 592581, que discute a possibilidade de o Judiciário obrigar os estados e a 

União a realizar obras em presídios, e a ADI 5356, sobre a inconstitucionalidade de norma que 

estabelece o bloqueio de sinal de rádio e comunicação em área prisional. 

Nesta decisão, o Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria relativa ao direito de 

o condenado do regime semiaberto, poder cumprir a pena em regime aberto ou prisão domiciliar, 

quando ausente acomodação adequada no sistema prisional. O Ministro Mendes concluiu só haver 

três formas de alcançar soluções “para a falência do sistema prisional: comprometimento 

federativo, alocação de recursos financeiros e integração institucional”. 

Ao mesmo tempo, o Tribunal também justificou que o Tribunal entendeu pela 

possibilidade de o Poder Judiciário obrigar a União e os estados a realizarem obras em presídios 

para garantir a integridade física dos presos, independentemente de dotação orçamentária, 

constatada violação da dignidade da pessoa humana e inobservância do mínimo existencial dos 

presos. 

No julgamento término do julgamento da medida cautelar da ADPF 347, por maioria, os 

ministros deram parcial provimento à medida cautelar e determinaram: 1. Aos juízes e tribunais a 

realização, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso 

perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão; 2. 

Aos juízes – que estabeleçam, quando possível, penas alternativas à prisão, ante a circunstância de 

a reclusão ser sistematicamente cumprida em condições muito mais severas do que as admitidas 

pelo arcabouço normativo; 3. À União – que libere o saldo acumulado do Fundo Penitenciário 

Nacional para utilização com a finalidade para a qual foi criado, abstendo-se de realizar novos 
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contingenciamentos. Por maioria, os ministros acolheram proposta do ministro Luís Roberto 

Barroso para determinar à União e ao Estado de SP que forneçam informações sobre a situação do 

sistema prisional
80

.  

A problemática do dever de o Poder Público realizar melhorias em presídios ou construir 

novos com a finalidade de reduzir o déficit de vagas prisionais é uma medida bastante impopular, 

pois envolve direitos de um grupo de pessoas estigmatizadas, cuja dignidade humana é tida por 

muitos como perdida, ante o cometimento de crimes.  

Os direitos apontados como ofendidos consubstanciam preceitos fundamentais: dignidade 

da pessoa humana, vedação de tortura e de tratamento desumano, assistência judiciária e os 

direitos sociais à saúde, educação, trabalho e segurança dos presos
81

. 

No âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, foi criada a Comissão 

do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Dentre as 

atividades desta Comissão se destacam a análise e estudo de questões no âmbito de Procedimentos 

Internos de Comissão (PIC), que podem resultar em adoção de providências para o 

aperfeiçoamento das atividades correlatas, bem como a realização de visitas aos estabelecimentos 

prisionais e às delegacias de polícia e demais órgãos afins. 

 

1.5.1 Sistema penitenciário no abismo 

 

O sistema penitenciário sofre, em nos dias atuais, a maior crise existencial. Estamos 

vivenciando o verdadeiro caos nesta área. Existe a consciência de que o Estado continua 

praticando os mesmos erros; todavia, com resultados mais dramáticos, diante do avanço 

tecnológico. Organizações criminosas atuando até nos presídios e provocando um verdadeiro 

pânico social. Dar segurança à sociedade é mais que manter presos os criminosos, é evitar que o 

homem venha a delinquir. 

Não se pretende apresentar apenas um estudo teórico, mas tentar contribuir numa linha de 

pensamento de melhora no atual sistema, buscando soluções lógicas e práticas. 

Quando toda a máquina Estatal não consegue impedir a ocorrência do crime é que o 

Sistema Penitenciário entra em ação. Deve existir uma política séria no combate à criminalidade, 

na área da educação, conscientizando, ainda na fase inicial da criança e do adolescente, para que 
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não se torne um jovem tão vulnerável às drogas que, por sua vez, é a maior causadora da 

incidência criminal, além de outros grandes males da sociedade atual como a honestidade, a qual 

repercute diretamente na corrupção, bem como o consumismo que gera na criança ou no 

adolescente a necessidade cada ver maior do ter em detrimento do ser. 

Diante da falência do atual sistema, o desejo por uma reforma que proporcione mais 

humanismo e consequente ressocialização do apenado se faz necessário. A maior finalidade da 

pena deve ser ressocializar aquele encontrado em prática delitiva, devolvê-lo à sociedade como 

pessoa de direitos e obrigações, capacitando-o para o trabalho e em condições de não delinquir. 

Todavia, a pena mal aplicada tem o condão de piorar o homem, tirando-lhe toda e qualquer 

possibilidade de voltar a ser “um homem de bem”. Da forma como vem sendo cumprida, sem a 

possibilidade de ressocialização, a pena torna-se contrária ao fim social a que se destina, pois o 

apenado retorna ao seu convívio, após o cumprimento da pena que lhe foi imposta, preparado para 

o crime. Fruto do aprendizado numa sociedade criminosa, constituída de homens sem atividade 

laboral, ociosos, castrados dos mínimos direitos humanos e civis, saindo dos presídios prontos 

para reincidir. Formados nas “universidades do crime”, encontram, fora do presídio, uma 

sociedade que os rejeita. Rejeição, trazida junta com o preconceito, muitas vezes, apresentada até 

por seus próprios familiares que, com a passagem pela prisão, passarão a vê-lo como criminoso, 

dificultando ainda mais sua reinserção social. 

O apenado só será reintegrado ao meio social se for preparado, enquanto segregado, para 

ingressar (ou retornar) à cadeia produtiva do país, após o cumprimento da pena. Difícil é avaliar a 

dimensão do problema social, político e econômico que o sistema penitenciário enfrenta na 

atualidade. O custo elevadíssimo que a sociedade mantém no sustento do exército de apenados 

desocupados, e muito deles com vontade de trabalhar. 

Para que se possa falar do sistema penitenciário, ressalte-se a importância de um trabalho 

preventivo no combate à criminalidade; afinal, com a ocorrência de uma prática delitiva, sofrerão 

punição tanto aquele que delinquiu como seus familiares e toda a sociedade, a saber: o que 

praticou o crime, por perder todos os seus direitos como ser humano e membro de uma sociedade. 

Sufocado pela superpopulação carcerária, bem como castrado de assistência social, jurídica, 

psicológica, religiosa e familiar. Sendo levado até à prática do homicídio para garantir um espaço 

de meio metro para deitar sua cabeça e tentar dormir; os seus familiares, por sua vez, sofrem a 

terrível pena de ver um ente seu, quando não abusado sexualmente, morto numa cela fria, para dar 

espaço aos demais presos; e, finalmente, terrível pena recai sobre a sociedade que sofrerá a perda 

de um cidadão que deixará de produzir, ficando à margem do circuito econômico, e, pior ainda, 

além de não gerar riquezas, trará ônus à máquina Estatal. 
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O Sistema Penitenciário sofre consequências já esperadas há décadas. Como pode a 

grande maioria de segregados cumprir sua pena sem nenhuma atividade laboral? Tendo todo o 

período de duração de sua pena para descobrir onde falhou e como poderia obter sucesso na sua 

ação criminosa. E o pior, diversas mentes desocupadas maquinando o “crime perfeito”. A 

preocupação na qualificação do apenado é necessária. Devem ser criados projetos urgentes neste 

sentido. 

As prisões superlotadas de pessoas que, pela falência de um dos fatores preventivos do 

crime, foram estimuladas à prática criminosa. A superpopulação carcerária acusa o quanto que os 

demais fatores de combate à criminalidade necessitam de reajustes. 

 

1.5.2 A relação da violação de diversos direitos fundamentais dos presos com o aumento da 

criminalidade 

 

Diante do que vem sendo discutido, constata-se uma violação generalizada de direitos 

fundamentais dos presos sob todos os aspectos (dignidade da pessoa humana, integridade física e 

psíquica). A superlotação carcerária e a precariedade das instalações das delegacias e presídios, 

mais do que inobservância, pelo Estado, da ordem jurídica correspondente, configuram tratamento 

degradante, ultrajante e indigno a pessoas que se encontram sob custódia. 

As penas privativas de liberdade aplicadas no Brasil tornam-se penas cruéis e desumanas. 

Os presos tornam-se “lixo digno do pior tratamento possível”
82

, sendo-lhes negado todo e 

qualquer direito à existência minimamente segura e salubre. 

Nesse contexto, diversos dispositivos constantes na Constituição Federal que tem por 

objetivo a proteção de direitos fundamentais são violados: o princípio da dignidade da pessoa 

humana (artigo 1º, inciso III); a proibição de tortura e tratamento desumano ou degradante de 

seres humanos (artigo 5º, inciso III); a vedação da aplicação de penas cruéis (artigo 5º, inciso 

XLVII, alínea “e”); o dever estatal de viabilizar o cumprimento da pena em estabelecimentos 

distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e sexo do apenado (artigo 5º, inciso XLVIII); 

a segurança dos presos à integridade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX); e os direitos à saúde, 

educação, alimentação, trabalho, previdência e assistência social (artigo 6º) e à assistência 

judiciária (artigo 5º, inciso LXXIV).  

No plano internacional, várias normas reconhecedoras de direitos dos presos são 

violadas: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção contra a Tortura e outros 
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Tratamentos e Penas Cruéis, Desumanos e Degradantes e a Convenção Americana de Direitos 

Humanos. 

Também se identifica o descumprimento sistemático da legislação infraconstitucional: 

por um lado a LEP (Lei Federal nº 7.210, de 1984, a chamada “Lei de Execução Penal”), assegura 

diversos direitos, inclusive o alusivo a cela individual salubre e com área mínima de seis metros 

quadrados. Por outro, a Lei Complementar nº 79/94, por meio da qual foi criado o Fundo 

Penitenciário Nacional – FUNPEN, possui uma enorme quantidade de recursos, mas vem sendo 

sistematicamente contingenciados pela União, impedindo sua utilização na implementação de 

políticas públicas ou a melhoria das existentes, agravando a situação. 

De acordo com a inicial da ADPF 347, a forte violação dos direitos fundamentais dos 

presos repercute além das respectivas situações subjetivas, produzindo mais violência contra a 

própria sociedade. “o tratamento desumano conferido aos presos não é um problema apenas dos 

presos: a sociedade livre recebe os reflexos dessa política sob a forma de mais violência”
83

. 

Os cárceres brasileiros não servem à ressocialização dos presos. É incontestável que 

implicam o aumento da criminalidade, transformando pequenos delinquentes em “monstros do 

crime”. A prova da ineficiência do sistema como política de segurança pública está nas altas taxas 

de reincidência. E o que é pior: o reincidente passa a cometer crimes ainda mais graves. Segundo 

dados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, essa taxa fica em torno de 70% e alcança, na 

maioria, presos provisórios que passaram, ante o contato com outros mais perigosos, a integrar 

alguma das facções criminosas. 

A situação é, em síntese, desoladora: dentro dos presídios, violações sistemáticas de 

direitos humanos; fora deles, aumento da criminalidade e da insegurança social. 

 

1.5.3 A responsabilidade do Poder Público 

 

A Constituição Federal ocupa posição central no sistema vigente e seus comandos 

traduzem-se como ordenadores e dirigentes
84

. 
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 A responsabilidade pelo estágio ao qual chegamos, não pode ser atribuída a um único e 

exclusivo Poder, mas aos três – Legislativo, Executivo e Judiciário –, e não somente à União, 

como também os dos Estados e do Distrito Federal. Há, na realidade, problemas tanto de 

formulação e implementação de políticas públicas, quanto de interpretação e aplicação da lei 

penal. Falta coordenação institucional. O quadro inconstitucional de violação generalizada e 

contínua dos direitos fundamentais dos presos é diariamente agravado em razão de ações e 

omissões, falhas estruturais, de todos os poderes públicos da União, dos Estados e do Distrito 

Federal, sobressaindo a sistemática inércia e incapacidade das autoridades públicas em superá-lo. 

Apesar de muitos dos direitos violados serem assegurados na Lei Federal nº 7.210/84 – 

Lei de Execução Penal – e na Lei Complementar nº 79/94 – Lei do Fundo Penitenciário Nacional 

–, assiste-se à omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento das 

obrigações estabelecidas em favor dos presos. Verifica-se situação de fracasso das políticas 

legislativas, administrativas e orçamentárias. Há defeito generalizado e estrutural de políticas 

públicas e nada tem sido feito pelos Poderes Executivo e Legislativo para transformar o quadro. 

A inércia configura-se não apenas quando ausente a legislação, mas também se 

inexistente qualquer tentativa de modificação da situação, uma vez identificada a insuficiência da 

proteção conferida pela execução das normas vigentes. Esse é o cenário legislativo dos direitos 

dos presos – as leis, versando-os, simplesmente “não pegaram”, não se concretizaram em proteção 

efetiva daqueles que deveriam ser beneficiados, e nada se tenta para alterar isso. É possível citar, 

por exemplo, o fato de, mesmo instalada a mencionada Comissão Parlamentar de Inquérito na 

Câmara dos Deputados, constatadas as inconstitucionalidades decorrentes de sistema carcerário e 

notificadas diversas autoridades a respeito, não foram envidados esforços e propostas para 

modificá-lo. 

A ausência de medidas legislativas, administrativas e orçamentárias eficazes representa 

falha estrutural a gerar tanto a violação sistemática dos direitos, quanto à perpetuação e ao 

agravamento da situação. A inércia, como dito, não é de uma única autoridade pública – do 

Legislativo ou do Executivo de uma particular unidade federativa –, e sim do funcionamento 

deficiente do Estado como um todo. Os poderes, órgãos e entidades federais e estaduais, em 

conjunto, vêm se mantendo incapazes e manifestando verdadeira falta de vontade em buscar 

superar ou reduzir o quadro objetivo de inconstitucionalidade. Faltam sensibilidade legislativa e 

motivação política do Executivo. 

É possível apontar a responsabilidade do Judiciário no que 41% desses presos, 

aproximadamente, estão sob custódia provisória. Pesquisas demonstram que, julgados, a maioria 
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alcança a absolvição ou a condenação a penas alternativas, surgindo, assim, o equívoco da 

chamada “cultura do encarceramento”. 

Verifica-se a manutenção de elevado número de presos para além do tempo de pena 

fixado, evidenciada a inadequada assistência judiciária. Não é por menos que os mutirões 

carcerários do Conselho Nacional de Justiça – CNJ tiveram como resultado a libertação, desde 

2008, de dezenas de milhares de presos que já haviam cumprido pena. Os reclusos, muitas vezes, 

não possuem sequer informações sobre os processos criminais. É certo que o Judiciário e a 

Defensoria Pública contam com número insuficiente de Varas de Execuções Penais, implicando o 

encarceramento acima do que determinado judicialmente. A violação aos direitos fundamentais 

processuais dos presos agrava ainda mais o problema da superlotação carcerária. 

A responsabilidade do Poder Público é sistêmica, revelado amplo espectro de deficiência 

nas ações estatais. Tem-se a denominada “falha estatal estrutural”. As leis existentes, porque não 

observadas, deixam de conduzir à proteção aos direitos fundamentais dos presos. Executivo e 

Legislativo, titulares do condomínio legislativo sobre as matérias relacionadas, não se comunicam. 

As políticas públicas em vigor mostram-se incapazes de reverter o quadro de 

inconstitucionalidades. O Judiciário, ao implementar número excessivo de prisões provisórias, 

coloca em prática a “cultura do encarceramento”, que, repita-se, agravou a superlotação carcerária 

e não diminuiu a insegurança social nas cidades e zonas rurais.  

Em síntese, assiste-se ao mau funcionamento estrutural do Estado, o qual possui raízes 

históricas. A república subdividida territorialmente por atribuições e por divisão de 

responsabilidades: União, Estados e Distrito Federal – ocasionam, sem exceções, constantes, 

violações de direitos fundamentais dos presos, provocando por consequência, grande insegurança 

na própria sociedade. Ante tal quadro, a solução, ou conjunto de soluções, para ganhar efetividade, 

deve possuir alcance orgânico de mesma extensão, ou seja, deve envolver a atuação coordenada e 

mutuamente complementar do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, dos diferentes níveis 

federativos, e não apenas de um único órgão ou entidade e com a participação do Ministério 

Público. 

Trata-se do que a doutrina vem designando de “litígio estrutural”, no qual são necessárias 

outras políticas públicas ou correção daquelas que não alcançam os objetivos desejados: alocação 

de recursos orçamentários, ajustes nos arranjos institucionais e nas próprias instituições, novas 

interpretações e aplicações das leis penais, enfim, um amplo conjunto de mudanças estruturais, 

envolvendo uma pluralidade de instituições e autoridades públicas. 

A vontade política de um único órgão ou poder não servirá para resolver o quadro de 

inconstitucionalidades. A eliminação ou a redução dos problemas dependem da coordenação de 
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medidas de diferentes naturezas e oriundas da União, dos Estados e do Distrito Federal: 

intervenções legislativas, executivas, orçamentárias e interpretativas (Judiciário). A solução requer 

ações orquestradas, a passagem do concerto (com C) institucional para o conserto (com S) do 

quadro inconstitucional.  

 

 

1.6 O DISCURSO MINIMALISTA E ABOLICIONISTA VERSUS A EXISTÊNCIA DE 

PESSOAS IRRECUPERÁVEIS E PERIGOSAS AO CONVÍVIO SOCIAL QUE NECESSITAM 

DE SEGREGAÇÃO 

 

A moral de um povo pode ser facilmente medida pela incidência do direito. O mínimo 

ético de uma sociedade é proporcional ao Direito vigente: quanto mais necessário o uso do direito, 

maior será o indício de que o povo está moralmente em crise e, portanto, quanto menor o uso do 

direito, mais virtuosos serão os homens de determinada sociedade
85

. 

A partir da Escola de Criminologia Crítica ou Radical
86

, surgiram três correntes 

criminológicas abolicionistas e reducionistas, dentre elas a criminologia abolicionista e a 

criminologia do minimalismo. 

O movimento minimalista constitui o primeiro passo da evolução do abolicionismo penal. 

Entende que o Direito Penal deve ser reduzido ao mínimo necessário, atendo-se apenas àquelas 

condutas particularmente danosas. Para os minimalistas, o direito penal deve ter seu âmbito de 

atuação reduzido ao absolutamente essencial, retirando do sistema punitivo condutas que ofendem 

bens jurídicos menos valiosos para a convivência humana.  

Existem vários movimentos que tratam de forma diferente o abolicionismo penal. Um 

defende a abolição da pena de morte, outro da pena de prisão, etc. São inúmeros os defensores que 

sustentam o mesmo, ou seja, a exclusão do sistema penal vigente.  

O abolicionismo penal surgiu em virtude de lacunas deixadas pelo positivismo, 

racionalismo e cristianismo, com ligação clara com o marxismo. Trata-se de uma ciência ligada ao 

jusnaturalismo, defende a dispensabilidade do direito positivo, acredita que o direito natural é uma 

libertação do poder estatal para solução dos conflitos sociais, enfocando nos direitos humanos em 

respeito aos princípios constitucionais da humanidade e legalidade. 

Zaffaroni defende um modelo de controle preventivo policial com vigilância judicial, 

diverso do modelo tradicional, com o fim maior de prevenção e não o de repreensão. Deve-se 
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ponderar que um sistema punitivo alicerçado somente na prevenção, em tese, exige seres humanos 

mais evoluídos e conscientes de seus direitos e obrigações
87

, demonstrando não ser um modelo 

adequado à realidade brasileira. 

O movimento reconhece que os conflitos não deixarão de existir com a abolição das leis e 

do sistema penal, mas insiste na abolição por entender que ser o direito penal um instrumento que 

traz falsa solução dos conflitos sociais, acreditando que estes conflitos somente serão eliminados 

através de uma política social e não com política criminal. 

É inegável que se verifica uma busca cada vez maior pela diminuição da atuação do 

direito penal na vida em sociedade, sob a alegação de respeito aos direitos humanos e de que o 

sistema penal atual não consegue resolver os conflitos sociais. 

A pena privativa de liberdade continua sendo a única sanção que a classe dominante 

entende como pena. Edilson Mougenot Bonfim citando Capistriano de Abreu relata que “bastaria 

uma Constituição da República com dois únicos dispositivos: art. 1º Todo homem deve ter caráter 

e art. 2º Revogam-se as disposições em contrário”
88

. Mas se sabe que o sistema não funciona desta 

maneira. 

Também não se pode desconsiderar que no convívio social existem pessoas 

irrecuperáveis e que necessitam de segregação.  Como já introduzido neste trabalho
89

 é muito 

difícil para pessoas de boa índole acreditar que algumas pessoas são naturalmente ruins e 

irrecuperáveis. Entretanto, pessoas assim existem e a maior parte dos criminosos violentos se 

enquadra nesse perfil. 

Neste sentido, é preciso recordar que a Justiça penal tem como objetivo criar uma 

sociedade de homens livres que possam coexistir. O direito leva em consideração para sua 

interpretação as teses das ciências, em especial aquelas que levam em conta o comportamento e a 

mente humana.   Neste caso, a ciência, por meio da psiquiatria, analisou pessoas frias, insensíveis, 

manipuladoras, perversas, transgressoras de regras sociais, impiedosas, imorais, sem consciência e 

desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Esses "predadores sociais" com 

aparência humana estão no nosso convívio, misturados conosco, incógnitos, infiltrados em todos 

os setores sociais. São homens, mulheres, de qualquer raça, credo ou nível social. Trabalham, 
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estudam, fazem carreiras, se casam, têm filhos, mas “definitivamente não são como a maioria das 

pessoas: aquelas a quem chamaríamos de „pessoas do bem‟”
90

. 

 

Admitir que existem criaturas com essa natureza é quase uma rendição ao fato de que o 

"mal" habita entre nós, lado a lado, cara a cara. Para as pessoas que acreditam no amor e na 

compaixão como regras essenciais entre as relações humanas, aceitar essa possibilidade é, 

sem dúvida, bastante perturbador. No entanto, esses indivíduos verdadeiramente maléficos 

e ardilosos utilizam "disfarces" tão perfeitos que acreditamos piamente que são seres 

humanos como nós. Eles são verdadeiros atores da vida real, que mentem com a maior 

tranquilidade, como se estivessem contando a verdade mais cristalina. E, assim, conseguem 

deixar seus instintos maquiavélicos absolutamente imperceptíveis aos nossos olhos e 

sentidos, a ponto de não percebermos a diferença entre aqueles que têm consciência e 

aqueles que são desprovidos desse nobre atributo
91

. 

 

Por meio do seu estudo, a Dra. Silva tratou especificamente dos psicopatas. Ressalta que 

o termo psicopata pode dar a falsa impressão de que se trata de indivíduos loucos ou doentes 

mentais. A palavra psicopata (do grego, psyche = mente; e pathos = doença), significa doença da 

mente. No entanto, em termos médico-psiquiátricos, a psicopatia não considera estes indivíduos 

loucos ou apresentam qualquer tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios ou 

alucinações (como a esquizofrenia) e tampouco apresentam intenso sofrimento mental (como a 

depressão ou o pânico, por exemplo). Ao contrário disso, seus atos criminosos são originários de 

um raciocínio frio e calculista combinado com uma total incapacidade de tratar as outras pessoas 

como seres humanos pensantes e com sentimentos, não se tratando de mentes adoecidas. 

Os psicopatas
92

 em geral são indivíduos frios, calculistas, inescrupulosos, dissimulados, 

mentirosos, sedutores e que visam apenas o próprio benefício. Eles são incapazes de estabelecer 

vínculos afetivos ou de se colocar no lugar do outro. São desprovidos de culpa ou remorso e, 

muitas vezes, revelam-se agressivos e violentos. Em maior ou menor nível de gravidade e com 

formas diferentes de manifestarem os seus atos transgressores, os psicopatas são verdadeiros 

"predadores sociais", em cujas veias e artérias corre um sangue gélido. 

Isso é sempre bom que o leitor tenha em mente que se tem como referência às pessoas de 

má índole, que cometem suas maldades por puro prazer e diversão e sem vestígios de 
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arrependimento. Esta última palavra simplesmente não existe no parco repertório emocional dos 

psicopatas. 

Dessa forma percebemos que há incoerência no discurso minimalista em defesa dos 

indivíduos, quando não se pressupõe o ser como ele é, e suas dificuldades em relação à 

socialização. E isso não significa defender que as pessoas são melhores ou piores, mas que elas 

precisam ser entendidas e que aqueles que são irrecuperáveis devem ser tratados como tal.   

 

1.7 PSEUDOSOLUÇÕES PARA A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL: INEFICÁCIA DAS 

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA E A 

BENEVOLÊNCIA DA CONCESSÃO DE ANISTIAS E INDULTOS AOS PRESOS 

 

Neste tópico serão demonstradas algumas criações em que o legislador brasileiro vem 

constantemente adotando, seja criando leis ou alterando as já existentes, sempre com o objetivo 

muito nítido de promover benevolências quando se trata de aplicação da punição, chegando até 

mesmo a perdoar (indulto presidencial), a prática do crime, como se este nunca tivesse existido, 

mesmo que o acusado tenha cumprido apenas uma pequena parte da pena. Essas pseudosoluções 

são criadas como proposta para resolver os problemas da justiça penal, mas se baseiam no senso 

comum, sem levar em consideração a racionalização do problema, por isso as chamamos de 

soluções simplórias.     

Exemplo disso é Lei Federal nº 12.403/2011, a qual alterou dispositivos do Código de 

Processo Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas 

cautelares, chegou ao ordenamento jurídico pátrio com a uma finalidade muito nítida: substituir a 

aplicação da prisão preventiva ou atenuar os rigores da prisão em flagrante e reduzir as prisões 

provisórias
93

. A referida Lei reforçou o entendimento já existente de que a prisão do acusado é 

uma contingência excepcional, mas necessária, devidamente regrada e substancialmente motivada. 

Surgiram novas medidas cautelares dentre as quais o comparecimento periódico em juízo, com as 

condições fixadas pelo juiz, a proibição de frequentar determinados lugares, desde que 

relacionados ao fato; proibição de manter contato com pessoa certa, mantendo-se distante; 

vedação de se ausentar da Comarca; o recolhimento domiciliar, à noite e durantes as folgas; a 

suspensão do exercício de função pública ou atividade econômica e financeira, conforme o caso 
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concreto; a internação provisória do enfermo ou perturbado mental; a fiança, com novos 

parâmetros e valores, e a monitoração eletrônica
94

. 

