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“Saudade é cor em preto e branco.
Saudade é uma viagem ao 

inesperado.
À vida que se foi. 

À que se tem medo de viver.
À que não se viverá. 

Saudade é o choro da criança.”
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SAUDADE 

O tempo para, e assalta a mente.
A mente vagueia.

Rodeia.
Põe-se a vista num universo de sentimentos 
opostos, como alimentos impostos à alma.

Alma que cresce...
Tempo que passa...

Saudade que fica!
E a tal saudade?  O que seria? 

Saudade é dor e nostalgia.
Saudade é melancolia.

Saudade é o cheiro de bebê no colo da mãe.
Saudade é o medo do porvir. 

Saudade é ouvir “aquela cantiga”, cantada 
pela pessoa amada.

Saudade é a bola dos amigos,
O ralho dos pais,

O café posto na mesa,
O canto do sabiá,

A música de época,
Do tempo em que não sabia tanto sobre... 

Saudade.
Saudade é o carinho de quem partiu.

Saudade é a voz que se calou.
Saudade é aquele vento que uivou e cresceu, 

tornando-se um furacão.
Vento que o tempo arrefeceu, e que hoje 

aquece o coração como brisa que sempre foi.
Saudade é um “eu te amo”.

Um “te perdoo”.
Um “me deixa”.

Um... “voltei”.
Saudade é um beijo calado, roubado.

Um olhar de lado, repleto de significado 

que só a intimidade pode decifrar. 
Saudade é cor em preto e branco.
Saudade é uma viagem ao inesperado.
À vida que se foi. 
À que se tem medo de viver.
À que não se viverá. 
Saudade é o choro da criança.
Saudade é o leite derramado do peito.
Saudade é a frase que ecoa no ouvido do surdo.
Saudade é a palavra na boca do mudo.
Saudade é a areia escorrendo por entre os dedos 
quando as mãos já não podem fazer mais nada, 
para que se evite a tal... Saudade. 
Saudade, para o poeta, é: “amor em forma de 
lembrança”.
Amor vivido com intensa alegria.
Ou então, saudade nem mesmo existiria. 
Dê à saudade a dignidade merecida. 
Chore e sorria.
Pouco importa o tempo.
Sem qualquer autopiedade, pois saudade e idade 
andam juntas.
Ensinam juntas, e juntas se vão para a divindade.
Retornam para quem as criou.
Será que encontrarei Deus em minha saudade? 

Autor: 
Harley Wanzeller 

Publicado no livro “Janelas da Alma: Os escritos 
de um poeta politicamente incorreto” 

Visite: www.poesiajanelasdaalma.com.br 

*O autor é Juiz do Trabalho em Marabá e Poeta.
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EDITORIAL

Nem arrastar um menino pelas ruas nos arrasta para as ruas...
Alexandre Garcia

Poderíamos cair no lugar comum e repetir a reclamação que já foi justa de que existe uma 
omissão geral: que as coisas repercutem por um tempo, depois são esquecidas e nada se 
faz.  Alexandre Garcia estava certo em 2007, quando fez o comentário em epígrafe acerca 
do abominável assassinato do menino João Hélio, arrastado pelas ruas por celerados que 
assaltavam e não deixaram a mãe acabar de soltá-lo do cinto de segurança. Naquela época 
parecia que todo mundo estava anestesiado e que a ditadura do politicamente correto 
impedia que se rompesse com a espiral do silêncio...

A obra “O Massacre dos Inocentes” lembra bem esse triste episódio e também muitos 
dos que ocorreram antes e depois. Dedicamos esta edição ao menino João Hélio. 12 anos 
se passaram e ainda há impunidade, e premiada, no caso...

Mas em 2013 algo aconteceu... Um milagre. A Sociedade despertou: as redes sociais 
foram pontífices desse milagre.  Foi às ruas recusando a adesão de políticos, militantes 
e outros manipuladores de sempre e mudou sua postura: inclusive salvando aquele que 
existe para protegê-la, O Ministério Público: uma votação perdida foi invertida pelas 
ruas e o MP pôde continuar a investigar... Sem isso sequer haveria lava-Jato nos termos 
em que aconteceu. Sem isso, ainda estaríamos sob a ditadura do politicamente correto.  
Claro, não houve uma solução, mas a semente da luta contra a bandidolatria, contra o 
democídio, contra a corrupção e contra a impunidade em geral fora lançada...

A preocupação com a impunidade fez com que, no ano de 2017, magistrados e membros 
do Ministério Público, cientes de seu papel na persecução penal e na distribuição 
simétrica da justiça, se unissem e criassem o Movimento de Combate à Impunidade 
– MCI. Aliás, 2017 foi um marco na mobilização dos profissionais do Direito contra a 
impunidade: artigos, livro, manifestos e eventos iniciaram uma nova era.
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A dogmática reinante, segundo a qual o criminoso é uma “vítima” das desigualdades 
e os direitos humanos apenas se voltam à vedação de práticas estatais, faz com que a 
sociedade se veja à mercê da ação indiscriminada de criminosos, tanto comuns como 
de “colarinho branco”.

Necessário conscientizar, tanto a sociedade como quem atua nos meios jurídicos e 
acadêmicos, que o móvel do crime, em qualquer esfera social, é a intenção de gerar 
benefícios. O criminoso, tanto na esfera da corrupção como do crime violento, 
decide delinquir após examinar as vantagens decorrentes de sua ação, numa avaliação 
de custo X benefício.

A impunidade reinante incentiva a prática delituosa. O tratamento diferenciado 
entre a vítima do delito e seu autor, bem como o laxismo da legislação, atuam como 
fatores de incentivo à atuação criminosa.

A necessidade de busca de mudanças de paradigmas e de normas legais faz com que o 
Movimento de Combate à Impunidade lance sua primeira revista: a Revista Jurídica 
do Combate à Impunidade.

Buscamos, com essa edição, avançar na luta contra a impunidade em todas as esferas, 
para a construção de um país melhor.

Bandidolatria mata!
Impunidade mata!

Desencarceramento mata!
Garantismo mata!

Flávia Ferrer

Procuradora de Justiça do MPRJ, e Presidente do Movimento de Combate à 
Impunidade.
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1
MANIFESTO 
HISTÓRICO

“Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas”
Victor Hugo
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Bandidolatria mata.
Desencarceramento mata.

Impunidade mata”.

Fartos de tanta desfaçatez, de tanta hipocrisia e, 
principalmente, de tanta Bandidolatria e Democí-
dio, mais de 300 operadores do Direito lançaram o 
primeiro manifesto contra a impunidade.

Ele foi reverberado pelo renomado  Percival 
Puggina, e publicado em sites e blogs de todo o 
país. As críticas que recebeu foram uma honra e 
uma lisonja diante das origens que tiveram.

Ele deu origem a outro, que ampliou a temática, 
tratando de outros pontos terríveis de nossa 
lamentável política criminal, e esse movimento 
de inconformismo com o status quo acabou 
levando ao famoso manifesto dos 6 mil (juízes 
e promotores) pela efetivação da prisão em 
segundo grau cujo efeito foi imediato.

Esses manifestos históricos constituem um 
marco na quebra da espiral do silêncio que, 
combinados com outros artigos constantes desta 
revista, seminários, eventos e cursos, inclusive 
alguns deles organizados pelo MCI – Movimento 
de Combate à Impunidade, têm como escopo 
identificar, estabelecer profilaxias e tratamento 
para esta “doença” chamada impunidade.   Eis 
o Manifesto dos 300 (sem as assinaturas, que 
podem ser vistas na internet):
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MANIFESTO DOS 300:

Manifesto sincero ao povo brasileiro de alguns profissionais do Direito
realmente preocupados com as Vítimas e a segurança pública.

VOCÊ TEM SIDO ENGANADO!!!

Nós, operadores do Direito realmente preocupados com a segurança pública, com o 
direito de ir e vir das pessoas, com a vida das pessoas de bem e não só dos bandidos, 
preocupados especialmente com as vítimas e não só com seus algozes, queremos revelar 
certas verdades a você, cidadão que sustenta o Estado e tem se enganado com ele e com 
certas entidades, certos professores, certos “especialistas” e outros que parecem não 
querer que você saiba de certas coisas. Mas você saberá agora que muita coisa do que você 
tem sido induzido a pensar NÃO É VERDADE! VOCÊ TEM SIDO ENGANADO!

Você pensa que estão fazendo um novo código penal para diminuir a IMPUNIDADE 
e melhorar a segurança pública, mas o que está em andamento torna a LEI PENAL 
MAIS BRANDA e ainda dá salvo-conduto a desordeiros e terroristas fazerem o que 
quiserem sem responderem na Justiça. É O QUE ELES CHAMAM DE REFORMA 
DO CÓDIGO PENAL: QUE SÓ VAI AUMENTAR A IMPUNIDADE…

Você pensa que estão preocupados com os crimes nas ruas, os assassinatos, os assaltos, 
com a impunidade, mas eles estão tentando tirar criminosos perigosos da prisão 
e colocá-los nas ruas, aumentando o perigo para os cidadãos e alegando presídios 
cheios, enquanto ao mesmo tempo são contra construir novos presídios parecendo 
que querem continuar a ter a mesma alegação pra continuarem soltando. É O QUE 
ELES CHAMAM DE DESENCARCERAMENTO: BANDIDOS SOLTOS E VOCÊ 
PRESO EM CASA COM MEDO, OU CORRENDO RISCO NA RUA.

MANIFESTO HISTÓRICO  MANIFESTO DOS 300
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Você pensa que eles se preocupam com sua vida, mas criaram uma audiência que 
resultou no aumento daqueles casos em que o marginal perigoso é imediatamente solto 
e faz outras vítimas nos dias seguintes. É O QUE ELES CHAMAM DE AUDIÊNCIA 
DE CUSTÓDIA.

Você pensa que estão fazendo mudanças no Código de Processo Penal para que ele 
facilite a apuração da verdade, e que se evite impunidade, e que se evite o deboche 
da justiça, e que se dê algum consolo à família das vítimas. Mas o que estão fazendo 
é PROIBIR que o Ministério Público possa expor certas verdades. É colocar número 
par de jurados e decretar que o empate pode absolver, para aumentar as chances 
de salvar assassinos. É permitir que a defesa fale duas vezes enquanto o MP só 
fala uma. É proibir que se leiam depoimentos do inquérito que foram produzidos 
antes das testemunhas serem ameaçadas, antes delas estarem com medo, antes 
delas serem compradas… É O QUE ELES CHAMAM DE PROCESSO PENAL 
DEMOCR ÁTICO: DEVIAM CHAMAR DE PROCESSO PENAL DEMOCIDA 
(AQUELE QUE EXTERMINA O POVO).

Você pensa que estão fazendo uma lei para evitar o abuso de autoridade de qualquer 
um, mas ELES ESTÃO MESMO É FAZENDO UMA LEI QUE SÓ ATINGE 
PROMOTORES, POLICIAIS E JUÍZES e voltada a garantir que qualquer criminoso 
faça represálias sem fundamento contra quem ousar promover justiça. É O QUE ELES 
CHAMAM DE NOVA LEI DO ABUSO DE AUTORIDADE: SÓ VAI ATINGIR A 
AUTORIDADE QUE ATUA DE FORMA JUSTA E EFICIENTE.

Você pensa que eles querem Democracia e Justiça, mas eles criam uma proposta de 
Lei, VIOLANDO A CONSTITUIÇÃO, para punir promotores e juízes que deles 
discordarem, acusando-os da indefinida conduta – que serve pra tudo, quando 
se quiser—de violar prerrogativas da classe– e ainda permitindo que, contra a 
Constituição, uma corporação possa fazer procedimentos inconstitucionais contra 
promotores, juízes e policiais. É O QUE ALGUNS CHAMAM DE GARANTIR 
AS PRERROGATIVAS DA CLASSE: PARA QUE SE POSSA CONSTRANGER 
PROMOTORES, JUÍZES E POLICIAIS E DEIXÁ-LOS COM MEDO DE 

REVISTA JURÍDICA DO COMBATE À IMPUNIDADE Nº1 ESTUDOS EM HOMENAGEM AO MENINO JOÃO HÉLIO



15

CONTRARIAREM VOLUNTARISMOS ILEGAIS E CHICANAS E TORNA A 
CLASSE A MAIS PODEROSA E DIFERENCIADA DO PAÍS…

Você pensa que eles querem garantias para você, cidadão, mas eles só querem que 
não haja punições de verdade, só querem garantir criminosos… É O QUE ELES 
CHAMAM DE GARANTISMO, NO BRASIL: QUE TEM GERADO CADA VEZ 
MAIS IMPUNIDADE DA FORMA QUE APLICAM.

Enfim, você pensa que eles querem te proteger, mas QUASE TODAS AS MEDIDAS 
SÃO PARA PROTEGER CRIMINOSOS E GARANTIR IMPUNIDADE.

Pelas obras e pelos frutos você verá melhor quem é quem: PRESTE SEMPRE 
ATENÇÃO. Em breve falaremos mais, revelaremos mais, explicaremos mais. Este é 
só o primeiro dos manifestos.

“Quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas” 
(Victor Hugo)

Bandidolatria mata.
Desencarceramento mata.
Impunidade mata”.

MANIFESTOS HISTÓRICOS  MANIFESTO DOS 300
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ARTIGOS 
INÉDITOS

2

Esta segunda seção da revista é a de natureza mais tradicional 
em revistas jurídicas: conta com artigos de cunho científico, 

inéditos, todos voltados, em essência, ao combate à impunidade, 
que é a tônica da revista e de nosso movimento.
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ESTADO DE INSEGURANÇA 
E O DIREITO PENAL DO INIMIGO

MÁRCIO SCHLEE GOMES

Promotor de Justiça/RS. Especialista em Direito Constitucional. Mestre em 
Ciências Juridico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

RESUMO: O presente artigo busca analisar a problemática da segurança pública 
como um direito fundamental dos cidadãos, sonegado na realidade atual à sociedade 
brasileira, com dados caóticos de aumento de criminalidade, fazendo um paralelo da 
possível aplicação da concepção de “Direito Penal do Inimigo” de autoria do jurista 
alemão Günther Jakobs, com a discussão sobre os reflexos na questão das penas e 
medidas de segurança, juízo de culpabilidade e juízo de periculosidade no contexto 
do direito penal brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Segurança Pública. Culpabilidade. Direito 
Penal do Inimigo.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Criminalidade violenta e insegurança pública. 3. Direito 
fundamental à segurança. 4. Direito Penal do Inimigo: a visão de Jakobs. 5. Penas e 
Medidas de segurança: algumas reflexões sobre o atual sistema. 6. Culpabilidade e 
periculosidade: culpáveis e inimigos? 7. Conclusões

2.1
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1. INTRODUÇÃO

A situação da criminalidade no Brasil ultrapassa o índice do tolerável há muito tempo. 
A reforma da parte geral do Código Penal e a nova Lei de Execuções Penais, em 
1984, buscaram uma modernização da legislação frente aos novos desafios da seara 
político-criminal. Posteriormente, diversas modificações legislativas foram lançadas 
no sentido de adaptar a lei penal à realidade.

Entretanto, o que se viu foi apenas o grande aumento dos crimes, violentos ou não, 
chegando à absurda casa dos milhares. A sociedade passa por uma grande crise ética e 
moral, com uma flagrante inversão de valores, que acaba por gerar uma cada vez maior 
onda de criminalidade1.

No presente estudo, busca-se analisar a situação caótica de insegurança pública e 
a necessidade de identificar ferramentas específicas que possam contribuir para a 
diminuição de certa espécie de delitos e, sobretudo, a garantia de realização de justiça 
no caso concreto.

Nos tempos atuais, em que muito se fala em “intervenção mínima” na área do Direito 
Penal2, com uma concepção apoiada no descrédito da pena privativa de liberdade, 
observa-se uma total ineficácia do sistema penal em inúmeras áreas específicas, fator 
que favorece ainda mais a sensação de impunidade.

O Direito Penal deve manter firme seu poder sancionador, sob pena de gerar a 
descrença no poder punitivo estatal como forma de realização de justiça. E, no Brasil, 

1     Ver o Atlas de Violência 2018 que aponta que a taxa de homicídios no Brasil supera em 30 vezes a da Europa: 
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/atlas-da-violencia-2018/.

2     ALBRECHT, Peter-Alexis. Criminologia: uma fundamentação para o Direito Penal. Tradução de Juarez 
Cirino dos Santos e Helena Schiessl Cardoso. Curitiba: ICPC; Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

 2.1 ESTADO DE INSEGURANÇA E O DIREITO PENAL DO INIMIGO  MÁRCIO SCHLEE GOMES
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é o que se vê, em que a maioria dos crimes não são solucionados ou, por outro lado, as 
sanções penais são aplicadas a toda espécie de de criminosos sem a devida adequação 
à realidade de cada um deles, sejam delinqüentes primários, reincidentes ou habituais.

Nesse ponto, quem sabe deva ser melhor estudada a teoria do “Direito Penal do Inimigo”, 
da lavra do jurista alemão Günther Jakobs, o qual, já em 1985, trazia à discussão a 
necessidade de diferenciação da punição de criminosos extremamente perigosos 
como os terroristas, havendo uma ponderação sobre aspectos da culpabilidade ou 
periculosidade do agente3.  

Em um país que em ocorrem mais de 60 mil homicídios num ano, 50 mil estupros e 
milhares de roubos e furtos, um tratamento penal que cultua a pena mínima legal4, 
benesses indistintas para criminosos como regime semiaberto e aberto, saídas 
temporárias, visitas íntimas, cumprimento de 1/6 da pena para homicidas, assaltantes 
e ladrões, não há outra conseqüência se não o caos do sistema5.

A sociedade tem direito à segurança pública. É garantia individual elencada no art. 
5º, “caput”, da Constituição Federal. O Estado não pode ser omisso. Há o dever de 
atender esse direito dos cidadãos, sobretudo, das vítimas de crimes, de modo a ser 
realizado o direto de punir, dentro dos parâmetros legais, mas de forma justa e eficaz. 
A desproporcionalidade entre crimes e penas no Brasil é flagrante. Isso deságua em 
plena injustiça e descrença.

A discussão, diante de dados concretos, portanto, se faz totalmente necessária, não se 

3     JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. Tradução de André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

4     Veja-se, nesse sentido, a bem lançada crítica de NUCCI ao referir a necessidade de ser repensada a jurisprudência 
dos tribunais que acaba sempre por desconsiderar a situação específica dos casos concretos e mantém, de modo 
reiterado, a pena mínima ou perto do mínimo legal para as mais distintas situações: NUCCI, Guilherme de Souza. 
Individualização da pena. 3. ed. São Paulo: RT, 2009.

5     Ver os dados em: https://www.mapadaviolencia.org.br/.

ARTIGOS INÉDITOS
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podendo rechaçar as idéias de Jakobs sem conhecê-las e, quem sabe, após uma análise 
adequada, poderá ser possível inseri-las num contexto tão violento e desproporcional 
como o brasileiro. 

2. CRIMINALIDADE VIOLENTA E INSEGURANÇA PÚBLICA

Os dados sobre a violência e criminalidade no Brasil são assustadores. Os números 
são superiores a qualquer país que esteja em situação de conflito deflagrado. Não é 
possível a comparação com países desenvolvidos da Europa ou América do Norte. 
Mesmo que se pegue os sistemas penais e processuais penais destes países como base, 
deve-se levar em conta que o grau de criminalidade no Brasil não tem como ser posto 
em equiparação, pois a desproporção é total.

Enquanto no Brasil há mais de 60 mil homicídios dolosos em um ano, como ocorreu 
em 2017, em países da Europa não houve nem 1% por cento disso, não chegando a 
600 homicídios6. Assim, a medida da criminalidade, a violência em nosso país, é 
algo totalmente fora de controle. As pessoas não podem sair nas ruas, correndo risco 
concreto de serem roubadas, com emprego de arma de fogo, ou terem a sua vida ceifada 
na mão de delinquentes, muitos deles reincidentes específicos, que vivem do crime.

Há, portanto, um quadro de evidente insegurança pública. Além das medidas do Poder 
Executivo com sua ação de polícia, seja na investigação dos crimes ou do policiamento 
ostensivo das ruas, não se pode perder de vista e deixar o Direito Penal numa ilha, 
como se nada tivesse a ver com esse quadro caótico.

6     Conforme GOMES, Márcio Schlee. A prova indiciária no crime de homicídio: lógica, probabilidade 
e inferência na construção da sentença penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016, págs. 20-21. Ver 
também em, quanto aos índices alemães: ROXIN, Claus; ARZT, Günther; TIEDEMANN, Klaus. Introdução 
ao Direito Penal e ao Direito Processual Penal. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2007.
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O Mapa de Violência, em estudo sobre o número de homicídios por armas de fogo no Brasil, 
registra que de 1980 a 2016 foram assassinadas quase um milhão de pessoas7. O número é 
chocante. Além disso, conforme estudos realizados para determinação do número de casos 
elucidados a conclusão é alarmante: nem 8% dos casos chegam a identificação da autoria.