O Conselho Nacional de Justiça em 15 de dezembro de 2015 editou a Resolução nº 213 

que disciplinou a apresentação de toda pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas, 

denominadas de “audiências de custódia”, a fim de se verificar a regularidade da prisão e decidir 

sobre sua manutenção ou restituição da liberdade e também para verificação de eventual tortura 

sofrida pelo preso. 

Esta nova deliberação que deve ser observada por todos o Tribunais de Justiça e juízes do 

país, surgiu em virtude do art. 9º, item 3
95

, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das 

Nações Unidas, promulgado por meio do Decreto Presidencial nº 592, de 6 de julho de 1992 bem 

como o art. 7º, item 5
96

, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da 

Costa Rica – Promulgado pelo Dec. nº 678, de 6 de novembro de 1992). 

O CNJ levou em consideração a decisão prolatada na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 5240 do STF, declarando a constitucionalidade da disciplina pelos Tribunais 

da apresentação da pessoa presa à autoridade judicial competente. Além disso, foi considerado o 

relatório produzido pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura da ONU, pelo Grupo de Trabalho 

sobre Detenção Arbitrária da ONU e o relatório sobre o uso da prisão provisória nas Américas da 

Organização dos Estados Americanos. 

Conforme dados do próprio CNJ o quadro de superlotação do sistema prisional é 

agravado em função da ausência de vagas para os presos e ao mesmo tempo a ampliação das 

prisões decorrente do aumento da criminalidade. Segundo o CNJ dados retirados da ONU o Brasil 

possui 50% a mais de presos do que o número de vagas, sem falar do excessivo número de 

mandados de prisão não cumpridos. 

De fato, no plano teórico, a audiência de custodia em tese consistiria em importante 

instrumento tanto para reduzir prisões excessivas ou notadamente para coibição da prática de 

torturas. Entretanto, existem vários problemas de ordem prática, estrutural e operacional, que 

inviabilizam o seu cumprimento pela Justiça Estadual. Em geral na prática a audiência de custodia 
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isolada tem demonstrado total incoerência ao que se propõe, pois os resultados não são 

condizentes com um instrumento eficiente de justiça penal. 

 Primeiramente deve-se ressaltar o seu imenso custo, pois, além do juiz competente, é 

necessário que estejam presentes o advogado do acusado ou, na falta a Defensoria Pública e o 

Promotor de Justiça, além de toda a estrutura de serventuários, policiais e mais um impressionante 

sistema de logística na medida em que impõe o deslocamento obrigatório das pessoas presas em 

flagrante, com o correspondente custo de viaturas, combustíveis, escoltas, alojamentos, dentre 

outros. 

Outro problema sério é o transporte dos presos até o local em que são realizadas a citadas 

audiências. Como se sabe, nem a autoridade policial que lavrou o flagrante nem sua equipe 

possuem atribuição para realizar transporte, devendo ser acionados os agentes penitenciários. 

Ressalte-se que deve ser levada em consideração a realidade das Comarcas do interior, 

cuja delegacia de plantão é uma unidade apenas responsável por toda uma região e determinar à 

polícia civil a condução destes presos, muitas vezes, por dezenas de quilômetros, certamente 

comprometerá a própria segurança pública, tendo em vista a ausência da equipe destacada para 

finalidade outra. 

Além disso, os plantões destas delegacias possuem uma grande movimentação, com 

atendimento de vítimas de violência, registros de boletins de ocorrências, lavratura de autos de 

prisão em flagrante, comparecimento em locais de crimes, requisição de exames periciais, 

tratando-se de uma atividade essencial à população, não podendo ser interrompido. 

Os agentes penitenciários, os quais possuem a atribuição de conduzir presos já trabalham 

no seu limite. O Estado do Rio Grande do Norte possui cerca de mil agentes para o Estado inteiro, 

realizando a segurança dos presídios, conduzindo presos para as audiências, tornando-se inviável 

dar uma nova atribuição sem haver um incremento de pessoal e condições para os mesmos. 

A Defensoria Pública também terá grandes dificuldades, pois já possui um quadro 

pequeno, no interior a situação se agrava mais com um defensor público responsável por várias 

comarcas, o que vai gerar o “choque” de audiências. 

Sem falar no Ministério Público que possui uma forte atuação extrajudicial tutelando 

direitos difusos e coletivos, realizando diariamente audiências ministeriais, podendo ter seu 

importante trabalho interrompido pelas audiências de custódia. 

A realidade nacional (e a do Rio Grande do Norte não é diferente) demonstra a existência 

de várias Comarcas sem juiz titular, sobretudo no interior do Estado, com magistrado respondendo 

por diversas comarcas, acontecendo de comparecer na comarca uma vez na semana, o que será 

impossível se cumprir o prazo de 24 horas exigido pela Resolução. 
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Deve-se ressaltar ainda que na audiência de custódia será ouvida a pessoa unicamente 

para saber sobre a sua prisão e não sobre o delito, resumindo a sua finalidade unicamente em 

apurar prática de tortura pela polícia, problema este que após 30 anos de término da ditadura 

militar não é dos mais graves e urgentes (como é a corrupção) a demandar tamanho esforço
97

. A 

Resolução também peca em não se referir à vítima da violência praticada pelo preso, não tendo o 

direito sequer de ser ouvida. 

Ricardo Prado Pires Campos, Procurador de Justiça/SP, sugere a criação de núcleos de 

combate à tortura em cada um dos Estados, com poucas pessoas encarregadas exclusivamente para 

este problema, atuando junto com as Corregedorias de polícia, sem a necessidade de uma 

movimentação exagerada e perigosa da população carcerária. Ainda sugere o aproveitamento das 

audiências, levando-se em consideração seu imenso custo, para outras finalidades do processo, 

estando ali no calor dos acontecimentos e a instrução já poderia ser feita com a prolação de 

sentença. Para o Procurador, a Resolução nos moldes em que fora elaborada, é uma “pesquisa de 

qualidade” acerca do tratamento dado aos presos, mas feita por um juiz de direito, acompanhado 

de promotor (com papel de mero observador) e de advogado ou defensor público. Ressalta ainda 

que traz um ranço de vingança contra a polícia, especialmente a Militar, como se ela fosse uma 

inimiga da sociedade, como se não prestasse um serviço da mais alta relevância, notadamente em 

um país com elevadíssimos índices de violência (especialmente roubos, homicídios), tratar a 

polícia como inimiga é um grande equívoco
98

. 

Na citada Resolução consta ainda um considerando que se reporta a um diagnóstico de 

pessoas presas apresentado pelo CNJ e o INFOPEN do Departamento Penitenciário Nacional do 

Ministério da Justiça (DEPEN/MJ), publicados respectivamente, nos anos de 2014 e 2015, 

revelando o contingente desproporcional de pessoas presas provisoriamente. Por trás desse 

considerando, identifica-se a principal finalidade da realização da falada audiência. Diante da 

ineficiência dos Governos (Federal e Estadual) em buscar uma solução definitiva para o sistema 

penitenciário surge mais um instituto com a finalidade de se evitar o encarceramento. Reportagens 

diárias tem mostrado a quantidade de pessoas que não foram presas em virtude da audiência de 
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custódia
99

 e a suposta “economia” para o Estado, esquecendo-se de ver o outro lado, o do cidadão 

que fica preso em suas casas enquanto os criminosos estão solto nas ruas. 

Por fim, a Resolução disciplinou matéria de competência privativa da União ao tratar de 

normas de direito processual penal
100

, e não simplesmente disciplinar serviços auxiliares, como 

alega. 

Outra excrecência contida em nossa legislação é a saída temporária (“Saidão”) e Indulto. 

As saídas temporárias ou “saidões”, como conhecidos popularmente, estão fundamentados na Lei 

de Execução Penal (Lei Federal n° 7.210/84) e nos princípios nela estabelecidos. Geralmente 

ocorrem em datas comemorativas específicas, tais como Natal, Páscoa e Dia das Mães, para 

confraternização e visita aos familiares. Nos dias que antecedem tais datas, o Juiz da Vara de 

Execuções Penais edita uma portaria que disciplina os critérios para concessão do benefício da 

saída temporária e as condições impostas aos apenados, como o retorno ao estabelecimento 

prisional no dia e hora determinados. 

O benefício visa a ressocialização de presos, através do convívio familiar e da atribuição 

de mecanismos de recompensas e de aferição do senso de responsabilidade e disciplina do 

reeducando. É concedido apenas aos que, entre outros requisitos, cumprem pena em regime 

semiaberto (penúltimo estágio de cumprimento da pena) com autorização para saídas temporárias 

e aos que têm trabalho externo implementado ou deferido, sendo que neste caso é preciso que já 

tenham usufruído de pelo menos uma saída especial nos últimos 12 meses.  

              O acompanhamento dos presos durante o “saidão” fica a cargo da Secretaria de 

Segurança Pública, que encaminha lista nominal com foto de todos os beneficiados para o 

comando das Polícias Civil e Militar, a fim de que os mesmos possam ser identificados caso seja 

necessário. Além disso, agentes do sistema prisional fazem visitas aleatórias às residências dos 

presos para conferir o cumprimento das determinações impostas. 

Não têm direito à saída temporária os custodiados que estejam sob investigação, 

respondendo a inquérito disciplinar ou que tenham recebido sanção disciplinar. 
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Diferentemente do “saidão”, o indulto significa o perdão da pena, com sua consequente 

extinção, tendo em vista o cumprimento de alguns requisitos. É regulado por Decreto do 

Presidente da República, com base no artigo 84, XII da Constituição Federal
101

. O documento é 

elaborado com o aval do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e acolhido pelo 

Ministério da Justiça, sendo editado anualmente. 

O Decreto Presidencial estabelece ainda as condições para a concessão do indulto, 

apontando os presos que podem e os que não podem ser contemplados e determina o papel de 

cada órgão envolvido em sua aplicação. Normalmente, o benefício é destinado aos detentos que 

cumprem requisitos como ter bom comportamento, estar preso há um determinado tempo, ser 

paraplégico, tetraplégico, portador de cegueira completa, ser mãe de filhos menores de 14 anos e 

ter cumprido pelo menos dois quintos da pena em regime fechado ou semiaberto. Deve manter 

ainda o bom comportamento no cumprimento da pena, e não responder a processo por outro crime 

praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa. 

Não podem ser beneficiados, os condenados que cumprem pena pelos crimes de tortura, 

terrorismo, tráfico de entorpecentes e drogas afins, e os condenados por crime hediondo (após a 

edição da Lei Federal nº 8.072/90). 

Não obstante todas as facilidades e brechas existentes na legislação, os condenados não 

cumprem a pena integralmente que lhes foi aplicada, o que gera um sentimento de impunidade em 

todos os cidadãos. Essa lógica é incoerente com a proposta de um sistema penal que visa a justiça 

e, neste sentido a proteção da sociedade civil. E isso encontramos em Beccaria, que por seu turno, 

faz o seguinte alerta: “o direito de propiciar graça é indubitavelmente a mais bela prerrogativa do 

trono; é o atributo mais precioso do poder soberano; porém, ao mesmo tempo, é uma 

desaprovação tácita das leis que existem"
102

. Essa perspectiva somente se justifica se houver um 

aprimoramento da coexistência social que em sendo aplicado o indulto a sociedade deveria está 

protegida com a certeza de que aqueles que foram beneficiados em geral não iriam mais praticar 

crimes, mas isso não ocorre no Brasil. 

Neste sentido, as incoerências que aqui se discorre permite afirmar que o Estado 

embasado no fundamento Iluminista, ou seja, na defesa da proteção da sociedade civil a partir da 

liberdade e do direito, vem sendo desrespeitado no Brasil, partindo da fissura do sistema de 

justiça, que no âmbito penal produz seus piores monstros.  Passamos então a tratar dos 

fundamentos do direito de punir, a fim de demonstrarmos que esse direito possui bases jurídicas 
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que são racionais e se justificam com bastante coerências lógica, mas que na prática não serve para 

o controle da violência do Brasil, o que nos permite pensar em seu aprimoramento. Assim, passa-

se a discorrer sobre o próximo ponto direito de punir e os encaminhamentos contra a impunidade.  
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2 DIREITO DE PUNIR E IMPUNIDADE 

 

Nesse segundo Capítulo ir-se-á discorrer em geral sobre a criminologia, a teoria de 

justificação da punição em Kant, a prática penal e o garantismo penal, que coloca para formular a 

ideia de redefinição do sistema penal Brasileiro.  

O Sistema de Justiça penal do Brasil é composto por diversos órgãos e instituições que 

possibilitam a criação de uma engrenagem. Essa deve funcionar com racionalidade, 

concatenamento lógico, e, para isso, é preciso que todas as peças se harmonizem, como um 

modelo que funcione. Não haveria sentido a criação do Estado e a defesa dos direitos se todas as 

instituições existissem e não desempenhassem fielmente o seu papel. 

De fato, há um fenômeno da impunidade do Brasil que gera diversos problemas para a 

sociedade brasileira. Vários índices demonstram que esse contexto de violência tende a se ampliar 

diante da sistemática incoerente de controle da criminalidade. As estatísticas construídas por meio 

de um agrupamento de informações conduzidas por formas de análises diversas produzidas por 

inúmeras agências estaduais (utilizando-se de dados e estatísticas subnotificadas) geram 

imprecisões metodológicas que dificultam o entendimento do tamanho do problema
103

. Mas pela 

dimensão dos efeitos sobretudo os índices de homicídios e mesmo os dados sobre a destruidora 

conjuntura dos crimes econômicos e da corrupção no Brasil se pode atestar que a redefinição do 

sistema de justiça penal é necessária e urgente. Diante disso, é preciso partir da ideia central sobre 

o Direito, não havendo como sustentar a necessidade de um sistema de justiça se o Direito não 

pode ser exigido, ou seja, se o Direito não pode se impor para ser cumprido.  

O Estado de Direito pressupõe que seja valioso para as pessoas conviver em sociedade, 

limitar seus interesses pessoais, para avançar no coletivo. Isso não implica em esquecer os direitos 

individuais.  

Na medida em que a sociedade se torna mais complexa em razão do avanço e progresso 

da humanidade em termos materiais é preciso a mesma “humanidade” avançar moralmente e 

juridicamente para proteger a todos que confiam nessa construção normativa que fundamenta o 

                                                 
103
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Estado. A sociedade brasileira, diante de vários fatores, sofre com a criminalidade e as instituições 

não conseguem acompanhar a resolução desses conflitos.  

Como dito, isso se dá por que o sistema que existe de justiça penal em sentido amplo, seja 

no âmbito da segurança pública, seja no âmbito da justiça em sentido estrito
104

, não se adequa às 

necessidades sociais. Mesmo havendo os órgãos o sistema não é coerente com o que ele se propõe, 

sobretudo porque os órgão e instituições, como regra, não dialogam e ao mesmo tempo o Estado, 

por meio de uma cultura de incentivo ao crime a partir da impunidade
105

 e do distanciamento com 

que se prega na Constituição Federal, como por exemplo, os direitos e garantias fundamentais do 

povo brasileiro, incentiva ao abismo da insegurança criando uma sociedade do medo
106

.  

Dessa forma, as citadas engrenagens por não funcionar geram o contrário do que elas 

originalmente propõem. O que deve ser feito então é adequar o que se tem de bom e redefinir 

como as instituições devem funcionar, a partir do fundamento do Estado. Essa possibilidade 

somente pode ser alcançada se partir de uma oxigenação moral das instituições e engendramento 

concatenado dos diversos elementos que compõe o Estado.  

Dessa maneira, o sistema penal pode passar a ter coerência e produzir efeitos contrários a 

criminalidade constituindo uma sustentação prática de que vale a pena a civilização e mais 

especificamente o Estado de Direito.  Assim, o direito de punir não pode gerar impunidade.  

 

 

2.1 ESCOLAS CRIMINOLÓGICAS 

 

Esta perspectiva do desenvolvimento da ciência que estuda o fenômeno do crime tenta 

compreender todas as suas nuances surge com o movimento do Iluminismo (século XVIII) com 
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destaque para a obra Dos Delitos e das Penas do Marquês de Beccaria
107

 bem como as ideologias 

renascentistas (século XVI) estimularam o denominado período Humanitário da pena (século 

XVIII), no qual desencadeou o surgimento das escolas criminológicas, tendo por objeto de estudo 

o criminoso, buscando encontrar respostas sobre a origem do crime, a maneira de combatê-lo e 

preveni-lo. Surge então uma construção metodológica da ciência que tem como objeto o fenômeno 

do crime que se expressa como escolas criminológicas. Essas escolas pautam a visão do fenômeno 

do crime a partir da interdisciplinaridade buscando somar ao pensamento jurídico e filosófico com 

o das ciências como a Biologia, Psicologia, Sociologia, Psiquiatria dentre outras. 

 

2.1.1 Escola Clássica 

 

A primeira escola sociológica do crime foi a Escola Clássica, surgida no período 

Iluminista, na Itália, século XVIII. Conceitua crime como um ente jurídico e a pena um castigo e 

retribuição ao mal causado. Em face das atrocidades ocorridas no passado esta Escola deu ênfase à 

proteção dos direitos individuais, buscando reduzir e estabelecer limites à atuação do poder estatal, 

por meio da escola garantista, abolicionista
108

 e suas subdivisões. Trouxe pela primeira vez o 

critério da proporcionalidade, entendendo que a qualidade e quantidade da pena devem ser 

proporcionais ao crime praticado. 

Os grandes pensadores desta Escola foram Gian Domenico Romagnosi (1761-1835) na 

Itália, Jeremias Bentham (1748-1832) na Inglaterra e na Alemanha Paul Johann Anselm Ritter Von 

Feuerbach (1775-1833) na Alemanha. O Marquês de Beccaria (1738-1794)
109

, por meio do livro 

Dos Delitos e das Penas (1973), criticou duramente o sistema penal vigente à época, entendendo 

que o sistema penal era uma aberração teórica marcada por abusos dos juízes, pois havia a prática 

de torturas e julgamentos secretos. 

A grande crítica feita a essa Escola é que, não obstante, seus defensores entendiam que a 

pena deveria ser certa, definida, segura e justa, mas não se preocupava com o acusado (assistência 

material, de saúde, jurídica, religiosa, social etc.). A teoria ainda apresentava falhas por não 
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indagar as “causas” do comportamento criminoso, pois para esta a principal origem do delito era a 

livre decisão de seu autor em cometê-lo. 

 

2.1.2 Escola Positivista 

 

A Escola Positivista entende que o crime é um fenômeno natural e social, sujeito às 

influências do meio, exigindo estudo experimental. A responsabilidade penal é responsabilidade 

social, tendo por base sua periculosidade. A pena é medida de defesa social, tendo por objetivo 

recuperar o criminoso ou neutralizá-lo, pois a pena como castigo é inútil. Para esta Escola o 

criminoso é sempre um anormal de forma temporária ou permanente e ele passa a ser o centro do 

estudo do Direito Penal e a pena tem como fim a ressocialização do delinquente
110

. 

Esta Escola buscou fortalecer o exercício da pretensão punitiva por meio do 

enrijecimento da legislação penal, aumento dos poderes estatais e aumento do rigor das sanções 

penais, sob a alegação da necessidade de reduzir altos índices de criminalidade. 

Possuía como grandes pensadores Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-

1929) e Rafael Garófalo (1851-1934), cujos estudos foram fundamentais para o desenvolvimento 

da criminologia. Esta corrente de pensamento se destacou por uma criminologia positivista, 

amparada em outras ciências como a Biologia, Psicologia, Sociologia, Psiquiatria e, como o 

auxílio da Estatística, podendo considerar o comportamento humano, analisando fatores exógenos 

(externos) e endógenos (internos) que o causam, e o meio que surgiu. 

Cada um destes três pensadores estudou a criminologia de uma ótica diferente. Lombroso 

atribuiu um fator antropológico
111

. Ferri, por sua vez, estudou a criminologia sob a ótica 

sociológica do criminoso
112

 e Garófalo atribuiu à criminologia o fator psicológico
113

. 

Um aspecto importante desta Escola criminológica é o determinismo. Nele nega-se o livre 

arbítrio e ressalta-se a previsibilidade do comportamento humano, tendo em vista que passa a 

investigar o crime a partir do criminoso e não do fato delituoso em si
114

. O positivismo também 

busca a erradicação dos delitos com incremento da punição. Assim, determinados delitos por 

serem mais graves mereciam um tratamento mais rigoroso. 
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O positivismo carrega vários postulados do médico italiano Cesare Lombroso com regras 

bastante criticadas, mas, por outro lado, em parte atuais. Autor do livro “L‟Umo delinquente”
115

, a 

teoria tornou-se bastante conhecida em virtude de no final de sua investigação, por meio de um 

método científico comparativo, analisando encarcerados, traçou um perfil do criminoso, 

denominando-o de criminoso atávico (nato), cuja teoria foi inicialmente desenvolvida por Charles 

Darwin (1809-1892) e foi por Lombroso desenvolvida e ampliada. 

A teoria partia do pressuposto que o criminoso atávico seria um homem menos civilizado 

que os demais membros da sociedade em que vive, sendo representado por um enorme 

anacronismo, ou seja, esses indivíduos reproduzem física e mentalmente características primitivas 

do homem. Assim, essas deduções basearam-se em pressupostos de que os comportamentos 

humanos são biologicamente determinados por meio de sinais anatômicos, indicando indivíduos 

que estariam hereditariamente destinados ao crime e considerava o criminoso como um indivíduo 

primitivo e doente
116

.  

Enrico Ferri é considerado o pai da sociologia criminal, bem como um dos grandes 

expoentes da escola positivista e estudioso da antropologia, tendo buscado, incansavelmente, 

aprimorar as teses lombrosianas acerca das causas da criminalidade. Considerava que as causas 

dos delitos têm origem em fatores biológicos, físicos e sociais
117

. 

Diferentemente dos clássicos que se baseavam no livre arbítrio para definir o delito, Ferri 

buscou estatísticas, observou delinquentes, tentou investigar suas anomalias, seus estigmas, sua 

psicologia. 

A pena, segundo Ferri, é ineficaz se trabalhada isoladamente, segundo o autor a sanção 

deve ser precedida ou acompanhada de profundas reformas sociais, econômicas e orientadas por 

uma análise científica e etimológica da infração. Por isso é que o autor expõe como instrumento de 

luta contra o delito uma Sociologia Criminal integrada, em que temos como base 

a Psicologia Positiva, a Antropologia Criminal e a Estatística Social
118

. 

 

 

 

 

                                                 
115

 LOMBROSO, Cesare. O homem delinquente. Tradução: Sebastião José Roque. São Paulo: Ícone, 2013. 
116

 GARCIA, Antônio; MOLINA, Pablos de; GOMES, Luiz Flávio. Criminologia. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2002, p. 68. 
117

 FERNANDES, Newton; FERNANDES, Valter. Criminologia Integrada. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2002, p. 42. 
118

 FERRI, Enrico. Princípios de direito criminal: o criminoso e o crime. Tradução de Paolo Capitanio. 2. ed. 

Campinas: Bookseller, 1998, p. 89 



71 

 

2.1.3 Escola Criminológica Crítica ou Radical 

 

A Sociologia Crítica ou Radical teve seu surgimento baseada no marxismo, entendendo o 

crime como resultado de uma reação social, por meio do estudo das teorias políticas e econômicas 

do crime. Teve como grandes defensores Juarez Cirino dos Santos, Roberto Bergalli, Emiro 

Sandoval, dentre outros. 

De modo sistemático e original, confronta as aquisições das teorias sociológicas sobre 

crime e controle social com os princípios da ideologia e da defesa social. 

De acordo com Juarez Cirino dos Santos a criminologia radical tem por objetivo abolir as 

desigualdades sociais, por meio da eliminação da exploração econômica e da opressão política. 

Apresenta uma mudança de foco do autor de crime para o contexto social, entendendo que o 

comportamento criminoso é determinado pelas desigualdades econômicas, sugerindo que a 

criminalidade cresce na mesma proporção em que ocorre o alargamento das desigualdades 

econômico-sociais, realizando uma análise materialista do crime e do sistema de controle social
119

. 

Alessandro Baratta
120

, ao abordar a criminologia crítica assevera: 

 

[...] a criminalidade não é mais uma qualidade ontológica de determinados 

indivíduos, mas um „bem negativo‟, distribuído desigualmente conforme a 

hierarquia dos interesses, fixado no sistema socioeconômico e conforme a 

desigualdade social entre indivíduos. 

 

Entendem os defensores da Escola Radical que o Direito Penal não defende todos os bens 

essenciais e é desigual no tratamento dos cidadãos, pois não é justa na distribuição da punição, 

aplicando-se penas diversas pelo mesmo crime praticado dependendo da pessoa ser rica ou pobre. 

O importante legado desta Escola é a proposição de ampliação de um sistema punitivo, 

punindo-se com maior rigor os crimes praticados pelas classes dominantes – as denominadas elites 

políticas e econômicas
121

. No entanto, peca ao buscar a despenalização das condutas típicas das 

classes dominadas e a abolição da prisão, com extensão das medidas alternativas ao processo de 

execução penal. 
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2.1.4 O movimento Lei e Ordem 

 

O movimento denominado Lei e Ordem, de ideologia conservadora e neoliberal, teve 

origem no final do século XX e início do século XXI, e defende maior atuação do Estado na esfera 

penal, por meio de leis mais severas e penas mais duras, sob a ideia e com o objetivo de que é 

preciso reduzir a crescente criminalidade violenta. 

Este movimento, de ideologia neoliberal, foi criado com o objetivo de reduzir a 

criminalidade violenta. 

Fundamenta-se em algumas teorias, notadamente a teoria das janelas quebradas (broken 

windows theory). Publicada em 1992 na revista norte-americana Atlantic Monthly, pelo cientista 

político James Q. Wilson em parceria com o famoso psicólogo criminalista George Kelling, tendo 

tal estudo se intitulado como The police and neiborghood safety (a polícia e a segurança da 

comunidade). Para esta teoria uma pequena infração, quando tolerada, pode levar a um clima de 

insegurança, o que promoverá condições propícias para que crimes mais graves aconteçam
122

. 

A teoria das janelas quebradas foi adotada pelo prefeito Rudolph Giuliani na cidade de 

Nova Iorque (Estados Unidos) em 1994 e lá foi denominada de tolerância zero, possuindo 

natureza político-criminal
123

. 

No Brasil, em meados de 1989, ocorreu uma onda de crimes violentos e que causavam 

pânico como o sequestro (principalmente de pessoas da classe alta). Com isso, a sociedade 

brasileira começou a clamar por mais segurança e leis mais severas. Diante disso, os efeitos desta 

ideologia se fizeram sentir na esfera legislativa brasileira, notadamente com a edição da Lei dos 

Crimes Hediondos em 1990 (Lei Federal nº 8.072/90) a qual proibiu a liberdade provisória e 

progressão de regime prisional para autores de crimes hediondos e equiparados, perdurando até a 

entrada em vigor da Lei Federal nº 11.464/07, a qual revogou estas disposições da Lei Federal nº 

8.072/90. Para alguns, a Lei dos Crimes Hediondos foi o modelo pátrio da política de tolerância 

zero norte-americana. 

Os opositores desta corrente
124

 entendem que se trata de um “discurso de guerra à 

criminalidade”, indo de encontro às Convenções Internacionais de proteção aos direitos humanos, 
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aos princípios constitucionais modernos e institui um sistema penal repressivo e simbólico de 

tolerância zero, entendendo que é uma tendência ideológica que passou a imperar nos Estados 

Unidos e que se espalhou pela Europa e América Latina. Para eles
125

, o forte sensacionalismo que 

a mídia utiliza com transmissão de imagens chocantes, com crimes graves e que geram uma 

sensação de impunidade na sociedade, aliada ao descrédito da realização da Justiça, busca com 

que se acredite em um Direito Penal máximo
126

 em detrimento do Estado Social. 

Trata-se de um retrocesso em pleno Estado Democrático de Direito, pois defende um 

Direito Penal autoritário, suprimindo garantias recentemente incorporadas à vida do cidadão 

brasileiro. Os meios de comunicação trabalham na difusão do pânico na sociedade e os julgadores 

devem estar atentos para não serem induzidos pelas leis inconstitucionais e pela opinião pública, 

pois é preciso defender a democracia, a liberdade e os direitos e garantias fundamentais
127

. 

Sobre o contexto criminológico se depreende que o endurecimento das punições e do 

rigor penal do sistema de segurança pública ocorre em adequação ao clamor social e ao mesmo 

tempo quando determinados fatores específicos de cada sociedade se mostram favoráveis. Esses 

dependem do quadro sociopolítico, educacional, ideológico e outros. No entanto, o 

enquadramento de um sistema mais efetivo ou não no combate a violência do crime deve se 

amoldar aos padrões do Direito sob pena de surgir um instrumento anômalo aos direitos e 

garantias fundamentais, o que pode levar ao retrocesso e a barbárie perpetrada pelo próprio 

Estado.  

Portanto, pode-se dizer que esse modelo pode servir como norte em dois aspectos: no 

primeiro, positivo no sentido de efetividade em fazer valer o interesse público, o controle da 

criminalidade e no segundo o cuidado para não transpor a partir de uma medida Estatal os direitos 

e garantias fundamentais. Assim, a forte presença do interesse público numa dada situação não é 

capaz de invariavelmente impedir que o Estado aja sem considerar as consequências de suas 

medidas, o que implica em amoldar limites na aplicação ao direito de punir mesmo que ele deva 

ser reestruturado e redefinido em uma perspectiva de endurecimento das penas.  
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2.2 O DIREITO (E DEVER) DE PUNIR DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988 

 

O ius puniendi, conforme dispõe o pensamento que sustenta o Estado Moderno, constitui 

um direito para proteção da sociedade. Para o pensamento filosófico do século XVIII, da 

ilustração, em especial ao pensamento do idealismo alemão, o Estado é o protetor do povo e limita 

a posição individual para construir um Direito mais amplo na liberdade do coletivo. 

O direito de punir é definido como “o direito que tem o Estado de aplicar a pena 

cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, contra quem praticou a ação ou 

omissão descrita no preceito primário, causando um dano ou lesão jurídica”
128

. Desta forma, é o 

Estado o único titular do direito de punir
129

. Não se trata apenas de um direito, mas também um 

dever buscando tutelar a segurança dos cidadãos, a preservação da ordem pública e que somente 

pode ser implementado de forma legítima através de um processo. Os crimes que deixam de ser 

punidos fazem com que o criminoso se afaste do caminho da condenação e da Justiça
130

. 

Para Reale Júnior: 

 

[...] o Estado não tem a liberdade de exercer ou não aplicação e execução da lei penal. 

Tem o Estado, por meio de seus órgãos dotados de autoridade, o Ministério Público e o 

Judiciário, o poder e um dever público de agir contra aquele que deixou de se motivar 

pela ameaça contida na lei penal. Não há um direito de executar o direito frente ao 

infrator, mas um dever de exercitar o poder de punir
131

. 

O Direito Penal instrumentalizado pela atuação estatal protege inúmeros bens jurídicos, 

sejam individuais ou coletivos, dentre eles o direito à vida, liberdade, propriedade, honra, 

integridade física, patrimônio público, não sendo suficiente tão somente proibir ou exigir 

determinado comportamento, mas é imprescindível que o descumprimento tenha como 

consequência uma sanção. 

Legitimação do Direito penal passou a se fundar no fato de que sua presença na 

sociedade, mesmo que constitua um mal, provoca-o em intensidade menor quando comparado 

àquele que trata de evitar. É sob esta perspectiva que se pode, com mais propriedade, chegar às 

finalidades que um Estado Social e Democrático de Direito pode reservar ao Direito Penal. Tal 

direito não é absoluto, encontrando limites à atuação do Direito Penal no texto constitucional: Não 

há crime sem lei anterior que o defina; (art. 5º, XXXIX) A lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV); ninguém será processado nem 
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sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5º, LIII); ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5º, LIV), dentre outros. 

Para que este direito seja legítimo deve obedecer a ordem constitucional vigente, 

preservando o respeito à dignidade da pessoa humana
132

. 

Nesta medida, pode-se dizer que o Direito como um todo, o que inclui a normatividade 

punitiva, depende do fundamento que o legitima, que é um sustentáculo moral, conforme foi 

exposto na teoria do contrato social tratada no Capítulo anterior. Sobre isso se encaminha ao 

pensamento de Kant que parece se amoldar a ideia de um Direito protetor dos valores mais 

importantes a partir da liberdade.  

O que se reconhece aqui é a justificação nos valores dos direitos e garantias 

fundamentais, nesta ótica que, ao mesmo tempo, impõe um Estado contrário às transgressões 

humanas, cuja representação por meio da norma se manifesta desfavoravelmente aos crimes, 

fortalecendo a ideia de que uma pena não deve servir de incentivo aos criminosos, a fim de que 

ninguém utilitariamente possa dizer que o crime compensa e ser ideologicamente amparado por 

um pseudodireito individual.       

 

 

 

2.2.1 O Direito Penal na visão de Kant 

 

O ius puniendi na visão de Kant constitui um ponto de partida para pensar o Direito como 

um todo. Apesar da polêmica em relação à defesa da pena de morte e de questões envolvendo a 

homossexualidade, este filósofo, em sua teoria do direito de punir, cria a base moral que justifica a 

punição. O importante, para Kant, é a criação da ideia da máxima liberdade humana
133

, segundo 

leis que façam com que a liberdade de cada um possa coexistir com a liberdade dos outros, é pelo 

menos uma ideia necessária, que tem de ser posta ao fundamento não somente do primeiro projeto 

de uma Constituição política, “mas também de todas as leis, em que inicialmente se tem de 

                                                 
132

 Art. 1º, CF. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III – a dignidade da 

pessoa humana [...]. 
133

 Com o princípio da liberdade Kant põe a ética filosófica sobre um fundamento novo (cf. KpV, V 40). O fundamento 

da moralidade não reside nem no benevolente amor (Rousseau) nem em um sentimento moral (moral sense: 

Hutcheson, também Shaftesburry e Hume). No quadro do dever para com a perfeição própria, deve-se em verdade 

cultivar a benevolência e o sentimento moral (cf. TL, vi 386 s.), mas ambos expressam apenas uma situação fáctica e, 

além disso, contingente do sujeito; eles não são de modo estrito válidos universalmente. Rousseau e os filósofos da 

escola moral sense permanecem prisioneiros de um sublime empirismo. Menos ainda a moralidade funda-se em um 

sentimento físico (Epicuro que Kant, todavia, não considera “tão pouco propenso” moralmente, como frequentemente 

se admite: KpV, V 115). Mesmo a perfeição das coisas (Estóicos, Wolff) ou a vontade de Deus (Crusius, moralistas 

teóricos) não podem em última instância justificar obrigações morais. Para Kant uma máxima não é moral porque 

Deus em seu soberano poder a ordena, mas Deus a ordena porque ela e Ele mesmo são racionais. HÖFFE, Otfried. 

Immanuel Kant. Tradução de Christian Viktor Hamm e Valério Rohden. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 35. 



76 

 

abstrair dos obstáculos presentes, que talvez possam originar-se não tanto inevitavelmente da 

natureza humana quanto do desleixo das autênticas ideias da legislação”
134

. 

A filosofia kantiana parte do pensamento especulativo na Crítica da Razão Pura e 

constitui-se prático na Crítica da Razão Prática onde Kant defende que é possível desenvolver um 

conhecimento a liberdade como autonomia
135

. Para este filósofo a razão no ser humano permite 

que os homens possam agir com correção, que pode ser moral ou jurídica. Dessa forma, Kant cria 

um sistema sobre a liberdade que se dá no campo interno e no campo externo. No primeiro como 

Direito e no segundo como a moral. A lei moral segundo Kant seria a lei interna da consciência e 

no campo do Direito aquela que permite coerção externa podendo implicar em punição. Este 

pensamento constrói uma ideia extremamente importante para o Direito que irá sustentar toda a 

normatividade externa, a saber: se os seres humanos não podem agir com absoluta certeza por 

meio da lei moral que possuem e terão por coerção a limitação para agir conforme a lei do Direito 

sob pena de ser imputado e sofrer as consequências da lei. Nessa medida, surge o Direito Penal na 

teoria kantiana. Kant escrevendo sobre o Direito, divide entre Direito Privado e Direito Público, 

passa a tratar do Direito Penal em poucas páginas para dizer que o direito de punir é como um 

imperativo categórico da humanidade. 

Esse imperativo da humanidade se sustenta na ideia de que a máxima da ação do ser 

humano deve sempre colocar o homem como um fim em si mesmo e nunca como um meio. Essa 

ideia fundamenta a construção de que os seres humanos por sua dignidade devem ser respeitados e 

tratados pela lei moral que justifica até mesmo a aceitação de uma punição como forma de 

neutralizar o mal praticado. Assim a pena não pode ser um meio para chegar a um dado fim, posto 

que o ser é sempre um fim em si e a pena em relação a ele serve nesta mesma medida. 

Em geral Kant defende o Direito como a representação da liberdade e isso implica em 

pensar em limitação que deve servir para que o Direito garanta a sua realização, enquanto 
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coexistência recíproca das liberdades
136

. Nesta medida, o Direito é liberdade; mas é liberdade 

limitada pela presença da liberdade dos outros, sustentando todo o sistema de Justiça por meio 

dessa liberdade. Assim, a limitação impõe que se alguém ultrapassar os limites racionalmente 

impostos, como consequente lógico haverá uma consequência, ou seja, a punição. Neste sentido, 

uma vez que um sujeito transgrida os limites, invadindo com minha liberdade ou a liberdade de 

qualquer outro, surge a necessidade de restauração dessa liberdade ou limite. Essa lógica decorre 

de que o Direito impõe aos seres o limite recíproco de sua liberdade que em última ordem implica 

em punição quando esse limite é transposto. A pena é, pois, decorrente do processo natural que 

racionalmente constitui no âmbito dos sujeitos a limitação recíproca, pois somente uma norma tem 

valor quando pode ser imposta e quando moralmente pode não ser cumprida na visão de Kant. 

Assim, a imposição de uma coerção, contraposto à liberdade, mas enquanto surge como remédio 

contra uma não-liberdade anterior. Portanto, ainda que seja contrária em relação à liberdade, a 

coação é necessária para a conservação da liberdade.
137

 Ao mesmo tempo a força da punição se 

mostra como um elemento de retribuição e restauração da sociedade civil a partir da ideia de que 

toda a sociedade se sustenta pela limitação da liberdade e sem ela não há como justificar a ordem 

em um Estado de Direito. Por isso, quem pratica um mal deve ser punido e sua punição não pode 

ser um incentivo para prática de novos crimes. 

Dessa forma, a realização do Direito justifica-se pela necessidade de controle diante da 

possibilidade de transgressão, ou seja, da iminência de que os crimes aconteçam. Nessa medida, 

somente um Estado que pode punir e efetivamente colocar em prática a limitação, do arbitrium de 

quem quer que seja, constrói efetivamente um projeto de Estado de Direito, dado que somente há 

direitos porque há liberdade que limita as diversas liberdades através do Estado sob pena de 

punição. Por isso, Kant constrói um entendimento que se aplica a ideia que constitui a base deste 

texto acerca do sistema penal que combate a impunidade.  

Neste sentido o pensamento Kantiano deve ser um parâmetro para um ius puniendi 

coerente, pois somente em um Estado de Direito em que a limitação da liberdade seja 
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efetivamente uma máxima a ser aplicada pode ser garantida a preservação da sociedade civil e se 

possa dizer, por isso que a civilização é algo que racionalmente se justifica.    

 

2.2.2 O Direito Penal e a perspectiva teórica de Günther Jakobs  

 

Para além do pensamento de Kant, sem uma defesa exacerbada e cega da Teoria 

Sistêmica de Jakobs pode-se dizer que o Direito sob a ótica de valores distintos na teoria jakobiana 

pode ensinar sobre o comportamento do enfrentamento da violência múltipla do crime. 

A teoria do Direito Penal de Jakobs como um sistema punitivo, surge com o pensamento 

da criminologia moderna a partir da correção do condenado criminal, que se desenvolve para 

legitimar a pena criminal, agora concebida como estabilização das expectativas normativas, tem 

raízes na teoria da psicologia social definido pela sociologia de Luhmann, que inspira a ideia de 

uma norma forte que embasa a noção de prevenção geral positiva. 

Com a globalização e a extensão de práticas criminosas tão gravosas que geram mesmo a 

possibilidade de morte em massa de pessoas ou de qualquer outro mal em ordem global, surge o 

pensamento de um rigor mais excessivo para com os sujeitos que praticam crimes que podem até 

mesmo exterminar a raça humana. Há quem diga que esse processo construído ao longo da 

contemporaneidade histórica ou pós-modernidade decorre do contrassenso da razão objetiva 

conforme pensa a Escola de Frankfurt na crise da razão.  

Essa noção parte da crítica do projeto iluminista que sustenta os postulados do Estado de 

Direito baseado na finalidade de um clamor popular que parece ser esquecido. Do mesmo modo, o 

avanço dessa razão parece demonstrar a antinomia de que os clamores e ideias da ilustração 

ofuscam uma ideologia materialista que se mascara em nome do povo. No âmbito da tecnologia 

isso pode ser visto com a construção de diversos avanços científicos que primados no 

desenvolvimento humano permitiram o imperialismo, as guerras e até mesmo a morte em massa 

como no caso do uso da energia nuclear para a guerra, com as explosões em Hiroshima e 

Nagasaki. 

Esse pensamento no âmbito do Direito ganha força no contexto de uma criminologia pós-

moderna. Ante o surgimento deste novo inimigo: o terrorismo – ocorrido de forma devastadora no 

ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque, foi trazido para os jus penalistas a necessidade de se 

repensar acerca do futuro do Direito Penal, o qual vem caminhando a passos largos, numa 

tendência cada vez mais garantista e reducionista em sua atuação. 
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Damásio de Jesus, parafraseando Eric Hobsbawn
138

 cunhou a expressão: “a queda do 

muro de Berlin em 09 de novembro de 1989 encerrou o século XX e da mesma forma, a densidade 

do conteúdo histórico do onze de setembro tornou-se capaz de demarcar o início de um novo 

período na História Mundial”
139

. 

Nesse esteio,
140

 se o “pós-1945” foi um marco para os internacionalistas no sentido de 

reconstrução de direitos, o ano de 2001 (pós atendado ao World Trade Center – Torres Gêmeas 

em Nova Iorque – em 11 de setembro de 2001) também pode ser considerado um marco divisório 

na história da humanidade, pois a partir dele surgiu a grande dialética que necessita ser enfrentada: 

„Como enfrentar o paradoxismo do terror e respeitar os avanços civilizatórios da era dos 

direitos?”; “Como garantir liberdades e direitos, ante o clamor público por segurança máxima?”; 

“Como reagir aos recentes ataques que concretizam retaliação militar e bélica?”; Combater o 

terror com instrumentos do próprio terror? Certamente os abolicionistas e minimalistas não teriam 

solução para uma questão tão grave. 

Günther Jakobs sintetiza as principais características da política criminal praticada nos 

últimos tempos nos países ocidentais: 1) hipertrofia legislativa irracional (caos normativo); 2) 

instrumentalização do Direito Penal; 3) inoperatividade, seletividade e simbolismo; 4) excessiva 

antecipação de tutela penal (prevencionismo); 5) descodificação; 6) desformalização 

(flexibilização das garantias penais, processuais e execucionais), e; 7) prisionização (explosão 

carcerária)
141

. 

Jakobs, que teve como mestre Hans Welzel, é o idealizador do funcionalismo sistêmico, 

sustentando que o Direito Penal tem a função primordial de reafirmar a vigência da norma, 

denominando de Direito Penal do Cidadão. Em síntese, a teoria de Jakobs constitui um 

amoldamento ao que o contexto da globalização gerou em relação ao Direito Penal. Isso gerou a 

perspectiva de pensar em uma sistêmica e metodológica teoria da aplicação do Direito. Por isso, 

ele constrói a divisão do direito de punir em dois sistemas diferentes, partindo da ideia de que há 

duas categorias de seres humanos a serem punidos, por ser seus atos considerados diferentes – os 

cidadãos e os inimigos –, cujos postulados transitam dos princípios do democrático Direito Penal 

do fato e da culpabilidade para um discriminatório Direito Penal do autor e da periculosidade. A 
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melhor crítica dessa distribuição dos seres humanos por dois sistemas diferentes de Direito Penal 

consiste em descrever o projeto de Jakobs, apresentado no célebre artigo “Bürgerstrafrecht und 

Feindstrafrecht” (Direito penal do cidadão e direito penal do inimigo), publicado em 2004. 

Essa ideia não é a que se defende neste trabalho, pois, a defesa de uma teoria do inimigo 

como a colocada por Jakobs fere a dignidade da pessoa humana
142

. De fato pode-se retirar da 

leitura da teoria de Jakobs que o Direito precisa ser tratado diante da relação às práticas criminosas 

com um direcionamento a gradação da violação dos direitos para imposição de penas mais 

gravosas, ou seja, quanto maior o mal praticado maior a punição, o que já é possível retirar da 

leitura de Kant conforme já exposto. Mas disso não se pode aceitar que o Direito possa sustentar 

uma diferenciação dos sujeitos o que feriria a dignidade humana e romperia com o que se acredita 

ser a base de qualquer norma
143

. 

Pode-se avançar com essa ideia de que os crimes, no contexto da tipificação da pena, 

devem ser metodologicamente organizados em sistema normativo, a fim de que os bens jurídicos 

protegidos quando violados mais gravemente possam gerar maiores penas aos sujeitos que os 

violou. Mas a defesa de que o Direito Penal do Inimigo, dentro de uma perspectiva maximalista e 

emocional, não se mostra condizente com o Direito que sustenta um Estado Constitucional, na 

ordem democrática de direitos
144

. 

É possível então chegar a compreensão de que não seria possível uma vida em sociedade 

sem o Direito Penal com uma efetividade prática e isso implica em pensar a ideia de que sem 

ordem as cidades estariam amalgamadas em contínuo teatro de lutas e de guerra sem limites. E aí 

está por que na tranquilidade reside o verdadeiro fim da pena
145

. Nessa coerência pode-se 

estabelecer que o Direito Penal é uma medida extrema de manutenção da ordem e de pacificação 
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social, sendo um reflexo da moral de um povo. É neste ramo do Direito que surge a eterna 

dialética entre a segurança da sociedade e liberdade do cidadão
146

. Beccaria já advertia que “o 

homem cede uma parcela mínima da sua liberdade, para tornar possível a vida em 

coletividade”
147

. A necessidade de punir com rigor não admite mesmo com essa sustentação 

teórica a distinção de seres de ordens diversas. Mas sobre Jakobs pode-se tomar como referência a 

gradação dos níveis de aplicação das penas atentando para as garantias de direito a fim de alcançar 

um sistema de Justiça penal mais efetivo. 

 

 

2.3 FUNDAMENTO DO JUS PUNIENDI ESTATAL 

 

A reunião de todas as pequenas parcelas de sua liberdade que a sociedade abdica em 

favor do Estado para a manutenção do controle e da organização social é o próprio fundamento do 

direito de punir. Todo o exercício do poder que deste fundamento se afastar constitui abuso e não 

Justiça; é um poder de fato e não de direito; constitui usurpação e jamais um poder legítimo.
148

 O 

Direito Penal possui como fundamento essencial do sistema a necessidade da retribuição penal, 

representando o meio mais incisivo de que se vale o poder instituído para assegurar a pacífica 

convivência social. 

No ordenamento jurídico pátrio o direito de punir funda-se na própria Constituição 

Federal, a qual por meio de um elenco de normas determinam a criminalização de condutas, tendo 

em vista os valores e bens envolvidos. É a própria Constituição Federal quem traz inclusive uma 

gradação no tratamento jurídico penal
149

. 

A materialização da pretensão punitiva da sociedade foi atribuída ao Estado, sendo 

considerado um poder-dever, o qual gera uma segurança jurídica para a vida em sociedade. Tal 

poder-dever é inerente à própria noção de Estado, surgido com o pacto social, podendo-se concluir 

que o Estado somente é capaz de proteger bens jurídicos relevantes quando dotado de poder 

punitivo. 
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No plano internacional tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto o 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos reconhecem a obrigação dos Estados de proteger os 

Direitos afirmados na Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no Convênio Europeu 

para Proteção dos Direitos Humanos. Assim, é obrigação do Estado proteger os direitos humanos 

por meio de normas que inibam comportamentos danosos a esses direitos e da atividade de 

combate a responsabilização desses comportamentos
150

. 

 

 

2.4 DIREITOS FUNDAMENTAIS. LEIA-SE: DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DO 

CRIMINOSO E NA PERSPECTIVA DA VÍTIMA 

 

Os direitos fundamentais são direitos público-subjetivos de pessoas, contidos em 

dispositivos constitucionais, e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do 

Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade 

individual
151

. 

Os direitos fundamentais possuem como elementos básicos: a) os sujeitos da relação 

criada pelos direitos fundamentais (pessoa versus Estado); b) a finalidade desses direitos 

(limitação do poder estatal para preservar a liberdade individual); c) sua posição no sistema 

jurídico, definida pela supremacia constitucional ou fundamentalidade formal
152

. 

Os direitos fundamentais possuem funções que se opõe dando um ar aparentemente 

contraditório. Por um lado, buscam proteger a sociedade impondo ao Estado o dever de proteção 

dos cidadãos (direitos fundamentais coletivos, incluindo-se o direito difuso à segurança pública), 

e, ao mesmo tempo, impõe limites ao seu exercício, tutelando os direitos fundamentais de natureza 

individual, condicionando sua validade às rígidas regras de Direito material penal e processual.  

Os direitos fundamentais uma vez reconhecidos como tal, passam a ser garantidos pela 

ordem jurídica e a gozar de coercibilidade. Se violados, é dever do Estado restaurá-los 

coercitivamente, mesmo que o violador seja órgão ou agente do Estado
153

. 
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Para isso, a instrumentalização da pretensão punitiva necessita da existência de um 

arcabouço de tipos repressivos e suas consequentes sanções, pois de nada adiantaria a Constituição 

Federal elencar uma série de direitos fundamentais e não existir um instrumento jurídico capaz de 

coibir qualquer tipo de lesão ou ameaça. 

A própria Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) prevê no seu artigo 12 

que: “A garantia dos direitos do Homem e do Cidadão torna necessária uma força pública: esta 

força se institui, pois, em benefício de todos e não para a vantagem particular daqueles a quem é 

confiada”. 

No ordenamento jurídico brasileiro para cada um dos direitos fundamentais previstos na 

Constituição Federal há um tipo penal correspondente na legislação penal: 1. Art. 5º, caput, 

garante os brasileiros e aos estrangeiros residentes no país “a inviolabilidade do direito à vida, 

liberdade, igualdade, segurança e propriedade”, encontrando correspondência com o título que 

trata dos crimes contra a pessoa; 2. O art. 5º, II, o qual preceitua que “ninguém será obrigado a 

fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” – correspondente art. 146, CP 

(constrangimento ilegal) e Lei Federal nº 4.898/95 (crimes de abuso de autoridade); 3. O art. 5º, 

III: ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante”, cujo 

correspondente na legislação infraconstitucional é a Lei Federal nº 9.455/97 (tipifica o crime de 

tortura) e o art. 136, CP (maus tratos); 4. Art. 5º, X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, encontrando proteção constitucional no Capítulo V do Código 

Penal, que trata dos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria, previstos, 

respectivamente, nos arts. 138, 139 e 140); 5. Art. 5º, XI, o qual preceitua que “a casa é o asilo 

inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador”, 

protegido pelo Capítulo VI, Seção II, do Código Penal que trata da inviolabilidade do domicílio; 6. 