Como se pode ver, os números são elevadíssimos, algo que mesmo ao longo de tantos anos 
não levou a uma política criminal mais eficiente, havendo poucas iniciativas no campo do 
Direito Penal com sucesso em relação a tamanho incremento da criminalidade.

As legislações de viés mais firme e rigoroso acabaram por ser deixadas de lado pela 
jurisprudência dos tribunais superiores, como ocorreu no caso da Lei dos Crimes 
Hediondos (Lei n.º 8.072/90) ou na Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/06), em que o Supremo 
Tribunal Federal entendeu como inconstitucional o regime integralmente fechado ou 
permitiu a pena de prestação de serviços à comunidade para traficantes de drogas. Com 
isso, vários homicidas, estupradores, latrocidas tiveram progressão de regime com um sexto 
da pena e, igualmente, traficantes que fazem parte de um grande esquema criminoso sendo 
condenados a penas alternativas, algo sem qualquer caráter intimidador, não cumprindo 
quaisquer das finalidades da pena. 

Nessa grande massa de delinquentes, não se perde vista que há criminosos com longa 
ficha criminal, que vivem do crime ou são extremamente frios e perigosos, representando 
a sua soltura um efetivo risco à segurança pública e, além disso, uma demonstração de total 
fraqueza do Estado diante do crime. 

A legislação branda e a jurisprudência laxista8, tudo para tentar amenizar o problema 
carcerário, de sua falta de estrutura, vem gerando a total descrença no sistema de justiça 

7     Ver os dados em: https://www.mapadaviolencia.org.br/.

8     Ver: DIP, Ricardo; MORAES JR., Volney Côrrea Leite de. Crime e castigo: reflexões politicamente 
incorretas. 2 ed. São Paulo: Millennium, 2002; PESSI, Diego; SOUZA, Leonardo Giardin de. Bandidolatria e 
democídio. São Luís: Resistência Cultural, 2017.
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criminal, nas instituições, fator que fomenta, diretamente, o crescimento dos índices de 
criminalidade, o que representa o aumento da insegurança pública.

3. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA

A política criminal tem como função orientar as metas que devem ser traçadas 
pelo Direito Penal. A legislação penal de um país segue, sem dúvida, as prioridades 
elencadas nos debates e definições que são tomadas pelos congressistas e que são 
inseridas na lei, como forma de traçar as metas de um país na busca de efetivar o 
combate à criminalidade.

Por mais que se busque amenizar tais conceitos, não resta dúvida que a legislação 
penal tem a função de adotar medidas que arrefeçam a prática de crimes, a partir 
da execução primordial de sua missão preventiva e retributiva9. O Estado tem o 
monopólio do direito de punir, o que evita o exercício da horrenda justiça privada 
(justiça pelas próprias mãos), impondo-se, em um Estado democrático de Direito, 
a proporcionalidade na tipificação de crimes e cominação de penas, bem como a 
previsão de garantias necessárias que afirmem um processo criminal justo.

Entretanto, como se pode observar acima, em um país que os números da criminalidade 
superam, com clareza solar, o mínimo aceitável em qualquer lugar do mundo, verifica-
se uma evidente negligência ao direito fundamental à segurança insculpido como 
garantia inalienável a todos os cidadãos10.

9     ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução de Luís Greco. 2ª ed. Rio de Janeiro, 2008.

10     CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003; FREITAS, André Guilherme Tavares de. Tutela penal do direito à vida. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.

 2.1 ESTADO DE INSEGURANÇA E O DIREITO PENAL DO INIMIGO  MÁRCIO SCHLEE GOMES



24

Na presente análise não cabe discorrer sobre a falta de estrutura e efetivo policial, 
capaz de impedir crimes pela presença ostensiva de policiais nas ruas ou o 
trabalho investigativo da polícia judiciária. São situações que, obviamente, são de 
responsabilidade direta do Estado e nas quais há uma clara omissão e dificuldade 
que gera consequências diretas para aumento da criminalidade. Assim, mesmo que 
não justifiquem na totalidade, também contribuem os problemas sócio-econômicos 
e a falta de educação da população. Essas situações, cabe ressaltar, em nada afastam 
a necessidade de um Direito Penal que atue com eficácia e efetividade, mesmo com a 
insuficiência desses outros fatores que contribuem para o fomento da criminalidade. 

O Direito Penal tem grande relevância nesse contexto para tipificar condutas como 
criminosas e, sobretudo, pela cominação de penas efetivas que representem a 
realização de justiça no caso concreto.

Sem dúvida, nesse aspecto, há um papel do Direito Penal que se relaciona, sim, 
diretamente, com a questão da segurança pública11. Ausência de tipificações, legislação 
branda, amena, penas mínimas, decisões benevolentes dos tribunais descaracterizando 
a essência punitiva das leis, todos esses fatores dizem respeito diretamente respeito a 
medidas de segurança pública.

O tratamento penal aos criminosos, incluindo, menores de idade (adolescentes), não 
tem como ser desvinculado da questão ligada à política criminal que é o norte da busca 
de determinar quais os caminhos para a diminuição dos índices de criminalidade.

Por isso, o Direito Penal deve ser uma ferramenta que se insere nesse contexto e 
impõe-se sua utilização como um mecanismo para que as finalidades preventivas 
sejam alcançadas, além da realização efetiva de justiça em um processo criminal12.

11     SAMPAIO, Jorge Silva. O dever de proteção policial, de direitos, liberdades e garantias. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2012.

12     JAKOBS, Günther. Schuld und prävention. Tübingen: JCB Mohr, 1976; MIR PUIG, Santiago. Direito 
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4. DIREITO PENAL DO INIMIGO: A VISÃO DE JAKOBS

A teoria do Direito Penal do Inimigo (Feindstrafrecht), lançada pelo jurista alemão 
Günther Jakobs, representa uma tentativa de promover uma discussão aprofundada 
sobre a questão penal em situações caóticas, extremamente perigosas, se mereceriam 
o mesmo jogo de regras de um Direito Penal em situações de normalidade no convívio 
social, com reflexos diretos para análise de aplicação de um juízo de culpabilidade ou um 
juízo de periculosidade, de maneira a ser proposta uma pena ou medida de segurança.

Com suporte filosófico em Kant e Hobbes, defende que pela quebra do dever de seguir 
as regras para um convívio pacífico em sociedade, determinadas pessoas que vivem 
para o crime e não se deixam obrigar pelas leis, representando uma ameaça constante 
aos outros, não podem ser tratadas como cidadãos, pois, deliberadamente, e de modo 
reiterado, agem contra o mínimo possível de respeito à vida e demais direitos dos outros.

Na leitura filosófica, Jakobs demonstra que essas pessoas são denominadas “inimigas”13. 
Exemplifica com a situação dos terroristas. Como o Direito Penal lida com uma “não-
pessoa”, que chega ao ponto de correr o risco de morrer junto com as outras dezenas 
ou centenas de vítimas que buscará fazer quando da prática de seu ato criminoso e 
terrorista? Há possibilidade de aplicação de uma pena que siga os caminhos naturais 
sedimentados pela doutrina jurídico-penal para formação de um juízo de culpabilidade 
com previsão de aplicação de pena para que se tenha a satisfação de seus efeitos e 
finalidades retributivas e preventivas? 

Penal: fundamentos e teoria do delito. Tradução de Cláudia Viana Garcia e José Carlos Nobre Porciúncula 
Neto. São Paulo: RT, 2007. .

13     JAKOBS, Günther. Sobre a teoria penal do direito penal do inimigo. In: AMBOS, Kai; BÖHM, María 
Laura. Desenvolvimentos atuais das ciências criminais na Alemanha. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013; 
Silva Sanchez, reconhecendo a importância da posição de Jakobs fala do “inimigo inserido no que denomina 
de “Direito Penal de terceira velocidade” (SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal: 
aspectos da política criminal nas sociedades pós-industriais. Tradução de Luis Otávio de Oliveira Rocha. 
2ª. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 193).
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A resposta para Jakobs é negativa e ressalta que seria ingênuo acreditar que nesses casos 
poderia ser possível ter um criminoso dessa espécie seguindo a idéia de “fidelidade ao 
direito”, passível de um juízo de culpabilidade.  

Como observa, “quem não presta uma segurança cognitiva suficiente de um 
comportamento pessoal, não só não pode esperar ser tratado ainda como pessoa, mas 
o Estado não deve tratá-lo, como pessoa, já que do contrário vulneraria o direito à 
segurança das demais pessoas”14. A questão, assim, insere-se na incapacidade cognitiva 
do autor do delito que não se ajusta ao convívio social e representa perigo efetivo e 
concreto aos demais, à segurança da comunidade. 

São dois pólos distintos, em que se fala no Direito Penal do Cidadão e Direito Penal do 
Inimigo. No direito relacionado aos cidadãos, há a idéia do entendimento da punição 
e, a partir disso, uma conduta futura que compreenda que aquele comportamento 
criminoso anterior será respondido com um mal, no caso, uma pena. 

O agente, assim, tendo a consciência da ilicitude de seu ato e lhe é exigível conduta 
diversa na mesma situação, deverá, diante da pena, não voltar a cometer crimes. É a 
lógica da formação de um juízo de culpabilidade, sendo a pessoa imputável. Já quanto 
aos inimigos, a situação é diversa. Um criminoso violento, habitual, que vive do crime, 
como um serial killer, um assassino profissional, os membros de facções criminosas que 
matam seus adversários sem piedade, ou mesmo, no exemplo de Jakobs, os terroristas, 
esses agem de modo consciente com intuito único de delinqüir, produzir mais vítimas, 
o que gera um verdadeiro caos social com total insegurança pública. Nesses casos, o 
critério da periculosidade passa a ser a tônica. Não há possibilidade de constranger 
pela pena com esperança de recuperação ou juízo crítico do criminoso. Por isso, cai-se 
na concepção de “custódia de segurança” em razão da periculosidade do agente15. 

14     JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. Tradução de André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 42.

15     JAKOBS, Günther. Sobre a teoria penal do direito penal do inimigo. In: AMBOS, Kai; BÖHM, María 
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Nesse ponto, a discussão trava-se no campo da aplicação de penas ou medidas de 
segurança ou, mesmo, como veremos, em sua cumulação a depender do caso concreto.

A crítica lançada a Jakobs, principalmente quando a matéria veio novamente à 
tona após o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001, nos Estados 
Unidos da América, com vários doutrinadores atacando-a como inaceitável, 
como antidemocrática, que não aceitariam a utilização do termo “inimigo16”, essa 
diferenciação, podem ser debatidas, mas, sobretudo, em lugares do mundo em que a 
criminalidade possui índices plenamente suportáveis, como Alemanha, França, Países 
Escandinavos, Inglaterra, Espanha, Portugal e até mesmo Estados Unidos, Canadá, 
Austrália, Nova Zelândia, dentre tantos outros. 

Agora, no contexto brasileiro constata-se uma criminalidade avassaladora e total 
insegurança publica, inexistindo um sistema penal que resguarde as pessoas de 
atentados diários de verdadeiros predadores habituais, que vivem do crime e para 
o crime, agindo de modo cruel e violento. Facções criminosas com exército de 
delinqüentes mutilam pessoas, seqüestram, estupram, matam, agem com violência 
reiterada, mesmo ostentando várias condenações criminais anteriores. Agem como 
verdadeiros terroristas. Com o domínio do narcotráfico por quase todo país, situações 
como ocorriam na Colômbia, protagonizadas pelo Cartel de Medellín, comandas por 
Pablo Escobar, são hoje uma triste realidade no Brasil.

Então, há, sim, criminosos irrecuperáveis, alguns que possuem grave psicopatia, 
sociopatia17, que não podem ser punidos com sanções brandas ou que partam do 

Laura. Desenvolvimentos atuais das ciências criminais na Alemanha. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.

16     SCHÜNEMANN, Bernd. Derecho Penal contemporâneo: sistema y desarrollo, peligro y limites. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2010.

17     TRINDADE, Jorge; BEHEREGARAY, Andréa; CUNEO, Mônica Rodrigues. Psicopatia: a máscara da 
justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009; PÁDUA, Cláudia Maria França. O criminoso e seu juízo...
existe prazer em matar? Belo Horizonte: Líder, 2008.

 2.1 ESTADO DE INSEGURANÇA E O DIREITO PENAL DO INIMIGO  MÁRCIO SCHLEE GOMES



28

mesmo pressuposto aplicado para cidadãos que não estão nessas condições. Pegue-
se o caso de um “serial killer”. Com uma condenação maior de 200 anos, por vários 
homicídios, somente poderá cumprir 30 anos de prisão, conforme previsto no artigo 
75 do Código Penal. Após, será obrigatoriamente posto em liberdade, mesmo com o 
prognóstico de voltará a matar caso esteja em liberdade. 

O critério da periculosidade e das custódias de segurança, portanto, devem ser 
novamente discutidos no sistema brasileiro, que, simplesmente, em 1984, rechaçou 
o sistema “duplo binário” ou dualista e deixou a situação estanque, dividida 
obrigatoriamente, abrindo mão da realidade, de situações gravíssimas que desafiam a 
justiça nos casos concretos.

A teoria de Jakobs, assim, deve ser melhor estudada e, sim, respeitada, pois possui 
sólida base filosófica, bem como traz a necessidade de reflexão sobre o tratamento 
penal adequado para criminosos extremamente perigosos. O Estado deve garantir a 
segurança de todos os cidadãos e não pode se omitir na tutela dos direitos das pessoas, 
inclusive, não permitindo que autores de crimes contumazes, violentos, perversos e 
habituais, tenham o seu elevado grau de periculosidade negligenciado18.

Se em determinados países a situação pensada por Jakobs seria um tanto radical, como 
aponta Schünemann19, por exemplo, não se pode perder de vista que a situação brasileira 
é gravíssima e o Direito Penal para essa espécie de criminoso, de alta periculosidade, 
equiparável à figura de um terrorista, não pode ser aplicado da mesma forma que, 
mesmo que seja um crime violento, mas por autores que possuem capacidade cognitiva 
para cumprir uma pena e retornar ao convívio social sem representar risco concreto à 
segurança das pessoas em sociedade.

18     SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Tradução de Luis Otávio de Oliveira Rocha. 2ª. ed. São Paulo: RT, 2011.

19     SCHÜNEMANN, Bernd. Derecho Penal contemporâneo: sistema y desarrollo, peligro y limites. Buenos 
Aires: Hammurabi, 2010.
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E Jakobs pondera que isso não constitui violação de direitos humanos universalmente 
reconhecidos, mas, sem dúvida, um tratamento para “inimigos” expressos da 
sociedade, perigosos, em que já não se fala em aplicação de pena para “culpáveis” 
(cidadãos), porém, para inimigos.  

5. PENAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O ATUAL SISTEMA

No sistema brasileiro, após a reforma da parte geral do Código Penal, em 1984, houve 
a adoção do sistema vicariante, com a previsão de pena para os imputáveis e medida 
de segurança para os inimputáveis20. Para os casos de semi-imputabilidade há a 
possibilidade de aplicação de pena ou medida de segurança, porém, sem a possibilidade 
de cumulação, conforme artigo 26, “caput”, e parágrafo único, do Código Penal.

Assim, restou afastada a possibilidade de aplicação do chamado sistema “duplo binário”, 
com possibilidade de haver pena e medida de segurança no caso concreto, de modo 
cumulativo.

Falava-se, à época, ou seja, há quase 40 anos, que eram pouquíssimos casos que 
ensejavam a aplicação do duplo binário, sem dizer as críticas sobre a imprecisão dos 
conceitos, sobretudo a necessidade de verificação de cessação de periculosidade após 
o cumprimento de determinado período de pena privativa de liberdade.

Entretanto, no sistema alemão vê-se a previsão dessa possibilidade, como também 
ocorre em Portugal como uma forma parecida na execução penal.

20     FRAGOSO, Heleno. Lições de Direito Penal: a nova parte geral. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1986.
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No § 61 do StGB alemão, há previsão expressa de medidas de segurança, possibilitando 
a internação em estabelecimento de detenção preventiva (die Unterbringung in der 
Sicherungsverwahrung)21. 

No § 66 há os pressupostos para aplicação da medida de segurança: crimes graves 
(contra a vida, integridade corporal, autodeterminação sexual, etc.) e a verificação, no 
final do cumprimento da pena privativa de liberdade, de uma situação que aponta um 
“perigo relevante do sentenciado para a segurança da coletividade”22.

Constatada uma situação grave, de um agente com alto grau de probabilidade de voltar a 
praticar os mesmo delitos, o Estado, mediante uma análise psiquiátrica oficial do acusado, 
terá os mecanismos necessários para que seja resguardado o direito à segurança da população 
frente à liberdade perigosa, quem sabe de resultados nefastos, do indivíduo criminoso. 

É uma questão de ponderação de bens23. O respeito aos direitos fundamentais é tarefa 
essencial em um estado democrático, porém, como é sabido, não há direitos absolutos. 
Diante da constatação de que um condenado, que já tenha cumprido vários anos de 
pena, prestes a ser solto, encontra-se na mesma situação anterior que o levou a delinqüir, 
em casos gravíssimos, é uma verdadeira temeridade e violação do direito à segurança 
da coletividade, liberá-lo, quando, na verdade, na esteira do apontado por Jakobs, é 
enquadrado como um verdadeiro “inimigo”. 

21      DECOMAIN, Pedro Roberto. Código Penal Alemão: tradução, comparação e notas. Porto Alegre: Núria 
Fabris, 2014.

22    KINDHÄUSER, Urs. Strafgesetzbuch. 5.ª ed. Baden-Baden: Nomos, 2013; SCHÖNKE, Adolf; 
SCHRÖDER, Horst. Strafgesetzbuch: kommentar. München: C.H. Beck, 2001.

23     ANDRADE, Manuel da Costa. Sobre as proibições de prova em processo penal. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2013.
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Em Portugal, a matéria vem regulada no artigo 40º e seguintes, do Código Penal. 
Figueiredo Dias24 refere que a pena está ligada à prevenção geral em essência, enquanto 
as medidas de segurança buscam a prevenção especial, diante da periculosidade do 
agente. (p. 128). O sistema de modo geral é monista, porém, há a questão prevista 
no artigo 83º e seguintes, do Código Penal português, com a previsão de uma “pena 
indeterminada”, em que se exige apenas uma quantificação fixa de cumprimento, para 
os chamados “criminosos por tendência”.

Nesse aspecto, cabe ressaltar que, embora Figueiredo Dias, ao comentar o sistema 
português, reconheça as diversas críticas a um sistema dualista (duplo binário), 
principalmente, por haver, apriori, uma possível violação do “princípio da culpa”, em 
que o agente deverá ser punido por “aquele fato” determinado e sua pena representa 
a punição direta por esse crime (Direito Penal do Fato), as coisas não são tão simples 
assim, podendo, em situações complexas e extremas, valer um “postulado do Estado 
de Direito e uma prática criminal eficiente e racional”, como na esteira do que ocorre, 
em muitas situações, com a aplicação do princípio da proporcionalidade, quando há 
um choque entre direitos25. 

Então, cabe ponderar aqui, ao menos, de que falamos em países que se encontram em um 
quadro de criminalidade que está longe até mesmo de 10% da situação brasileira, hoje, 
principalmente, com matadores profissionais ligados a facções criminosas lideradas por 
traficantes de drogas. A mesma coisa em relação a criminosos habituais, extremamente 
perigosos, em que o sistema penal trata no campo da imputabilidade, com o juízo de 
culpabilidade e penas brandas com a possibilidade real de que o autor destes crimes 
retorne ao convívio social sem qualquer avaliação ou possibilidade de continuar recolhido, 
ao menos, até a cessação desse estado de periculosidade concreto. Volta-se ao exemplo 
do serial killer, irrecuperável, não tendo o Estado, hoje, pela legislação penal vigente, uma 

24     FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal: parte geral. Tomo I. 1. ed. brasileira. 2. ed. portuguesa. 
Coimbra: Coimbra Editora; São Paulo: RT, 2007. 

25     FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Temas básicos da doutrina penal. Coimbra: Coimbra Editora, 2001, p. 131.
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alternativa para defesa da coletividade, para garantia da segurança pública, por sinal, 
valor de cunho constitucional. A mesma situação em casos de adolescentes psicopatas e 
violentos, que representam efetivo perigo e são, objetivamente, considerados inimputáveis.

Obviamente, muito teria para ser aprofundado também neste ponto, mas, de certo, 
aqui apenas estamos chamando à atenção para esse problema, que merece uma nova 
reflexão diante do contexto atual de criminalidade e violência no país. 

6. CULPABILIDADE E PERICULOSIDADE: CULPÁVEIS E INIMIGOS?

A definição de culpabilidade e periculosidade, com a conseqüente aplicação de pena ou 
medida de segurança, parece, às vezes, seja no campo teórico, seja no campo prático, 
uma equação fácil com uma pronta resposta. 

Ao criminoso imputável recai o juízo de culpabilidade, em que presente a potencial 
consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, aplicando-se, então, uma 
pena. Já, em relação ao inimputável recai o juízo de periculosidade, sendo aplicada 
medida de segurança26.