O Art. XII, o qual trouxe a inviolabilidade do “sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas” – tendo como correspondentes os tipos 

penais descritos no Capítulo VI, Seção II, do Código Penal e no art. 10 da Lei Federal nº 9.296/96 

que tratam respectivamente dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência e de 

interceptação telefônica ilegal
154

. 
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2.4.1 A segurança pública como um direito fundamental na efetivação da Justiça 

 

 “A Constituição é a lei fundamental proclamada pela nação, na qual se baseia a 

organização do Direito público do país”
155

. Hoje, distintamente do que se via até meados do século 

passado – quando as Constituições eram consideradas essencialmente cartas políticas –tem-se 

como incontroversa a ideia de normatividade da Constituição Federal, sobressaindo-se seu aspecto 

jurídico e não mais político. 

Dito de outro modo, se determinado direito está assegurado no texto constitucional, sua 

aplicação é vinculante, podendo ser desde já exigível. Nos dias atuais, a preocupação principal é 

com a efetividade desses direitos, buscando-se adotar comportamentos que efetivamente os façam 

“sair do papel”. 

Seria possível cogitar de um dever geral de proteção em decorrência direta do art. 5º, 

caput, da CF, que menciona expressamente o direito à segurança
156

. 

A Constituição Federal reconhece a segurança pública como dever do Estado e direito e 

responsabilidade de todos, previsto como direito fundamental social, devendo ser exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme dispõe 

seu art. 144, caput. Caracterizada como um direito social e difuso previsto nos artigos 5º, caput,
157

 

6º, caput,
158

 e 144, caput, da Constituição Federal, seu status é de verdadeiro direito fundamental.  

 

[...] a segurança pessoal é uma variável das mais importantes a serem consideradas nas 

estratégias de respeito aos direitos humanos. E segurança – tanto quanto saúde, educação, 

trabalho, etc. – é um benefício que um Estado democrático deve aos seus cidadãos. Sem 

ela, voltamos ao chamado “estado de natureza” – que talvez seja menos idílico do que 

pintaram os contratualistas da nossa predileção. Ou seja: lemos tanto Rousseau, que 

esquecemos Hobbes [...]
159

. 
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O art. 5º da CF/88 define a segurança pública como uma obrigação prestacional do 

Estado, de caráter positivo, sendo de seu dever oferta-la a contento, para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, CF/88). 

Ainda, a segurança pública exteriorizada através da vigilância, prevenção e repressão das 

condutas consideradas nocivas à coletividade, é fator indispensável para o natural 

desenvolvimento da personalidade humana, pois permite que os cidadãos gozem os seus direitos e 

exerçam suas atividades sem perturbações de terceiros, gerando uma situação de tranquilidade e 

paz a qual possibilita o efetivo gozo dos direitos e liberdades fundamentais subjacentes na ordem 

pública
160

. 

Enxergar a segurança pública como um direito fundamental não é um entendimento novo, 

pois sempre se fez presente nas declarações universais e Tratados Internacionais que versam sobre 

direitos humanos
161

. Segurança e liberdade, sob a ótica de princípios podem entrar em colisão: 

 
segurança e liberdade, vistos como princípios, podem entrar em colisão, pois quanto 

maior a vigilância e menor a liberdade, maior a segurança. Ao contrário, quanto maior o 

grau de liberdade, maiores os riscos e menor a segurança. Com isso não se afirma que 

segurança e liberdade sejam incompatíveis, mas que terá que ser buscada entre ambos a 

concordância prática em casos concretos, de modo a conferir a máxima eficácia possível a 

ambos
162

. 

 

A ideia de segurança pública sempre esteve associada à concepção de Estado desde as 

doutrinas contratualistas até a última geração dos direitos fundamentais, face a função precípua do 

Estado de assegurar aos cidadãos o livre exercício e a tranquila fruição dos direitos e liberdades 

fundamentais. Para se chegar a essa segurança da comunidade, o Estado se utiliza da força 

coercitiva que lhe foi outorgada pelo povo
163

. 

Ressalte-se que a Constituição Federal deixa a cargo do Ministério Público a tarefa de 

exigir dos Poderes Públicos o devido respeito aos direitos garantidos na mesma, dentre eles a 
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segurança pública, bem como de promover as medidas necessárias para garantir o efetivo 

cumprimento das obrigações que o Poder Público tem para com a sociedade
164

. 

Por fim, outro ponto a ser esclarecido, no caso sob análise, é que o Brasil, como Estado 

Democrático de Direito, ostenta como uma de suas características a aplicação direta e imediata do 

texto constitucional, principalmente quando da efetivação dos direitos fundamentais
165

. 

 

2.4.2. A necessidade da relativização dos direitos fundamentais no combate à criminalidade 

 

Diante da sofisticação do modus operandi da criminalidade, o Direito precisa evoluir na 

mesma velocidade, buscando proteger a sociedade. 

Percebe-se que os mecanismos clássicos utilizados para o combate aos criminosos têm se 

mostrado cada vez mais ineficientes e defasados, e a população exige do Estado que o Direito 

Penal esteja à frente, sendo efetivo contra as organizações criminosas.  

É dever do Estado dirimir conflitos, proporcionar a pacificação social e respeitar os 

direitos individuais, entretanto, tais direitos não são absolutos e não podem servir de manto a 

salvaguardar práticas criminosas, pois também é dever do Estado proporcionar a segurança 

pública aos cidadãos e garantir às instituições o fiel cumprimento da sua missão constitucional de 

combater e enfrentar a criminalidade. Seria um contrassenso inaceitável se o infrator da lei penal 

visse os direitos e garantias fundamentais como um manto protetor de sua impunidade.  

Do ponto de vista dogmático
166

, os direitos fundamentais tornam-se relevantes somente 

quando ocorre uma intervenção em seu livre exercício. Os direitos fundamentais adquirem 

relevância prática quando são reunidas duas condições. A presença de um óbice em relação ao 

exercício do direito fundamental e a provocação desse óbice por norma hierarquicamente inferior 

à Constituição Federal. 

A Constituição Federal não possui em seu corpo direitos ou garantias que se revistam de 

caráter absoluto, pois questões de interesse público legitimam a adoção, por parte dos órgãos 

estatais, de medidas restritivas a essas liberdades e garantias, quando se mostrar essencial à 

proteção de outros valores constitucionalmente protegidos. 

 

A Constituição não configura, portanto, apenas a expressão de um ser, mas, também, de 

um dever ser; ela significa mais do que o simples reflexo das condições fáticas de sua 
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vigência, particularmente as forças sociais e políticas [...]
167

”. “Graças à pretensão de 

eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e conformação à realidade política e 

social. 

 

Nesse contexto foi que, a partir do século passado, passou a se desenvolver uma nova 

visão do Direito Constitucional, conhecida como “neoconstitucionalismo”, “constitucionalismo 

pós-moderno”, ou ainda “pós-positivismo”, trazendo uma nova perspectiva constitucional que tem 

destaque na atuação do Estado para fins de dar concretude aos direitos fundamentais. 

Diante dessa inovação levada a cabo pela Constituição Federal 1988, tem-se o surgimento 

e desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar de dupla face de proteção dos direitos 

fundamentais: de um lado, a proteção negativa, que limita a atuação do Estado; de outro, a 

proteção positiva, que pressupõe a atuação estatal. 

Esta nova forma de entender a principiologia constitucional decorre da necessária 

vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição Federal e tem como 

consequência a sensível diminuição da discricionariedade do Poder Público, cuja atuação deve se 

pautar, primordialmente, na materialização dos preceitos constitucionais. Hoje, inclusive, dada à 

relevância demonstrada por tais direitos, fala-se não somente na proteção de direitos fundamentais 

em face do Estado (eficácia vertical), mas, outrossim, nas relações privadas (eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais). 

Tanto é assim que as normas ditas programáticas estão cada vez mais em desuso, em 

posicionamento inovador, proclamado o que se chamou de “morte das normas programáticas”, ao 

afirmar que em razão de possuírem “um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos 

restantes preceitos da Constituição. Não deve, pois, falar-se de simples eficácia programática (ou 

diretiva), porque qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer 

órgãos do poder político",
168

 aduzindo, ainda, que a positividade de tais normas implica na 

vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração 

como diretivas materiais permanentes, em qualquer dos momentos da atividade concretizadora 

(legislação, execução, jurisdição).
169

 

Assim, o Estado está vinculado às regras e princípios constitucionais, bem como às 

normas infraconstitucionais, para a concretização dos direitos humanos fundamentais e sociais. 

Não existe espaço para que o administrador avalie a oportunidade e a conveniência de cumprir ou 
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não aquilo que está expressamente determinado na Constituição Federal (ou nas leis 

legitimamente criadas). 

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos 

da Constituição Federal, em ordem a torná-los exequíveis, abstendo-se, em consequência, de 

cumprir o dever de prestação que a Constituição Federal lhe impôs, incidirá em violação negativa 

do texto constitucional. 

Desse não fazer, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total ou 

parcial, quando nenhuma providência é adotada ou quando é insuficiente a medida efetivada pelo 

Poder Público, respectivamente. A omissão do Estado, que, em maior ou menor extensão, deixa de 

cumprir imposição da Constituição Federal, qualifica-se como comportamento coberto da maior 

gravidade político-jurídica, eis que ofende direitos que nela se fundam e impede, por ausência de 

medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos seus postulados e princípios. 

Assim, o direito à segurança pública, previsto nos artigos 5º, caput, 6º, caput e 144, caput 

da Constituição Federal, caracteriza-se como direito humano fundamental, de modo que não se 

expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental, devendo 

ter aplicabilidade imediata, de forma plena, completa e sem qualquer diminuição, ou seja, devendo 

ser de observância incondicional. 

Ingo Wolfgang Sarlet
170

  

 

Pela primeira vez na história do constitucionalismo pátrio, a matéria foi tratada com a 

devida relevância. Além disso, inédita a outorga aos direitos fundamentais, pelo direito 

constitucional positivo vigente, do status jurídico que lhes é devido e que não se obteve o 

merecido reconhecimento ao longo da evolução constitucional. 

 

Para Pablo Lucas Verdú: 

 
O sentimento constitucional é fator premente nas reformas parciais ou totais da 

Constituição. Decorre da necessidade de se ajustar a ratio da Constituição aos 

requerimentos populares para se cumprir a finalidade inerente ao texto constitucional.  

 

O ideal jurídico é, portanto, temporal e decorre das exigências comunitárias e do bem 

comum que incidem sobre os membros da comunidade em particular. Só cabe se falar de 

sentimento jurídico quando este se relaciona com justiça, enquanto atividade valorativa
171

. 
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Em toda comunidade política, o respeito aos valores fundamentais se baseia parcialmente 

na força, no temor ou sanção. Tais valores descansam, em grande medida em consciências 

espontâneas, em uma consciência civil, aberta ao consenso, onde haja o valor da solidariedade 

entre estranhos
172

. 

 

Mas, a força normativa da Constituição não reside, tão-somente, na adaptação inteligente 

a uma dada realidade. A Constituição jurídica logra converter-se, ela mesma, em força 

ativa, que se assenta na natureza singular do presente (individuelle Beschaffenheit der 

Gegenwart). Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor 

tarefas. A Constituição transforma-se em força ativa se essas tarefas forem efetivamente 

realizadas, se existir a disposição de orientar a própria conduta segundo a ordem nela 

estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas provenientes dos 

juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem. 

 

Diante disto, ressalte-se que o Estado precisa reagir dentro da legalidade e 

proporcionalidade, respeitando os direitos, entretanto, tais direitos não são absolutos podendo ser 

relativizados. 

A própria Constituição Federal prevê a possiblidade de limitação de direitos e garantias 

fundamentais nela inseridos, pois nenhum destes se reveste de caráter absoluto, porquanto razões 

de interesse público podem legitimar órgãos estatais a promover medidas que restrinjam as 

liberdades individuais. A título de exemplo identifica-se no art. 5º, XLIII uma gradação de 

tratamento em face de regramentos distintos e conforme o valor do bem jurídico violado: 

 

A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da 

tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 

crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 

evitá-los, se omitirem. 

 

Importante observar que inexiste hierarquia entre direitos fundamentais, ou seja, não há 

uma sobreposição abstrata de um direito fundamental a outro, o que impossibilita cogitar-se de 

imutável aplicação integral de um deles em detrimento do outro. 

Conforme ensina a Doutrina e a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores
173

, na 

hipótese de conflito entre direitos fundamentais, o intérprete deverá realizar um juízo de 
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ponderação, consideradas as peculiaridades do caso concreto, decidindo qual daqueles direitos 

fundamentais irá prevalecer. 

Diante disto, adaptar um sistema que cumpra seu papel de uma forma minimamente 

eficaz é um grande desafio ao legislador e ao Poder Judiciário, os quais se veem diante de uma 

encruzilhada tendo que formatar um sistema repressivo mais rígido e, ao mesmo tempo, ponderá-

los frente os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 

 

2.5 RECONSTRUINDO O GARANTISMO AUTÊNTICO 

 

O presente subitem tem por objetivo desmistificar algumas ideias defendidas na 

atualidade e que desvirtuam o verdadeiro garantismo cujo movimento foi liderado por Luigi 

Ferrajoli e outros magistrados na Itália. Essa noção distorcida do garantismo reduz uma ideia que 

é consistente por uma bandeira de grupos ideológicos
174

, defensores de uma lógica tendenciosa, a 

saber: que o Estado e sua manifestação de poder devem o máximo limitar a interferência do direito 

individual garantindo ao sujeito de direitos um direito e garantia fundamental. No entanto, essa 

lógica esconde a ideia de que os direitos e garantias fundamentais constituem alicerces de muitos 

outros direitos que vão além do direito individual, como, por exemplo, o direito à segurança 

pública que remete a toda a coletividade. 

Sobre esse contexto é possível pensar ponderação de direitos e redefinir a tendência 

minimalista ou abolicionista do minimalismo penal que tende a esquecer o verdadeiro garantismo 

o qual conclama o conjunto de direitos que sopesados constituem um equacionamento. Essa 

leitura parte tendenciosa surge depois de tantos países terem violados direitos fundamentais 

individuais, notadamente em períodos autoritários da história moderna. 

No Brasil, diante do movimento de redemocratização do país que culminou com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, a partir da metade da década de 1990, surgiram 

manifestações doutrinárias buscando a aplicação da doutrina de garantias. 
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O garantismo penal não é simplesmente o legalismo, pois a teoria está amparada numa 

visão teórica de um Direito próprio de um Estado Social e Democrático. Isto significa que o 

investigado não pode ser mais visto como um objeto na instrução processual, e sim como um 

sujeito de direitos e a submissão do juiz à lei não é mais à letra da lei de modo acrítico e 

incondicionado, senão uma sujeição de acordo com a Constituição Federal
175

. No entanto, se 

busca estabelecer uma imunidade – e não im(p)unidade – dos cidadãos contra a arbitrariedade das 

proibições e das punições, a defesa dos fracos mediante regras do jogo iguais para todos, a 

dignidade da pessoa do imputado e também a proteção dos interesses individuais e coletivos
176

. 

É inegável a necessidade da efetiva proteção dos direitos fundamentais individuais, no 

entanto, existem muitas omissões doutrinárias e jurisprudenciais no sistema, pois a Constituição 

Federal prevê outros direitos coletivos e sociais, e, igualmente deveres, estes últimos praticamente 

esquecidos ou renegados, o que não pode ser aceito, pois os comandos constitucionais precisam 

ser interpretados de forma sistêmica e sem discriminação não justificada. 

Nesta perspectiva, doutrina e jurisprudência confundem os ideais garantistas, sem que se 

analise, de um modo minimamente dogmático, o que, efetivamente, significa o garantismo penal 

e, mais ainda, o que seria o garantismo em si, pois deveriam analisar a íntegra dos postulados e 

não apenas uma única vertente (direitos individuais de primeira geração dos investigados e/ou 

processados criminalmente).  

Assim, considerando o garantismo como uma visão atual do constitucionalismo, a 

hermenêutica constitucional deve valorar igualmente todos os direitos e deveres existentes na 

Constituição Federal
177

. Sendo assim, numa compreensão integral dos postulados garantistas, 

conclui-se que o Estado tem o dever de garantir aos seus cidadãos a eficiência e segurança. 

 

2.5.1 Teoria Geral do Garantismo 

 

O mundo jurídico vive cercado de problemas que configuram uma crise. O Estado não 

tem conseguido, ao longo da história, dar uma resposta satisfatória aos problemas sociais e que 

depois desaguam no mundo jurídico. Também a teoria do Direito, por si só, não consegue 

solucionar as crises existentes.  
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De um lado o positivismo, em sua vertente tradicional e formalista, não dá vazão aos 

anseios da produção jurídica extra estatal, restando prejudicada em função do distanciamento com 

o social
178

. De outro, o sociologismo exacerbado não consegue soluções para os problemas 

colocados, em virtude de se buscar privilegiar o social em detrimento do estatal
179

. 

O garantismo proposto pelo movimento liderado por Luigi Ferrajoli e alguns juízes 

italianos (denominado de grupo Magistratura Democrática) nada mais é do que a revelação do 

neoconstitucionalismo, fundado no Estado Social e Democrático de Direito. Busca a valoração de 

todos os direitos fundamentais, não apenas os individuais, mas também os coletivos e sociais, e 

trás aos cidadãos também os deveres fundamentais (do Estado e dos cidadãos)
180

, estes últimos 

totalmente esquecidos, sendo necessário impor a todos alguns ônus e não apenas se ter direito aos 

bônus
181

.  

Luigi Ferrajolli estabeleceu as bases conceituais e metodológicas do que denominou 

garantismo penal. Depois constatou que os pressupostos estabelecidos na vertente penal podem 

servir de subsídios para uma teoria geral do garantismo que podem ser aplicados aos demais 

ramos do Direito. Neste sentido, buscou estabelecer uma teoria do garantismo a partir de 

acepções
182

.  

Na primeira acepção, Ferrajoli sugere o que denomina de modelo normativo de direito, 

estruturado, segundo o autor a partir do princípio da legalidade, considerando-o como sendo a 

base do Estado de Direito. Sob o prisma epistemológico pressupõe um sistema que possa 

maximizar a ideia de liberdade, reduzir o grau de violência, não apenas no âmbito penal, mas em 

todo plano jurídico. Sob o aspecto jurídico, busca criar um sistema de proteção aos direitos do 

cidadão impondo ao Estado limitações, devendo-o respeitar um sistema de garantias. Neste 
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sentido, Ferrajoli entende que é o primeiro passo para a configuração de um verdadeiro Estado 

Constitucional de Direito. 

A segunda acepção traz uma teoria jurídica de validade e efetividade, considerando-as 

categorias distintas, não apenas entre si, mas também acerca da existência e vigência das normas. 

O garantismo traz uma aproximação teórica que mantém separados o ser e o dever ser em 

Direito
183

, isto demonstra que o juiz não é obrigado juridicamente a aplicar uma lei inválida, sob a 

leitura constitucional, ainda que seja vigente. 

A terceira acepção seria a busca de uma justificativa externa dos parâmetros garantistas 

adotados internamente pelos Estados. Portanto, Ferrajoli entende que a legitimidade dos comandos 

e práticas garantistas são de cunho “ético-político”
184

, externos, portanto, ao sistema interno, 

propriamente jurídico. (“a distinção entre o ser e o dever-ser no direito, de cunho político, em 

relação ao mundo do ser e dever ser do direito, próprios do âmbito interno de observação”). Os 

elementos políticos são as bases fundamentais para o surgimento dos comandos jurídicos do 

Estado. 

Essas três acepções delineiam uma teoria geral do garantismo, pois vincula o poder 

público ao estado de direito; separa validade de vigência; diferencia do ponto de vista ético-

político e o jurídico e a correspondente divergência entre justiça e validade
185

. 

Por fim, importante destacar nesta parte introdutória, os princípios fundantes do 

garantismo penal são os seguintes
186

: 

1) princípio da retributividade ou da sucessividade da pena em relação ao delito cometido 

– este princípio expressa a consequência jurídica do crime, numa relação de causa e efeito, tem-se 

o delito como causa e a pena como efeito. Por meio deste princípio, Ferrajoli reconhece a 

necessidade do Direito Penal, não defendendo, em nenhum momento, visões abolicionistas. Aliás, 

Ferrajoli reiteradamente em sua obra diz que o garantismo penal é a negação do abolicionismo;  

2) princípio da legalidade
187

: Se faz necessário a análise da legalidade sob duas 

dimensões distintas: a legalidade em sentido lato e a legalidade em sentido estrito. Em sentido lato 

é a previsão legal para a existência de sanção penal. Tendo como destinatários os juízes. A 

legalidade estrita concentra toda sua teoria garantista e se aperfeiçoa por meio dos dez axiomas do 

garantismo penal. Tem como destinatário o legislador por ocasião da elaboração das leis, os quais 

devem vincular seu conteúdo aos direitos fundamentais. 
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3) princípio da necessidade
188

 ou da economia do Direito Penal: Adota-se como ponto de 

partida as ideias iluministas, segundo as quais a sanção penal deve ser absolutamente necessária, 

devendo-se recorrer ao Direito Penal quando não for possível solucionar o conflito por outros 

meios. É a ultima ratio do Direito Penal.  

4) princípio da lesividade
189

 ou da ofensividade do ato: a ação interventiva do Direito 

Penal somente se legitima quando, além de típico, o ato deve causar efetiva lesividade ou 

ofensividade ao bem jurídico protegido
190

, desde que deflua da Constituição Federal (direta ou 

indiretamente) mandato que ordene sua criminalização
191

;  

5) princípio da materialidade: exige para que se considere um fato penalmente relevante 

que este seja decorrência de uma conduta humana, pois o direito penal deve apenas se ocupar de 

resultados lesivos que sejam ocasionados pela ação humana. 

6) princípio da culpabilidade: subordina a intervenção penal estatal a devida e segura 

comprovação da culpabilidade do autor; remanescendo dúvidas razoáveis, deve ser aplicado o 

aforisma in dubio pro reu. Este princípio repudia a responsabilidade objetiva. 

7) princípio da jurisdicionalidade: o devido processo legal está relacionado diretamente 

também com a estrita obediência de que as penas de natureza criminal sejam impostas por quem 

investido de jurisdição à luz das competências estipuladas na Constituição Federal;  

8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação: numa frase significa 

unicamente que o julgador deve ser pessoa distinta da do acusador;  

9) princípio do encargo da prova: ao réu não se deve impor o ônus de que é inocente, 

pois é a acusação quem tem a obrigação de provar a responsabilidade criminal do imputado;  

10) princípio do contraditório: sendo inadmissíveis procedimentos kafkanianos, deflui do 

devido processo legal que o réu tem o direito fundamental de saber do que está sendo acusado e 

que lhe seja propiciada a mais ampla possibilidade de, se quiser, rebater (ampla defesa) as 

acusações que lhe são feitas. 
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2.5.2 O Garantismo Penal Distorcido e o Autêntico 

 

Quem tem responsabilidade e compromisso com a preservação do Estado Democrático de 

Direito jamais poderá argumentar contra o respeito amplo e consistente ao direito de defesa que 

deve ser assegurado àquele a quem se imputa a prática de conduta penalmente típica. O 

garantismo penal, não se reporta apenas aos direitos fundamentais individuais (que possui uma 

perspectiva política e jurídica), sendo necessário considerar, de modo absoluto, o dever de 

proteção atribuído ao Estado, incluindo a segurança dos cidadãos, o qual possui inequívoca 

substância coletiva
192

. 

 

Os direitos fundamentais não contêm apenas uma proibição de intervenção [...], 

expressando também um postulado de proteção [...]. Haveria, assim, para utilizar uma 

expressão de Canaris, não apenas uma proibição do excesso (Übermassverbot), mas 

também uma proibição de omissão (Untermassverbot). Nos termos da doutrina e com 

base na jurisprudência da Corte Constitucional alemã, pode-se estabelecer a seguinte 

classificação do dever de proteção: [...]  (b) Dever de segurança [...], que impõe ao Estado 

o dever de proteger o indivíduo contra ataques de terceiros mediante adoção de medidas 

diversas; [...] Discutiu-se intensamente se haveria um direito subjetivo à observância do 

dever de proteção ou, em outros termos, se haveria um direito fundamental à proteção. A 

Corte Constitucional acabou por reconhecer esse direito, enfatizando que a não 

observância de um dever proteção corresponde a uma lesão do direito fundamental 

previsto no art. 2, II, da Lei Fundamental [...]
193

.  

 

No Brasil, a questão garantista vem sendo colocada por alguns no plano meramente 

ideológico e sem aprofundamento algum, em que os garantistas seriam os mocinhos do filme e os 

não “garantistas” (utilizada aqui numa acepção meramente artificial), seriam os vilões
194

. O 

garantismo na ótica atual apresentada representa um modelo de fundamentação de um 

“adulterado” Estado Democrático de Direito, sob vertentes políticas e jurídicas por meio de 

interpretação de normas buscando uma desconstrução das diferenças culturais e de classes
195

. 
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Acredita-se ser possível a coexistência de um Direito Penal humanizado e garantidor dos 

direitos e garantias fundamentais e, ao mesmo tempo, firme e rígido com os criminosos, 

notadamente aqueles que violam os bens jurídicos mais preciosos. O pensamento garantista se 

alinha com a consideração harmônica de todos os valores, princípios e regras constitucionais, e 

não apenas com a consideração (parcial) da necessária proteção dos direitos fundamentais 

individuais. 

Aqueles que pregam o garantismo distorcido buscam a descaracterização do Direto Penal 

rebaixando ao Direito Penal minimizado, atribuindo-o uma função meramente simbólica. Para 

estes, o Direito Penal, além das funções legítimas, desempenharia funções “não autorizadas”, as 

quais realiza por meio da manutenção da tranquilidade na opinião pública (por meio da mente dos 

políticos e eleitores). 

Assim, será necessária a precisa ponderação e a busca pela convivência harmônica entre a 

indispensável tutela da dignidade da pessoa (proteção dos direitos fundamentais individuais) e, por 

outro lado, a adequada preservação dos mecanismos e instrumentos investigatórios e processuais 

capazes de propiciar condições para que as instituições incumbidas de defender e prestar 

segurança aos cidadãos consiga cumprir seu papel constitucional. Diante disto, é de fundamental 

importância a compreensão e a defesa do ordenamento penal e processual penal os quais 

necessitam de uma interpretação sistemática dos princípios, regras e valores trazidos pela 

Constituição Federal de 1988, necessitando que seja ponderado não apenas o interesse da defesa 

dos investigados e/ou processados, mas também que se busca a efetiva proteção de bens jurídicos 

relevantes e a proteção dos interesses da sociedade. 

 

Os exaustivamente direitos fundamentais, com o que pretende sedimentar a hermenêutica 

de validade das leis positivas, não são para Ferrajoli os direitos naturais, que todo o 

homem adquire desde a existência por sua condição de pessoa, e que constituem, 

portanto, penetrante expressão de sua dignidade, da sua eminência ontológica. Os direitos 

fundamentais garantistas não são direitos preexistentes, anteriores ou superiores à vontade 

juspolítica do Estado, ou pelo menos não podem ser conhecidos pelo aprofundamento 

cognoscitivo da natureza humana, sendo por isso arbitrária a consideração de seu 

conteúdo
196

. 

 

Deve prevalecer o denominado garantismo positivo que se refere na obrigação do Estado, 

nos casos em que for necessário, adequado e proporcional em sentido estrito, restringir direitos 

fundamentais do cidadão que necessário se fazer valer o dever de proteção buscando a segurança 

dos cidadãos. 
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2.5.3 O novo entendimento da Suprema Corte brasileira pela possibilidade do cumprimento 

de pena após decisão de segunda instância 

 

Nessa tendência do que se pode chamar de garantismo integral surgem no Direito 

Brasileiro alguns entendimentos jurídicos e jurisprudenciais que rompem com a ideia de que o 

Estado deve se distanciar cada vez mais de aplicar as penas. A possibilidade de execução da pena 

antes do trânsito em julgado é um tema bastante polêmico na doutrina e jurisprudência, tendo 

como ponto central o alcance do princípio constitucional da presunção de inocência. 

No ano de 2009, no julgamento do HC 84078/MG (por maioria de votos: 7x4), a 

Suprema Corte entendeu que a interposição de recursos da defesa aos Tribunais Superiores, 

mesmo após condenação confirmada pelo Tribunal local, suspende a execução da pena privativa 

de liberdade, mas ressaltava a possibilidade de prisão preventiva
197

. 

Diante disso, o STF declarou inconstitucional por entender que a “execução antecipada 

da pena”, ofende a presunção de inocência e a dignidade da pessoa humana. De acordo com o voto 

do Ministro Eros Grau, relator, “a Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena 

privativa de liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória”. A Constituição Federal 

definiu, em seu art. 5º, inciso LVII que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória”. 

Segundo o Ministro Eros Grau, a prisão antes do trânsito em julgado da condenação 

somente pode ser decretada a título cautelar. Os preceitos veiculados pela Lei Federal nº 7.210/84 

(LEP), sobrepõem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP
198

. Fundamentou 

que não se pode visualizar a ampla defesa de modo restrito, a qual engloba normas processuais, 

inclusive recursais de natureza extraordinária, e, por isso, a execução da sentença após o 

julgamento do recurso de apelação significa restrição ao direito de defesa, caracterizando 

desequilíbrio entre a pretensão estatal de aplicar a pena e o direito do acursado de elidir essa 

pretensão. Ao final, concluiu que nas democracias mesmo os criminosos são sujeito de direitos e 

que seria inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam consideradas, em quaisquer 

circunstâncias, as singularidades de cada infração penal, o que somente se pode apurar plenamente 

quando transitada em julgado a condenação de cada qual. 
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Esta decisão contrariou o entendimento tradicional dos Tribunais de que o recurso 

especial e o extraordinário não possuem efeito suspensivo, bem como o §2º do art. 27 da Lei 

Federal nº 8.038/1990 que continua em vigor apesar da referida decisão. 

Mesmo após esse julgamento as decisões do STF ficaram divididas, com diversos 

Ministros determinado a execução da condenação imposta quando são utilizados recursos com o 

simples propósito protelatório de afastar o cumprimento da decisão
199

. 

O entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) era no sentido da 

possibilidade da execução provisória durante o trâmite de recursos especial e extraordinário contra 

acórdão condenatório. As súmulas 9
200

 e 267
201

 ratificaram este entendimento. 

Neste Tribunal havia uma divergência de interpretação entre a 5º Turma e a 6ª Turma. 

Entendia a 5ª Turma que bastava a necessidade de trânsito em julgado dos fatos, ou seja, primeira 

e segunda instâncias (ou somente uma nos casos de ações originárias dos Tribunais) – pois em 

sede de recurso especial ou extraordinário não pode haver rediscussão dos fatos. A 6º Turma, por 

sua vez, invoca a necessidade do trânsito em todas as instâncias, inclusive STJ e STF. 

Após a decisão do HC 84.078 no STF, intensificaram-se os debates no âmbito do STJ, 

tendo a 5ª Turma modificado seu posicionamento, não obstante ter havido decisões em sentido 

contrário
202

. 

Em 17 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal reviu novamente seu 

entendimento (7x4), permitindo a execução da pena após a decisão de segundo grau
203

.  

O Relator, Ministro Zavaski, entendeu que a inocência do réu deve ser presumida até a 

prolação da confirmação da sentença penal no segundo grau. Após este momento, exaure-se o 

princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau não 

cabem discutir fatos e provas, mas apenas matéria de direito
204

. Ressaltou que a denominada “Lei 

da Ficha Limpa” (Lei Complementar nº 135/2010), expressamente consagra como causa de 

inelegibilidade a existência de sentença condenatória proferida por órgão colegiado. Assim, “a 
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presunção da inocência não impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão 

condenatório produza efeitos contra o acusado”
205

. 

Compartilhando o entendimento do Relator, argumentou o Ministro Luiz Roberto 

Barroso que “a condenação de primeiro grau mantida em apelação inverte a presunção e 

inocência” e “o princípio da não culpabilidade é sinônimo de dois graus de jurisdição, não de 

trânsito em julgado”
206

. 

Segundo o ministro Gilmar Mendes, de acordo com o modelo alemão, não considera o 

trânsito em julgado como marco de respeito ao princípio da presunção de inocência, tendo dito 

que é preciso que veja a presunção de inocência como um princípio relevantíssimo para a ordem 

constitucional, mas suscetível de ser conformado, tendo em vista inclusive as circunstâncias de 

aplicação no caso do Direito Penal e Processual Penal
207

”. 

Em carta dirigida aos membros do Ministério Público brasileiro (tendo denominada de 

“O ocaso da impunidade”), o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot considerou a mudança 

da jurisprudência do STF como um acontecimento extraordinário, numa perspectiva otimista de 

que é possível mudar o Brasil e que esta mudança pode vir com rapidez. 

 

Foi mais um duríssimo golpe contra a impunidade no país. O Brasil começa agora a filiar-

se ao grupo das grandes democracias do mundo, encontrando o justo equilíbrio entre as 

garantias individuais inalienáveis dos réus contra arbitrariedades do Estado e a 

necessidade premente de medidas protetivas do corpo social contra o crescimento 

desenfreado da criminalidade no país, que, em grande parte, é fruto do sentimento 

generalizado de impunidade. Estou certo de que a presunção de inocência não foi 

concebida pelo constituinte de 1988 como garantia absoluta e, por isso mesmo, não era 

constitucionalmente adequado conceder-lhe interpretação dogmática que estenda 

desmesuradamente seu alcance para muito além dos limites da razoabilidade jurídica
208

. 

 

Por fim, ressaltou a necessidade de humanizar o sistema prisional brasileiro – meio este 

que é fonte de crimes e de violações de direitos humanos, onde o Ministério Público possui uma 

grande responsabilidade em fiscalizar o cumprimento das normas internas e dos Tratados 

Internacionais. 

Acerca da aplicação da eficácia imediata das sentenças penais incriminadoras em alguns 

países foram desenvolvidas importantes pesquisas no Direito estrangeiro sobre o tema
209

. 
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Na Inglaterra a legislação permite recorrer em liberdade mediante o pagamento de fiança 

enquanto a corte examina o mérito do recurso
210

. No entanto, tal direito não é absoluto e não é 

garantido em todos os casos. Em 2003, o “Criminal Justice Act” inseriu modificações 

significativas no processo britânico, dentre eles, restringiu substancialmente a liberdade 

provisória, abolindo a possibilidade de recursos à “High Court”. Hoje, a regra do sistema britânico 

é aguardar o julgamento cumprindo a pena, ao menos que a lei garanta a liberdade pela fiança
211

. 

No Estados Unidos a presunção de inocência não aparece expressamente no texto 

constitucional americano, mas é vista como corolário da 5ª, 6ª e 14ª Emendas
212

. Apesar disso, as 

decisões penais condenatórias são executadas imediatamente, conforme determinação expressa do 

Código dos Estados Unidos (US Code), na subseção que trata dos efeitos da sentença
213

, dispondo 

que uma decisão condenatória constitui julgamento final para todos os propósitos, com raras 

exceções. Nos Estados Unidos existe um grande respeito às decisões de primeiro grau 

(comparando-se com o Direito brasileiro). 

O Canadá segue a mesma linha, entendendo que o princípio da presunção de inocência 

não impede o início do cumprimento da sentença de primeira instância. O Código Criminal 

canadense dispõe que uma Corte deve, o mais rápido possível, depois que o autor do fato for 

considerado culpado, conduzir os procedimentos para que a sentença seja imposta
214

. 

Verifica-se que, não obstante os três países acima seguirem o common law, estes dão 

extrema importância e respeito às decisões proferidas na primeira instância. 

Na Alemanha, apesar da extrema relevância dada ao princípio da presunção de inocência, 

havendo uma sentença penal condenatória, o Código de Processo Alemão (Strafprozessordnung) 

prevê efeito suspensivo apenas para alguns recursos: a apelação (§316 StPO) e a revisão (§343 

StPO). No entanto, não obstam a execução imediata a interposição de restauração da situação 

anterior (§47 StPO), da reclamação (§307 StPO) e da revisão criminal (§360 StPO). 

Na França, não obstante o Código Penal francês estar passando por reformas, o art. 465 

traz hipóteses em que o Tribunal pode expedir o mandado de prisão, mesmo pendente outros 

recursos. 

Em Portugal, o princípio da presunção de inocência está previsto na Constituição 

Portuguesa de 1976 e não constitui óbice ao princípio da “execução imediata” previsto no Direito 
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português
215

. Na Espanha, a presunção de inocência é um direito constitucionalmente garantido, 

vigorando também o princípio da efetividade das decisões condenatórias
216

. De acordo com este 

princípio, se o acusado foi condenado em um processo legal, assegurado todas as suas garantias 

constitucionais (contraditório e ampla defesa), está observado o princípio da presunção de 

inocência e a sentença condenatória é plenamente apta a ser executada, mesmo que haja recursos 

interpostos. 

Por fim, a Argentina contempla o princípio da presunção de inocência
217

 e este não 

impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da decisão condenatória. O Código de 

Processo Penal Federal argentino determina que a pena privativa de liberdade seja cumprida de 

imediato
218

. 

Este breve apanhado do Direito estrangeiro corrobora com a manifestação da Ministra 

Ellen Gracie quando salientou que: “em país nenhum do mundo, depois de observado o duplo grau 

de jurisdição, a execução de uma condenação fica suspensa aguardando o referendo da Suprema 

Corte”
219

. 

 Corrobora-se com este novo entendimento, pois se trata de uma evolução hermenêutica 

do STF e busca a reafirmação da crença na Justiça e no combate à impunidade no país.  

A previsão legal do excessivo número de recursos no âmbito dos Tribunais Superiores 

(STJ e STF) permitiam aqueles réus assistidos por bons advogados a prolongar infinitamente o 

término do processo penal, com a utilização indiscriminada de recursos em que os Tribunais 

consideraram em diversos julgamentos com o intuito manifestamente protelatórios
220

, além de 

poucas causas interruptivas e suspensivas da prescrição, utilização da prescrição retroativa e da 

deturpação do papel da Suprema Corte (que chega a julgar cem mil processos por ano)
221

.  

Esta nova decisão trilha um caminho na busca da efetividade da pretensão punitiva, e era 

um desejo da sociedade que clama por justiça. 
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Retomando-se a ideia já discorrida, a decisão do STF
222

 traz algo que o clamor social 

vem revelando a ideia de que o Estado não pode aceitar a violência perpetrada pelo crime, e, ao 

mesmo tempo, de uma tendência do Direito contra a impunidade. Mas disso, não se pode dizer 

que necessariamente é preciso aceitar algo emocional na condução do Direito, diante do 

midiatismo punitivo. Dessa forma, há que se pensar em elementos desse processo que vão para 

técnica do Direito como uma tendência a não aceitação da impunidade.  

Os técnicos que justifiquem a ideia de que o cumprimento da pena antes do trânsito em 

julgado alcance aquilo que o Direito propõe no tocante ao ius puniendi sem que isso seja violar os 

direitos e garantias fundamentais baseiam seu entendimento na efetiva aplicação da Lei e o efeito 

da não punição, ou o distanciamento dela, como incentivo ao crime. Com relação a defesa de que 

a decisão do STF há quem defenda a os parâmetros do direito em termos a partir de duas 

perguntas, a saber: a decisão implica em aplicação antecipada da pena? E a decisão se justifica em 

razão de aplicabilidade em um tempo razoável da punição de quem já foi condenado pelo crime 

independente do trânsito em julgado? Esses dois pontos podem não responder todos os anseios dos 

que necessitam compreender a posição atual do STF que se está tratando aqui, mas produz um 

primeiro passo e constitui a maior justificativa de que o Direito necessita amoldar-se a realidade 

que clama por mais Justiça especialmente no âmbito penal, já que a sensação de impunidade beira 

o irracional.  

Dessa forma sobre as questões pontuadas tem-se que: a decisão implica em aplicação 

antecipada da pena? Na verdade, ao contrário do discurso que defende ser essa decisão 

antecipadora de uma pena a ideia aqui é de efetividade do direito de punir a partir de um conjunto 

de fatores que em síntese se sustentam na tendência ao rompimento com a impunidade. A demora 

do Poder Judiciário em aplicar aos condenados punição, especialmente diante de recursos e mais 

recursos no curso do processo gera prejuízo para toda sociedade em um efeito multiplicador da 

sensação de impunidade. 

A decisão se justifica em razão de aplicabilidade em um tempo razoável da efetiva 

punição de quem foi condenado pelo crime? Da primeira questão já se pode alcançar o 

entendimento de que a posição tomada pela Suprema Corte constitui um avanço no controle do 

excesso de prazo do processo que gera um distanciamento do fato criminoso gerando para as 

vítimas, Estado e, mesmo para o condenado, prejuízos que somados tornam a sociedade mais 

insegura. 
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Dessas duas questões é possível deduzir a ideia de que o Direito é fazer valer a norma 

penal para que não fiquem impunes os criminosos. Além disso, a norma alcança um grau mais 

fundante que vem antes, ou seja, a convivência social. Dessa forma objetivamente a aplicação 

dessa decisão participa da coerência argumentativa que se justifica como válida para uma 

sociedade em que o excesso de prazo e os recursos diversos no processo penal tornam cada vez 

mais distantes a punição, passando a informar que o crime compensa para os que não são afeitos a 

cumprir a Lei e para toda e qualquer pessoa. 

Então dessa decisão é possível deduzir que o Estado de Direito deve se amoldar a 

aplicação da pena necessária para conter a prática de crimes. Sobre isso impõe refletir que mesmo 

em um conflito entre direitos, ou seja, os conflitos entre os direitos e garantias. Nesse caso o 

direito a presunção de inocência sopesada a ideia de que a sociedade deve se sentir segura e as 

penas aplicadas aos culpados, ou seja, que a impunidade não seja uma máxima no Estado 

brasileiro deve levar a criação de um Direito mais efetivo no contexto da Justiça penal. 

Há também quem entenda, sobre a ótica do preso, no sentido de ser essa decisão um 

instrumento de violação dos direitos, levando a prisão quem ainda não foi condenado. Sobre esse 

ponto devem ser questionados vários elementos, que podem conduzir a um entendimento de que 

essa decisão pode na verdade alcançar vários benefícios penais do preso. Sobre isso, por exemplo, 

a progressão de regime, que no entendimento atual do STF apenas deve contar a partir da data 

base constituída com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória; poderia ser redefinida, 

uma modulação, o que deverá acontecer já que a prisão começará antes do trânsito em julgado. 

Em uma visão anterior a modulação o preso processual teria a detração e a remição da pena, mas 

não teria como contar o cálculo para mudança de regime. Disso se pode deduzir que um processo 

moroso nos moldes anteriores a nova decisão poderia gerar danos extremos ao apenado levando 

até mesmo a um maior encarceramento. Com a nova decisão a execução provisória da pena 

aplicada efetivamente no intermédio da conclusão do processo satisfaz a ideia de que o STF 

estaria reconhecendo com isso que antes mesmo da condenação com o trânsito em julgado o 

condenado preso deveria ter os direitos a progressão pela obrigatoriedade de cumprimento da pena 

algo que não ocorreria com o entendimento anterior. 

Por essa ótica a decisão constitui um avanço ao sistema punitivo possibilitando aos 

presos mais Justiça e mais efetividade da pena. Além disso, representa um avanço como 

manifestação do Direito Penal na representação do fenômeno criminológico da prevenção, a partir 

da informação de que os criminosos serão punidos. 
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2.5.4 O direito de punir e um novo rumo para o sistema de justiça penal brasileiro 

 

O que está escrito neste Capítulo ganha sentido ao pensar em um arcabouço teórico, que 

conduz ao passo seguinte, a saber as propostas de aprimoramento do Direito para que a 

impunidade não seja implantada no Brasil. Não há como defender um Estado, no qual não se 

possa confiar conviver em sociedade. Nesta medida, somente se o cidadão acredita que viver em 

sociedade é possível por meio da limitação e controle do Estado pode coexistir em sociedade. 

Tudo porque se sabe que mesmo diante a racionalidade e a moralidade inata aos seres todos 

podem errar e causar mal ao próximo, transgredindo os limites dados por lei. Assim somente 

acreditando que o Estado diante da coerção fará valer o Direito por meio da efetiva punição é 

possível se sentir seguro conviver efetivamente em uma sociedade. 

Não se pode dizer efetivamente que se deve simplesmente aumentar as penas, pois 

existem diversas incoerências em fazer simplesmente isso, dado que seria uma leitura reducionista 

sobre o problema no tocante a criminalidade. Ao mesmo tempo, entender simplistamente ser o 

sistema punitivo a causa da violência criminal seria um absurdo.  

Sobre os diversos pontos citados tem-se a seguinte consideração: é preciso um sistema 

penal que se amolde a necessidade do Brasil e as teorias justificam que o afrouxamento do sistema 

punitivo gera uma sensação de que o crime compensa. Mas é preciso ficar claro que a impunidade 

se sustenta pelo sistema incoerente que não faz valer efetivamente a normatividade. A não 

aplicação das punições aos crimes gera desconfiança e ao mesmo tempo incentivo aos criminosos, 

mas não é esse o único fator para o aumento da criminalidade. Neste sentido, surge o papel do 

Estado de fazer valer as normas para que todos possam aceitar viver em sociedade confiando que a 

sociedade civil é um bem.  É esse, aliás, um dos principais papéis da criação do ordenamento 

jurídico: fazer surgir um sentimento de segurança quanto à certeza de suas previsões. Seguindo 

esse raciocínio, uma futura punição do particular que agiu conforme o Direito vigente, e que não 

podia legalmente atuar de outra maneira, frustraria, em princípio, uma expectativa legítima.  

Não há um único fator para ampliação da violência. São vários aspectos, dentre eles 

podem ser elencados questões sociais, problemas envolvendo má distribuição de renda, 

miserabilidade, altos índices de pobreza, baixos padrões de educação para a população, 

desemprego crescente, déficit de moradia, saneamento básico, iluminação pública, saúde, lazer e 

tantos outros direitos fundamentais que são renegados pelo Estado, contribuem para ampliar o 

grau de elevação da criminalidade. E no Brasil é factível que pela conjuntura todos os problemas 

sociais conduzem para o aumento da criminalidade. 
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Diante de tantos problemas os múltiplos fatores sociais desfavoráveis somados ao sistema 

de justiça penal incoerente, que passa a gerar uma engrenagem que visa ruir o Estado Democrático 

de Direito é necessário redefinir os padrões do sistema de justiça penal ao mesmo tempo em que 

os direitos sociais precisam ser reestabelecidos.  

Isso significa que as duas coisas devem caminhar juntas e que uma não justifica o 

retrocesso ou inércia da outra. Dessa forma, no Brasil as causas são diversas, mas como o 

problema é tratado quando já está efetivamente ocorrendo parece incentivar para que ele se torne 

maior. Isso se dá porque a violência mesmo tendo raízes nos problemas sociais já citados, 

necessita ser combatida. Mas ao passo que os crimes são praticados, o Estado diante um sistema 

incoerente, não funciona com racionalidade para resolver o problema efetivamente, pois toma a 

questão apenas como uma questão de polícia, o que só amplia as contradições de toda a 

problemática mesurada em múltiplas questões que vão desde o social até a ponta de lança que é a 

atuação das polícias nas ruas. 

Por isso mesmo, que a defesa de uma redefinição do sistema de justiça penal é algo que 

se justifica e que não contradiz a defesa de que o Estado deve caminhar para efetivação dos 

direitos e garantias fundamentais. Essa lógica pode ser entendida dentro da coerência de uma 

proteção dos direitos e garantias fundamentais e também na redefinição desse sistema na medida 

em que o direito a uma vida segura e que a coletividade possa, efetivamente, conviver em paz 

social é também um direito firmado como fundamental.  Há quem defenda o contrário partindo de 

ideias isoladas pautadas em interesses individualizantes que não condizem com a necessidade 

prática. Especialmente na realidade de países como o Brasil não se pode sustentar que uma 

sociedade que reclama por direitos sociais e que está inserida em números tão alarmantes de 

violência criminal deva por causa da inércia do Estado, conduzir o sistema penal à justificação de 

práticas criminosas
223

. 

É nessa interface que se conduz à proposição de uma redefinição do Sistema de Justiça 

Penal. Sendo inicialmente conceitual, o que para um leitor desatento poderia ser visto como a 

destruição do “velho”, em termos institucionais, e criação de um novo sistema de justiça penal, 

pronto para resolver todos os problemas do Brasil. A proposta é, ao contrário, criar uma 

redefinição de bases partindo da aceitação do problema e da criação de proposições iniciais dentro 

de um novo olhar para um sistema que deve ser fortalecido. O sistema de justiça penal do Brasil 

                                                 
223

 Sobre isso, há uma tendência, em razão do aumento da violência, de surgir grupos de extermínios, ajustes entre 

representantes do Estado e facções criminosas para o controle dos crimes, pessoas praticando a justiça com as próprias 

mãos (justiçamento), provocando um sentimento de descrença com a Justiça e criando uma fábrica de violência. 
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precisa ser aprimorado, encaminhando-se no combate à impunidade e tornando a Justiça cada vez 

mais efetiva. 
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3 POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA A OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA PENAL 

BRASILEIRO: UMA REDEFINIÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRA 

 

A Realidade da incapacidade do sistema de justiça penal no Brasil para solucionar os 

conflitos é uma máxima como um fato, que é deduzido especialmente das agências policiais, 

Ministério Público, Tribunais de Justiça e sistema penitenciário. Isso leva a ideia de 

impossibilidade de controle, pois não é mais possível conter o crime e a violência respeitando os 

marcos do Estado Democrático de Direito neste contexto. O crime cresceu e mudou de qualidade; 

porém, o sistema de Justiça permaneceu operando com um atraso de três ou quatro décadas. A 

ineficiência tem gerado efeitos danosos que levam à sociedade a descrença e o medo. A única 

maneira de romper com essa tendência destruidora é fortalecer o espírito de mudança construindo 

mecanismos de efetiva solução para contraditar esse mal. É nessa linha que surge a ideia de 

redefinir o que se tem hoje no Brasil como Justiça no âmbito penal. 

Na sequência deste trabalho, tratar-se-á do que é a redefinição da Justiça Criminal 

brasileira. Essa redefinição como o próprio termo redefinir nos apresenta, por seu significado, 

seria uma nova leitura do direito de punir. Em uma perspectiva de construção conceitual, mas que 

não alcança a ideia de uma harmonia do Sistema de Justiça Penal, ou seja, aqui apenas se lança 

uma proposta de mudança. 

 

3.1 POLÍCIA DE CICLO COMPLETO UM MODELO PARA MUDANÇA 

 

A ideia de ciclo completo de polícia parece ser um anseio vivo dentro das instituições 

policiais brasileiras. O Plano Nacional de Segurança Pública (SUSP), apresentando o anseio da 

desconstitucionalização das polícias, transferindo aos Estados o poder para definirem o modelo de 

polícia que desejam, precisam e/ou podem ter, salientando polícias de ciclo completo. 

Como já detalhado no primeiro Capítulo, a polícia de ciclo completo apresenta uma 

unificação das modalidades da atividade policial em uma só instituição. Isso levaria a criação de 

uma instituição mais eficiente e condizente com a persecução penal, pois a segurança não se faz 

por recortes. Assim, em uma mesma instituição policial poderia ser solucionado todos os 

problemas envoltos à atividade policial. A prestação do serviço policial seria mais coerente e 

levaria a melhoria da segurança pública em um plano policial, pois, como já foi dito, essa ideia 

isolada não resolve o problema da criminalidade ou melhor do combate à criminalidade dado que 

as bases deste estão no âmbito social. Mas é desse tipo de ajuste que o sistema de Justiça necessita 

e aqui é apenas uma sugestão introdutória para o plano da persecução inicial em que as policiais 

estão na ponta de lança combatendo a criminalidade.  Neste sentido, conforme foi descrito 
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anteriormente a adequação do ciclo completo depende de um contexto de adequação às 

necessidades sociais e à realidade da criminalidade no Brasil.        