Entretanto, mesmo que isso seja útil para a enorme maioria dos casos, quando se 
trata de uma criminalidade em geral, das mais diversas espécies de crimes, a grande 
preocupação toca efetivamente quando se fala em criminosos habituais, perigosos, 
violentos, e como o sistema de justiça criminal poderá responder.

26     KINDHÄUSER, Urs; MAÑALICH, Juan Pablo. Pena y culpabilidad en el Estado democrático de 
derecho. Buenos Aires: B de f, 2011.
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Para que alguém seja punido no âmbito criminal, deve ser respeitado o Direito Penal do 
Fato27. Ou seja, não importa as condições pessoais do agente, mas, sim, que respeitados os 
princípios constitucionais em um processo criminal justo e adequado às regras processuais 
penais, haja provas suficientes de autoria e materialidade quanto àquele delito específico. 
Fora disso, o processo seria antidemocrático e uma afronta a um sistema jurídico racional.

Agora, a aplicação da pena para o autor do crime, no caso concreto, exige a distinção 
específica de cada réu em um processo, com o atendimento das finalidades da pena 
em relação ao agente. Por isso, as penas possuem um mínimo e máximo, sendo que na 
maioria dos crimes há um espaço bastante amplo para o juiz avaliar, especificamente, 
o quantum de pena que deve ser fixado para aquele determinado réu, de modo que seja 
uma sanção penal justa e que se vincule à finalidade preventiva e punitiva da pena28.

No campo da periculosidade dos inimputáveis, o critério é simplesmente o afastamento 
do agente do meio social para que não volte a delinquir, aguardando-se a cessação de 
sua periculosidade pela aplicação da medida29. 

Há a mesma idéia do Direito Penal do Fato, em que deve estar provada a prática de um 
ato típico e ilícito, mas com a verificação da inimputabilidade do agente, sobre quem 
recairá uma medida se segurança.

Mas, como se disse acima, a questão parece simples e matemática, todavia, está longe disso.

27     PALMA, Maria Fernanda. Direito Penal: a teoria geral da infracção como teoria da decisão penal. Lisboa: 
AAFDL, 2013; FIGUIREDO DIAS, Jorge de. Direito Penal: parte geral. Tomo I. 1. ed. brasileira. 2. ed. 
portuguesa. Coimbra: Coimbra Editora; São Paulo: RT, 2007. 

28     ROXIN, Claus; ARZT, Günther; TIEDEMANN, Klaus. Introdução ao Direito Penal e ao Direito 
Processual Penal. Tradução de Gercélia Batista de Oliveira Mendes. Belo Horizonte: Del Rey, 2007.

29     COELHO, Cristina Maria Costa. A doença mental (des) culpada: um modelo de avaliação da 
responsabilidade criminal. Coimbra: Almedina, 2007.
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Em que pese se verifique uma incrível política de “pena mínima” defendida pela 
jurisprudência brasileira, em que crimes apenados, por exemplo, com 12 a 30 de 
reclusão, os critérios acabam sendo iguais para casos distintos, com penas de 12 anos 
e que, dificilmente, não passam de 15 anos, sendo muito difícil, na prática, ver um 
aprofundamento dessas situações específicas para aquele condenado e que sopesem as 
circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. 

Há forte crítica a essa cultura da pena mínima na atualidade, diante dessa criminalidade 
desenfreada, não havendo, já pela própria decisão dos tribunais, a realização de um 
juízo de culpabilidade efetivo e necessário para o caso.

Afora isso, no sistema vigente no Brasil, criminosos de extrema periculosidade, 
imputáveis, acabam, pelas benesses do sistema de execução penal, retornando ao 
convívio social precocemente, momento em que voltar a delinquir. E, neste ponto 
impende destacar: em muitos casos cometem delitos horrendos, hediondos, são 
criminosos psicopatas sem a menor chance de recuperação30.

É exatamente nessa questão que o sistema não consegue acompanhar, dividindo 
de forma absoluta os imputáveis dos inimputáveis e prevendo pena ou medida de 
segurança. No caso dos semi-imputáveis é uma ou outra, de acordo com a avaliação 
judicial, mas segue-se a teoria monista, exclusivamente.

Na teoria de Jakobs31 vê-se a possibilidade de avançar nesse sentido para casos 
pontuais, específicos e totalmente necessários para a realização de justiça no caso 
concreto e proteção da sociedade.

30     TRINDADE, Jorge; BEHEREGARAY, Andréa; CUNEO, Mônica Rodrigues. Psicopatia: a máscara da 
justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

31      JAKOBS, Günther. Fundamentos do Direito Penal. Tradução de André Luís Callegari. São Paulo: RT, 2003.
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A divisão estanque como dois organismos plenamente diferentes e intocáveis não 
traduz a necessidade que surge em casos em que se requer, por uma exigência seja ético-
moral, seja por um princípio de justiça, que um criminoso de alta periculosidade, com 
avaliação psiquiátrica de transtorno grave de personalidade, seja liberado para retornar à 
sociedade, com prognóstico específico de voltará a cometer os mesmo crimes.

Volta-se a ressaltar: seriais killers como o caso do “Maníaco do Parque”, bandidos 
profissionais, estupradores (ou pedófilos), criminosos habituais, em muitos desses 
casos são verdadeiros sociopatas perigosos e irrecuperáveis. Uma pena máxima de 30 
anos poderá ser totalmente insuficiente, se houver, inclusive, a constatação de que o 
condenado voltará a cometer os mesmo crimes32.

A Psquiatria Forense trata do assunto e fala da periculosidade dos psicopatas, 
sociopatas, pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Muitos são 
considerados plenamente imputáveis, sujeitos à pena, ou semi-imputáveis que também 
recebem pena, em certos casos. E muitos destes são avaliados e há conclusão de sua 
altíssima periculosidade e tendência certa de cometer os novos delitos.

Por isso, muito além de um juízo de culpabilidade natural, algumas situações levam à 
conclusão que a decisão tomada em 1984 com previsão absoluta de um sistema monista 
ou vicariante, acaba por deixar, hoje, juízes de mãos atadas frente à periculosidade real 
de determinados autores de crimes, obrigando-se a soltar e liberar um condenado que, 
com toda certeza, representa um perigo real, efetivo, inarredável, à coletividade. Caberá 
apenas esperar o novo crime, a nova vítima. Isto deve ser ponderado, frente às normas 
constitucionais que tutelam a segurança pública e, assim, os bens jurídicos dos cidadãos.

Há, assim, mesmo que haja uma certa reserva quanto ao nome, ‘inimigos”. Inimigos 
que são verdadeiros terroristas, que por uma personalidade deturpada, voltada à 

32     BONFIM, Edilson Mougenot. O julgamento de um serial killer: o caso do maníaco do parque. Niterói: 
Impetus: 2010.
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pratica de crimes, seja por prazer, busca de notoriedade, locupletação financeira, 
narcisismo, ou mesmo psicopatia ou transtornos mentais, cometem seus crimes e não 
se importam com as consequências33. 

Nem entraremos nas discussões acerca da culpabilidade e suas definições, como 
culpabilidade pela conduta de vida - Lebensführungsschuld (Mezger)34, a culpablidade 
pelo caráter (Figueiredo Dias)35, que trazem ainda esses elementos que requerem uma 
diferenciação ainda maior na avaliação da personalidade do agente36 que comete um 
crime e, nesse diapasão, em algumas situações, exige um tratamento penal severo para 
criminosos habituais e perigosos.

Por certo, muita reflexão e muitos avanços são necessários, pois, como se pode 
ver, a questão está longe de ser matemática e impõe-se, pelos dados alarmantes de 
criminalidade, uma mudança no tratamento penal a essa espécie de criminosos, 
verdadeiros inimigos da sociedade.

7. CONCLUSÕES

A insegurança pública no Brasil é uma realidade muito diferente de outros países 
civilizados. Os números trazidos pelo Mapa de Violência em relação às mortes por 

33     PÁDUA, Cláudia Maria França. O criminoso e seu juízo...existe prazer em matar? Belo Horizonte: 
Líder, 2008.

34     Ver: BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. Tomo II. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005.

35     FIGUEIREDO DIAS, Jorge de. Liberdade, Culpa, Direito Penal. 3. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
1995; AMBOS, Kai; MENDES, Paulo de Sousa. O passado e o futuro na teoria do delito de Aníbal Bruno. 
São Paulo: Marcial Pons, 2017.

36     BRENNER, Charles. Noções básicas de psicanálise: introdução à psicologia psicanalítica. Tradução de 
Ana Mazur Spira. 3. ed. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
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arma de fogo37, assim como em geral, demonstram a situação caótica que se instalou 
no país com um crescimento avassalador da criminalidade, principalmente, a violenta. 

O Estado tem a obrigação de zelar pelo direito à segurança dos cidadãos, tratando-se de 
norma constitucional, uma garantia fundamental de todos. Nesse aspecto, é o Direito 
Penal uma das ferramentas que deve fazer parte desse sistema. Por certo, há mais 
vigorosa e mais amarga, mas que, como pacificamente já determinado, é o último dos 
direitos a ser aplicado e devendo possuir plena eficácia.

O que se pode perceber na realidade brasileira, é que criminosos de extrema periculosidade, 
membros de quadrilhas e facções criminosas, envolvidos em homicídios e com o 
narcotráfico, recebem o mesmo tratamento penal direcionado a pessoas que nem de perto 
possuem essa mesma condição. 

E por isso, surge a reflexão sobre o Direito Penal do Inimigo (Feindstrafrecht) de 
Günther Jakobs como uma evidente necessidade, pois não se pode continuar fechando 
os olhos para essa situação de impunidade, a qual é representada pela total falta de 
punição  ou, também, pela pena inadequada. 

Por isso Jakobs ressalta que “O Estado tem direito a procurar a segurança frente a 
indivíduos que reincidem persistentemente na comissão de delitos. Afinal de contas, a 
custódia de segurança é uma instituição jurídica. Ainda mais: os cidadãos têm direito 
de exigir do estado que tome medidas adequadas, isto é, têm um direito á segurança”38. 

Essa a questão: o Estado tratando delinqüentes habituais perigosos, envolvidos em 
crime organizado e que cometem homicídios, roubos, seqüestros, estupros, nas 
mesmas condições que trata criminosos primários, ocasionais ou que, por avaliação, 

37     Ver os dados em: https://www.mapadaviolencia.org.br/.

38     JAKOBS, Günther. Direito Penal do Inimigo: noções e críticas. Tradução de André Luís Callegari e 
Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
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não representam o perigo de que aqueles primeiramente citados, está sendo um Estado 
omisso  que negligencia o direito à segurança da coletividade.

O conceito de “inimigo”, de certo modo, pode assustar alguns e por isso gera críticas 
no âmbito jurídico, mas será que não é necessário refletir sobre isso? Será que não 
se impõe uma melhor análise dessa teoria e com sua consideração frente à realidade 
do país no que tange à criminalidade avassaladora? Continuar punindo criminosos 
de alta periculosidade, alguns psicopatas, com as mesmas sanções e possibilidade 
de liberdade rápida, como se fossem delinqüentes comuns? Ora, criminosos de alta 
periculosidade, habituais ou criminosos comuns: há uma distinção não há? Agora 
se falar em “inimigos” e “cidadãos” gera uma celeuma instransponível para alguns. 
Impede-se, assim, o avanço da discussão. E não falamos de Alemanha ou Portugal, 
mas, sim, do Brasil, país que mais se mata no mundo em números absolutos.

Portanto, não se quis aqui, de modo algum, esgotar um tema de tamanha relevância, 
mas, por certo, fomentar a discussão e, sobretudo, uma reflexão que possa gerar avanços 
na questão da segurança pública, das finalidades da pena, buscando o tratamento 
penal adequado aos diferentes tipos de criminosos.

Embora ainda pouco se fale em terrorismo no Brasil, na realidade, apesar de já termos 
uma legislação específica sobre o tema (Lei 13.260/2016)39, constata-se diuturnamente 
a presença de criminosos perigosos, violentos, habituais, ligados à facções de 
delinqüentes, podendo se enquadrar, plenamente, com a denominação de “terroristas”. 
Essa é a realidade criminal brasileira. Continuar sonegando isso do debate só fomenta 
mais crimes e insegurança. É preciso falar a sério sobre Feindstrafrecht neste país.

Como refere Jakobs, ao tratar o criminoso sem capacidade cognitiva, que não possui 
condição de juízo crítico, denominando-o como “inimigo”, “uma sociedade que não 
se encontra em situação de – para repetir uma expressão frequentemente criticada – 

39      HABIB, Gabriel. Lei Antiterrorismo: Lei 13.260/2016. Salvador: Juspodium, 2017.
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neutralizar seus inimigos, há de desmoronar-se. Se não desmorona, então é porque se 
manifesta, ainda, em situação de neutralizar tais sujeitos (ainda que, por vergonha ou 
por pudor, se denomine essa ação de outro modo)40. 

Repita-se: é preciso falar sério sobre o assunto. Refletir e avançar.

Na Alemanha ou mesmo em Portugal, a sociedade não se desmoronou, basta ver os 
índices de criminalidade. 

Agora, no Brasil, com uma horda de crimes que são cometidos por verdadeiros terroristas, 
ligados ao tráfico de drogas, que são responsáveis pela grande maioria desse número chocante 
de delitos graves, contra a vida humana, contra a integridade física e psíquica e liberdade 
sexual e patrimonial das pessoas, não se pode continuar com uma política criminal laxista 
que não faz a diferenciação entre criminosos comuns, ocasionais, e verdadeiros terroristas, 
criminosos perigosos e habituais, na maioria, irrecuperáveis, realmente, “inimigos”.

Nesse sentido, Silva Sanchez41, jurista espanhol, que enquadra o Direito Penal do 
Inimigo como um Direito Penal de “terceira velocidade”, ressalta a sua consideração em 
casos de absoluta necessidade, subsidiariedade e eficácia, com justificativa em termos 
de proporcionalidade, que denomina um “mal menor” diante da gravidade da situação, 
emergência e periculosidade da conduta. Ou seja, haveria campo para a aplicação de um 
Direito Penal que atue de forma proporcional para que haja efetividade das sanções penais 
em casos tão graves, perigosos e violentos. 

A discussão merece, assim, avançar, urgentemente, com a contemplação do “Direito 
Penal do Inimigo” de Jakobs, ao menos, em alguns aspectos, como na questão 

40      JAKOBS, Günther. Sobre a teoria penal do direito penal do inimigo. In: AMBOS, Kai; BÖHM, María 
Laura. Desenvolvimentos atuais das ciências criminais na Alemanha. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013.

41     SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Tradução de Luis Otávio de Oliveira Rocha. 2ª. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 195.
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do sistema duplo binário, para determinadas situações, de maneira a proteger a 
coletividade com a efetividade do Direito Penal.
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Em meados dos anos 70 o governo do Estado de New Jersey anunciou a implantação do 
“Safe and Clean Neighborhoods Program” tendente a diminuir os índices de criminalidade 
naquele Estado, tendo como destinatárias vinte e oito (28) cidades.

Parte do programa baseava-se no estabelecimento de rotinas de patrulhamento policial a pé.

Com o objetivo de assegurar a efetiva implantação do programa, o Estado de New Jersey 
repassou recursos aos municípios participantes para que este tipo de patrulhamento 
fosse efetivado.

Não se pode esquecer que, pela forma como estruturada a divisão de competências em 
matéria policial nos Estados Unidos, as policiais municipais ocupam importante papel. 
Assim, o sucesso do plano do governo estadual estava vinculado à adesão dos governos 
municipais e de suas polícias.

Desde o princípio os policiais que deveriam cumprir a missão demonstraram grande 
ceticismo em seu sucesso, pois não acreditavam que policiar a pé fosse mais eficiente do 
que patrulhar de forma motorizada.
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 Dois eram os motivos principais que levaram os policiais a duvidar do sucesso do plano: 
a falta de agilidade no atendimento das ocorrências de rotina e excepcionais - de carro 
sempre é possível cobrir maior espaço territorial em menos tempo -, e as dificuldades que 
encontrariam para trabalhar em condições climáticas nem sempre propícias, tais como 
chuva, sol, frio e calor.

No entanto, os municípios instados a participar do programa e as suas policias a ele aderiram.

Cinco anos após o início do programa, procedeu-se a avaliação empírica relativamente ao 
seu ou sucesso ou insucesso. 

Os resultados obtidos foram extremamente interessantes.

Apontaram as medições que a percepção dos policiais estava correta e que o 
patrulhamento a pé não teve o impacto nas taxas de criminalidade como esperado pelo 
governo de New Jersey.

De modo bastante instigante, de outro lado, a mesma avaliação concluiu alguns 
importantes avanços após o estabelecimento do programa, estes sim com impacto na 
forma de se encarar e se contrapor à criminalidade:

•	 Os moradores das regiões abrangidas pelo patrulhamento 
a pé, diante da constante e visível presença policial, 
passaram a se sentir mais seguros;

•	 Diante dessa nova realidade, além de se sentirem seguros, 
os moradores passaram a se comportar, modo concreto, de 
forma segura, observando normas mínimas de segurança 
como o de trancar as portas;

•	 Estes mesmos moradores passaram a cuidar, além da 
sua própria segurança, do bem-estar de seus vizinhos e 
interagir com a polícia;
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•	 A confiabilidade no trabalho policial aumentou; e

•	 Os policiais passaram a se sentir mais valorizados.

Tais ganhos foram concretos e impactaram a Segurança Pública naqueles locais, 
mesmo que as taxas globais de criminalidade, em tese, não tenham sofrido as alterações 
inicialmente almejadas. 

Eis a explicação: em cidades grandes, no Brasil, infelizmente, em qualquer cidade, 
o grande medo dos cidadãos, em matéria de criminalidade, são os crimes violentos e 
inesperados, cuja ocorrência ou possibilidade de tal, a todos inquieta.

Desordeiros, bêbados, vândalos, pichadores etc., em sua capacidade e poder de gerar 
desordem e intranquilidade, atentando contra o bem-estar de toda a sociedade, são 
subestimados.

O que o patrulhamento a pé produziu, além da elevação da sensação de segurança 
e auto-estima das comunidades onde implantado, foi aumentar o nível de ordem, 
dissuadindo atos atentatórios à paz e à tranquilidade da comunidade, evitando a 
implantação da desordem.

Sobre esse efeito, é importante referir o exemplo concreto de um policial envolvido no 
patrulhamento do centro da cidade de Newark, onde a desordem provocada pela cena 
urbana, trânsito constante, grande número de transportes coletivos, sujeira e população 
flutuante era a regra. 

A ordem, naquela região da cidade, encontrava-se absolutamente deteriorada.

O nosso policial, o Officer Kelly, ao ser escalado para a missão de patrulhar aquela porção 
central de Newark, compreendeu, rapidamente, que aquele microcosmos possuía regras 
próprias e que o seu prévio conhecimento era fundamental para imposição da ordem.
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O centro da cidade era frequentado por pessoas que ali moravam, trabalhavam e 
mantinham os seus estabelecimentos comerciais, os regulars, e um grande universo de 
pessoas que, por ali, apenas passavam, os strangers..

A individuação de quem, na região que patrulhava, era regular ou stranger, permitiu a 
Kelly a compreender os padrões de comportamento e o que esperar. Qualquer subversão 
ou alteração comportamental redundava em uma admoestação ou até mesmo na prisão 
do agente da desordem.

Assim, por exemplo, Kelly não permitia a ninguém deitar-se nos bancos públicos. Sabia 
que, a mínima quebra da ordem poderia levar à desordem.

Em razão de sua forma de agir, da manutenção rígida da ordem, os regulars passaram 
a confiar e, por consequência, interagir com Kelly, prestando valorosa colaboração em 
benefício de todos.

A atuação do policial Kelly, em termos de controle da ordem, estabeleceu algumas lições 
que devem ser aprendidas:

•	 Conhecer o ambiente

•	 Conhecer as regras que pautam a vida em comunidade

•	 Conhecer os regulars

•	 Conhecer os strangers

•	 Coibir qualquer transgressão

Kelly nos ensinou, ainda, que a construção da ordem não é uma atividade isolada 
que possa ser imposta, tão somente, pela atuação do poder público. É uma verdadeira 
construção coletiva onde a parceria com comunidade é elemento fundamental. 

O trinômio confiança/respeito às regras/intolerância com a quebra das regras que 
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dão suporte ao convívio em sociedade são os pilares que permitem a construção e a 
manutenção da tão buscada ordem e segurança. 

Motivo pelo qual evitar e coibir qualquer ato que possa levar à desordem é essencial para 
a pacífica vida em sociedade. 

Nesse sentido, podemos trazer as lições extraídas do artigo seminal de James Q. 
Wilson e George L. Kelling, THE POLICE AND NEIGHBORHOOD SAFETY – 
BROKEN WINDOW.

No artigo Wilson e Kelling, em síntese, dizem que a tolerância e a permissividade com 
qualquer tipo de desordem possibilita que a ordem seja indelevelmente quebrada.

Partem os autores, para firmarem as suas conclusões, da análise dos estudos realizados 
pelo psicólogo de Stanford Philip Zimbarbo que, em 1969, testou a então chamada 
Broken-Window Theory.

Nestes estudos, Zimbarbo e os pesquisadores a ele vinculados, a título de experimento, 
deixaram um automóvel, sem placas, no Bairro do Bronx, em Nova York, então uma das 
zonas mais violentas daquela cidade. 

Em pouco mais de dez minutos após o automóvel ter sido deixado no local, passou a ser 
vandalizado. Vinte minutos depois o carro já havia sido completamente “depenado”.

Como forma de aferir a credibilidade das premissas nas quais se baseava o estudo, a 
título comparativo, outro carro, em iguais condições, foi abandonado em Palo Alto, na 
Califórnia, cidade tida como tranquila e ordeira.

Pelo período de uma semana o carro permaneceu intacto sem qualquer tipo de vandalização.

ARTIGOS INÉDITOS



49

Zimbarbo e a sua equipe, então, com uma marreta, provocaram danos na lataria do carro.

Poucas horas após o autovandalismo, o carro, tal como no Bronx, passou a ser depredado, 
mesmo por cidadãos tidos como “respeitáveis”.

Como figura de linguagem, disseram os autores que se quebrando uma janela e não a 
consertando, a externalidade1 que se passa à sociedade em geral é que a desordem passa 
a ser a regra e a ordem a exceção, pelo que as pessoas, pelo estimulo apreendido, como 
vândalos começam a se comportar..

Em uma comunidade ordeira o “custo de organização”2 é menor e as pessoas tendem a 
cuidar mais de si, de seus vizinhos e da própria comunidade, o que faz aumentar os níveis 
de segurança. 

A regra dominante, no caso, é fazer a coisa certa.

De outro lado, quando há um ou mais fatores de instabilização à ordem estabelecida, se 
não “consertados”, estes irão se transformar em negativas externalidades que colocaram 
em risco o equilíbrio estabelecido pela adesão de todos ao propósito em comum de fazer 
a coisa certa.

Nas palavras dos autores, a comunidade pode se tornar uma selva.

1   Externalidades são as sinalizações que os indivíduos, empresas e governos emitem com os seus atos. 
Mais além do que pretendem demonstrar com o que fazem, é como os seus atos são recebidos e percebidos 
externamente.

2     O economista Ronald Coase, na década de 30, escreveu um livro chamado A Natureza da Firma. No livro, 
de forma inovadora, Coase descreve que uma “firma” não é confirmada apenas por ativos e passivos. A “firma” 
é muito mais do que um conjunto de coisas materiais que podem ser mensurador economicamente. Na “firma” 
há um conteúdo subjetivo, algo que leva os seus integrantes a cooperarem ou desconfiarem um dos outros. Nas 
“firmas” não colaborativas o custo da organização é muito mais alto. Infelizmente, é o caso brasileiro
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Quando a insegurança e a desordem tomam conta, a tendência natural dos grupamentos 
humanos é o de ATOMIZAÇÃO: pessoas e famílias se entrincheiram em seu próprio 
mundo, cuidando de seus interesses, não mais se envolvendo nos interesses da comunidade. 

Em síntese: entre fazer o que é certo e o que é melhor para mim, é isto que eu escolho, 
passando a vigorar a regra do “farinha pouca meu pirão primeiro”.

É o estabelecimento da TRAGÉDIA DOS COMUNS3.

Eis a tragédia nossa de cada dia.

No Brasil há muito deixamos de consertar as janelas e passamos a quebrá-las. 

 

3   A tragédia dos comuns é um dos dilemas sociais que são avaliados e sopesados no universo das relações 
humanas. Em síntese, quando, em grupamentos sociais, cada um de seus integrantes só pensa na satisfação de 
seus interesses, sem mensurar os custos para o conjunto, os resultados são sempre catastróficos. 
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PUNIÇÃO CRIMINAL 
E DIREITOS HUMANOS

PATRICIA PIMENTEL DE OLIVEIRA

Promotora de Justiça no Estado do Rio de Janeiro desde julho de 1997. 
Doutoranda em Direito Penal pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

“Reconhecer o mal não significa a ele render-se. O 
crime, conforme  ensina Durkheim, é lamentavelmente 
normal; mas só é normal se for combatido e evitado! 
Essa velha lição parece ter sido esquecida no Brasil. Um 
sintoma disso é quando se tem dúvidas do remédio; ou 
quando os remédios aprofundam ainda mais o crime, 
fazendo com que vício e virtude se confundam a ponto 
de se perder o fio da meada.” 

Roberto DaMatta. 
Jornal O Globo. Dia 11.10.2017

1. INTRODUÇÃO

O foco do presente trabalho é alertar para a falta de coerência em se colocar a necessidade 
de punição criminal como contrária aos direitos humanos.

Punir uma conduta humana que, com intenção deliberada, atente contra a vida, a 
liberdade física ou sexual, causando dano ou ameaça de dano a uma outra pessoa, é dever 
de  um Estado Democrático de Direito, assegurando todas as garantias à pessoa acusada. 

2.3
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Punir1 é necessário para demonstrar a reprovabilidade da conduta e para que as 
vítimas não façam justiça com as próprias mãos, dentro de um espaço que respeite as 
garantias previstas na Constituição Federal, na legislação e tratados internacionais, 
tanto para o acusado quanto para aqueles que foram lesados. A pergunta que se faz é: 
como punir de maneira coerente e em consonância com os direitos humanos?

As agências de controle social, sem se descuidar dos direitos do acusado, também 
devem respeito à vítima concreta, na consideração de que o Estado, através de seus 
agentes, tem o dever de garantir a todos, num Estado Democrático de Direito, o 
direito à vida, integridade física e sexual, como direitos inatos, e cuidados especiais de 
assistência para aqueles em situação de vulnerabilidade.

Assim, além do cuidado com os direitos do acusado, ao se reconhecer a importância do 
respeito às garantias individuais e coletivas previstas na Constituição Federal e Tratados 
Internacionais, aos acusados em geral, urge o reconhecimento da necessidade de que 
os serviços públicos de segurança e persecução criminal atuem com eficiência para 
proteger as vítimas potenciais e as vítimas concretas, apurando a verdade dos fatos de 
forma isenta e respeitosa com todas as pessoas humanas envolvidas. 

Nesse sentido, o presente trabalho pretende focar a importância da centralidade 
da pessoa humana como fundamento principal do ordenamento jurídico, numa 
perspectiva funcionalista, o que traz diversas consequências para o direito penal, 
tanto legitimadora quanto limitativa. Será defendida a importância do equilíbrio 
entre a liberdade e a segurança, garantias e eficiência, demonstrando que os excessos 
tanto de um quanto do outro são prejudiciais para o sistema criminal, e, por fim, será 
ressaltado que a punição criminal, o respeito pela vítima e a reparação dos danos 
causados também são aspectos de direitos humanos.

Equilíbrio entre o direito à liberdade e o direito à segurança: A PESSOA HUMANA 
COMO O CENTRO DA TUTELA PENAL

1    Ou seu equivalente (como a reparação do dano na justiça negociada)
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Devemos atentar para a necessidade de centralização do sistema criminal (direito 
penal, processo penal e suas agências) na pessoa humana, atentando para o fato de que 
além da violação da lei de um Estado quando do cometimento de um crime, existe um 
conflito humano que envolve pessoas que sofrem e merecem atenção. Nesse sentido, 
surge a importância de uma ressignificação da vítima, e um equilíbrio de atenção 
estatal entre os personagens principais desse conflito: autor e vítima. 

A liberdade de um indivíduo encontra o seu limite na liberdade do outro. Quando a 
liberdade é invadida e um dano é causado a um bem jurídico de grande relevância, o 
Estado não só está autorizado a intervir, mas tem o dever de reequilibrar o sistema. 
A pessoa é livre sobre si mesma desde que não cause danos a terceiros, pois para se 
viabilizar a vida em sociedade, os direitos de cada pessoa devem ser restringidos a 
fim de que se compatibilizem com a atribuição de iguais direitos a todas as demais2. 
Kant, como defensor do caráter absoluto e incondicionado da dignidade humana, 
reconheceu essa impostergável necessidade, ao enunciar a sua conhecida fórmula 
sobre o princípio universal do Direito: “aja externamente de modo que o uso livre do 
seu arbítrio possa coexistir com a liberdade de cada um, segundo uma lei universal”3. 
Assim, conforme nos ensina Stuart Mill4, impedir danos a terceiros é justificativa 
legítima para a imposição de restrições à liberdade individual. A idéia de que o 
exercício da liberdade de uma pessoa pode ser validamente limitado para se evitar que 
lese direitos alheios sempre foi aceita, inclusive pelo liberalismo.

Assim, inerente ao conceito de direito, está presente a idéia de dever. Conforme nos 
ensina Hans Kelsen, citando Austin, “o dever é a base do direito”5. O direito à liberdade 

2    MILL, Stuart em Os Clássicos da Política, 2º volume, organizador  Francisco C. Weffort. Volume II. São 
Paulo: Ática, 2005, 10ª Ed., p.207.

3    KANT, Immanuel. La metafísica de las Costumbres. Trad. Adela Cortina Orts e Jesús Conill Sancho. 4ª 
Ed., Madrid: Tecnos, 2005, p. 40.

4    MILL, Jonh Stuart. On Liberty. In: Great Books of the Western World: American State Papers, The 
Federalist, Stuart Mill. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., 1971, p. 267-323.

5   KELSEN, Hans. O que é Justiça? A Justiça, o Direito e a Política no espelho da ciência. Tradução Luis 
Carlos Borges. 3ª Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 271.
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pressupõe o dever de que os demais, inclusive o Estado, não ofereça embaraços a 
essa liberdade. O direito de viver significa que não serei morto por outra pessoa ou 
agente do Estado. O direito à integridade física significa que não serei agredido ou 
sexualmente constrangido pela atitude de outra pessoa. 

Nas palavras de Kelsen6, talvez seja possível que não mais seja necessário “prescrever 
medidas coercitivas como sanções” ou que “exista uma ordem social que torne possível” 
uma substituição da técnica específica do Direito pela motivação voluntária, mas a 
história sempre confirmou, afirma ele: ubi societas, ibi jus, ou seja, onde há sociedade, 
existe o Direito, com a necessidade de leis a serem seguidas. Conquanto, afirma ele, 
sempre existisse “otimistas que julgaram tal condição possível e sonhadores políticos” 
que acreditaram em um desenvolvimento de uma sociedade livre de toda coerção, 
numa ordem natural justa que faz todos felizes, essa ordem justa ainda não foi realizada 
e está longe de ser concretizada, pois não se pode ignorar o impulso de agressão inato 
ao homem e que a felicidade de um muitas vezes é incompatível com a felicidade 
do outro7. O caráter utópico “da idéia de uma condição social não regulamentada 
por alguma ordem coercitiva”, que surgiu com o socialismo marxista, doutrina que 
explica “a única função do aparelho coercitivo representado pelo Estado o de manter 
a condição de uma sociedade dividida em classes” (na qual uma tem bens e explora a 
outra), e que “por meio da abolição da propriedade privada e socialização dos meios 
de produção, a necessidade de coerção desapareceria”, mostrou-se equivocada, explica 
Kelsen8, afirmando ainda: 

“Quem pensa que tal sociedade sem Estado é possível está 
fechando os olhos para o fato de que uma organização 
econômica tal como almejada pelo socialismo deve 
necessariamente ter um caráter autoritário. (...) Tal ordem 

6   KELSEN, Hans. O que é Justiça? Ob. citada, p. 233.

7   KELSEN, Hans. O que é Justiça? Ob. citada, p. 235.

8    KELSEN, Hans. O que é Justiça? Ob. citada, p. 235/236.
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social, mais do que qualquer outra, tem uma tendência para 
tornar-se totalitária, regulamentando todos os domínios 
culturais e, não menos, as relações sexuais dos indivíduos. 
(...) Ela deve necessariamente limitar a liberdade do indivíduo 
muito mais severamente do que o fez qualquer outro Estado. 
Só por esse motivo tal Estado deve contar com perturbações 
da parte de seus cidadãos, não menos do que devem as 
ordens jurídicas da sociedade burguesa. (...) Se não são as 
necessidades econômicas incompletamente satisfeitas do 
indivíduo que podem levar a uma perturbação da ordem, 
serão outras necessidades – necessidades decorrentes do seu 
desejo de prestígio, de sua libido (...)”9. 

Assim, conquanto as ideias socialistas tenham sido essenciais para assegurar os direitos 
sociais em diversos países, inclusive no Brasil, como ensino público gratuito, saúde e 
previdência pública, fundamentais num Estado Democrático de Direito, bem como 
os movimentos abolicionistas, com as reflexões trazidas por Nils Christie10, Louk 
Hulsman11, Vera Malaguti12, Vera Andrade13, Romulo Rhemo Palitot Braga/Maria 
Coeli Nobre da Silva14, Daniel Achuti15 e outros, importantíssimos para a reflexão 

9    KELSEN, Hans. O que é Justiça? Ob. citada, p. 237.

10    CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Tradução André Nascimento. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011

11    Vide o livro “Tributo a Louk Hulsman” organizado pelos professores Nilo Batista e Ester Kosovski. Rio de 
Janeiro: Revan, 2012.

12    BATISTA, Vera Malaguti. Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Rio de Janeiro: Revan, 2011, 2ª 
edição, julho de 2012, 2ª reimpressão, 2015.

13    ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Minimalismos e abolicionismos: a crise do sistema penal entre a 
deslegitimação e a expansão. Revista da ESMESC, v. 13, n. 19, 2006.

14    BRAGA, Romulo Rhemo Palilot (coord). Direito penal da vítima: justiça restaurativa e alternativas penas 
na perspectiva da vítima./coordenação de Romulo Rhemo Palilot Braga, Maria Coeli Nobre da Silva. Curitiba: 
Juruá, 2015.

15    ACHUTTI, Daniel Silva. Justiça Restaurativa e abolicionismo penal: contribuições para um novo 
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sobre o papel da vítima e as agruras do sistema carcerário, não se pode prescindir da  
importância e da legitimidade do direito penal.

O Brasil, atualmente, vive uma crise de valores. As taxas de homicídio cresceram 
assustadoramente após o ano de 200716, sem contar os crimes de roubo e estupro, com 
problemas crônicos relacionados à subnotificação, conquanto tenhamos avançado em 
conquistas sociais17 e na tentativa de universalização do ensino fundamental.

Os direitos sociais nesse período aumentaram e diminuímos os índices de 
analfabetismo18. Todavia, crescem os números de vítimas de violência em nosso país19, 
o que se agravou com a crise econômica que se seguiu a partir do segundo mandato 
presidencial de Dilma Roussef. Disputas políticas entre movimentos de esquerda e de 
direita se acirraram, trazendo reflexões sobre a questão da segurança pública no Brasil.

De qualquer forma, independente da linha política a ser seguida, há que se atentar para 
a centralidade da pessoa humana, tratada não como meio, mas como fim da ordem 
jurídica e do Estado20. A dignidade da pessoa humana está positivada com destaque na 
Constituição de 1988, no art. 1º, inciso III, considerada fundamento da República, e 
ainda mencionada nos artigos 170, 226 §6º, 227, 230. É mencionada ainda em diversos 
tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil ratificou e incorporou ao 
ordenamento jurídico.

modelo de administração de conflitos no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

16    vide dados do Atlas da Violência 2017 do IPEA e do Forum Brasileiro de Segurança Pública disponível em 
www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violência_2017.pdf. acessado em 10/10/2017

17    Certamente o governo Luis Inácio Lula da Silva, de 1 de janeiro de 2003 a 1 de janeiro de 2011, seguido do 
governo Dilma Roussef, nos trouxe grandes avanços sociais.

18    http: //portal.mec.gov.br/component/tags/tag/34167

19    11º Anuário Brasileiro de Segurança Público publicado no site www.forumseguranca.org.br/ publicacoes 
acessado em 31/10/2017.

20     Idéia central dos direitos humanos. Vide também GRECO, Luis. MARTINS, Antonio (Organizadores). 
Prefácio da obra Direito Penal como crítica da pena: estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70º 
Aniversário em 2 de setembro de 2012, p. 7. E outros.
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O certo é que os pilares da ordem constitucional brasileira convergem para uma compreensão 
da pessoa humana como centro e razão última da ordem jurídica21. Uma pessoa concreta, 
enraizada, de carne e osso, que tem o direito de se autodeterminar, mas também experimenta 
necessidades e vulnerabilidades, notadamente ao ser vítima de um crime.

E quando falamos em direitos humanos, a titularidade é garantida a todos, pois são os 
direitos essenciais e indispensáveis à vida digna e unem toda a comunidade humana 
tanto na titularidade quanto na sujeição passiva: “não há só o estabelecimento de 
deveres de proteção de direitos ao Estado e seus agentes públicos, mas também à 
coletividade como um todo”22. A responsabilidade do Estado na proteção dos direitos 
humanos deve ser de forma global. Se por um lado, os agentes públicos não podem 
violar direitos humanos, também não pode o Estado permitir a violação dos direitos 
humanos por particulares e nem que os direitos humanos dos agentes do Estado, como 
pessoas humanas que são, sejam desprezados23.

Nesse sentido, o direito à segurança, considerado um dever de proteção do Estado a 
fim de que particulares não violem os direitos humanos dos demais, ganha um novo 
sentido quando analisado sob este viés humanitário. Assim, conquanto a segurança 
seja fundamento da própria existência e legitimação do Estado24, a principal motivação 

21  SARMENTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana na Ordem Constitucional Brasileira: conteúdo, 
Trajetórias e metodologia. Tese apresentada no concurso público para Professor Titular de Direito 
Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2015. p. 
66. TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. P.177/179.

22    RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 3 ed. 2016, p. 30

23    PESSI, Diego. Bandidolatria e democídio: ensaio sobre o garantismo penal e criminalidade no Brasil. Diego 
Pessi , Leonardo Giardin de Souza. São Luís: MA: Livraria Resistência Cultural Editora, 2017, P. 43/44: “Não é 
exagero dizer que, ao trair descaradamente seu dever de manutenção da segurança e ordem interna, o estamento 
brasileiro declarou guerra à sociedade, dando causa a um dos mais documentados casos de democídio. (...) 
Não satisfeito em despojar a população desse direito auxiliar, jogou-a (literalmente) às feras, permitindo o 
seu massacre por uma minoria criminosa, mediante a desmoralização da força policial, desmantelamento do 
sistema penitenciário e adoção de uma postura laxista diante do descumprimento da lei (...). Aos policiais é 
negada a própria condição humana”

24    HOBBES, Thomas. 1588-1679. Leviatã. Tradução João Paulo Monteiro, Maria Beatriz Nizza da 
Silva, Cláudia Berliner; revisão da tradução Eunice Ostrensky. Organizado por Richard Tuck. 3 ed. 
brasileira superviosionada por Eunice Ostrensky. São Paulo: Martins Fontes, 2014, p. 148: “Considera-
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que levou os homens a se reunirem e a erigir, em conjunto, um poder político para os 
governar em busca da paz e da segurança para as suas vidas25, a nova abordagem da 
segurança como um direito humano ou direito fundamental (já que previsto na nossa 
Constituição) se faz necessária a fim de eliminar o ranço autoritário que alguns lançam 
sobre a temática. Não só o serviço de policiamento como o próprio direito penal e o poder 
punitivo são instrumentos de proteção dos direitos humanos26, inclusive reconhecidos 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos27.

se que uma república tenha sido instituída quando uma multidão de homens concorda e pactua, cada 
um com cada um dos outros, que a qualquer homem ou assembléia de homens a quem seja atribuído 
pela maioria o direito de representar a pessoa de todos eles (ou seja, de ser o seu representante), todos 
sem exceção, tanto os que votaram a favor dele como os que votaram contra ele, deverão autorizar 
todos os atos e decisões desse homem ou assembléia de homens, tal como se fossem os seus próprios 
atos e decisões, a fim de viverem em paz uns com os outros e serem protegidos dos demais homens.”

25    SILVA, Jorge Pereira da.  Deveres do Estado de Proteção de Direitos Fundamentais. Fundamentação e 
Estrutura das Relações Jusfundamentais Triangulares. Universidade Católica Editora. Lisboa 2015, p. 29.

26   Vide a atuação do Promotor de Justiça Celso Tertuliano da Cunha Magalhães, escolhido patrono do 
Ministério Público do Maranhão, buscando a punição criminal da Baronesa de Grajaú no Maranhão (1876-
1877), acusada de maltratar e matar um jovem escravo de sua propriedade, Inocêncio. O processo criminal 
foi digitalizado pelo Ministério Público do Maranhão (Autos do processo crime da Baronesa do Grajaú 
1876-1877/Programa Memória Institucional do Ministério Público do Maranhão; transcrição de Surama de 
Almeida Freitas e Kelcilene Rose da Silva. – São Luis: Procuradoria Geral de Justiça, 2009).