 

3.2 OTIMIZAÇÃO DOS MECANISMOS INVESTIGATIVOS DE ENFRENTAMENTO AO 

CRIME 

 

Outro contexto necessário são os dos mecanismos de enfrentamento do crime que 

precisam de aprimoramento. É sabido que a globalização, caracterizada pelo “mundo sem 

fronteiras”, possibilitou uma integração planetária sem precedentes. Inicialmente, só 

observávamos a integração dos mercados. Numa visão mais madura, verifica-se outras formas de 

globalização, a exemplo da globalização das culturas e do conhecimento. Também há que se 

consignar que as barreiras não foram reduzidas apenas para as ditas integrações desejáveis, pois, 

na perspectiva do Direito e dos bens jurídicos que ele defende, ameaças a tais prerrogativas 

também se globalizaram, muitas vezes se traduzindo em verdadeiras empresas criminosas. 

Nesse ambiente, muito daquilo que se combatia localmente hoje assume proporção 

global, o que coloca valores fundamentais como a dignidade humana, a liberdade e a vida, dentre 

outros bens jurídicos de valor supremo, sob ameaças de difícil enfrentamento. 

A expressão “sociedade de risco” do sociólogo Ulrich Beck resume bem os riscos sociais 

decorrentes do desenvolvimento tecnológico e da velocidade da informação, o qual traz consigo 

uma nova dinâmica política e econômica que ameaça a civilização, sendo, desta forma, um campo 

propício para a intervenção jurídico-penal nessas novas relações sociais
224

. 

Neste mesmo sentido, o extraordinário desenvolvimento da técnica e a dinamicidade dos 

fenômenos econômicos têm repercussões diretas no bem-estar individual e na política criminal, 

com uma tendência de introdução de novos tipos penais, buscando ampliar os espaços de risco 

penalmente relevantes
225

. 

O cenário de corrupção e impunidade que passa o Brasil mostra a necessidade de termos 

uma legislação cada vez mais eficiente para que se consiga dar uma resposta efetiva àquilo que a 

sociedade espera. Parece que a criminalidade está sempre um passo à frente do Estado e esta 

situação fragiliza os poderes constituídos e as instituições democráticas, atingindo, enfim, a 

própria eficácia do Direito. 
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 BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: Hacia uma nueva modernidade. Barcelona: Paidós, 1998, p. 28. 
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 SILVIA SANCHEZ, Jesús Maria. La expansion del derecho penal: aspectos de la politica criminal em las 

sociedades posindustriales. Madrid: Civitas, 2002, p. 20. 
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Com base no clima de insegurança e violência em que predomina nos dias atuais, este 

cenário deve ser reconhecido como grave conturbação social. Daí o interesse em desenvolver este 

estudo, demonstrando que a persecução criminal está escapando ao controle do Estado. 

Tal abordagem requer uma exata compreensão de como as atuais redes criminosas se 

constituíram e atuam, investigando seu modus atuandi e os reflexos diretos e indiretos em nossa 

sociedade, tema já debatido no XV – Congresso Internacional de Direito Penal, que teve entre seus 

objetivos o estudo do crime organizado na contemporaneidade. 

A verdade é que o Direito Penal ainda não encontrou resposta adequada às modalidades 

modernas de criminalidade, constatando-se que os países ocidentais de influência mundial têm 

adotado medidas especiais em face delas, medidas essas que são, queiram ou não, a aceitação de 

que certa criminalidade se põe como um poder paralelo, um “Estado paralelo” que rejeita o Estado 

regular e que, portanto, precisa ser combatido com medidas especiais
226

. 

Buscando fugir da polêmica teoria denominada “Direito Penal do Inimigo”
227

 são 

adotadas medidas especiais em face da nova criminalidade, especialmente o terrorismo e os delitos 

contra a humanidade, constituindo o chamado “Direito Penal de criminalidade diferenciada” que 

não se opõe ao Estado Democrático de Direito, porque se encontra dentro do sistema democrático 

e exatamente visa preservar os seus valores. Aliás, falharia o Estado em sua missão de preservar a 

convivência social e a dignidade da pessoa humana se não adotasse medidas adequadas a coibir as 

ações que atentam contra ela, entre as quais se destacam o terrorismo, os crimes contra a 

humanidade, o tráfico de pessoas e o tráfico internacional de drogas. 

A figura da “entrega” do acusado ao Tribunal Penal Internacional, independentemente do 

procedimento clássico da extradição, prevista no Estatuto de Roma para os crimes contra a 

humanidade é exemplo marcante de medida especial para uma criminalidade diferenciada. 
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 A maior visibilidade da existência do poder paralelo se deu com a operação mãos limpas, na Itália, consistente 

numa grande investigação que visava esclarecer casos de corrupção. No âmbito mundial, com especial ênfase à 

realidade italiana, mapeamento sobre organizações criminosas pode ser encontrado no livro de Paulo José da Costa Jr. 

E Angiolo Pellegrini, este último comandante da divisão antimáfia dos carabinieri italianos 

(www.interno.gov.it/dipps/dia/), trabalho publicado em português, fruto de uma série de conferências realizadas no 

Brasil (Criminalidade organizada. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999). 
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 Ver GÜNTHER JAKOBS a teoria do direito penal do inimigo. Sobre isso alguns defensores da corrente 

maximalista advogam que esta teoria sustenta a utilização de métodos coerentes ao Estado Democrático no combate 

ao crime organizado. 
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3.3 AS DEZ MEDIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO – PROPOSTA DE UM NOVO 

PARADIGMA NO SISTEMA PENAL BRASILEIRO 

 

De acordo com estimativas da ONU, no Brasil, por ano, cerca de 200 bilhões de reais são 

desviados com corrupção no Brasil em todas as esferas (União, Estados e Municípios). Com este 

dinheiro seria possível triplicar todo o investimento federal que é feito na educação, triplicar todo 

o investimento federal na saúde ou quintuplicar todo o gasto que a União, Estados e Municípios 

realizam com segurança pública por ano. Também, este valor seria suficiente para tirar todos os 10 

milhões de brasileiros que vive abaixo da faixa de pobreza (miséria extrema). 

A difusão da corrupção coloca em xeque a própria legitimidade do Estado, pois, na 

medida em que aquela cresce, maior é a perda na confiança do sistema jurídico e político de uma 

nação, fazendo com que o Estado seja incapaz de assegurar um mínimo de paz social, sendo 

necessário à manutenção dos valores que pregam a observância das regras que sustentam a 

estrutura político-institucional. 

São múltiplos os significados do termo “corrupção”. Tanto pode indicar a ideia de 

destruição como a de mera degradação, ocasião em que assumirá uma perspectiva natural, como 

acontecimento efetivamente verificado na realidade fenomênica, ou meramente valorativa. 

Etimologicamente, corrupção deriva do latim rumpere, equivalente a romper, dividir, gerando o 

vocábulo corrumpere, que, por sua vez, significa deterioração, depravação, alteração, sendo 

largamente coibida pelos povos civilizados.  

A corrupção, tal qual o câncer, é um mal universal. Combatida com empenho e 

aparentemente controlada, não tarda em infectar outro órgão. Iniciado novo combate e mais uma 

vez sufocada, pouco se espera até que a metástase se implemente e mude a sede da afecção. Este 

ciclo, quase que inevitável na origem e lamentável nas consequências deletérias que produz no 

organismo social, é tão antigo quanto o homem. O primeiro ato de corrupção pode ser imputado à 

serpente seduzindo Adão com a oferta da maçã, na troca simbólica do paraíso pelos prazeres ainda 

inéditos da carne. Por ser a corrupção um fenômeno universal, nos pareceu relevante uma análise, 

ainda que breve, de alguns de seus principais aspectos.  

Além disso, o termo corrupção, aos olhos do leigo e de não poucos operadores do Direito, 

é o elemento aglutinador das condutas mais deletérias à função pública, isto sem olvidar a 

degradação de caráter que indica ao mais leve exame. Especificamente em relação à esfera estatal, 

a corrupção indica o uso ou a omissão, pelo agente público, do poder que a lei lhe outorgou em 

busca da obtenção de uma vantagem indevida para si ou para terceiros, relegando a plano 
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secundário os legítimos fins contemplados na norma. Desvio de poder e enriquecimento ilícito são 

elementos característicos da corrupção.  

Lopez-Rey enumera alguns fatores que parecem contribuir, em maior ou menor escala, 

para que a corrupção se faça presente, dentre eles os regimes antidemocráticos, a excessiva 

burocracia Estatal, os monopólios, as grandes corporações industriais, financeiras; o frequente uso 

de influências no político, administrativo, comercial; um serviço público mal organizado e mal 

pago e a instabilidade econômica
228

. 

A corrupção não é um fenômeno exclusivo dos países subdesenvolvidos. A única 

diferença entre os desenvolvidos e os subdesenvolvidos está na quantidade necessária para se 

conseguir corromper, nos primeiros geralmente mais alta que nos segundos. 

A corrupção afeta o modo como o mercado funciona, preenchendo grande parte do nosso 

custo Brasil que segura o desenvolvimento econômico. O valor de 200 bilhões de reais poderia 

corresponder a 10% de desconto em todos os tributos que são pagos (inclusive aqueles embutidos 

nos produtos e serviços). A corrupção afeta a competitividade entre as empresas e, 

consequentemente, a quantidade e qualidade do serviço público prestado. A corrupção tira o 

remédio, a comida e a escola do brasileiro. 

A transparência internacional elaborou em 2014 um ranking o qual denomina de “mapa 

da corrupção”. O Brasil está na 69ª posição, com 43 pontos, um ponto a mais que no ano anterior. 

O país encontra-se em um grande grupo intermediário que inclui dois terços dos 175 países 

pesquisados, todos com notas abaixo dos 50 pontos. No ranking de 2015 o Brasil perdeu sete 

posições, passando a ocupar a 76ª colocação
229

. 

O caráter sistêmico da corrupção no Brasil é demonstrado por estudos nacionais e 

internacionais que se aprofundaram no tema. A corrupção no Brasil é sistemática, não sendo um 

problema de um partido ou governante específico
230

. Está tão enraizada na cultura brasileira que 

chega ao absurdo de ser utilizada como justificativa (corrupção utilizada para justificar a 

corrupção). Diante disto, atesta-se que a sociedade brasileira se encontra desprotegida! 

Há que se ressaltar que durante a apuração e o julgamento da Ação Penal nº 470 

(Mensalão), a fraude na Petrobras estava a todo vapor. E toda a repercussão trazida pelo Mensalão 

não gerou nos envolvidos da operação lava jato temor suficiente para que deixassem de realizar 

ilicitudes. 
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Os crimes de corrupção são muito difíceis de serem descobertos, apurados e provados. 

Trata-se de um crime praticado entre quatro paredes e com sigilo, não interessa nem ao corruptor 

nem ao corrompido revelar a corrupção, não só porque serão punidos, como também perdem os 

benefícios que alcançaram com a prática criminosa, possibilitando também inúmeras reiterações 

de condutas. 

Os estudos acerca da corrupção são bastante comprometidos, pois sua presença em 

estatísticas é praticamente inexistente, tornando-se, assim, uma incógnita, pois a corrupção 

termina por se prestando a fazer “desaparecer” outros crimes que são praticados dentro da 

organização criminosa que guardam correlação. 

Não basta apenas descobrir, mas é preciso provar. A prova é bastante difícil porque o 

pagamento de propina é feito por técnicas denominadas de lavagem de dinheiro, em que se pega o 

dinheiro sujo da propina, fazendo com que tenha aparência de dinheiro lícito. A corrupção ocorre 

entre poucas pessoas, que possuem contato direto e que não deixam rastros. Nesses crimes com 

valores elevados, os valores sequer chegam a transitar dentro do Brasil, sendo transferidos em 

contas no exterior e em paraísos fiscais. 

As ações penais nos denominados crimes do colarinho branco, costumam demorar no 

Brasil cerca de quinze anos. Não obstante a própria demora já gerar um sentimento de 

impunidade, em muitos casos são atingidos pela prescrição
231

. Quando estes processos terminam 

sem que sejam anulados, verifica-se que a pena é irrisória. A pena da corrupção é de dois a doze 

anos, geralmente é fixada próximo do mínimo legal, diante disso, uma pena por corrupção no 

Brasil raramente será superior a quatro anos, sendo executada em regime aberto. No sistema 

jurídico brasileiro, penas inferiores a quatro anos, via de regra, geram uma substituição por uma 

pena alternativa que geralmente é uma prestação pecuniária (pagamento de cesta básica) ou 

prestação de serviços à comunidade. 

Diante deste absurdo, o crime de corrupção, independente da quantia desviada, seja 

alguns reais ou milhões, gerará como pena ao infrator prestação de cesta básicas ou serviços à 

comunidade. Além disso, existe uma série de outros benefícios legais como o indulto natalino, 

editado todo ano pelo Presidente da República e que pode fazer com que a pena seja extinta com o 

cumprimento de um quarto da pena. 

A impunidade está diretamente ligada à corrupção. A corrupção se trata de um crime 

racional. O Corrupto analisa custos e benefícios. Nos custos da corrupção estão a probabilidade da 

punição (que no Brasil é próximo a zero) e o montante da punição (que no Brasil é irrisório). Isto 
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significa que se não existir um freio ético no individuo, o país não possui barreiras jurídicas contra 

a corrupção. Quando os benefícios são maiores que os custos eles optam por cometer o crime 

(Robert Klitgaard, Rose Ackerman, Michael Sandel, Neal Shover e Andy Hochsteler - professores 

das universidades americanas de Harvard e Yale, estudioso internacionais sobre corrupção). Estes 

estudiosos, por meio de estudos científicos, chegaram à conclusão de que se não houver a redução 

da impunidade não há redução da corrupção. A impunidade alimenta a corrupção. 

Hong Kong, entre as décadas de 60 e 70, o país se encontrava em um quadro corrupção 

endêmica. Na década de 70, o país conseguiu reverter à situação por meio de medidas que alteram 

o sistema jurídico, combatendo a corrupção e a impunidade. Hoje o país figura como o 17º mais 

honesto no ranking da transparência internacional. 

Em um ano de operação lava jato foram apresentadas 30 denúncias, contra 145 pessoas, 

por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram feitos 28 

acordos de colaboração e mais de 55 pedidos de cooperação jurídica internacional à países 

estrangeiros. Conseguiu recuperar 1,7 bilhões de reais recuperados de forma voluntária por réus 

confessos que decidiram colaborar com a justiça e devolveram os valores desviados aos cofres 

públicos. Neste caso, o valor repatriado soma mais de 450 milhões de reais. Se formos somar 

todos os valores que foram repatriados ao longo da nossa história, o valor é inferior a 45 milhões 

de reais.  

Até o momento, o valor reconhecido de propinas pagas, reconhecidas pela Petrobras 

(vítima) está em torno de R$ 6,2 bilhões de reais, trata-se do valor conhecido, pois é impossível se 

saber no momento quanto foi o valor total desviado (trata-se de apenas a ponta do iceberg), este 

valor não inclui os lucros ilícitos obtidos pelas empresas que pagaram a propina (o valor do 

prejuízo seria bem maior que isso).  

Diante disso, para que se tenha um país mais justo, com menos corrupção e menos 

impunidade e mais Justiça, é preciso reformular as instituições e as estruturas do sistema brasileiro 

por meio da nossa legislação.  

Para se tentar construir uma nova realidade, o Ministério Público Federal apresentou dez 

medidas visando aprimorar a prevenção e o combate à corrupção e à impunidade. Elas surgiram a 

partir da força-tarefa da operação lava jato quando os Procuradores da República envolvidos 

perceberam que a população estava colocando em seus ombros uma esperança de transformação 

tão grandiosa que eles não seriam capazes de corresponder diante das falhas do atual sistema. 

 As propostas são resultado da Portaria PGR/MPF nº 50, de 21 de janeiro de 2015, 

assinada pelo Procurador-geral da República. Este documento permitiu a criação de comissões de 

trabalho com o objetivo de encaminhar proposições de mudança legislativa buscando a 
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transparência, prevenção, eficiência e efetividade no enfrentamento à corrupção
232

. Entendem os 

Procuradores que a transformação somente virá a partir da sociedade. Estas medidas consistem em 

vinte anteprojetos de lei que tem por objeto fazer alterações pontuais na legislação, mas com 

grande efeito prático. 

As dez medidas possuem três grandes eixos centrais: 1. Prevenção: evitar que a corrupção 

aconteça; 2. Trazer uma punição adequada para a corrupção e nos dar instrumento para que a 

recuperação dos ativos (dinheiro desviado) seja satisfatória; 3. Dar um basta na impunidade, pois 

corrupção e impunidade caminham de mãos dadas. 

A primeira medida: Campanhas de publicidade com a vinculação de verbas de marketing 

e de publicidade da União, Estados e municípios em campanhas de marketing de massa contra a 

corrupção. Pesquisas e projetos em escolas e universidades para desenvolvimento de uma cultura 

de integridade; Treinamento de todos os agentes públicos de 5 em 5 anos de uma reação padrão 

contra a corrupção; Exibição em toda a repartição pública de um cartaz que são cobradas taxas no 

local e qual o valor (para evitar que um cidadão carente, menos informado, não seja cobrado a 

mais); Código de éticas claros por cada categoria; Testes de integridade (Recomendados pela 

ONU e transparência internacional). 

Segunda medida: crime de enriquecimento ilícito. Por meio desse crime, a pessoa 

necessita provar a origem lícita do patrimônio, caso contrário será incriminada. 

Terceira medida: tornar a corrupção um crime de alto risco, isto é, diminuir os benefícios 

de quem pratica a corrupção, tornando-o hediondo, reduzindo, desta forma, os benefícios previstos 

nas leis para aqueles que praticam esse crime. 

Quarta medida: agilizar os recursos. Hoje no Brasil não há limite recursal, podendo uma 

ação perdurar por 20 anos. Os recursos podem ser feitos indefinidamente. Até onde se conhece o 

Brasil é o único país no mundo em que se tem quatro instâncias para julgamento (1º grau, 

Tribunal, STJ e STF). Esta medida busca trazer mais eficiência nos recursos penais. 

Quinta medida: tornar as ações de improbidade mais rápidas. Apesar de ser uma ação 

cível, muitas vezes tem um processamento mais burocrático que as ações penais. 

Sexta: reduzir as prescrições no processo penal. As prescrições no nosso sistema são 

inúmeras e podem prescrever de várias formas. 
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Sétima: revisar o sistema de nulidades penais. Atualmente quando se encontra uma falha 

no processo, anula-se o processo inteiro, não importa a extensão. Esta medida busca-se consertar a 

falha e o processo prosseguir normalmente. 

Oitava medida: Crime de caixa dois eleitoral e de lavagem de dinheiro eleitoral que 

permitirá responsabilizar os partidos políticos. 

Nona: permitir a prisão de uma pessoa para que devolva dinheiro que desviou (muitas 

vezes o dinheiro está no exterior e fica muito difícil recuperá-lo) e o acusado continua utilizando o 

dinheiro, inclusive para pagar advogados e protelar o processo por anos. 

Décima medida: Implantar no nosso sistema uma ação que visa extinguir o domínio de 

propriedades quando estas tiverem origem criminosa. Atualmente quando um processo se extingue 

pela morte do réu, todo seu patrimônio ilícito é transferido para seus herdeiros e a nossa legislação 

atual não tem como impedir. 

 

3.4 AS MEDIDAS CONTRA A IMPUNIDADE  

 

Ao longo de todo texto se tem demonstrado que a impunidade é um óbice que deforma a 

Justiça no Brasil. De cada cem homicídios no Brasil apenas oito são devidamente apurados 

(autoria e circunstâncias do crime). Essa é a estimativa de Julio Jacobo Waiselfisz, que é 

coordenador da pesquisa Mapas da Violência 2011, divulgada pelo Ministério da Justiça. 

Mas nem todos os crimes apurados resultam em condenação. No final, cerca de 4 ou 5%. 

Em alguns Estados (Alagoas, por exemplo), o índice de solução de homicídios não passa de 2%. 

Um dos primeiros filtros da impunidade reside precisamente na investigação do crime. A polícia 

brasileira não conta com boa infraestrutura, grande parte dos policiais está desmotivada, na polícia 

existe muita corrupção, a polícia técnica está sucateada, faltam policiais ou auxiliares etc., tudo 

isso explica o baixo índice de apuração dos crimes. 

Explica, ademais, porque que 158.319 inquéritos de homicídios, instaurados até 

31.12.2007, estão praticamente parados (dados fornecidos pelo Conselho Nacional do Ministério 

Público – CNMP –, no dia 10.05.11). A situação de abandono e de inércia é generalizada, 

inclusive nos estados que estão apresentando diminuição no número de mortes: São Paulo e Rio 

de Janeiro. No RJ existem 60 mil inquéritos de homicídios, instaurados até 31.12.2007. 

São quase 30 homicídios (média nacional) por 100 mil habitantes. Acima de 10 a ONU 

considera como epidemia. Vivemos uma grande epidemia de violência no nosso país (que ocupa o 

sexto lugar no ranking mundial). A sensação de impunidade é muito grande e isso, claramente, 

estimula o cometimento de novos crimes. O velho modelo investigativo brasileiro, fundado na 
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confissão, está esgotado. É preciso estruturar a polícia brasileira para fazer investigações técnicas. 

Do contrário, continuaremos no ranking dos países mais violentos do mundo, dizimando vidas 

preciosas, o que gera forte impacto não só nas famílias das vítimas, senão também inclusive na 

economia nacional. 

Neste contexto, da mesma forma que a proposta das dez medidas de combate à corrupção 

representa um avanço ao direito penal seria importante aprimorá-las criando medidas de combate à 

impunidade. As medidas de combate a corrupção são medidas contra à impunidade, mas é preciso 

pensar em avançar para além do combate à corrupção, criando proposta específicas para 

impunidade no contexto geral da Justiça.  

Neste sentido, é possível falar sobre medidas preventivas e medidas ostensivas. 

Preventivas seriam aquelas que deveriam promover a cultura moral e incentivar a apresentação de 

informações sobre o efeito danoso da criminalidade. Enquanto as ostensivas seriam contra as 

práticas efetivas, que provocam a elevação da impunidade.  

O âmago da impunidade está na falta de efetividade da justiça que possui diversas 

justificações, como por exemplo, leis brandas e sem eficiência no plano prático, justiça morosa e 

burocrática, com um sistema processual tendente a superproteção do acusado, uma execução da 

penal medieval que trabalha contra a justiça, pois cria cada vez mais mal a sociedade, dentre 

outras formas de problemas. 

Neste sentido como um protótipo inicial a ideia de um encaminhamento baseado nas dez 

medidas contra corrupção seria a criação de medidas contra impunidade, construindo-se um 

projeto inicial para redefinição do Sistema de Justiça Penal.  

 

3.5 NECESSIDADE DE UM TRATAMENTO MAIS SEVERO PARA OS CRIMES 

PRATICADOS PELAS ELITES (COLARINHO BRANCO) 

 

No dizer de Rodrigo Janot, a “criminalidade econômica”, cuja natureza jurídica é difusa, 

não escolhe vítima, ou melhor, escolhe a sociedade como um todo. A prestação de serviços 

públicos essenciais no Brasil vem sendo impedidas pela corrupção, lavagem de dinheiro e outros 

crimes do colarinho branco, impedindo o desenvolvimento nacional e sabotando o futuro
233

. 

A escola criminológica de Chicago, criadora da Teoria da Desorganização Social, teve 

como principal defensor Edwin H. Sutherland
234

, o qual pesquisou e identificou as classes de 
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criminosos, estudou os crimes de colarinho branco (denominado por ele de white-collar crime) 
235

 

236
. 

Sutherland definiu como sendo um crime cometido por uma pessoa ou grupo de pessoas 

bem sucedidas, de amplo prestígio social e político (status), com trânsito em todas as áreas 

governamentais, no exercício de suas atividades profissionais (relacionado a fraudes, uso de 

informações privilegiadas, subornos, favorecimentos e outras formas de facilitação do crime e 

demais atividades praticadas principalmente por pessoas instruídas cultural e financeiramente, 

utilizando em boa parte das vezes de cargos políticos ou influência governamental)
237

. Sutherland 

deixou claro que ele não objetivava trazer um conceito estanque destes criminosos diferenciados, 

mas trouxe uma cifra criminosa que não se encontrava, em regra, nas estatísticas. 

Ao demonstrar que pessoas abastadas, de posição social destacada também praticavam 

crimes, sua teoria foi de encontro ao preceituado pela primitiva sociologia e a antropologia 

criminal em que buscavam justificar que a delinquência é cometida por pessoas menos 

favorecidas, demonstrando que a atividade delituosa não é exclusiva de pessoas diferentes do 

cidadão comum ou da classe pobre, não sendo uma espécie de “anormalidade”. 

Parece não haver melhor exemplo de que não é a diferença – física, psíquica ou 

económica – relativamente aos padrões normais que motiva o crime, os criminosos de White-

collar são, inequivocamente, não só pessoas com uma boa situação económica e socialmente 

integradas, como sujeitos perfeitamente aptos, capazes quer do ponto de vista biológico quer 

intelectual e, por vezes, até com capacidades acima da media
238

. 

Conforme explicita Salgado
239

 não obstante decorridos mais de 70 anos da “revolução” 

trazida por Sutherland, os elaboradores das leis e os seus aplicadores continuam conferindo um 
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tratamento favorecido e desigual ao delinquente econômico, comparando com o criminoso 

comum
240

. 

Assim, verifica-se a existência de uma igualdade meramente formal dos indivíduos, pois 

na prática há uma grande seletividade criada por aqueles que detêm o poder, sobretudo de criar as 

leis, os quais terminam por “legislar em causa própria”, não sendo raros os casos do envolvimento 

destes com crimes econômicos
241

. Esta seletividade fica latente ao analisar a população carcerária, 

em que praticamente apenas a classe pobre é punida. 

Quando chega uma notícia de crime de colarinho branco na polícia não se verifica o 

empenho necessário para estes tipos de investigação, em virtude do alto custo (investigações 

complexas em virtude dos agentes se utilizarem de investigações complexas, o que dificulta muito 

sua percepção, notadamente nos chamados “Esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro de alta 

complexidade”), e, por ser um crime silencioso, consideram erroneamente como uma conduta de 

menor gravidade e que necessitam de uma menor intervenção, e, diante da necessidade de 

selecionar as prioridades, terminam por optar em escolher crimes que possuem um maior apelo, 

reprovabilidade social e visibilidade da mídia, esquecendo que estes crimes são os mais graves e 

perniciosos, pois atingem um número indeterminado de pessoas, o qual necessita de penas rígidas.  