27    Cita-se, somente a titulo de exemplo, a primeira condenação do Brasil perante a Corte: No caso 12.237, 
conhecido como Damião Ximenes Lopes (homicídio e maus tratos a deficiente mental – Ceará), o Estado 
brasileiro foi responsabilizado pela demora de punição criminal dos envolvidos na morte do senhor Damião 
Ximenes Lopes -uma pessoa com deficiência mental-  em um centro de saúde particular que operava dentro 
do Sistema Único de Saúde brasileiro, chamado Casa de Repouso Guararapes. Damião sofreu golpes e 
ataques contra sua integridade pessoal por parte dos funcionários da Casa de Repouso e morreu enquanto 
estava submetido a tratamento psiquiátrico naquele local. Houve falta de investigação e garantias judiciais 
que fomentaram a impunidade dos responsáveis pelas agressões. O fato ocorreu em outubro de 1999. 
Concluiu-se que o Estado brasileiro foi responsável pela violação ao direito à integridade pessoal, à vida, à 
proteção judicial e as garantias judiciais, consagrados nos artigos 5, 4, 25 e 8, respectivamente, da Convenção 
Americana, devido à hospitalização de Damião Ximenes Lopes em condições desumanas e degradantes, as 
violações a sua integridade pessoal e morte; bem como a obrigação de investigar os fatos. Foi recomendado 
que o Brasil realizasse uma investigação completa, imparcial e efetiva dos fatos relacionados com a morte 
de Damião Ximenes Lopes ocorrida na Casa de Repouso Guararapes em 4 de outubro de 1999, visando à 
determinação da responsabilidade e sanção efetiva dos envolvidos; 2. Reparar adequadamente os familiares 
de Damião Ximenes Lopes pelas violações de direitos humanos determinadas no relatório; 3. Adotar 
as medidas necessárias para evitar que ocorram fatos similares no futuro. A Comissão Interamericana 
considerou de suma importância o reconhecimento judicial dos fatos pois o Estado não somente incorre 
em responsabilidade internacional por violação ao direito à vida quando seus agentes privam alguém de 
tal direito, mas também quando, apesar de não ter violado diretamente tal direito, não adota as medidas 
de prevenção necessária e/ou não efetua uma investigação séria, por um órgão independente, autônomo e 
imparcial, de privações do direito à vida cometidas seja por seus agentes ou por particulares. Assim, a falta 
de investigação oportuna por parte do Estado das diversas denúncias de mortes de pacientes nesta clínica, e 
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Afinal, a finalidade do Direito Penal é a proteção da convivência humana em 
sociedade, selecionando os comportamentos tidos como mais intoleráveis, descritos 
como delitos, aos quais são previstas sanções institucionalizadas àqueles que o 
realizarem (cominação de penas), com a concreta função de proteção de bens 
jurídicos28. Conquanto alguns autores sustentem que a missão do direito penal seria a 
de proteger relações sociais, interesses ou valores escolhidos pela classe dominante e 
contribuir para a reprodução daquelas relações, mantendo a desigualdade social29, ou 
conter e reduzir poder punitivo30, essa visão é mais política do que jurídica. Se o ataque 
encontra alguma justificativa em relação aos crimes patrimoniais, os argumentos 
perdem qualquer sentido em relação à necessidade de proteção da vida, integridade 
física e liberdade sexual. Maus tratos a crianças e estupro não são delitos que tutelam 
os valores escolhidos pela classe dominante, mas sim fruto do consenso da sociedade 
como um todo31. 

A proibição da justiça privada e o monopólio estatal do uso legítimo da força “só 
encontram justificação razoável se, ao mesmo tempo, o Estado se compromete a 
defender os direitos dos seus cidadãos em relação às ameaças e violações” de que estes 
podem ser vítimas por parte dos demais32.

as diferentes queixas de maus tratos de pacientes internados nesta instituição, foram consideradas condições 
que permitiram o resultado fatal no caso analisado. Foi mencionado que: “Se o Estado tivesse investigado 
poderia ter impedido que esta Casa de Repouso continuasse prestando serviços em nome e por conta do 
Estado brasileiro nas condições em que o fazia”. A partir desta perspectiva, foi considerado que o Estado não 
preveniu as condições que facilitaram e conduziram à morte do senhor Ximenes Lopes.

28    ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução Luis Greco. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 
2008, 2ª Ed. p. 5

29    SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal: Parte Geral. 6ª edição.  Curitiba: ICPC, 2014, p. 5 a

30    BATISTA, Nilo. ZAFFARONI, E. Raúl. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 
Brasileiro: segundo volume: teoria do delito; introdução histórica e metodológica, ação e tipicidade. 
Rio de Janeiro: Revan, 2010, 2ª Ed, outubro de 2010. 1ª Reimpressão, julho  de 2013, p. 20.

31    E o poder punitivo do Estado não se limita ao direito penal, sendo certo que também se manifesta no 
âmbito do direito administrativo , indicando sobre o assunto o livro do autor Fábio Medina Osório, Direito 
Administrativo Sancionador, da editora Revista do Tribunais.

32    SILVA, Jorge Pereira da.  Deveres do Estado de Proteção de Direitos Fundamentais. Fundamentação e 
Estrutura das Relações Jusfundamentais Triangulares. Universidade Católica Editora. Lisboa 2015, p. 63.
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 Assim, o direito penal, usando as palavras dos ilustres autores André Mauro Lacerda 
Azevedo e Orlando Faccini Neto, “longe de representar uma espécie de vilania, 
seria, ao contrário, um dos mais importantes mecanismos estatais de proteção do 
homem, indispensável, pois, à consolidação dos valores ético-sociais vigentes numa 
determinada sociedade.”33

O direito penal é um dos pilares dos direitos humanos e instrumento de proteção 
da segurança, na medida em que a pena tem uma função preventiva geral negativa 
(a ameaça penal serve como intimidação geral), função preventiva geral positiva 
(esperança de que os valores tutelados pela norma sejam internalizados pela sociedade), 
preventiva especial negativa (retira de circulação o autor de um crime, na tentativa de 
neutralizá-lo), uma função preventiva especial positiva (busca a reintegração do autor 
do delito na sociedade – função ressocializadora)34, e ganha aspectos restaurativos, 
conforme será mais abaixo explanado.

 Um Estado organizado concentra em suas mãos o poder punitivo, evitando que as 
pessoas façam justiça com as próprias mãos, e quem o limita, primariamente, é o direito 
constitucional. O direito penal é um meio de controle social necessário que regulamenta 
o poder punitivo estatal, limitando-o mas também criando as hipóteses de sua incidência 
na vida das pessoas (não há pena sem lei anterior que o defina) com a finalidade de tutelar 
valores fundamentais da sociedade, que reconhecem a proteção da pessoa humana como 
centro necessário da ordem jurídica.  E, conforme ressalta Claus Roxin, não existe espaço 
para o abolicionismo penal, pois liberar o controle do crime de “parâmetros garantidos 
estatalmente e exercidos através do órgão judiciário iria nublar as fronteiras entre o lícito e o 
ilícito, levar à justiça pelas própria mãos, com isso destruindo a paz social.” 35 

33    AZEVEDO, André Mauro Lacerda. O bem jurídico-penal: duas versões sobre a legitimidade do direito 
penal a partir da teoria do bem jurídico/André Maurdo Lacerda Azevedo, Orlando Faccini Neto. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013, p. 14.

34    DIAS, Jorge de Figueiredo. Temas Básicos da Doutrina Penal. Coimbra Editora, 2001, p. 65 a 
111. SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Curso de direito penal: parte geral/Artur de Brito Gueiros 
Souza, Carlos Eduardo Adriano Japiassú. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 6 a 9.

35    ROXIN, Claus. Estudos de Direito Penal. Tradução Luis Greco. Rio de Janeiro, São Paulo, Recife: Renovar, 
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E, na realidade, existe uma unicidade do poder punitivo estatal que engloba o direito 
administrativo sancionador e o direito penal36. Afinal, em termos resumidos, visto que 
não há espaço para melhor discorrer o tema, a aplicação de uma multa administrativa, 
a suspensão do direito de dirigir, também é punição.

A eventual seletividade do sistema criminal não desmerece o Direito Penal como 
ciência, mas deve ser combatida através da melhor eficiência na investigação, 
apuração e aplicação das regras penais37, maior participação da sociedade nas soluções 
consensuais integradas ao Estado38, na garantia de uma justa defesa e respeito aos 
direitos do acusado, e no respeito às vítimas para que tenham confiança nas autoridades 
competentes, registrando o delito.

A tradicional desconsideração que o Direito Penal tem dado às vítimas é preocupante, 
na medida em que é ela um dos principais elementos de seletividade do sistema. Da 
sua decisão dependem a maioria dos casos levados ao conhecimento das instâncias 
oficiais, que só excepcionalmente intervêm de forma pró-ativa, limitando-se, via de 
regra, a reagir ao registro feito pela vitima39. 

2008, 2ª Ed. p. 5

36    Vide:  SABOYA, Keity. Ne bis in Idem: História, Teoria e Perspectivas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2014, p. 103-152; OSÓRIO, Fábio Medina. Direito Administrativo Sancionador. 5ª Ed. São Paulo: Revista do 
Tribunais, 2015; RAMOS, Patricia Pimentel de Oliveira Chambers. Infrações Administrativas em Curso de 
Direito da Criança e do Adolescente. 10 ed. São Paulo: Saraiva. p. 634-635.

37    As penas privativas de liberdade não são, há anos, as previstas para a maioria dos crimes. As reformas 
processuais incluíram várias penas restritivas de direito, como prestação de serviços à comunidade, reparação 
do dano causado à vitima e etc, vide os artigos 43 e ss do Código Penal, Lei 9099/95 entre outros. Por sua vez, 
o regime é aberto para penas de até 4 anos de reclusão (art. 33§2ºc do Código Penal). 

38    Através da Justiça Restaurativa, com a participação da família e comunidade.

39     90% (noventa) por certo dos casos é a percepção registrada por Manuel da Costa Andrade na obra “O novo 
Código Penal e a moderna Criminologia”. Jornadas de Direito Criminal, Lisboa, p. 187-234, 1983, mencionado 
por Selma Pereira de Santana, no obra Justiça Restaurativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 21.
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Ademais, sendo titular do direito à segurança, a vítima é um “partícipe necessário”40 
nas constelações dos delitos mais clássicos como estupro, roubo, estelionato, lesões 
corporais, homicídio, seqüestro, ameaça, ou está diluída na sociedade, nos crimes 
contra o meio ambiente, sistema financeiro, terrorismo e tráfico de drogas. E se não 
existe uma vítima, ainda que diluída na sociedade, ou pelo menos a possibilidade que 
exista, não há delito. 

Note-se que as novas tendências da moderna criminologia são, em parte, consequências 
de movimentos sociais a favor da vítima, dos quais se destacam grupos feministas41, 
que solicitam uma intervenção mais enérgica e eficaz do Direito Penal na repressão e 
prevenção de delitos de violência doméstica e abuso sexual, ou de grupos que batalham 
contra os excessos policiais, proteção de crianças, entre outros. 

Na consideração de que existem movimentos de direito penal em curso na sociedade, 
destacando-se três (maximizante, também denominado “lei e ordem”, minimizante, 
também denominado direito penal mínimo, e o abolicionista)42, o importante é considerar 
que o delito não deve constituir um mero produto do arbítrio do legislador, mas antes 
disso, o reconhecimento jurídico dos valores ético-sociais mais relevantes vigentes numa 
determinada sociedade43, que considerem a pessoa humana como o centro dessa proteção. 
“Punitivista” é uma maneira pejorativa de designar alguém que acredita na legitimidade do 
direito penal, seja quem se insere no movimento maximizante (via de regra) ou, até mesmo, 
aquele incluído no movimento minimizante. Quem acredita que a punição criminal pode 
ter algum efeito positivo para a sociedade seria um “punitivista”44.

40    HASSEMER, Winfried. MUÑOZ CONDE, Francisco. Introdução à Criminologia. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2008, p. 128.

41    HASSEMER, Winfried. MUÑOZ CONDE, Francisco. ... ob. citada, p. 148.

42    vide MAZZILI NETO, Ranieri. Os caminhos do sistema penal. Rio de Janeiro: Revan, 2007.

43    AZEVEDO, André Mauro Lacerda. O bem jurídico-penal: duas versões sobre a legitimidade do direito 
penal a partir da teoria do bem jurídico/André Maurdo Lacerda Azevedo, Orlando Faccini Neto. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2013, p. 24.

44     É difícil conceituar uma palavra que não faz parte do vocabulário formal acadêmico, não é uma teoria, e 

ARTIGOS INÉDITOS



63

A crítica é pertinente quando as agências sociais relacionadas ao poder punitivo 
excluem a vítima da solução criminal45, sem atentar para a reparação do dano, e 
priorizando a privação da liberdade para crimes leves ou cometidos sem violência. 
Mas será que a afirmação de que “a pena é uma coerção, que impõe uma privação de 
direitos ou uma dor, mas não repara nem restitui, nem tampouco detém as lesões em curso 
ou neutraliza perigos iminentes”46 está correta?

Entendemos que a afirmação acima é equivocada. A pena criminal justa e humanizada, 
além de retribuição47, tem caráter preventivo, expressivo e restaurativo. A prisão de 
um estuprador contumaz certamente neutraliza o sujeito, detém lesões em curso, 
evidenciando o caráter preventivo especial negativo da pena e expressa a reprovabilidade 
da sociedade/Estado. A Diretiva Européia 2011/92/UE, que trata da luta contra o 
abuso sexual de crianças e pornografia infantil, além de recomendar a criminalização 
de diversas condutas, com um patamar mínimo para a privação da liberdade, prevê, no 
art. 10, que uma pessoa condenada por crimes sexuais fique impedida, temporária ou 
permanentemente, de exercer atividades profissionais de contato direto e regular com 
crianças, o que deve ser informado aos possíveis empregadores, num claro objetivo de 
proteção de vítimas potenciais, o que não acontece no Brasil48. 

que alguém real se sinta vinculado. Todavia, o termo se popularizou em debates e discussões teóricas na qual 
um grupo, que não acredita no direito penal ou nas funções preventivas desse ramo do direito, designa aqueles 
que pensam em sentido oposto.

45    BATISTA, Nilo. ZAFFARONI, E Raúl. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. Direito Penal Brasileiro: 
primeiro volume. Rio de Janeiro: Revan, 2003, 4ª Ed., maio de 2011. 2ª reimpressão, abril de 2015, p.  41

46    BATISTA, Nilo. ZAFFARONI, E Raúl. ALAGIA, Alejandro. SLOKAR, Alejandro. ...ob. citada, p. 99.

47    Necessária uma mensagem de reprovabilidade, um castigo proporcional ao mal causado pelo crime. A 
retribuição tem a idéia de proporcionalidade e, nesse sentido, é também limitativa. Quem pratica um crime não 
pode ser premiado, mas deve, na medida do possível, até como medida pedagógica, vivenciar uma experiência 
equivalente à conduta praticada. A Lei de Talião, “olho por olho, dentre por dente”, buscou limitar os excessos 
da vingança privada, deixando um marco de proporcionalidade na interpretação do que é justiça.

48     E certamente muitos diriam que seria inconstitucional no sentido de ser uma pena perpétua. Será que é 
pena ou efeito de uma pena? Uma condenação criminal que, como efeito secundário, exonera o servidor do 
cargo, que destitui o poder familiar, também tem efeito permanente na vida daquela pessoa. O servidor não será 
reintegrado e nem o pai verá seu poder familiar devolvido após o decurso do tempo.
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A pena criminal, além de retribuição e prevenção, tem a função de restaurar a ordem 
jurídica no sentido de fazer com que a sociedade tenha confiança na validade da 
norma49, reequilibra a paz social e deve determinar a reparação mínima dos danos 
causados. Todo aquele que provoca um dano está obrigado a equiparar o agir 
destrutivo com um construtivo, restabelecendo, como possível, a situação anterior50 
(em decorrência do princípio da reparação do dano, já previsto na nossa legislação51, e 
também no direito estrangeiro, inclusive alemão -  wiederherstellungsprinzip52).

O próprio Luigi Ferrajoli53 ressalta a importância do Estado “perseguir objetivos de 
utilidade concreta em favor dos cidadãos e, principalmente de garantir-lhes os direitos e 
a segurança”54. Ressalta o autor que toda vez que uma liberdade atenta contra outra 
liberdade, essa liberdade se converte em abuso, motivo pelo qual as leis de direito 
penal e processual penal são necessárias para impedir a violência entre particulares, no 
sentido de impedir que a força do mais forte prevaleça55. Todo movimento limitador 
de punibilidade é também, a um só tempo, “fundamentação de punibilidade”56.

49    JAKOBS, Günther. Tratado de Direito Penal. Teoria do Injusto Penal e Culpabilidade. Luiz Moreira, 
coordenador e supervisor; Gercélia Batista de Oliveira Mendes e Geraldo de Carvalho, tradutores. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 20.

50    PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e terrorismo. Organização e tradução de 
Eduardo Saad-Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 25.

51    art. 5º XLV da Constituição Federal, Art. 91, I do Código Penal, art. 387, IV do Código de Processo Penal, 
Lei 9.099/95, entre outros).

52    Vide os §46, 46ª, 56b do StBG – Código Penal. Ver também PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito 
penal, filosofia e terrorismo. Organização e tradução de Eduardo Saad-Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012

53    FERRAJOLI, Luigi. Diritto e ragioni: teoria del garantismo penale. 

54    FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. Teoria do Garantismo Penal. 3ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 207.

55   FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. (...). ob citada. p. 858.

56   PAWLIK, Michael. Teoria da ciência do direito penal, filosofia e terrorismo. Organização e tradução 
de Eduardo Saad-Diniz. São Paulo: LiberArs, 2012, p. 37.
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O importante é que o bem jurídico protegido pela norma penal seja constitucionalmente 
relevante, respeitando-se o princípio da subsidiariedade do direito penal57. Aliás, a 
concepção de bem jurídico limitativo decorreu da introdução do princípio do harm 
principle, discutido no direito penal anglo-americano e proposto em 1859 por Stuart 
Mill, que se baseia na idéia de que somente o dano a outros (harm to others)58 pode ser 
penalmente sancionado59. O bem jurídico na qualidade de valor, e consequentemente, 
inserido no amplo aspecto da finalidade da ordem jurídica, cumpre a função de 
proteção, não dele próprio, mas da pessoa humana, que é o objeto final de proteção 
da ordem jurídica60, e a ela deve estar conectado. Consoante a definição dada por 
Luis Greco61, na linha de Roxin, bens jurídicos seriam “dados fundamentais para a 
realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do sistema social, nos limites 
de uma ordem constitucional”. 

O exagero de transferir a regulamentação de todos os conflitos humanos e aspectos da 
vida comunitária ao direito penal enfraquece não somente a liberdade, mas também 
a segurança, na medida em que as agências de controle não terão condições físicas 
e materiais suficientes à devida investigação criminal, com a proteção das vítimas 
concretas e potenciais para a garantia da segurança pública. Assim, o excesso de 
penalização é um exagero que prejudica a própria segurança. Somente ações perigosas 

57  A respeito do princípio da intervenção mínima e subsidiariedade, verificar: BEZÉ, Patricia Mothé 
Glioche. Os direitos humanos e a violência descrita nos tipos penais. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 184; 
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, parte geral. 17 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 51-
54; SOUZA, Artur de Brito Gueiros. JAPIASSU, Carlos Eduardo Adriano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, p. 64-
65; MARINHO, Alexandre Araripe. FREITAS, André Guilherme Tavares de. Manual de Direito Penal. Parte 
Geral. Rio de Janeiro: Lumen Juris, p. 31; BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 12ª Ed. 
Rio de Janeiro: Revan, 2011. 2ª reimpressão, março de 2015, p. 82-88, entre outros.

58   COSTA, Helena Regina Lobo da. Considerações sobre o estado atual da teoria do bem jurídico à luz do harm 
principle na obra Direito Penal como crítica da pena. Organizadores Luis Greco e Antonio Martins. Barcelona, 
Buenos Aires, Madrid, São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 133-149.

59    ROXIN, Claus. Novos Estudos de Direito Penal. Tradução Luis Greco. Organização Alaor Leite. São Paulo: 
Marcial Pons, 2014, p. 42.

60    TAVARES, Juarez. Teoria do Injusto Penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. P.177/179

61  GRECO, Luis. Modernização do Direito Penal, Bens Jurídicos Coletivos e Crimes de Perigo 
Abstrato. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 89.
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para um bem jurídico constitucionalmente legítimo podem ser proibidas, porque tudo o 
mais seria uma intervenção inútil na liberdade dos cidadãos62. 

No Brasil, ao contrário do que ocorre na Alemanha e em outros países, é assegurada 
a liberdade sexual entre pessoas maiores e capazes, de modo que o direito penal não 
se insere na vida íntima e sexual entre tais personagens63. Podemos afirmar que existe 
vedação constitucional a uma interferência do Estado na vida sexual de adultos e 
capazes no Brasil, com base no princípio da dignidade humana e na pluralidade de 
famílias consagradas pela Constituição64. Na Alemanha, a doutrina ainda discute se 
é possível a criminalização de relações sexuais entre irmãos adultos e capazes, pois o 
Tribunal Constitucional entendeu de forma positiva65. 

Por sua vez, no Brasil, ainda é um grande tabu utilizar a Lei dos Crimes Hediondos 
e aplicar penas privativas de liberdade em regime fechado para torturadores de 
crianças66, ou penas privativas de liberdade longas, e com vedação de visitas íntimas, 

62     GRECO, Luis. Um panorama da teoria da imputação objetiva. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, 
p. 34. É preciso que a conduta incremente um risco não permitido e que o resultado lesivo seja decorrência 
dessa conduta.

63    Não há crime de incesto entre adultos maiores e capazes. Não há crime de adultério. Não há crime de 
homossexualidade. Não se criminaliza a prostituta (profissional do sexo).

64    CF art. 1º, inciso III (dignidade humana). CF art. 226, §3º e 4º (permite outras formas de família além 
daquela protegida pelo casamento, de modo que se têm reconhecido que o rol que admite a união estável e as 
famílias monoparentais não é taxativo, mas apenas exemplificativo, admitindo-se outras).

65     §173, 2 do StGB (Código Penal Alemão). Vide NEUMANN, Ulfried. Bem jurídico, Constituição e os limites 
do direito penal (Rechtgut, Verfassung und die Grenzen des Stafrechts). Tradução de Antonio Martins na obra 
coletiva Direito Penal como crítica da pena. Organizadores Luis Greco e Antonio Martins. Barcelona, Buenos 
Aires, Madrid, São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 525-526. E vários outros, visto que é uma das questões centrais 
do conceito limitativo do bem jurídico, ao se excluir a moral.

66    caso da menina Vitória, que foi brutalmente espancada pelo pai e depois morta por ele quando o Tribunal 
modificou a pena dada inicialmente de 7 (sete) anos de prisão no regime fechado, reduzindo-a para 3 (três) 
anos no regime aberto, fundamentando na inconstitucionalidade da Lei dos Crimes Hediondos e precedentes 
do STJ. O pai saiu da prisão e agrediu a filha de cinco anos até a morte, em retaliação pelo fato da mesma ter 
contado no Conselho Tutelar sobre as torturas sofridas e que ensejaram a sua prisão. Processo nº 0029754-
94.2015.8.19.0001 (crime de homicídio) perante a 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Processo nº 0036809-
40.2012.8.19.0203 (crime de tortura) perante a 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá. Estado do Rio de Janeiro. 
Réu Alexsandro dos Santos. 5ª Camara Criminal do TJRJ (00368094020128190203). Data do Julgamento 
15/10/2013)
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para líderes de facções criminosas com práticas de homicídios reiterados, inclusive 
contra policiais, o que certamente seria hipótese de prisão perpétua na Alemanha, 
sem qualquer questionamento. Afinal, na Alemanha, homicídios qualificados não 
prescrevem, sendo cabível a prisão perpétua67, que embora vedada na Constituição 
Federal brasileira é admitida pela Corte Europeia de Direitos Humanos68. 

O descontrole do crime no Brasil, com a morte reiterada de policiais, escandaliza 
qualquer país civilizado. A ausência de punição criminal efetiva (neutralizando a 
atuação criminosa do agente preso) ameaça a ordem democrática, visto que as forças 
armadas somente deveriam atuar em situações excepcionais e de guerra. 

O problema central do sistema penal, no dizer de Eugênio Pacelli, não se localiza em 
uma imaginária disputa entre a liberdade individual e a segurança pública, pois o 
Direito, em todas as suas manifestações, no ponto em que regula comportamentos, já 
é uma limitação à liberdade individual69. 

A missão do Estado é garantir aos cidadãos uma vida em segurança e liberdade 
sob a proteção dos direitos humanos, de modo que segurança e liberdade sejam 
equilibrados70, buscando-se “a máxima eficácia possível a ambos”71 com respeito a 
pessoa humana.

67    vide a previsão expressa no §78 e §211 do StGB (Código Penal Alemão)

68    Vide o caso HUTCHINSON v. THE UNITED KINGDOM (Application no.57592/08). Julgamento em 
17 de janeiro de 2017. Situação na qual houve invasão de domicílio, o estupro de uma jovem de 18 anos e a 
morte de seus pais e irmão na Inglaterra.

69   PACELLI, Eugênio. Processo e Hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos Fundamentais. 3ª Ed. São Paulo: 
Atlas, 2012, p. 5.

70    ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal. Tradução André Luis Callegari, 
Nereu José Giacomoli. 2ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013, p. 39: “O poder estatal de intervenção 
e a liberdade civil devem ser levados a um equilíbrio, de modo que garanta ao indivíduo tanta proteção estatal 
quanto seja necessária, assim como também tanta liberdade individual quanto seja possível’.

71    BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crime Organizado e Proibição de Insuficiência. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, p. 41.
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2. PROCESSO JUSTO: EQUILÍBRIO ENTRE GARANTIAS E EFICIÊNCIA

Antonio Scarance Fernandes, que conquistou a Livre-Docência na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo com a monografia que se tornou o livro “O Papel 
da Vítima no Processo Criminal”72, também idealizador da linha de pesquisa da pós 
graduação em Direito Processual da referida Universidade, denominada “Eficiência e 
Garantismo”, ressalta, ao fazer referência aos direitos à liberdade e à segurança, como 
principais interesses no âmbito do processo criminal, que todos nós temos o direito a 
que o Estado atue positivamente no sentido de estruturar órgãos e criar procedimentos 
que, ao mesmo tempo, nos garantam segurança e nos assegurem liberdade.

Scarance Fernandes menciona garantismo como um conjunto de garantias legais, 
nos prismas subjetivo e objetivo, que assegure ao acusado de um crime a sua defesa e 
liberdade em face de excessos do Estado, sem o exagero daqueles que usam o vocábulo 
na linha de Ferrajoli73 e define  eficiência como um procedimento que, em tempo 
razoável, e respeitando as garantias do acusado e da vítima, permita-se aos órgãos de 
persecução penal descobrir a verdade a respeito de um crime e fazer agir o direito penal, 
com o menor dispêndio de tempo, de custo e de sofrimento humano. Necessário que 
haja um equilíbrio entre eficiência e garantismo para se alcançar um resultado justo em 
que sejam efetivados os direitos à segurança e liberdade do indivíduo74.

Assim, enquanto as garantias têm por foco o acusado, a fim de que sejam asseguradas 
as garantias individuais e estruturais do processo, a eficiência também tem base 

72    Publicado pelo Editora Malheiros no ano de 1995.

73    Antonio Scarance Fernandes ressalta que o termo pode ser utilizado em várias acepções e que Luigi Ferrajoli 
refere a três aspectos do vocábulo (modelo normativo de direito, teoria jurídica de validez e efetividade e 
filosofia jurídica) em FERNANDES, Antonio Scarance. Sigilo no Processo Penal: eficiência e garantismo. 
Coordenação Antonio Scarance Fernandes, José Raul Gavião de Almeida, Maurício Zanoide de Moraes. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 10, nota de rodapé.

74    FERNANDES, Antonio Scarance. Sigilo no Processo Penal: eficiência e garantismo. Coordenação Antonio 
Scarance Fernandes, José Raul Gavião de Almeida, Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 10.
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constitucional, prevista no art. 37 de nossa Carta Magna, direcionada aos órgãos 
responsáveis pela persecução penal.

Douglas Fischer, ao explicar o termo Garantismo Penal Integral75 ressalta que a tese 
central do garantismo está em que sejam observados rigidamente não só os direitos 
fundamentais (individuais e coletivos), mas também os deveres fundamentais (do 
Estado e dos cidadãos), previstos na Constituição. Normas de hierarquia inferior ou 
interpretações judiciais não podem solapar ou restringir o que já está bem delineado 
constitucionalmente na seara dos direitos e deveres fundamentais, ressaltando que 
o art. 5º está inserido no capítulo que trata “dos direitos e deveres individuais e 
coletivos”. E o dever de garantir segurança (que se desdobra em direitos subjetivos 
individuais e coletivos), como imperativo constitucional, não está apenas em evitar 
condutas criminosas que atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também na 
devida apuração (com respeito aos direitos dos investigados ou processados) dos atos 
ilícitos e, em sendo o caso, da punição do responsável76.

Com a organização do Estado, definiram-se estruturas e órgãos dirigidos à atuação 
eficaz do direito punitivo, prevendo-se, nos procedimentos, atos e fases destinados 
a assegurar a ação de tais órgãos, que precisam agir com eficiência na proteção dos 
direitos à segurança da população. Ao lado da estruturação de tais órgãos, um serviço 
público essencial com a função de garantir a segurança pública, em contraposição ao 
fortalecimento da atuação estatal, foram afirmadas garantias essenciais para assegurar 
ao acusado meios para se defender e para proteger a sua liberdade, garantias estas que 
se formaram na longa evolução histórica do processo penal e que estão previstas nos 
ordenamentos como garantias do devido processo legal. 

75    FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal integral? Em Garantismo Penal Integral: questões penais 
e processuais, criminalidade moderna e aplicação do modelo garantista no Brasil/ Bruno Calabrich; Douglas 
Fischer; Eduardo Palella, organizadores. 3ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 39.

76    FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal integral? Em Garantismo Penal Integral: questões penais 
e processuais, criminalidade moderna e aplicação do modelo garantista no Brasil/ Bruno Calabrich; Douglas 
Fischer; Eduardo Palella, organizadores. 3ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 45.
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A vítima, que num passado distante encontrava-se no centro dos interesses dos sistemas 
punitivos de justiça, basicamente fundados na vingança privada, foi neutralizada com 
o fortalecimento do Estado, momento no qual o jus puniendi passou exclusivamente a 
este. O Estado foi alçado à condição de garantidor da ordem pública, responsável pela 
investigação de crimes e detentor do direito de impor a sanção penal e passou a tratar 
a vítima como mera comunicadora do crime, objeto de prova e testemunha dos fatos.

O Direito Processual Penal se desenvolveu e se preocupou exclusivamente com os 
direitos de defesa do acusado, renegando a um segundo plano os direitos das vítimas. 
Afinal, com a finalidade de limitar o poder estatal, o processo penal construiu-se em 
torno da pessoa do acusado e ateve-se tão somente aos seus direitos fundamentais. 
O momento em que a vítima entra em contato com os órgãos de Justiça Penal, a 
começar pela polícia, para simples comunicação da ocorrência, pode fazer iniciar 
para ela um novo processo de vitimização, denominado vitimização secundária ou 
sobrevitimização77. 

A vítima, nesta concepção de que o crime é mero enfrentamento entre o seu autor e as leis 
do Estado, foi esquecida pelo Direito Penal e Processual Penal, mas vem readquirindo 
importância pelos movimentos da vitimologia, que ressalta existir na base do crime um 
conflito humano, gerador de expectativas diversas para além da mera pretensão punitiva 
estatal, refletindo  um caráter triangular das relações mútuas entre o Estado, o infrator 
e a vítima. O delito passa a ser compreendido como um processo social, uma interação 
entre o delinquente, a vítima e a sociedade, que resulta num dano, que deve ser reparado. 
A vítima, assim, tem expectativas com o sistema de justiça que merecem atenção, 
notadamente de ser tratada com respeito e consideração, direito a receber informação e 
assistência, e que o dano sofrido seja minimamente reparado. Alguns estudos científicos 
demonstram, ademais, que o que a vítima mais espera e exige é justiça num prazo 
razoável e não uma compensação econômica78.

77    RODRIGUES, Roger de Melo. A tutela da vitima no processo penal brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014, p. 55 e 
56. OLIVEIRA, Ana Sofia Schmidt de. A Vítima e o Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 111

78    GARCIA-PABLOS DE MOLINA, Antonio. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos/
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Vislumbra-se, assim, a importância de serem criadas alternativas que privilegiem 
a vítima ao tempo em que se respeite o acusado, equilibrando as duas figuras como 
sujeitos de direito.

Afinal, o processo penal é um sistema de regras e princípios que deve permitir a 
atuação eficaz dos órgãos de persecução penal e, ao mesmo tempo, assegurar a plena 
efetivação das garantias do devido processo legal, com respeito ao acusado e à vítima, 
ambos protegidos pelo princípio da dignidade da pessoa humana.

E resta evidente que não há braços e pernas suficientes para o cumprimento do 
princípio da obrigatoriedade com a apuração de todos os crimes e a persecução 
penal de todas as infrações penais que acontecem no mundo dos fatos. Verifica-se, 
assim, que somente alguns delitos são apurados, alguns ajuizados, outros prescrevem 
e a média do processo penal tradicional brasileiro até transitar em julgado é longa, 
com praticamente quatro instâncias de julgamento e inúmeros recursos judiciais. 
Essa demora já ensejou a condenação brasileira na Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e certamente fere a eficiência do serviço público prevista no art. 37 da 
Constituição Federal.

A duração razoável do processo, prevista no art. 5º LXXVIII, é um direito do acusado 
e também da vítima, conforme se verifica das decisões da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos condenando o Brasil por não punir em tempo razoável, notadamente 
nos casos de Ximenes Lopes, Nogueira de Carvalho, Sétimo Garibaldi, Gomes Lund e 
Maria da Penha (esta no âmbito da comissão). Evidente, assim, que a execução da pena 
condenatória após a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio 
constitucional da presunção de inocência, conforme a decisão do Supremo Tribunal 
Federal no Habeas Corpus 126292, do ano de 2016, já que a prestação jurisdicional 
relacionada aos fatos foi cumprida e os recursos às Cortes Superiores não têm, via de 
regra, efeito suspensivo.

Antonio Garcia-Pablos de Molina, Luiz Flávio Gomes. Tradução e notas da primeira parte: Luiz Flávio Gomes. 
2 ed. rev. Atual e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 69
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A busca pela eficiência dos serviços de persecução penal, sem abrir mão das garantias de 
defesa do acusado, no sentido de que haja uma justiça célere e eficaz, que efetivamente 
aplique o direito material ao caso concreto, se faz premente. 

Em primeiro lugar, nem tudo pode ser caracterizado como crime, conforme apontado 
acima. Comportamentos considerados imorais, como adultério, ou relações sexuais 
entre adultos e capazes, mediante pagamento financeiro, por exemplo, não podem 
ser considerados crimes. Há uma necessidade de focar em questões relevantes 
para a pessoa humana, deixando, de lege ferenda, para o direito administrativo 
a violação de simples regras de conduta79 ou exigências administrativas80, para o 
direito civil conflitos que envolvem o interesse econômico de empresas81, ou litígios 
essencialmente patrimoniais82 e, via de regra, as ofensas contra a honra. Uma reforma 
da parte especial do Código Penal é altamente recomendável, pois há nítida falta de 
proporcionalidade na comparação de diversos tipos penais, como, por exemplo, estar 
dirigindo com uma carteira de habilitação falsificada não pode ser mais grave do que 
estar dirigindo conscientemente um carro roubado83, com essa diferença drástica de 
tratamento em relação à suspensão do processo, cabível somente em relação ao último. 
É preciso priorizar a pessoa humana, de modo que lesões ou ameaças à integridade 
física (homicídio, roubo, latrocínio, maus tratos contra crianças) ou sexual (estupro) 
estejam no topo da proteção, além do combate à corrupção (essencial ao funcionamento 
adequado da proteção estatal).

79   Como pescar em período proibido (crime previsto no art. 34 da Lei 9.605/1998) ou a prática do jogo do 
bicho (art. 52 da Lei das Contravenções Penais)

80   Como deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente preenchido e com especificação 
clara de seu conteúdo (crime previsto no art. 74 do Código de Defesa do Consumidor)

81  Como a venda de CDs e DVDs piratas (crime previsto no art. 184§2º do Código Penal e reconhecido pela 
Súmula 502 do STJ), furto de energia elétrica ou sinal de TV (crime previsto no art. 155§3º)

82   Dano ao patrimônio (art. 163 do Código Penal) ou apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) que não 
atingem significativamente o patrimônio da pessoa lesada.

83    Artigos 180 e 304 do CP.
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Por sua vez, nota-se que, felizmente, há uma notável mudança do direito penal 
tradicional para uma espécie de direito penal administrativo aos delitos mais leves, 
com enfoque na reparação do dano e em penas restritivas de direitos84. Via de regra, 
nos crimes formalmente apenados com pena privativa de liberdade não superior a 4 
(quatro) anos, a pena é substituída por restritiva de direitos ou é cabível a suspensão 
da pena ou o regime aberto. A pena privativa de liberdade deixou de ser a sanção mais 
importante no âmbito do direito penal.

O Ministério Público e o Poder Judiciário precisam melhor se estruturar para a 
fiscalização da execução das penas diversas da privativa de liberdade, notadamente 
quanto à prestação de serviços à comunidade.

Por sua vez, com uma menor quantidade de crimes a serem registrados e investigados, 
focando-se nas questões relevantes para a pessoa humana (intimamente relacionadas 
à vida, integridade física e sexual e combate à corrupção), as agências de controle 
poderão melhor otimizar seu trabalho e atender ao cidadão.

Afinal, como destinatária dos serviços de segurança pública prestados pelo Estado, e 
como decorrência do princípio da eficiência, a vítima precisa ser tratada com respeito 
e consideração, como preconiza a Resolução 40/34 de 1985 da ONU, e vem ganhando 
o reconhecimento do legislador brasileiro. O pensamento científico-criminológico 
moderno, inclui, quando se menciona um crime, não apenas o seu autor e a sociedade, 
mas redescobre a própria vítima como protagonista passivo, que deve ter seus danos 
valorados e ressarcidos dignamente.”85

As Leis 11.340/2006, 11.690/2008, 12.845/2013 e 13.431/2017 ressaltam a importância 
de que haja o respeito à vítima como pessoa humana dotada de dignidade. O direito a 

84    Vide a Lei 9.099/95.

85   Comentários de Cezar Roberto Bittencourt na Apresentação da 2ª edição da obra Criminologia: introdução 
a seus fundamentos teóricos/Antonio Garcia-Pablos de Molina, Luiz Flávio Gomes. Tradução e notas da 
primeira parte: Luiz Flávio Gomes. 2 ed. rev. Atual e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 8
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atendimento adequado, por sua vez, vem previsto na Lei 12.845/13, que trata a respeito 
do tratamento que lhe deve ser conferido na área de saúde quando sofre violação a 
sua integridade sexual. O art.201§4º do Código de Processo Penal (CPP) garante a 
separação física do agressor e vítima no ambiente do fórum. 

O direito da vítima à informação e à privacidade vêm previstos nos parágrafos 2º, 3º e 
6º do art. 201 do CPP. O direito à escuta diferenciada vem previsto no art. 217 do CPP e 
pela Lei 13.431/2017, que garantem o depoimento judicial em sala diversa do acusado, 
através de videoconferência, seja para a vítima adulta (art. 217 do CPP), e notadamente 
para crianças e adolescentes vítimas de violência sexual (sala de depoimento especial). 
Insta ressaltar que a Lei 13.431/2017, além de garantir o atendimento humanizado das 
crianças na rede de atendimento, inclusive em Delegacias, recomenda a antecipação 
de provas, pela regra prevista no art. 156 I do CPP, de modo que seja realizada sua 
oitiva em juízo o quanto antes mediante o depoimento especial através de profissionais 
devidamente capacitados.

Ainda em decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana e da eficiência que 
se exige do poder público, está expressamente previsto que as vítimas têm direito a 
atendimento multidisciplinar, previsto no  art. 201§5º do CPP.

Por sua vez, a vítima também tem o direito a resguardar a sua segurança durante e 
após o processo penal, conforme previsão na Lei 9.807/99, que criou o programa de 
proteção a vítimas e testemunhas, com a finalidade de resguardar a sua integridade 
física quando necessita de uma proteção mais contundente. 

Por sua vez, há uma tendência atual na busca da justiça consensual, seja em relação aos 
crimes menos graves (mediação penal e justiça restaurativa) e também aos mais graves, 
como acontece em relação à colaboração premiada. Sem o auxílio e relato de integrantes 
de organizações criminosas, os crimes a estas vinculados dificilmente são desvendados. 
Não somente é importante para a sociedade o esclarecimento dos fatos, mas atende 
ao interesse do acusado fazer do resultado do processo algo previsível, o que permite 
a avaliação de prós e contras de um acordo, que deve incluir o ressarcimento do dano 
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causado como medida ressocializadora e restaurativa86.

Uma pena justa e proporcional ao delito cometido, inclusive a privação da liberdade, 
além das penas restritivas de direito (art. 43 do Código Penal), reparação mínima do 
dano causado87, a qual inclusive é requisito para a concessão da suspensão condicional 
do processo, livramento condicional e outros88, faz parte de um Estado Democrático de 
Direito. A justa punição criminal tem uma função restaurativa, além das tradicionais 
funções retributiva e preventiva, eis que restaura a ordem jurídica violada, a paz social 
e deve reparar minimamente os danos causados, conforme já ressaltado. A reparação 
do dano causado à vítima não é uma questão de interesse exclusivo privado, conforme 
ressalta Pablo Galain Palermo89, mas guarda relação com o dano social causado pelo 
delito, havendo quem defenda inclusive que funcione como uma Terceira Via do 
Direito Penal90 (conseqüência jurídica autônoma do delito91). O fato é que a reparação 

86    Vide o art. 13, incisos II e III da Lei 9807/99; art. 4º, incisos IV e V da Lei 12.850 (artigos que mencionam 
expressamente a recuperação total ou parcial do produto do crime e a localização das vitimas.