De fato, tais crimes são de difícil enquadramento e não possuem uma qualificação 

jurídica precisa. São cometidos sem violência, os autores se utilizam de métodos sofisticados e 

transações complexas, com contatos pessoais, sem deixar muitos vestígios, o que dificulta bastante 

uma eventual investigação
242

. 

Assim existe uma grande dificuldade na efetiva punição de condutas as quais ferem bens 

jurídicos supra individuais, principalmente os crimes econômicos, esbarrando na rigidez dos 

princípios norteadores do direito penal material e processual, de base iluminista, diante da 

peculiaridade destes crimes que se evoluem velocidade do desenvolvimento tecnológico e os 

postulados do direito penal tradicional não se adaptaram e evoluíram suficientemente ao longo do 

tempo de modo a dar uma resposta satisfatória à criminalidade moderna. As regras e princípios 

jurídicos penais de garantiam passam a ser utilizados para um fim obscuro, pois são trabalhados 
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para retardar processos, procedimentos, para, ao final, impedir a punição do infrator, 

comprometendo a segurança e controle da criminalidade do meio social. 

O Direito Penal continua com sua base estruturada em postulados criados por concepções 

de cunho individualista e patrimonialista, próprias do Estado liberal. O combate à criminalidade 

moderna precisa ser repensado, pois os clássicos ideais liberais-iluministas e por meio do direito 

penal tradicional com seus conceitos dogmáticos (leis e jurisprudências) continuam voltados para 

conflitos de natureza precipuamente individual, por meio da teoria monista-individualista do bem 

jurídico, diferentemente do que está preceituado na Constituição Federal de 1988
243

. 

O Direito Penal não está preparado para a tutela dos grandes riscos, caso seja mantida sua 

legitimação substancial no modelo iluminista do contrato social. Manter tais princípios 

corresponderia à confissão resignada de que ao Direito Penal não se reserva nenhum papel na 

proteção das gerações futuras, sobretudo em relação a atuações como meio ambiente, manipulação 

genética e da desregulamentação da atividade produtiva
244

.  

Quando um criminoso pratica um homicídio ou um assalta a mão armada com violência 

cria-se uma natural reprovação da sociedade, por se retirar a vida de alguém. No entanto, quando 

um gestor desvia dinheiro público, a sociedade não tem o mesmo senso de revolta, mesmo que 

aquela conduta ocasione consequências muito piores do que retirar uma vida, pois ele poderá estar 

comprometendo a vida de centenas, dezenas e até milhares de pessoas, seja porque é gerado um 

abalo na economia e na confiança no mercado nacional, provocando desemprego, ou por falta da 

merenda escolar no prato de inúmeras crianças, medicamento para os doentes, deficiência na 

prestação dos serviços de saúde, educação, saneamento básico, dentre outras. 

Não obstante o Estado brasileiro ser considerado Social e Democrático de Direito, com 

uma preocupação (“em tese”) nos direitos sociais, coletivos e difusos, conforme preceituado pela 

Constituição Federal de 1988, não se observa uma preocupação real (prática) na busca de uma 

legislação, bem como uma atuação forte do judiciário que tutele estes valores. Ao contrário, o que 

se vê é um movimento de grande resistência para o fortalecimento de proteção aos bens jurídicos 

supra individuais, gerando um enfraquecimento do próprio Estado. 
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Sobre a manutenção e fortalecimento de um Direito Penal que busca uma tutela forte 

unicamente sob aspectos individuais e patrimonialistas. Molina elenca alguns pontos 

extremamente importantes que explicam a manutenção destes paradigmas. Seriam eles: a) técnicas 

de neutralização; b) insuficiência (ou inadequação) da legislação material e processual; c) falta de 

vontade dos poderes públicos para prevenir, controlar e apenar tais práticas delitivas
245

. 

As técnicas de neutralização buscam ocultar, dissimular ou justificar, de forma sutil e 

sofisticada, comportamentos delitivos por meio da manipulação da imagem ou linguagem. 

Segundo ele, no âmbito econômico e das finanças se encontram argumentos e lemas para propiciar 

uma compreensão pública acerca deste tipo de delinquente, sempre diminuindo a importância da 

infração cometida, demonstrando uma “boa imagem”, buscando sustentar que o suposto crime 

seria uma mera infração administrativa ou fiscal, mas nunca penal. Uma mera irregularidade 

formal ou uma conduta praticada por razões circunstanciais
246

 

As técnicas de neutralização, cujo primeiro estudo sistemático se deve a Sykes e Matza, 

procuram explicar e exculpar determinadas condutas sem comprometer a sua adesão aos valores 

tradicionais e dominantes, fazendo com que aquele que comete o crime não se sinta criminoso, 

formando-se um juízo de censura do delinquente, como algo normal e aceitável. Este criminoso 

termina não sendo visto como tal pela sociedade que assimila com facilidade essas técnicas. 

Figueiredo Dias e Costa Andrade, referindo-se aos estudos de Sykes e Matza, elencam 

quais seriam estas técnicas
247

. 

A primeira seria a negação da responsabilidade, relacionada à autoria, imputação ou 

imputabilidade, pois o agente projeta o evento como algo que acontece naturalmente e não como 

algo que ele pratica. Uma segunda técnica é a negação do dano, fundamentando sua conduta na 

ausência de prejuízo. Um terceiro momento seria a negação da existência de uma vítima ou 

anulando suas qualidades positivas que poderiam gerar um sentimento de identificação, simpatia 

ou culpa. A quarta técnica é a condenação dos condenadores, transfere a reprovabilidade do seu 

comportamento para o seu algoz, baseando-se na injustiça da lei penal ou que a estrutura sócio-

política (e econômica) em que se incrimina e se pune a conduta não é tida como legítima. E, a 

quinta seria o denominado apela a lealdades superiores, buscando legitimar sua prática delitiva em 

nome de valores que estariam acima da norma. 
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Esta técnica utiliza os meios de comunicação (e as grandes corporações possuem 

influência sobre estes), buscando fomentar e levar a falsa noção à sociedade de que os crimes 

econômicos são crimes de baixa danosidade social, portanto, merecedoras de penas menos graves, 

criando mecanismos psicológicos para aceitação destas práticas condenáveis. Trata-se de uma 

técnica bastante utilizada nos crimes de colarinho branco. 

A legislação criminal, não obstante décadas da promulgação da Constituição Federal de 

1988, ainda não se ajustou para uma proteção efetiva dos valores sociais, coletivos e difusos. Em 

uma análise simples, constata-se um abismo no tratamento nos delitos considerados liberais de 

natureza individual versus os crimes econômicos denominados de crimes do colarinho branco
248

.  

Na maioria dos os delitos econômicos recebem um tratamento equiparado ao um delito 

civil e existe uma tendência que precisa ser veementemente combatida de abrandamento de tais 

punições, constando-se uma política legislativa reducionista, em um processo de despenalização e 

descriminalização, cuja maior parte deste processo beneficia os crimes de colarinho branco. Esta 

parcimônia legislativa pode ser explicada pela quase totalidade dos deputados federais e senadores 

integrarem as camadas sociais mais abastadas, não possuindo interesse na alteração da legislação, 

da mesma forma como vem acontecendo na ausência de regulamentação no imposto sobre grandes 

fortunas.  

Sob a alegação de violação de direito fundamentais individuais, existe ainda uma grande 

resistência ao fortalecimento da utilização de instrumentos modernos de persecução criminal. 

Amparada em uma falsa alegação de que se transformaria o processo penal em um “mecanismo 

policial do Estado”, existe toda uma resistência em proceder a adequação dos mecanismos 

extraordinários de investigação frente às modernas organizações criminosas, incluindo, sem 

sombra de dúvidas, os crimes do colarinho branco. 

Não obstante todas as dificuldades citadas anteriormente, existem frequentes tentativas de 

retirar a legitimidade de diversas instituições investigarem. Recentemente teve-se no Brasil a 

Proposta de Emenda Constitucional nº 37, em que, por muito pouco não conferiu legitimidade 

exclusiva às polícias os poderes de investigar. 

Salgado ainda ressalta a importação monocular e tendenciosa de algumas teses 

doutrinárias liberais provenientes do sistema penal estrangeiro. 
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Cláudia Santos defende a ideia de prevenção destes tipos de crimes. Trata-se de medidas 

não penais, destinadas a evitar o cometimento de crimes. Ninguém discute a importância da 

prevenção, pois, primeiramente porque o dano pode ser de tal modo grave a vitimar um tão 

elevado número de pessoas sendo a necessidade de evitar especialmente imperiosa e em segundo 

lugar diante de dificuldade em realizar a atividade repressiva
249

. 

Existem também os denominados “processos de advertência” pelos quais a 

Administração, verificando a potencialidade lesiva de uma conduta, ou até mesmo observando que 

a conduta já produziu uma lesão, mas de fácil reparação e desde que não tenha causado um 

prejuízo irreversível, lavra-se um auto advertindo o infrator de que se não modificar seu 

comportamento ser-lhe-á aplicada uma sanção
250

. 

Também há quem defenda que a ideia de prevenção deve partir do próprio Estado, com a 

diminuição de fatores criminógenos gerados por ele mesmo, como políticas fiscais 

“confiscatórias” e a corrupção que minam a credibilidade das ações governamentais e “legitimam” 

prática da “sonegação fiscal”, receptação de produtos de descaminho, cujas condutas, dentro deste 

quadro, terminam não sendo motivo para que as pratica
251

. 

No que se refere à repressão, o Estado deve dispor de um aparato de forma a estabelecer 

meios coercitivos para fazer demonstrar sua força e estabelecer uma resposta satisfatória à 

sociedade. É sabido que o direito penal é a ultima ratio, devendo somente ser utilizado quando os 

demais mecanismos de controle se revelam ineficazes. Diante dessa afirmação e constando-se que 

os outros meios não estão sendo suficientes para conter esta criminalidade, não há outra forma 

senão recorrer ao direito penal, utilizando-a como de forma repressiva, punindo os autores sem 

esquecer-se de buscar a prevenção geral e a especial, procurando atender às expectativas da 

integração e ressocialização. 

No que se refere à ressocialização, os autores demonstram que nestes tipos de crimes os 

agentes são, por demais, socializados, haja vista que são indivíduos inseridos no contexto social, 

de boa educação, com ocupação lícita etc. 

Lamentável um atual Ministro da Suprema Corte Brasileira entender que seria possível 

substituir a pena de prisão por punições alternativas diversas da prisão nos casos de crime sem 

violência. Este entendimento é bem contestado, pois se sabe que somente a prisão tem o poder de 

coibir condutas criminosas desta natureza. 
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Quando do julgamento da Ação Penal nº 470 (Processo denominado popularmente de 

“Mensalão”) o Ministro Dias Toffoli, entendeu que deveriam ser aplicadas penas alternativas para 

os condenados do mensalão, tendo afirmado ainda que colocar tais pessoas na cadeia seria um 

exagero por parte do Poder Judiciário alegando ainda que estaria remontando ao período da 

Inquisição. 

Não é o que precisa prevalecer. É preciso impor maior rigor e não realizar flexibilizações. 

Estes macrocrimes ameaçam as bases do Estado Democrático de Direito, porque atinge a 

confiabilidade da economia, do sistema financeiro, gerando insegurança e instabilidade nos 

cidadãos. Sua repercussão social é incomparavelmente superior aos crimes comuns. Os crimes 

econômicos destroem as instituições que sustentam a democracia, pois fomentam a corrupção no 

poder político, desvirtuando os fins trazidos pela Constituição, esvaziando, desta forma, os 

poderes do Estado
252

. Aquele que prejudicou milhões de pessoas com sua conduta representa um 

grande risco à sociedade com forte possibilidade de reiteração de conduta criminosa. 

Para refletir: constata-se que o sistema brasileiro tem punido mal, às vezes com muito 

rigor crimes de menor gravidade, enquanto que crimes gravíssimos ficam impunes. Muitos 

estudiosos dizem que prende-se muito, mas prende-se mal, o que não parece ser procedente pois o 

sistema é tão falho e possui tantas brechas e benesses levando a concluir que aqueles que estão 

segregados realmente fizeram por merecer, podendo ser discutido. Na verdade, o sistema deveria 

punir eficazmente (e proporcionalmente) todos os tipos de delinquência. De um furto à um grande 

esquema de corrupção estatal). 

Também é necessário mais rigor por parte do legislador nos crimes contra a ordem 

econômica, devendo os bens jurídicos coletivos ser tratados com a importância tendo em vista o 

número indeterminado de pessoas atingidas. 

É preciso incorporar a tutela de “novos” bens jurídicos (supra individuais, 

transindividuais e coletivos), buscando dar sustentação normativa para que o legislador crie novos 

tipos penais, podendo ser por meio de leis extravagantes ou mesmo inclusão no próprio código 

penal. Tais tipificações devem ser elaboradas por meio de técnicas que consigam dar uma resposta 

efetiva à sociedade frente à complexidade e dinamicidade dos fatos e comportamentos praticados 

neste tipo de criminalidade. 

Ainda, é reconhecida a necessidade da sanção pecuniária (imposição de multas) ser 

aplicada de forma especial nessa modalidade criminosa (colarinho branco), devendo-se levar em 

conta a danosidade social da conduta e a vantagem econômica auferida em função da prática do 
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crime e deve ter a finalidade precípua e a capacidade de inibir a reiteração criminosa. De acordo 

com Figueiredo Dias a multa é integrada no cálculo dos potenciais delinquentes, de modo que os 

ganhos com o crime excedam os custos da pena
253

. 

 

3.6 COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

 

O Crime Organizado é um dos maiores males da atual sociedade. Suas ações constituem 

um entrave à ordem pública e à coexistência das pessoas em um Estado Democrático de Direito, 

de modo que se converte imperioso o esforço para combatê-lo e suplantá-lo. 

A verdade é que o Direito Penal ainda não encontrou resposta adequada às modalidades 

modernas de criminalidade, constatando-se que os países ocidentais de influência mundial têm 

adotado medidas especiais em face delas, medidas essas que são, queiram ou não queiram, a 

aceitação de que certa criminalidade se põe como um poder paralelo, um “Estado paralelo” que 

rejeita o Estado regular e que, portanto, precisa ser combatido com medidas especiais
254

. 

Daí revela-se a importância social e científica da pesquisa proposta, que terá como foco o 

estudo aprofundado dos mecanismos de combate e investigação para tais tipos de crime, seu 

marco legal, aspectos positivos e negativos, além de descrever a experiência de outros países, 

como Portugal, Itália e Estados Unidos da América do Norte. 

A Lei Federal nº 12.850/2013, sem dúvida, deu um passo importante, não obstante seja 

merecedora de objeções. Todavia, certamente este passo não será o último, o que requer novos 

avanços e estratégias para fazer frente ao desafio hoje enfrentado. 

A terminologia Crime Organizado atualmente é tida como o gênero de diversos crimes. 

Estes diferentes crimes possuem características próprias, como tráfico de drogas, lavagem de 

dinheiro, terrorismo e tráfico de armas. Porém, o legislador, e, até mesmo a mídia e o leigo, 

preferem sempre chamar tudo de crime organizado. O que não é correto, merecendo cada um a 

sua conceituação individual adequada.  

Também se confunde crime organizado com criminalidade de massa. Esta última nada 

tem a ver com o primeiro. É aquela da qual efetivamente a população se sente vítima, real ou 

                                                 
253

 DIAS, Jorge de Figueiredo. Breves considerações sobre o fundamento, o sentido e a aplicação das penas em direito 

penal económico. Ciclo de estudos de direito penal e econômico. Coimbra, 1985, p. 39. 
254

 A maior visibilidade da existência do poder paralelo se deu com a operação mãos limpas, na Itália, consistente 

numa grande investigação que visava esclarecer casos de corrupção. No âmbito mundial, com especial ênfase à 

realidade italiana, mapeamento sobre organizações criminosas pode ser encontrado no livro de Paulo José da Costa Jr. 

E Angiolo Pellegrini, este último comandante da divisão antimáfia dos carabinieri italianos 

(www.interno.gov.it/dipps/dia/), trabalho publicado em português, fruto de uma série de conferências realizadas no 

Brasil (Criminalidade organizada. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999). 



125 

 

potencial: os roubos e furtos nas ruas, residências
255

. Trata-se de grupos os quais delinquem em 

proporções inferiores, são perceptíveis, de fácil identificação no âmbito social e que, apesar de 

constituir moldes de grupos organizacionais, não possuem as características marcantes do crime 

organizado. 

Mingardi Guaracy
256

 faz uma explanação muito interessante sobre a conceituação. Ele 

entende que a expressão crime organizado é muito genérica, de modo que é mais fácil falar de 

determinada organização criminosa do que entender, em abstrato, o crime organizado. É como se 

fosse possível falar sobre a máfia italiana, a americana, da Yakusa Japonesa e do Comando 

Vermelho ao mesmo tempo, o que é completamente impossível devido às diferenças entre elas 

existentes. 

Neste sentido observamos também os dizeres de Zaffaroni
257

 que considera ser o crime 

organizado um conceito criminológico e penal, mas não uma categoria clara, possuidora de 

exatidão relativa.  

A National Criminal Intelligence Service (NCIS) possui uma definição precisa de crime 

organizado:  

 

[...] trata-se de uma atividade de grupo, disciplinada e estruturada, que tem como primeiro 

fim obter proveito econômico através de uma atividade criminosa a longo termo e 

contínua, conduzida independentemente das fronteiras nacionais, gerando proveitos que 

são disponibilizados para fins lícitos. 

 

Encontra-se também duas definições extraídas da Pennsylvania Crime Commision e do 

Federal Bureau of Investigations (FBI), respectivamente
258

: 

 

A ilegítima atividade de uma organização traficando bens ou serviços ilegais, incluindo, 

mas não se limitando o jogo, prostituição, agiotagem, substâncias controladas, extorsão, 

ou outra atividade ilegítima contínua, ou outra prática ilegal que tenha o objetivo de 

grandes ganhos econômicos através de práticas fraudulentas ou coercitivas ou influência 

imprópria no governo. Qualquer grupo que tenha de alguma forma uma estrutura 

formalizada e cujo objetivo primário seja obter lucros através de atividades ilegais. Tais 

grupos mantêm suas posições através do uso da violência, ou ameaça de violência, 

corrupção de funcionários públicos, suborno ou extorsão e geralmente têm um impacto 

significativo na população local, da região ou país como um todo. 
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No Brasil, em um passado não muito distante, não existia na legislação um conceito sobre 

crime organizado, sendo utilizado pelo Poder Judiciário brasileiro o constante na Convenção de 

Palermo, o que trouxe alguns problemas para o país, no que se refere a criminalização da conduta.  

A Lei Federal nº 12.694/2012 trouxe pela primeira vez o conceito nacional
259

 acerca do 

assunto e em seguida a Lei Federal nº 11.850/2013 o conceituou novamente nos seguintes termos:  

 

Art. 1º, §1º: Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais 

pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 

natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 

4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional. 

 

Com isso, avançou-se minimamente para dar um tratamento jurídico adequado à matéria, 

o que também passa por sua constituição e desenvolvimento, como trataremos a seguir. 

Não se sabe ao certo quando surgiu o crime organizado. O que se pode dizer com 

confiança é que a reunião de pessoas com o intuito de praticar o ilícito não é fato recente. O sábio 

ditado popular “a união faz a força” é perfeitamente aplicado para a sociedade criminosa que tem 

sua força maior na fidelidade e na proteção simultânea entre seus participantes. 

Em uma visão superficial do conceito de crime organizado poderíamos enxergar na 

história os piratas
260

, que tiveram sua origem desde os tempos das turbulentas expansões no 

império greco-romano. Estes, com um conjunto de embarcações, aterrorizavam os navios 

mercantis praticando roubos e assassinatos em busca de obter lucros e riquezas. 

Em uma realidade bem própria e brasileira, alguns autores se reportam ao sertão 

nordestino, donde se extrai a experiência do cangaço
261

, surgido no final do século XIX, 

perdurando até 1940. Os cangaceiros eram um agrupamento de pessoas, fortemente armadas, que 
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viviam do roubo realizando atrocidades contra a população nordestina. Inicialmente teremos a 

ideia de crime organizado como mera formação de grupos no cometimento de delitos. 

Em sua evolução histórica, percebe-se que o crime organizado tem evoluído muito 

rápido, com uma complexidade estrutural e organizacional bastante peculiar. 

O desenfreado crescimento e a globalização da economia e das telecomunicações tem seu 

lado obscuro
262

 e é nele que o crime organizado está. Este segmento se avoluma e cresce 

espantosamente, haja vista ser um delito de grande sofisticação. As mudanças ocorrem a cada 

segundo, principalmente em relação à tecnologia. Neste sentido, Maria do Carmo Leão
263

 

identifica a sofisticação, cada vez maior, dos métodos criminosos e as pessoas físicas escondem-se 

nas pessoas jurídicas para terem seus atos atenuados e passarem imunes pela Justiça e pela 

legislação. 

Neste lado obscuro da globalização, além dos fenômenos pós-modernos que já vimos, 

encontramos inúmeras consequências que nos causam preocupação
264

: o exacerbado consumismo, 

o aumento das desigualdades sociais, ensejando o processo de exclusão social, o uso da tecnologia 

a serviço do crime e este, como outro caminho não poderia ter, tornou-se global. 

Para Silva Sánchez
265

, é a multiplicação da criminalidade organizada em redes altamente 

densificadas que percorrem todos os setores da sociedade. Sociedades são criadas com o intuito 

único de praticar crimes ou facilitar ou encobrir a sua execução.  

O que causa mais temor é que antigamente existiam nestes tipos de organizações um 

limite, um medo. Elas funcionavam nas sombras do Estado, mas nele não interferiam diretamente. 

Hoje o que se observa é o crime querer, e, em certas situações, conseguir controlar a própria 

máquina estatal
266

. 

No Brasil, a ideia de crime organizado começou na década de 1980, no Rio de Janeiro, 

com o jogo do bicho. Logo a atividade criminosa foi evoluindo e partindo para uma atividade bem 

mais lucrativa, o tráfico de drogas. 
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 Entende-se por “Lado Obscuro” como sendo os aspectos negativos provindos da globalização, da expansão dos 
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De acordo com Ribeiro
267

, o governador do Rio, Leonel Brizola, teria feito um acordo 

com os chefes do tráfico nos morros que praticavam crimes periféricos. O acordo consistia numa 

relação em que a polícia não subia nos morros e os traficantes não praticariam crimes na cidade. 

Com o dinheiro proveniente do narcotráfico, os traficantes realizavam serviços sociais para as 

comunidades dos morros, estes típicos da atividade estatal, comprando remédios para as pessoas 

enfermas, dando emprego para aqueles que assim quisessem e até proteção de assaltos, nascendo 

assim, um novo “Estado” dentro do Rio de Janeiro. 

Após esta primeira fase, surge o “Comando Vermelho” e suas facções, com o objetivo de 

defender os seus territórios de jogo do bicho e narcotráfico. Com a ampliação do narcotráfico e de 

suas atividades, o Brasil insere-se na rota do crime organizado internacional.
268

 A partir daí o 

mercado só se expandiu. Escolhido o narcotráfico por ser uma atividade bem mais lucrativa, 

aumentou consideravelmente o envio de drogas para o país e o Brasil passou da categoria de rota 

do tráfico de drogas com destino aos Estados Unidos e Europa para grande mercado consumidor. 

Sendo assim, o crime precisava se capitalizar. Então surgiu a prática, no cenário nacional, 

de outra atividade criminosa: o roubo de carretas e suas respectivas cargas enviadas para a Bolívia 

em troca de drogas. Ainda na necessidade de mais dinheiro apareceu então a prática de sequestros 

como importante fonte de renda. 

Com um negócio desta amplitude a organização sentiu a necessidade de melhorar seu 

arsenal com novas armas contrabandeadas do exterior. Foi assim que se iniciou o tráfico de armas 

no país que, atualmente, junto com o tráfico de drogas, está entre as atividades mais lucrativas, 

contando também, com a conivência de policiais civis e militares, juízes, promotores e 

desembargadores que foram corrompidos pelo crime, além de vereadores e deputados. 

Por fim (ou pelo menos por enquanto), tem-se a realização da lavagem de dinheiro, 

tornando o dinheiro ilícito em legal. De acordo com o colombiano arrependido Jimenez: “o Brasil 

é o paraíso da lavagem de dinheiro do crime internacional”
269

.  

Outro método de lavagem seria o jogo com máquinas eletrônicas programadas, que ficou 

popularmente conhecida como vídeo-bingo, sendo a forma preferida do narcotráfico. A abertura 

do mercado brasileiro aos bingos eletrônicos despertou o interesse de empresários europeus e da 

Máfia Italiana para a venda das máquinas eletrônicas e para a lavagem de dinheiro do tráfico de 

                                                 
267 
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cocaína. Outra maneira seria as máquinas de caça-níqueis, que permitia legalizar grandes 

quantidades de dinheiro com o pagamento de impostos através de valores muito superiores aos 

arrecadados. 

Como já exposto no primeiro Capitulo a segurança pública é dever do Estado e direito e 

responsabilidade de todos, previsto na Constituição da República de 1988, que a reconhece como 

direito fundamental social, devendo ser exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, conforme dispõe seu art. 144, caput. Caracterizada 

como um direito social e difuso previsto nos artigos 5º, caput
270

, 6º, caput
271

, e 144, caput da 

Constituição Federal, seu status é de verdadeiro direito fundamental.  

Outro ponto, a ser esclarecido, no caso sob análise, é que o Brasil, como Estado 

Democrático de Direito, ostenta como uma de suas características a aplicação direta e imediata do 

texto constitucional, principalmente quando da efetivação dos direitos fundamentais. 

Hoje, distintamente do que se via até meados do século passado – quando as constituições 

eram consideradas essencialmente cartas políticas –, tem-se como incontroversa a ideia de 

normatividade da Constituição, sobressaindo-se seu aspecto jurídico e não mais político. Dito de 

outro modo, se determinado direito está assegurado no texto constitucional, sua aplicação é 

vinculante, podendo ser desde já exigível. Nos dias atuais, a preocupação principal é com a 

efetividade desses direitos, buscando-se adotar comportamentos que efetivamente os façam “sair 

do papel”. 