87    Art. 387, inciso IV do CPP

88    Condição para o sursis (CP, art. 78 § 2º), para o livramento condicional (CP, art. 83, IV), para a reabilitação 
criminal (CP, art. 94, III) ou para a diminuição da pena (CP, art. 16). Nos crimes praticados contra a 
administração pública, a reparação do dano é condição para a progressão de regime (art. 33, §4º) e motivo de 
extinção da punibilidade no peculato culposo, se anterior à sentença irrecorrível, ou causa para redução pela 
metade da pena imposta quando já tiver ocorrido o trânsito em julgado (art. 312, §3º). A Lei 9.099/95, que 
dispõe sobre os Juizados Criminais, e menciona como um de seus objetivos a reparação dos danos sofridos pela 
vítima; II. A Lei n. 9.249/95, que criou causa extintiva da punibilidade de determinados delitos, decorrente da 
reparação do dano antes do recebimento da denúncia; III. A Lei n. 9.503/97 (alterada pela Lei n. 9.602/98) 
– Código de Trânsito Brasileiro, que instituiu a multa reparatória; IV. A Lei n. 9.605/98, que prevê a pena 
de prestação pecuniária e oferece incentivos para a reparação do dano; V. A Lei n. 9.714/98, que alterou 
dispositivos do Código Penal e introduziu a pena de prestação pecuniária no art. 45§1º. A Lei 12.850/2013, 
que trata a respeito das organizações criminosas e dá especial relevância à recuperação total ou parcial do 
produto ou do proveito das infrações penais para a colaboração premiada (art.4º, inciso  IV).

89   PALERMO, Pablo Galain. La reparación del daño a la victima del delito. Valencia: Tirant Lo 
Blanch, 2010. p. 73

90   Projeto Alternativo Autônomo proposto por Claus Roxin e outros autores (AE-WGM – Alternativ Entwurf 
Wiedergutmachung) em 1992.

91  SANTANA, Selma Pereira de. Justiça Restaurativa: a reparação como conseqüência jurídico-penal autônoma 
do delito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
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do dano mínimo causado à vítima de um delito92, não pode ser ignorada pelo sistema 
criminal, excluída da sentença93 ou dos acordos de justiça penal negociada94. Além de 
contrariar a Resolução 40/34 da ONU, e a própria legislação penal e processual penal, 
a total transferência da questão da reparação do dano para a esfera cível não atende ao 
princípio da eficiência. 

O professor Leonardo Greco em seus dois textos “Novas perspectivas da efetividade 
e do garantismo”95 e “Garantias Fundamentais do Processo: o processo justo”96 nos 
traz importantes considerações aplicáveis ao processo penal. Ressalta o ilustre 
professor que a eficácia concreta dos direitos constitucional e legalmente assegurados 
depende de tutela jurisdicional efetiva, pois sem ela o titular do direito não dispõe 
da proteção necessária do Estado. A tutela jurisdicional efetiva é, portanto, não 
apenas uma garantia, mas ela própria também um direito fundamental, cuja eficácia 
é preciso assegurar em respeito à dignidade humana. O processo, assinala, como 
relação jurídica plurissubjetiva, complexa e dinâmica, deve formar-se e desenvolver-
se com absoluto respeito à dignidade da pessoa humana de todos os envolvidos, com 
a equilibrada participação dos interessados, a isenta e adequada cognição do juiz e 

92  A Diretiva Europeia 2012/29/UE garante no art. 16 que os Estados membros promovam medidas para 
incentivar os autores de crimes a indenizarem adequadamente as vítimas. A Diretiva européia 80/2004/CE, 
garante indenização paga pelo Estado a todas as vítimas de crimes dolosos e violentos.

93   Está previsto no art. 387, IV do CPP e art. 29 da LEP.

94   Seja na mediação penal, justiça restaurativa ou na colaboração premiada.

95  GRECO, Leonardo. Novas perspectivas da efetividade e do garantismo em O novo Código de Processo 
Civil: O projeto do CPC e o desafio das garantias fundamentais. Coordenação Walter dos Santos Rodrigues. 
Elsevier. 2013, p. 1 a 46.

96 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo justo publicado em www.
mundojuridico.adv.br, em 18.03.2002, acessado em 3/10/2017.
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à apuração da verdade objetiva: “um meio justo para um fim justo”97. No decorrer de 
sua explanação, o professor discorre a respeito das garantias individuais e estruturais, 
e garantias específicas do processo penal. Dentre as garantias estruturais ressalta a 
efetividade qualitativa, mencionando que o processo somente constituirá garantia 
efetiva dos direitos se for capaz de dar a quem tem direito tudo aquilo a que faz jus 
de acordo com o ordenamento jurídico. Também assinala como garantia estrutural a 
razoável duração do processo.

Conforme ressalta Leonardo Greco, citando Chiovenda, “a justiça deve dar ao 
titular do direito tudo aquilo a que ele tem direito de acordo com o ordenamento 
jurídico, com o menor dispêndio de tempo, de custo e de atividade humana”98.

Dentro dessa ótica, o procedimento a ser instituído, para se ter um resultado justo, deve 
proporcionar a efetivação dos direitos à segurança e à liberdade dos indivíduos99. Ou seja, 
para alcançar um resultado justo, é necessário equilibrar eficiência e garantias, no sentido 
de que se faça atuar as normas do direito repressivo necessárias para a concretização 
do direito fundamental à segurança, assegurando ao acusado todos os mecanismos 
essenciais para a defesa da sua liberdade100, dentro de um procedimento que respeite o 
acusado e a vítima como pessoas humanas detentores de dignidade, seja no processo 

97 GRECO, Leonardo. Garantias Fundamentais do Processo: O Processo justo publicado em www.
mundojuridico.adv.br, em 18.03.2002, acessado em 3/10/2017, com a referência acima mencionada na 
primeira página.

98   GRECO, Leonardo. Novas perspectivas da efetividade e do garantismo em O novo Código de Processo 
Civil: O projeto do CPC e o desafio das garantias fundamentais. Coordenação Walter dos Santos Rodrigues. 
Elsevier. 2013, p. 2

99   FERNANDES, Antonio Scarance. Sigilo no Processo Penal: eficiência e garantismo. Coordenação Antonio 
Scarance Fernandes, José Raul Gavião de Almeida, Maurício Zanoide de Moraes. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 9

100  FERNANCES, Antonio Scarance. Sigilo no Processo Penal: eficiência e garantismo. Ob. citada, p. 10.
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tradicional adversarial ou no devido processo consensual101. 

Nesse sentido, a eficiente e justa atuação da polícia, do Ministério Público e do Poder 
Judiciário diante do ius puniendi estatal afigura-se “um direito social constitucionalmente 
assegurado”102. Punição criminal, garantias e direitos humanos, dessa forma, não são 
conceitos que se excluem, mas que se complementam.

Assim, sem se descuidar do princípio da subsidiariedade, de estar atrelado a um 
bem jurídico constitucionalmente relevante, o direito penal e a aplicação da 
pena criminal103 são mecanismos de expressão de direitos humanos e garantias 
constitucionais104.

3. CONCLUSÃO

Resta evidente que é necessário atentar para a necessidade de centralização do 
sistema criminal na pessoa humana, ultrapassando questões políticas de ideologias de 
esquerda ou de direita.

101   Estamos inseridos num movimento mundial evoluindo para a Justiça Negociada (Mediação Penal, Justiça 
Restaurativa e Colaboração Premiada), em que a reparação do dano e a atenção com a vítima são fundamentais, 
num necessário equilíbrio entre eficiência e garantismo.

102  LIMA, Márcio Barra. A Colaboração Premiada como Instrumento Constitucionalmente Legítimo 
de Auxílio à Atividade Estatal de Persecução Criminal em Garantismo Penal Integral: questões penais e 
processuais, criminalidade moderna e aplicação do modelo garantista no Brasil/ Bruno Calabrich; Douglas 
Fischer; Eduardo Palella, organizadores. 3ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 318.

103   ou seu equivalente na reparação do dano causado, encontrado na conduta voluntária, ou através da 
mediação penal, justiça restaurativa ou colaboração premiada.

104    Lembrando que a Constituição Federal de 1988 tem mandados de criminalização (art. 5º XLIII, art. 227 
§4º) e que a ausência de atuação do Ministério Público, no prazo legal, nos crimes de ação penal pública pode 
ensejar a ação penal privada pela vítima (garantia constitucional prevista no art. 5º LIX).
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Assim, além do cuidado com os direitos do acusado, ao se reconhecer a importância 
do respeito às garantias individuais e coletivas previstas na Constituição Federal, 
legislação e Tratados Internacionais aos acusados em geral, urge o reconhecimento 
da necessidade de que os serviços públicos de segurança e persecução criminal 
atuem com eficiência para, num prazo razoável, dar uma resposta penal efetiva (não 
necessariamente pena privativa de liberdade), mas que assegure a liberdade, a vida e a 
integridade física e sexual de todos.

Nesse sentido, importante a ressignificação da vítima, num equilíbrio de atenção 
estatal pelas agências de persecução criminal ao autor de um delito e àquele que sofreu 
os danos causados por este.

Atenta-se aqui para a necessidade de valorização dos profissionais envolvidos na 
temática, sua capacitação e cuidado para com as vítimas, além da necessária atenção 
para com as garantias do acusado, lembrando da importância do equilíbrio entre 
liberdade e segurança, pois a punição criminal também faz parte dos direitos humanos 
e de um Estado Democrático de Direito.
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CRIMINALIDADE – IMPUNIDADE. 
REFLEXÕES SOBRE AVANÇO 
DO CRIME NO BRASIL. 

SÍLVIO MUNHOZ

 Procurador de Justiça do Rio Grande do Sul.

Para que o mal triunfe, 
basta que os bons fiquem de braços cruzados.
Edmund Burke1

1 BREVE ESCORÇO SOBRE O AVANÇO DO CRIME 

DE HOMICÍDIO NO BRASIL NOS ÚLTIMOS 18 ANOS 

No período contemplado no presente estudo o crime de homicídio doloso (supressão 
da vida de um homem por outro, dotado de animus necandi – dolo de matar, seja 
na forma direta ou eventual) aumentou de forma impressionante, mergulhando e 
afogando nossa sociedade em um rio de sangue que mancha o País do Oiapoque ao 
Chuí2.  O delito de homicídio no dizer de HUNGRIA3: “É a mais chocante violação do 
senso moral médio da humanidade civilizada”.

1     https://citacoes.in/autores/edmund-burke/

2      https://www.significados.com.br/oiapoque/. Wikipedia: “No Brasil, a expressão "do Oiapoque ao Chuí" é 
muito popular e é utilizada para definir o nível de abrangência de alguma coisa no país, algo que vai "de norte a 
sul" (Chui é uma cidade localizada no extremo Sul do Brasil, no estado do Rio Grande do Sul)”. 

3    Hungria, Nelson & FRAGOSO, Heleno. In Comentários ao Código Penal. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1981, 
6ª ed.; vol. V, pág. 25. O parágrafo completo diz, antes da frase ‘ut retro’: “O homicídio é o tipo central dos 
crimes contra a vida e é o ponto culminante na orografia dos crimes. É o crime por excelência. É o padrão da 
delinquência violenta ou sanguinária, que representa como que uma reversão atávica às eras primevas, em que a 
luta pela vida, presumivelmente, se operava com o uso normal dos meios brutais e animalescos”.

2.4
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No ano de 2000, foram registrados no Brasil 45.360 homicídios, sendo que este 
número representava 26,7 mortes por 100 mil habitantes4, de lá para cá a situação só 
piorou, pois no período atual,5 consoante o Anuário Brasileiro da Segurança Pública 
(o estudo contempla os homicídios registrados no ano de 2017), foram registrados no 
Brasil 63.880 homicídios, representando uma mortalidade de 30,8 mortes por 100 
mil habitantes. Os homicídios registrados em 2017 representam 175 assassinatos por 
dia, 07 por hora, caracterizando o maior número de homicídios da história, segundo o 
Fórum Brasileiro da Segurança Pública6. 

No ano de 20177 o Brasil marcava presença no mapa das cidades mais violentas do 
mundo com nada menos que 17 cidades, com o negativo destaque para a capital do Rio 
Grande do Norte, Natal8, que registrava o índice macabro de 68 mortes por 100 mil 
habitantes, ou seja, mais que o dobro do número brasileiro.

No Brasil, segundo os dados compilados, não está sendo conferido o devido valor à 
regra primitiva, no dizer de NOVAIS9: “reverência pela vida. Esse deve ser o principal 
mantra da humanidade.  É imperativo que haja comprometimento integral com o valor 
supremo de uma vida”.  No nosso País, como visto, há uma evidente proteção deficiente 
(não suficiente)10 do bem maior de todo ser humano, e cuja tutela e proteção abre o 

4     https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_crime/Dados/Numero_e_taxa_de_homicidios_
no_Brasil_PT.pdf

5    N.A: O período analisado no presente texto contempla a virada do século e abrange todo o período do 
domínio na esquerda no Brasil, a partir da primeira eleição do candidato do PT a Presidência da República até 
os dias atuais. 

6    https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/09/brasil-bate-novo-recorde-e-tem-maior-no-de-
assassinatos-da-historia-em-2017.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1  

7    http://www.dailymail.co.uk/news/article-5481483/42-worlds-50-violent-cities-South-America.html

8    https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/08/09/brasil-bate-novo-recorde-e-tem-maior-no-de-
assassinatos-da-historia-em-2017.ghtml?utm_source=push&utm_medium=app&utm_campaign=pushg1 

9   NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. I In A Defesa da Vida no Tribunal do Jùri. Ed. Carlini &Caniato: Cuiabá-
MT, 2018, 2ª ed. revista, atualizada e ampliada,  pág. 21.

10   Nesse sentido pontifica NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. Ibidem, pág. 104: “Não é por outra razão que 
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capítulo dos Direitos e Garantias Individuais do cidadão brasileiro, pois contemplada 
no caput do artigo 5.º de nossa Carta Magna11.

Vivemos, pois, desde os primórdios do novo século, um selvagem crescimento da 
violência contra a vida em nosso País, chegando ao ponto de ser possível dizer que o 
cidadão brasileiro, ante o medo e a insegurança, vive em verdadeiro regime semiaberto 
buscando cada vez mais sua proteção com cercas elétricas, grades, segurança externa, 
carros blindados, etc. e quando não possuem recursos para tais medidas, deixam de sair 
às ruas. Nos dias atuais o simples ato de pretender buscar pão na padaria, da esquina 
da casa, gera em nosso cidadão o temor de não retornar para o lar face o desmesurado 
aumento da criminalidade violenta que campeia, transformando o Brasil sem sombra 
de dúvida em um País acuado pelo crime.

O problema, porém, pode ser muito maior, pois a par do número de homicídios 
deve ser cogitado, também, o fato de no Brasil, no ano de 2017, além dos homicídios 
mencionados haver registro acerca de 82.684 pessoas desaparecidas.  A pergunta 
latente é quantas delas estarão mortas. 

O presente trabalho, constatado o aumento persistente e acachapante de atentados à 
vida dos brasileiros a partir do ano 2000 até os dias atuais, pretende discorrer sobre 
uma das principais causas, quiçá a principal, deste fenômeno que torna, em números 
absolutos, o Brasil o País que mais mata no mundo12. Sem sombra de dúvida, estamos 
falando da impunidade, pois não podemos olvidar que deste número assombroso dos 

toda e qualquer interpretação jurídica do tipo penal que agasalha o delito de homicídio deve ser pautada pelo 
princípio da máxima efetividade (proteção) do direito fundamental à vida. Isso significa dizer que a única exegese 
admissível é a que tenha como premissa basilar a real e efetiva proteção da humanae vitae. Interpretação que 
destutela ou tutela de forma insuficiente o direito á vida, será flagrantemente inconstitucional.”

11   Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

12    Importante o alerta de NOVAIS, Ibidem, pág. 67: “Logo, não se pode admitir a banalização dos assassinatos, 
como vem ocorrendo no Brasil. É o país que, em números absolutos, mais mata no mundo, mais até do que 
qualquer das guerras em curso no planeta.”
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homicídios brasileiros, somente 8% tem a autoria descoberta e chegam a ser os autores 
levados a julgamento. Deve ser lembrado, igualmente, o fato de serem muitos dos fatos 
levados às barras dos Tribunais absolvidos.  

2.  A IMPUNIDADE COMO FOMENTADORA DA CRIMINALIDADE. 

A constatação acerca de ser a impunidade fomentadora do incremento da criminalidade 
não é conceito novo no âmbito do direito no Brasil, não vamos retroceder aos primórdios 
de nosso Direito Penal e Processual, nem fazer uma compilação dos lapidares autores 
que discorreram sobre o tema em tempos primevos, para ilustrar a afirmação trazemos 
à colação a lapidar frase de GUERRA13: “a minha contribuição ao tema se resume a 
dizer que não se deve agravar a miséria com a insegurança e estimular o crime com a 
impunidade”, constante da primeira edição de sua obra em 1989, ou seja, logo após 
a entrada em vigor da CF vigente. À evidência, dita constatação é muito mais antiga, 
mas não é objeto do presente trabalho incursionar no tempo para comprovar isso, mas, 
somente para não deixar escapar a oportunidade, não à toa, o autor ‘ut retro’, discorrendo 
acerca do tema em voga cita Montesquieu14.

Aliás, não só no meio do direito essa certeza existe, no seio da imprensa – exceto, 
evidentemente, naquela comprometida, cuja constante é idolatrar bandidos -, logo no 
início do novo século o conceito já pipocava em nossos periódicos como, por exemplo, 
a afirmação de SANTANA15: “mas é indeclinável concluir que se mata demais no Brasil. 
E a razão principal ainda é aquela aqui já definida: a pena deixou de ser intimidativa 
em nosso país. Os bandidos fazem o cálculo antes de matar e concluem que terão muito 
mais chance de escapar soltos do que cumprir a pena devida ao delito”.

13    GUERRA, J. B. Cordeiro. In A arte de Acusar. Ed. Forense Universitária: São Paulo, 1ª ed. 1989, pág. 61. 

14    Apud Guerra, Ibidem, fl. 67, onde transcreve a seguinte frase: “Que se examine a causa de todos os 
relaxamentos, ver-se-á que ela vem da impunidade dos crimes.”

15     SANTANA, Paulo. Crônica publicada no Jornal Zero hora, fl. 55, em 13-02-2001.
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Novamente, utilizando o mesmo veículo de massa, o jornalista16 volta ao tema em 
crônica publicada em 23-01-2002, quando pontifica: “o que está acontecendo no 
Brasil é que a impunidade libera os instintos bestiais dos criminosos em potencial 
e leva-os a crueldades inomináveis. Os bandidos não temem as penas. [...] Então 
a bandidagem não receia os efeitos de seus atos, se for apanhada. E quando a pena 
não intimida mais, quando o ladrão e o assassino perdem o medo pelo que lhes 
possa acontecer, zombando da lei, como acontece atualmente no Brasil, o crime fica 
inteiramente licenciado e passa a dominar a sociedade indefesa”. (G.n.)

Igual constatação é feita pelo economista VIAPIANA17, em obra escrita em 2002 apontava: 
“A impunidade é uma das causas fundamentais da ‘decomposição’ da ordem social. Isso 
significa que as leis penais deixam de cumprir duas funções básicas: a instrumental, de 
punir os infratores, e a simbólica, de incentivar a sociedade a respeitar as leis”.

O mesmo autor discorrendo sobre o tema e, especificamente, sobre o que acontece 
no Brasil, trouxe à luz, à época, uma situação real e preocupante, quando estabelece 
com percuciência: “O Brasil passa para a sociedade a ideia de que o crime compensa. 
O criminoso tem razoáveis chances de não ser apanhado pela polícia. Quando é pego, 
tem também boas chances de não ser julgado por causa da má qualidade técnica 
dos inquéritos policiais. Julgado, tem ainda a chance de ser absolvido por falhas do 
processo. Se condenado, pode contar com uma pena pequena. Se por acaso for preso, 
tem boas chances de fugir ou de receber, em pouco tempo, o benefício da liberdade 
condicional18”. (G.n.)

16     Ibidem, Jornal Zero Hora de 23-01-2002, fl. 55.

17     VIAPIANA, Luiz Tadeu. In Brasil Acossado pelo Crime. Ed. Diálogo Editorial, Porto Alegre, 2002, pág. 
93. Continua o autor falando no texto sobre ‘anomia’: “É comum, nos estudos sobre a criminalidade o uso 
do conceito de “anomia”. Ele descreve uma situação na qual a lei e a ordem deixam de se parâmetros do 
comportamento e das atitudes sociais.  Anomia seria sinônimo da ausência de lei e de Estado, assemelhando-se 
ao “estado da natureza” de Thomas Hobbes, onde impera a “guerra de todos contra todos”. Na definição precisa 
de Dahrendorf: “Anomia é uma condição social em que as normas reguladores do comportamento das pessoas 
perderam sua validade. Uma garantia dessa validade consiste na força presente e clara de sanções. Onde prevalece a 
impunidade, a eficácia das normas está em perigo. Nesse sentido, a anomia descreve um estado de coisas em que as 
violações não são punidas”. (Dahrendorf, 1985, p. 28). Págs. 9/94

18    Ibidem, pág. 73.
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Como visto, sem sombra de dúvidas, a impunidade, como dito alhures, é uma das 
causas, quiçá a principal, da gigantesca criminalidade suportada pela sociedade 
brasileira e, mais importante (por isso a citação de textos contemporâneos ao marco 
inicial do estudo), está diagnosticada em nosso País desde os idos do ano 2000 pela 
sociedade como um todo. Esta constatação deixa pendente a pergunta: o que foi feito 
para atacá-la nestes quase 20 anos?