Nesse contexto foi que, a partir do século passado, passou a se desenvolver uma nova 

visão do Direito Constitucional, conhecida como “neoconstitucionalismo”, “constitucionalismo 

pós-moderno”, ou ainda “pós-positivismo”, trazendo uma nova perspectiva constitucional que tem 

destaque na atuação do Estado para fins de dar concretude aos direitos fundamentais. 

Diante dessa inovação levada a cabo pela Constituição Federal de 1988, tem-se o 

surgimento e desenvolvimento daquilo que se convencionou chamar de dupla face de proteção dos 

direitos fundamentais: de um lado, a proteção negativa, que limita a atuação do Estado; de outro, a 

proteção positiva, que pressupõe a atuação estatal. 

Esta nova forma de entender a principiologia constitucional decorre da necessária 

vinculação de todos os atos estatais à materialidade da Constituição Federal e tem como 
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consequência a sensível diminuição da discricionariedade do Poder Público, cuja atuação deve se 

pautar, primordialmente, na materialização dos preceitos constitucionais. Hoje, inclusive, dada à 

relevância demonstrada por tais direitos, fala-se não somente na proteção de direitos fundamentais 

em face do Estado (eficácia vertical), mas, outrossim, nas relações privadas (eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais). 

Tanto é assim que as normas ditas programáticas estão cada vez mais em desuso, tendo já 

se proclamado o que se chamou de “morte das normas programáticas”, afirmando-se que em razão 

de possuírem “um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos restantes preceitos da 

Constituição. Não deve, pois, falar-se de simples eficácia programática (ou directiva), porque 

qualquer norma constitucional deve considerar-se obrigatória perante quaisquer órgãos do poder 

político”
272

, aduzindo, ainda, que a positividade de tais normas implica na “vinculação positiva de 

todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como directivas 

materiais permanentes, em qualquer dos momentos da atividade concretizadora (legislação, 

execução, jurisdição)”
273

.  

Assim, o Estado está vinculado às regras e princípios constitucionais, bem como às 

normas infraconstitucionais, para a concretização dos direitos humanos fundamentais e sociais. 

Não existe espaço para que o administrador avalie a oportunidade e a conveniência de cumprir ou 

não aquilo que está expressamente determinado na Constituição Federal (ou nas leis 

legitimamente criadas). 

Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização concreta dos preceitos 

da Constituição, em ordem a torná-los exequíveis, abstendo-se, em consequência, de cumprir o 

dever de prestação que a Constituição Federal lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto 

constitucional. 

Desse não fazer, resultará a inconstitucionalidade por omissão, que pode ser total ou 

parcial, quando nenhuma providência é adotada ou quando é insuficiente a medida efetivada pelo 

Poder Público, respectivamente. A omissão do Estado, que, em maior ou menor extensão, deixa de 

cumprir imposição da Constituição Federal, qualifica-se como comportamento coberto da maior 

gravidade político-jurídica, eis que, ofende direitos que nela se fundam e impede, por ausência de 

medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos seus postulados e princípios. 

Assim, o direito à segurança pública, previsto nos artigos 5º, caput, 6º, caput e 144, 

caput, da Constituição Federal, caracteriza-se como direito humano fundamental, de modo que 
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não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias da 

Administração Pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental, devendo 

ter aplicabilidade imediata, de forma plena, completa e sem qualquer diminuição, ou seja, devendo 

ser de observância incondicional. 

Ao tratar de marco regulatório do crime organizado no ordenamento pátrio, pode-se 

tomar como o início de seu tratamento a Convenção de Palermo, da qual o Brasil é signatário. A 

Convenção de Palermo é um tratado multilateral voltado à cooperação entre os Estados-partes 

para prevenir e coibir o crime organizado transnacional. Foi aprovada em Resolução da 

Assembleia Geral da ONU em 15 de novembro de 2000, adotada em Nova Iorque, e, após 40 

ratificações, entrou em vigor a partir de 29 de setembro de 2003.  Atualmente, a Convenção é 

ratificada por 147 países e o Brasil a promulgou mediante um Decreto Legislativo, em 12 de 

março de 2004. 

A Lei Federal nº 9.043/95 foi a primeira que tratou do crime organizado no Brasil, 

definindo instrumentos extraordinários de investigação em face das organizações criminosas (p. 

ex.: ação controlada, infiltração policial, delação premiada). Esta lei permitia a utilização dos 

mecanismos para investigar crimes de associação para o tráfico e quadrilha ou bando (art. 299, 

Código Penal). Entretanto, a Lei Federal nº 9.034/95 possuía grandes falhas, começando pela 

ausência de um conceito para o delito e a delimitação de seu objeto, sendo bastante criticada por 

ser incompleta e desatualizada.  

Para suprir esta lacuna, começou-se a utilizar a definição constante na Convenção de 

Palermo. Tal medida e interpretação foi aceita por boa parte dos Tribunais de Justiça, pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas não foi admitida pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O 

STF entendeu que não é possível utilizar uma convenção internacional para criar crime, pois a 

única fonte formal incriminadora é a lei federal. 

O segundo equívoco foi em tão somente mencionar os instrumentos extraordinários, sem 

explicar tais técnicas, isto é, delimitar os limites dos institutos e como estes seriam utilizados, a 

exemplo de estabelecer requisitos, limites, deveres, direitos, pressupostos. 

 

 

Após 17 anos, entrou em vigor a Lei Federal nº 12.694/2012, que conceituou a 

organização criminosa em seu Art. 2º, com a seguinte redação: 

 

Para os efeitos desta Lei, considera-se organização criminosa a associação, de 3 (três) ou 

mais pessoas, estruturalmente  ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que 

informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer 
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natureza, mediante a prática de crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 

(quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.   

 

Com isto, deve-se ressaltar que antes da vigência da Lei Federal nº 12.694/12 a 

Organização Criminosa não era caracterizada como crime (não tinha tipo penal – preceito 

primário), sendo tão somente forma de praticar crimes. Como consequência, a organização 

criminosa não imputava sanção ou penas específicas, mas apenas meras consequências, a exemplo 

do enquadramento dos membros de organização criminosa no Regime Disciplinar Diferenciado 

(RDD)
274

 ou vedação aos benefícios constantes no art. 33, §4º
275

 – tráfico de drogas privilegiado – 

Lei Federal nº 11.343/2006). 

Além de outros dispositivos, a Lei Federal nº 12.694/2012 trouxe a possibilidade da 

criação de um órgão colegiado para julgar crimes praticados na forma de organização criminosa 

(não apenas julgar a sentença, mas qualquer incidente na persecução)
276

.  

Um ano depois foi promulgada a Lei Federal nº 12.850/2013. De acordo com o seu 

Projeto de Lei no Senado (PLS n. 150/2006), e também como texto integralmente acolhido como 

substitutivo na Câmara dos Deputados (PL n. 6.478/2009), tinha por objetivo conceituar “crime 

organizado”, disciplinar a investigação criminal e os meios de obtenção de prova, sem desrespeito 

ao devido processo legal e às atribuições constitucionais dos órgãos envolvidos na persecução 

criminal. Também criou novos institutos, buscando adequar a legislação aos ditames da 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de 

Palermo), e acolher as teses mais modernas da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 

Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). 

De acordo com o art. 3º da nova lei, os mecanismos extraordinários de Investigação são: 

I. Colaboração premiada; II. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos ópticos ou acústicos, 

III. Ação controlada; IV. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados 

cadastrais constantes de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou 

comerciais; V. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas; VI. Afastamento dos 

sigilos financeiro, bancário e fiscal; VII. Infiltração por policiais, em atividade de investigação, e; 

VIII. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de 
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provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Esses mecanismos 

ajudam no controle da criminalidade e deveriam se estender para além do combate as 

organizações criminosas a fim de ampliar o embate contra todas as formas de crimes.  

Neste sentido tais mecanismos, diante da proposta construída ao longo dos três capítulos, 

devem servir como mecanismos amplos de combate ao crime especialmente aos crimes 

econômicos. Desta forma o Estado deve estimular o uso das tecnologias para combater de maneira 

cada vez mais eficiente o que chamamos de crime organizado e mesmo os crimes em geral.     

 

3.7 SUGESTÃO DE APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE PROGRESSÃO DE REGIME 

 

O Código Penal adotou o sistema progressivo de cumprimento da pena, preconizando no 

§ 3.º do art. 33 que “as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma 

progressiva, segundo o mérito do condenado”, observando a transferência do condenado, de um 

regime mais severo para outro, menos rigoroso. Por seu turno, o art. 112 da Lei estabelece que o 

condenado progredirá do regime fechado para o regime semiaberto, e deste para o aberto, quando 

tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior. 

Os requisitos para a concessão do benefício da progressão são objetivos (expressamente 

constantes da lei) e subjetivos (aspectos relativos ao mérito ou condições pessoais do condenado e 

boa conduta carcerária comprova por atestado firmado pelo diretor do estabelecimento penal). O 

requisito objetivo que estará sempre presente é o fator tempo. Desta maneira, para a obtenção do 

benefício de saídas temporárias (visita à família, realização de curso secundário e 

profissionalizante, realização de curso superior ou atividades que concorram para o retorno do 

condenado à sociedade), o condenado deve cumprir 1/6 da pena, se primário, e 1/4, se reincidente. 

Para o livramento condicional 12, deve cumprir 1/3 da pena. Todavia, nenhuma progressão de 

regime prescinde do requisito subjetivo. Se for reincidente em crime doloso, o requisito temporal 

será o cumprimento de metade da pena. O art. 112 da Lei de Execução Penal deixou de exigir 

expressamente o mérito, bastando a comprovação de bom comportamento carcerário
277

. 

A progressão de regime enquanto um direito é fundamentado na ideia de que os 

prisioneiros devem ter uma chance de retorno a sociedade motivada por sua reabilitação. Outro 

aspecto é a necessidade de se produzir um fluxo dentro do sistema penal buscando efetivar uma 

execução penal com planejamento, estratégia e sem amadorismos, diferenciando a execução para 

presos em um regime fechado, dos presos em regime semiaberto e dos de regime aberto.  

                                                 
277

 MARCÃO, Renato Flávio. Curso de execução penal. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 166. 



134 

 

Em regra, todo preso possui o direito a progressão de regime e isso conduz a ideia de que 

o preso é um sujeito de direitos e deve poder retornar a sociedade. Mas ao mesmo tempo o preso é 

um ser humano que praticou crimes e tem uma pena que deve ser cumprida e isso implica em 

pensar que a progressão pode ser vista como um abrandamento das penas que leva ao incentivo às 

práticas criminosas.  Pela lógica quem fica encarcerado no Brasil sabe que a sua pena é apenas 

simbólica, pois na verdade o que efetivamente, regra geral, irá passar preso tão somente a terça 

parte da pena. 

Neste sentido, a ideia de redefinir a progressão de regime parte de uma compreensão de 

que o preso deve ficar preso pelo crime que praticou, mas isso não significa que ele não possa ter 

benefícios penais, mesmo a progressão de regime mas que ela precisa ser amoldada para que o 

mal não seja incentivado. 

Então a ideia aqui é que a progressão de regime seja analisada de forma a não incentivar 

crimes. Para isso, a melhor maneira de se pensar em uma alteração seria partindo do aporte 

legislativo, dado que os parâmetros legais de base para progressão são brandos para crimes graves 

o que incentiva a práticas dos delitos. Poderia ser estabelecido uma progressão por gravidade em 

que o Juiz pudesse avaliar um mínimo e um máximo da progressão a partir do caso concreto, o 

que construiria um amoldamento a progressão de regime para desincentivar as práticas criminosas.    

 

3.8 EXPECTATIVAS SOCIAIS E CONCRETIZAÇÃO DAS FINALIDADES DO DIREITO 

PENAL 

 

Além da natureza própria de reparar o crime, a pena também tem por fim prevenir crimes 

futuros (efeito pedagógico), fazendo com que os outros conviventes do seio social pensem duas 

vezes nas consequências dos seus atos antes de violar a norma jurídica
278

. 

Segundo Gilberto Calado:  

 

A pena assume importante papel reparador da consciência pública. Desnecessário dizer 

que as infrações penais afetam a tranquilidade da justiça. Além do dano – potencial ou 

atual – produzido sobre bens particulares, ou ainda sobre aspectos particulares do bem 

comum (paz pública, fé pública, administração pública, incolumidade pública, costumes, 

família etc), elas produzem um dano ao todo social, que precisa ser reparado. Há certos 

crimes potencialmente desmoralizadores que exercem poderosa influência na sociedade, 

perturbando a consciência moral de pessoas mal formadas e produzindo-lhes 

representações tendentes à mesma inclinação criminosa. Do ponto de vista psicológico-

moral, essas tendências se corrigem com a exemplariedade penal. A publicidade da 

condenação e da execução da pena tem o salutar objetivo de apaziguar o clamor público, 
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de satisfazer a vindicação pessoal da vítima ou dos seus familiares e amigo, de dar 

satisfação ao repúdio social do ato criminoso
279

. 

 

A própria prisão cautelar é uma medida necessária para não gerar a sensação de 

impunidade e resguardar a própria credibilidade da prestação jurisdicional. Sua exemplariedade é 

imediata, pois demonstra o poder do ordenamento jurídico posto à prova pela conduta criminosa e 

por sua repercussão na sociedade. 

O que se tem verificado são as constantes tentativas de deslegitimação em abstrato da 

persecução penal (mais facilmente percebida quando se trata de resolver conflitos decorrentes de 

infrações praticadas por integrantes da denominada upper class. Boa parte dessas investidas é 

realizada por meio de juízos vazios, às vezes por incompreensão, em outras, propositalmente, 

promove-se a falsificação ou a deturpação de conceitos, institutos e teorias inteiras. O que ser tem 

constatado é a invocação de supostos postulados garantistas que, muitas vezes, nada mais são do 

que a mistificação de teses defensivas travestidas de autêntica doutrina, em busca da 

impunidade
280

. 

 

3.9 UMA VISÃO DO DIREITO PENAL PARA O FUTURO: PROTOCOLOS E AVANÇOS 

NOS PROCEDIMENTOS E APLICAÇÃO DO DIREITO PENAL A PARTIR DAS 

TECNOLOGIAS 

 

Poderia parecer algo contraditório tratar de avanços tecnológicos para ajustamento de um 

sistema de justiça penal como o do Brasil. Mas na verdade essa é ideia equivocada que se deve 

romper, pois as contradições podem ser realmente superadas através do uso tecnológico. Neste 

sentido, é preciso pensar que o Direito Penal para o futuro é necessário e entender que as 

tecnologias, a biotecnologia, as discursões da bioética, os avanços tecnológicos são extremamente 

importantes para uma sociedade que vem avançando cientificamente e que precisa preservar sua 

humanidade. Mas é preciso refletir sobre um ponto, especialmente no sistema penal no Brasil, até 

para rechaçar as críticas que eventualmente possam surgir, dado que critica-se o retrocesso de um 

sistema penal que se sustenta em bases não sólidas que são bases contraditórias porque amparam 

toda a sua justificativa na teoria dos direitos e garantias fundamentais, pensando em formulações 

que não possuem implementação prática.  

A ideia principal deste tópico é colocar num primeiro plano, antes de tratar das 

tecnologias e do avanço, o valor dos avanços para aprimoramento da Justiça penal. Isso não quer 
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dizer que se deve pensar nas tecnologias propriamente, mas que no âmbito do sistema penal 

precisa-se de inovação
281

, saber o que é possível usar e adequar a realidade brasileira ao uso dos 

aportes tecnológicos para uma justiça mais efetiva. 

Trabalhar elementos que vem sendo desenvolvidos pelas ciências para dar efetividade ao 

direito excecionalmente através dos mecanismos biotecnologia
282

. Redução da agressividade por 

medicamentos, uso de química para superar o vício de drogas etc., são alguns dos pontos que se 

deve pensar.  

Reconhecer a necessidade de coerência no sistema penal e processual penal ao tutelar 

bens jurídicos de grande relevância social é necessário que a interpretação constitucional não 

supervalorize os direitos individuais em detrimento aos valores de interesse social, tão duramente 

conquistados ao status constitucional. Neste sentido entra a necessidade de um olhar para a 

coletividade, uma visão do direito penal para o futuro. A visão futurista para o ius puniendi, 

requer que se reflita acerca dos limites de uso e tecnologias, mas também assenta que utilizemos o 

máximo de tecnologias para o controle das formas de crimes, que se estabelecem contra os bens 

jurídicos que devemos proteger. Assim, neste ponto do último capítulo será feita uma abordagem 

sobre essa tendência do direito penal diante uma modernidade.  

Neste sentido, é preciso pensar, por exemplo, em unidades prisionais que possam ser cada 

vez mais controladas, vigiadas. Pode-se nesta ótica sustentar, algo tão básico, como por exemplo, 

o uso de bloqueadores de sinais para que os presos não possam ter qualquer contato com a 

comunidade. É também nessa vertente que podemos pensar na possibilidade de a locação de 

tecnologias que contribuam no aprimoramento e desenvolvimento dos presos sendo por exemplo 

sustentada a possibilidade com as devidas adequações de medicamentos. O aprimoramento dos 

presos viciados em entorpecentes seria uma grande conquista. É muito comum no contexto do 

Brasil dentro da unidade prisional que os presos comandem as unidades, controlem e distribuam 
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drogas entre si para que o presídio se acalme. Nesta medida os espaços prisionais no Brasil são na 

verdade, verdadeiros espaços comuns de uso de drogas, em que o poder público se coloca em uma 

posição de distanciamento e isso ocorre naturalmente.  

Assim, tratar do controle dos presos através do uso de medicamentos seria o mesmo que 

tomar as rédeas da realidade prisional. Também ainda tratando do preso, pode-se sustentar do 

mesmo modo que se utilizam suplementos pra condicionar e melhorar o metabolismo dos atletas e 

possível pensar em uma alimentação suplementar e regular o controle das pessoas, estimular 

melhores habilidades, como por exemplo, a prática de esportes, desenvolvimento do intelecto, 

habilidades manuais, cursos técnicos e profissionalizantes e boas práticas através de um processo 

de utilização e socialização de espaços, tudo se buscando a melhor reinserção social possível do 

apenado após o cumprimento da pena. Adequando tudo isso ao uso de tecnologias para a produção 

de algum tipo de artefato, um tipo de instrumento que na verdade sirva para a sociedade não matar 

uns aos outros ou mesmo para que ele possa conduzir a uma efetiva socialização. 

 Nesse sentido, é possível pensar na perspectiva de união de esforços onde o sistema de 

justiça atrelado ao uso da tecnologia possa garantir a justiça das pessoas tornando a realidade mais 

segura do que a que existe atualmente no Brasil. Por fim, as sugestões aqui descritas são apenas 

um parâmetro geral do que é a proposta de aprimoramento do Sistema de Justiça Penal que se 

tratou ao longo do texto.   
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CONCLUSÃO 

 

Ao longo deste trabalho construiu-se um entendimento sobre o problema da impunidade 

no Brasil. Desde as primeiras linhas do texto, desenvolveu-se a argumentação em favor de uma 

redefinição do Sistema de Justiça Penal. No encaminhamento das ideias conduziu-se a proposição 

básica do entendimento que é, a saber: a impunidade produz o avanço da criminalidade a partir de 

todas as contradições em relação ao direito de punir imanentes ao Sistema de Justiça no Brasil. 

Diante disso, o conjunto teórico se direcionou a tratar das considerações críticas a cerca 

de um ordenamento jurídico que, no plano prático, parece não satisfazer aos interesses ou aos fins 

da pena. Neste sentido, o direito de punir que na verdade visa ao controle de todas as transgressões 

e a efetiva harmonia social com a garantia dos direitos para todos, está no papel, mas na práxis 

está bem distante de ser efetivado. Pode-se dizer que toda a temática e sustentação teórica do texto 

está amalgamada a um grande problema que alicerça diversos outros problemas inseridos no 

contexto da sociedade brasileira. A violência tem destruído lares, destruído ideias, sonhos, mais 

também destrói a todo instante a nação, as instituições democráticas, a economia, a política, o 

progresso e tantas outras necessidades da realidade de qualquer sociedade. 

O Sistema de Justiça Penal se mostra contraditório, em síntese, a realidade dentro do 

conjunto da técnica do Direito Penal se apresenta no plano prático, mas não alcança todos os fins 

que estão inseridos na formatação de um Estado de Direito. Por isso pode-se dizer que, em uma 

primeira medida, o Sistema de Justiça Penal não condiz com a proposta de um Estado brasileiro 

minimamente justo, já que o sistema penal não alcança o controle necessário das transgressões e, 

ao mesmo tempo, parece estimular práticas criminosas. 

A teoria que sustenta o controle das transgressões, parte de uma fundamentação inserida 

no Contrato Social, baseada na ideia de que todo aquele que quer ter a proteção coletiva escolhe 

limitar seus interesses individuais. Nessa medida, estes interesses estão dentro de uma lógica do 

Estado Democrático de Direito, mas não podem ser os únicos direitos que firmam o pacto social.  

Neste contexto há o direito individual como um direto fundamental e isso envolve a ideia 

de que o sistema punitivo está relacionado à proteção dos direitos individuais, conquanto, haveria 

um limite do Estado para imposição da punição dado que o este não poderia transpor os limites da 

dignidade da pessoa humana, imanente aos direitos humanos, e assim, ultrapassando os direitos e 

garantias fundamentais individuais. 

Nesta ordem, a perspectiva também de se pensar proteção nos direitos em um plano 

favorável não só no indivíduo, mas também na coletividade, entra uma medida mais ampla ou 
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uma visão mais aberta a ideia de que é preciso amoldar a relação entre direitos e garantias 

fundamentais individuais e os direitos e garantias coletivos. 

O Estado deve defender os direitos e garantias fundamentais não podendo ultrapassar os 

limites desses direitos na aplicação da punição, mas ao mesmo tempo o Estado tem que se fazer 

valer do interesse da coletividade não deixando que os direitos individuais (esfera particular), 

transponham a proteção da coletividade. Por isso, o garantismo penal defendido em um aporte 

individual deve ser repensado em uma perspectiva que possui também sua faceta de proteção aos 

direitos e garantias fundamentais coletivas.  

Este aporte é o reconhecido no texto para uma mudança de compreensão conceitual da 

Justiça penal. Como exemplo disso, pode-se citar o direito à segurança pública enquanto um 

direito difuso que produz efeitos em um plano coletivo e participa dos direitos fundamentais, 

sendo mais que isso, reprodutor de direitos individuais. E disso não poderia se deduzir que 

transpor limites desse direito não seria contrariar os direitos, ou seja, a redefinição para um olhar 

mais aberto dos direitos e garantias fundamentais conduz à proteção dos indivíduos e, ao mesmo 

tempo, à proteção de todos. Neste sentido, o direito individual participa do direito e garantia 

fundamental da sociedade em um plano coletivo e deve se compatibilizar com a ideia de 

imposição das leis e punição dos criminosos, pois para que se possa realmente viver em uma 

sociedade é preciso limitar as transgressões. 

Para que o Estado se justifique a impunidade deve ser combatida. Quanto a esta, tem-se 

que pensar ser a face mais obscura da injustiça. A impunidade surge como um elemento de 

destruição das leis, especialmente da ideia de que elas devem ser cumpridas. Onde o Estado não 

aplica as leis e pune de forma coerente, surge a ideia de que punir é um retrocesso. As teorias 

prevencionistas já justificam a ideia de que o indivíduo alcança na punição o exemplo para não 

reincidir e de que todos os indivíduos possam, ao mesmo tempo, ser desincentivados a praticar 

crimes. 

É preciso efetivamente construir alternativas no plano prático. Neste sentido, a criação de 

uma nova formatação de polícia para o Brasil, especificamente voltada ao efetivo cumprimento da 

persecução penal, com o ciclo completo, produziria o aprimoramento do Sistema de Justiça penal, 

no âmbito da segurança pública. Do mesmo modo, a criação de uma política efetiva de combate à 

corrupção, como a defendida pelo Ministério Público Federal, pode redimensionar o sistema de 

justiça. Essas medidas podem ser vistas em um plano maior como medidas de combate à 

impunidade de forma ampla. Há outras alternativas que podem vir com as primeiras propostas 

práticas citadas para solucionar o problema da impunidade no Brasil como, por exemplo, a 

reestruturação do Sistema de Execução Penal, uma política educacional voltada ao controle da 
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violência, publicidade de boas práticas e de ações que levem a efetiva punição dos criminosos, 

utilização de tecnologias, dentre outras possibilidades. Mas o texto não se propõe a esgotá-las, até 

porque seria uma tarefa impossível pensar em expor todas as alternativas para mudar esse quadro 

de impunidade, injustiça e de retrocesso do sistema de justiça penal brasileiro. 

A proposta do presente trabalho é de redefinição da ideia de que a Justiça que se tem 

atualmente se basta por definição, pois ela precisa ser efetiva. O conjunto de ideias discutidas ao 

longo do trabalho certamente não consegue esgotar o pensamento sobre a redefinição conceitual 

das instituições de Justiça penal, mas produz como uma teoria crítica, a possibilidade de abrir o 

olhar para uma mudança que precisa ocorrer. A redefinição aqui é uma proposta embrionária e 

deve ser pensada como fonte de inspiração para fortalecer a conceituação, buscando fomentar 

melhores práticas que possam conduzir ao aprimoramento da Justiça. Diante disso, esta produção 

carrega consigo um primeiro momento, um encaminhamento para mudança que se segue de outras 

etapas, as quais ocorrerão somente a partir do esclarecimento e pragmaticamente com propostas e 

efetivas ações, a serem realizadas tomando o eixo de uma Justiça em crise que precisa de 

mudança. 

Portanto, o Sistema de Justiça Penal somente possuirá coerência racional e efetividade 

prática se a sociedade alcançar o direito mais importante de todos que é dar a cada indivíduo da 

sociedade a confiança de exercer livremente seus direitos em geral em toda sua plenitude. Por fim, 

o presente trabalho constitui um alerta e também um ponto de partida para pensar sobre o direito 

de punir, a impunidade e a redefinição do sistema penal brasileiro. 
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