Importante destacar o fato de que já no início dos anos 2000 vicejava a errônea ideia19 
de ser o Brasil um país encarcerador, gerando esse fato uma superlotação prisional 
(protagonizada por órgãos oficiais e da imprensa engajada sempre dando voz a ‘experts 
em segurança’ de pouca ou nenhuma experiência na matéria). Essa manipulação da 
verdade persiste até os dias atuais e, ao invés de atacar a causa principal detectada 
desde os primórdios do século, o que mais se ouve, inclusive pela voz da principal 
autoridade de segurança no país, atualmente, Ministro Raul Jungmann20, é existir no 
Brasil encarceramento em massa e punitivismo exacerbado e equivocado. A erronia de 
tais conclusões, fruto de análise tendenciosa e ideológica dos poucos dados existentes 
no Brasil, é desmascarada de forma contundente nos escritos do Promotor Gaúcho 
CARPES21. 

19   VIAPIANA, ibidem, fl. 71, já denunciava esse fato em 2002: “Outra ideia equivocada é a de que há 
superpopulação porque o Brasil prende mais do que deveria. O país tem 115 presos por 100mil habitantes 
– taxa menor que a do Chile (205), do Uruguai (190) e do Reino Unido (125). O nível é semelhante ao da 
Argentina (105), do Canadá (110) e da França (90). Os Estados Unidos, que têm uma das maiores taxas 
de presos por 100 mil habitantes (680), têm uma das menores taxas de criminalidade do mundo”. (G.n.)

20   Ministro da Segurança Pública, acerca do tema merece leitura as declarações do Ministro nas seguintes 
matérias: https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwjM
1fCN5szdAhWGHpAKHfb0CdYQFjACegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fpolitica%2F
noticia%2F2018%2F07%2F20%2Fbrasil-caminha-para-se-tornar-refem-do-sistema-prisional-diz-jungmann.
ghtml&usg=AOvVaw0EwE2qev2ClrtioORxgyp5 e:http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc
=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM1fCN5szdAhWGHpAKHfb0CdYQFjAAeg
QICBAB&url=http%3A%2F%2Fagenciabrasil.ebc.com.br%2Fjustica%2Fnoticia%2F2018-04%2Fmutirao-
carcerario-deve-atender-50-mil-presos-ate-setembro&usg=AOvVaw3WCUkb-24KM4ku7tY1PsQA 

21 CARPES, Bruno Amorim. https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-mito-do-encarceramento-em-
massa/, http://www.puggina.org/artigo/outrosAutores/a-prisao-da-verdade/10797 e https://politica.estadao.com.br/
blogs/fausto-macedo/o-desencarceramento-dos-numeros/
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A ostentação dessas ideias equivocadas, à luz da realidade mundial, leva a pouca ou 
nenhuma intervenção no setor, como já apontava o citado VIAPIANA22, na obra: 

“Se o Brasil prende relativamente pouco e, ainda assim, sofre com superpolução 
prisional, o problema decorre da carência de estrutura física adequada, de equipamentos 
modernos e de recursos humanos treinados e valorizados. Essa realidade é consequência 
da histórica falta de prioridade e investimentos no setor. Mesmo as escassas verbas 
previstas, para a construção de novos presídios ainda em 2000, no Fundo Penitenciário 
Nacional ainda não foram liberadas na íntegra durante o exercício.” 

O panorama traçado em nada mudou até os dias atuais. Pouca ou nenhuma 
vontade política para resolver os problemas de segurança do Brasil, provavelmente 
em decorrência do viés ideológico dos Governos nestes quase 20 anos – só no ano 
de 2017 houve a criação de um Plano Nacional de Segurança Pública, já fadado 
ao fracasso, mercê do contingenciamento de recursos e descontinuidade da política de 
segurança23-, ou seja, nada de novo no ‘front’ da (in)segurança pública (mesmo com 
o extermínio de mais de 60mil brasileiros no ano de 2017), pois embora detectado 
o problema e uma das principais causas, nada se faz para atacar de forma proativa o 
problema, ao revés disso, continuam as fontes oficiais com seus discursos falaciosos 
sobre encarceramento em massa e punição errônea e exacerbada.

A soma destes fatores nos leva a dar razão para PESSI24, quando assevera estarmos 
presenciando, passivamente, um verdadeiro democídio: “Não é exagero 

22   Ibidem, pág. 71.

23   https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=
2ahUKEwiI-OrW7szdAhXBhJAKHf IlDV8QFjAJegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fndonline.com.br%2Ff
lorianopolis%2Fblog%2Fesplanada%2Ffatores-contribuiram-para-fracasso-do-plano-nacional-de-seguranca-
publica&usg=AOvVaw2hMD_MrhI_bytydepA6bwC

24    PESSI, Diego e GIARDIN, Leonardo de Souza. In Bandidolatria e Democídio – ensaios sobre garantismo penal 
e a criminalidade no Brasil. Ed. Livraria Resistência Cultural, São Luís, MA, 2017, pág. 43. Na nota de rodapé do 
texto transcrito consta:  “33Longe de constituir um recurso hiperbólico de retórica, a expressão ‘democídio’, é 
aqui empregada no sentido eminentemente descritivo, tal como concebido por R. J. Rummel: o assassinato de 
qualquer povo ou indivíduo por seu governo. (R. J. Rummel, Death by Government) . (G.n.)
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dizer que, ao trair descaradamente seu dever de manutenção da segurança 
e ordem interna, o estamento brasileiro declarou guerra à sociedade, dando 
causa a um dos mais bem documentados casos de democídio33 do planeta”.

3. CAUSAS ESSENCIAIS DA CRIAÇÃO DO ‘ESTADO DE IMPUNIDADE’ VIGENTE NO BRASIL.

Além da já mencionada falta de vontade política, incrementando e incentivando a 
criminalidade a ponto de vivermos no Brasil verdadeiro democídio, outras merecem 
ser apontadas no presente estudo para não ficar só no campo do Executivo e sua inação. 
Parte da culpa (ou dolo) pode, igualmente, ser imputada ao Legislativo, à imprensa, 
aos órgãos brasileiros responsáveis pelas estatísticas sobre criminalidade, Ministério 
Público e ao Judiciário25. 

3.1 A leniente legislação brasileira

A legislação brasileira é leniente nas matérias voltadas ao combate do delito, à 
responsabilização e à incapacitação dos culpados, sendo um dos fatores responsáveis 
pela disseminação e aumento da criminalidade. Para ficar na área do homicídio, mote 
do artigo, por exemplo, no nosso Código Penal para quem suprime a vida de outrem 
(ataque ao bem fundamental e que necessita proteção eficiente, como dito algures), 
na hipótese de ser simples o homicídio, o nosso Código Penal prevê pena mínima de 
06 anos – e orbitará nesse patamar ou muito próximo dele, por vivemos no Brasil ‘o 
fetiche da pena mínima26. Pois bem, caso condenado (dentro do devido processo legal 
e respeitadas as garantias vigentes no sistema brasileiro) o Código de Processo Penal 

25    Poder-se-ia, igualmente, falar na falida execução penal brasileira e seu insano sistema progressivo e nos 
problemas de nossas prisões, mas tais temáticas são amplamente discutidas e detalhadas nos artigos de 
CARPES, ver nota de rodapé nº 22.

26   SCHUTT, Júlia.  https://www.google.com.br/amp/s/politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
incentivar-o-criminoso-carreirista-ate-quando/%3famp
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estrutura um sistema recursal, em cujo bojo são previstas 03 instâncias recursais e 
poderá, ainda, postular revisão criminal com a simples alegação de ser a decisão 
contrária à evidência dos autos, art. 621, inciso I, parte final, do CPP27. Superada a 
fase da formação da culpa e sacramentada a responsabilidade pelo delito e merecedor, 
portanto, o condenado de reprimenda, caso preso (existem milhões de mandados de 
prisões aguardando cumprimento no Brasil), estará sob o jugo do Juízo da Execução 
e começará a cumprir a pena (por ceifar uma vida humana) em regime semiaberto. 
Mais, cumprido 1/6 da sanção, um ano, no caso de fixado o mínimo, passa a ter direito 
à progressão de regime. 

Com certeza, “uma das grandes dificuldades no enfrentamento da impunidade é 
construir um sistema punitivo mais eficaz28”, porém, este é um dos grandes entraves 
para o combate ao crime no Brasil. Não de hoje a cada incremento dos índices criminais 
é feito movimento no Congresso Nacional para reformar a legislação criminal, com 
o fito de torná-la mais rigorosa a fim de permitir um combate mais efetivo e ágil ao 
crime, mas, quase sempre, brota do seio da casa legislativa uma lei mais branda e suave, 
criando outras garantias ao criminoso e dificultando cada vez mais a persecução penal.

Isso está acontecendo no momento sob a égide da busca do aperfeiçoamento do 
sistema punitivo, com a tentativa de reforma do Código de Processo Penal, porém, 
aprovada como está, não ajudará em nada, ao revés disto será no dizer de GIARDIN29 
“a legalização definitiva da impunidade”.

27    Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for 
contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

28    VIAPIANA, Luiz Tadeu, ibidem, pág.185.

29   GIARDIN, Leonardo de Souza. http://puggina.org/artigo/outrosAutores/a-legalizacao-definitiva-da-
impuniadade/9440
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Focando no atentado à vida humana o PL nº 8.04530, cria no artigo 421, novas vedações 
– além das já existentes – quanto à manifestação das partes em plenário. Chama 
atenção a contida no inciso III, que proíbe a referência aos depoimentos prestados na 
fase policial.  

Olvidam a lógica humana e os ensinamentos da medicina legal e da psicologia judiciária, 
pois como assevera NOVAIS31: “qualquer elemento probatório - principalmente a 
prova oral – colhido no momento mais próximo à concretização do delito, guardará 
maior fidelidade à verdade fática. Com o passar do tempo, em razão de esquecimento, 
confusão, autosugestão, confabulação (falsa memória), sugestão de terceiros, receio, 
emprego de coação por parte de pessoas aos sujeitos do crime, a verdade tende a se 
esvair. É a máxima locardiana: ‘o tempo que passa a verdade que foge’”.

Olvidam do fato de 90% ou mais dos homicídios brasileiros, nos dias atuais, estarem 
ligados ao narcotráfico, ou seja, implementada a nova legislação bastará aos Chefes de 
tráfico determinar a seus asseclas que ameacem ou, até mesmo, eliminem as testemunhas 
e o desiderato, a impunidade por conta da absolvição, será conquistado facilmente.

Olvidam a orientação de décadas da Corte Suprema, constitucionalmente competente 
para interpretar a Carta Magna, cujo teor estabelece que o Tribunal do Povo por 
decidir por íntima convicção julga o feito de ‘capa a capa’. O fato de poder – não há 
como saber o porquê do decidir, pois o voto não é fundamentado – julgar com base 
na prova policial não ofende os princípios constitucionais e infraconstitucionais 
asseguradores da plenitude de defesa.

Olvidam, de forma contraditória, o critério adotado para o restante do projeto. A leitura 
do relatório demonstra a utilização, como motivo para aceitar ou rejeitar emendas e 

30   Projeto de Lei que estuda a reforma do CPP.

31   Ibidem, pág. 114. O autor retoma o tema com proficiência nas págs. 215 a 227 em dois tópicos: “A 
inconstitucionalidade do art. 478 do CPP” e “A amputação da liberdade de expressão no Tribunal do Júri”.
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propostas, o fato de estarem de acordo ou desacordo com a jurisprudência emanada do 
STF. Caso aprovado o projeto, não há dúvidas, o banho de sangue continuará a sujar o 
solo brasileiro em detrimento da vida de milhares de cidadãos, pois os autores saberão 
da grande probabilidade oportunizada pela legislação de conquistarem a impunidade. 

Por que acontece esse fenômeno? Mais uma pergunta a clamar resposta. Dentre 
inúmeros fatores possíveis de explicar a persistência do Congresso Nacional em tornar 
cada vez mais leniente o sistema penal, talvez um dos principais seja o fato de muitos 
dos componentes legislarem em causa própria (hoje em cada três congressistas um está 
submetido à investigação criminal ou processo criminal pelos mais variados crimes, 
num total de 172, 28% dos Deputados e 30% dos Senadores, número atualizado até 
09-01-2018)32, além disto, contumazmente, tomam como base legislações de outros 
países de forma parcial sem cogitar a possibilidade de aplicação ao Brasil face suas 
peculiaridades e, muitas vezes, as copiam de forma parcial e errônea. Para copiar 
deviam, ao menos, imitar os sistemas que sabidamente deram resultados positivos e, 
modo efetivo, ajudaram no combate à impunidade e à criminalidade, como a “teoria 
das Janelas Quebradas”, ou a política de “tolerância zero”33.

3.2 A idolatria dos criminosos e a demonização da polícia.

3.2.1 A colaboração da imprensa brasileira, pelo menos nos setores engajados com 
o viés ideológico dominante, é, de forma costumeira, manipular a opinião pública, 
em verdadeira inversão de valores, vitimizando os algozes e demonizando os agentes 
policiais, cuja função precípua é proteger a sociedade. Para demonstrar a assertiva 
basta descrever dois fatos reais e trazer à lume a repercussão na mídia televisiva.

32  https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi_ud
jp3M7dAhUDkpAKHRvmBrYQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fnoticias.bol.uol.com.br%2Fbol-listas%2Fum-a-
cada-tres-parlamentares-no-congresso-responde-a-processo-no-stf.htm&usg=AOvVaw3Dgk62i_XggFPWjicc1Zy6

33    Sobre o tema, fundamental a leitura do artigo publicado pelo Procurador de Justiça do RGS, Daniel Rubim, o qual 
pode ser encontrado através do link: jus.com.br/artigos/3730/janelas-quebradas-tolerancia-zero-e-criminalidade
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Fato 01: No ano de 201534 em Salvador, Bahia, um policial militar alagoano, em férias, 
passeando com a família sofre uma tentativa de assalto protagonizada por dois sujeitos 
armados, mercê de seu preparo, consegue reagir, saca a arma e fere mortalmente os 
assaltantes. Repercussão: Ao noticiar o fato na TV Record o Jornalista diz: “agora, 
como eu falei sobre despreparo, um policial militar de Alagoas deu um péssimo exemplo 
no final de semana, aqui em Salvador. Ele estava com a família, passeando lá no Parque 
no Abaeté, quando, de repente, foi surpreendido por dois assaltantes. O policial, então, 
reagiu à ação dos bandidos, só que acabou atirando, e os dois bandidos morreram na hora. 
O policial militar de Alagoas, foi, encaminhado, então, para a Corregedoria de Polícia 
Militar aqui de Salvador prá explicar o que que aconteceu, porque a gente imagina que 
essa não seja a recomendação da polícia né... reagir ao assalto já atirando...”

O absurdo da crítica fala por si só, mas, além de injuriado, injustamente, com as 
pechas de despreparado e de dar mau exemplo, o policial ficou longos dois anos sob 
investigação, pois somente em 2017 foi reconhecido o óbvio ululante: Estava em 
legítima defesa própria e de terceiros, sendo o inquérito arquivado.

Fato 0235: Em maio do corrente a cabo da Policia Militar de São Paulo Kátia da Silva 
Sastre, em Suzano, aguardava a filha, junto com outras mães na saída da escola, quando 
surge um assaltante – com o revólver em punho – e anuncia o assalto impingindo clima 
de terror no local. A policial, que estava de folga, consegue sacar a arma e efetuar disparos 
atingindo-o e impedindo o assalto. Após rendido, é levado ao hospital, mas  finda por 

34 https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwj1qenFss_dAhXIDZAKHcJAAMoQFjAMegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.
jornaldacidadeonline.com.br%2Fnoticias%2F9826%2Fpolicial-protege-a-familia-impede-assalto-mata-
bandidos-e-e-reprimido-pela-midia-veja-o-video&usg=AOvVaw318MkNzD8K5wBpBu-dyJ36

35   https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2
ahUKEwiKgpitrM_dAhUIvZAKHSZZCTgQFjAMegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.em.com.br%2F
app%2Fnoticia%2Fnacional%2F2018%2F05%2F12%2Finterna_nacional%2C958294%2Fde-folga-mae-pm-
reage-e-mata-assaltante-em-frente-a-escola-em-sp.shtml&usg=AOvVaw21kvzxa2c_u6NtWT2qXInu
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falecer. Repercussão: Pouco tempo depois do fato, a emissora Globo News36 propõe 
uma enquete aos telespectadores fazendo a seguinte pergunta: “Policiais armados 
devem reagir a assaltos?” O absurdo da enquete proposta dispensa qualquer comentário.

Entretanto, nem tudo está perdido no Brasil, pois em decorrência do mesmo fato a 
HEROÍNA37 foi homenageada pela sua Corporação e pelo Governo do Estado de São 
Paulo, recebendo flores das mãos do Governador38, que destacou sua fibra e coragem.

3.2.2 A responsabilidade dos órgãos que coletam dados acerca da criminalidade no 
Brasil está na ideologização das estatísticas39. Durante o XXIII Congresso Brasileiro 
de Magistrados40, o Desembargador Edison Aparecido Brandão – TJSP proferiu a 
seguinte frase: “O Brasil é o país que mais mata no mundo. Então tinha a obrigação de, 
no mínimo, ser o que mais prende no mundo. Aqui, a estatística tem ideologia”.

Após a leitura da frase lapidar fomos reler as estatísticas brasileiras sobre a atuação 
da polícia e sua interpretação pelos responsáveis pela coleta de dados. No Atlas 
Brasileiro da Violência de 201741, no tópico em que é analisada a violência policial, 

36 https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwje_Ljmrs_dAhXRqZAKHZVVBWUQFjAKegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fportalcm7.
com%2Fnoticias%2Fbrasil%2Fdepois-de-ato-heroico-de-policial-globonews-cria-enquete-e-internautas-se-
revoltam%2F&usg=AOvVaw3HQptbRmubldAqjnMuGhlG

37    Acerca do mesmo fato a televisão Fox News (EUA) realizou matéria tratando a policial como heroína. Ver o 
seguinte Link: HTTPS://www.gazetadopovo.com.br/rodrigo-constantino/artigos/enquanto-foxnews-trata-
mae-policial-como-heroina-globonews-questiona-sua-acao/

38 https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=18&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwien5bBsc_dAhVEHZAKHVt_C58QFjARegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fveja.abril.com.
br%2Fbrasil%2Fpm-que-matou-bandido-armado-em-frente-a-escola-e-homenageada%2F&usg=AOvVaw2V-
EVGkkhZt9mlplyjHzhm

39    N.A: Sobre o tema com o título de ‘Ideologização da Estatística’, escrevi um artigo que foi publicado. Podendo ser 
acessado por intermédio do link: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-ideologizacao-da-estatistica/

40    Realizado em 24/26 de maio de 2018, em Maceió – Alagoas.

41    Atlas da Violência 2017, estudo realizado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Seguranca Pública, www.
ipea.gov.br/atlasviolencia/download/2/2017.
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consta no estudo: “De fato, como se pode observar, o número de incidentes de mortes 
decorrentes de intervenção policial já ultrapassou o de latrocínio (roubo seguido de 
morte), o que demonstra [...] que práticas letais de agentes estatais não configuram 
um desvio individual de conduta, mas sim um padrão institucional de uso da 
força pelas polícias”. (G.n.)

Percebam, o número de mortes decorrentes de intervenções policiais (3.320) é 
descontextualizada, ou seja, não considerada em relação ao número geral de mortes 
violentas 61.283, mas, comparada só com um dos componentes deste número, o 
latrocínio, e deste desvirtuamento os responsáveis pelo estudo tiram uma conclusão: 
‘a polícia brasileira é violenta’...

Caso analisada corretamente, no contexto das 61.283 mortes ocorridas no ano 
de 2015, com certeza, a conclusão seria outra, somente em torno de 5% podem ser 
imputadas à intervenção policial, ou seja, a bandidagem é responsável pelos outros 
95% dos óbitos de cidadãos brasileiros.

Isso sem ponderar o fato de que muitas mortes geradas pela intervenção policial não 
podem ser consideradas como crime, pois praticadas sob o abrigo da legítima defesa ou 
do estrito cumprimento do dever legal, como salienta PEREIRA42em artigo intitulado 
‘o mito da polícia bandida’. 

A quem serve esse desserviço, prestado por parte da mídia e dos responsáveis pelos 
dados estatísticos? É outra pergunta inquietante. O importante para o presente ensaio, 
porém, é consignar o impacto causado pela bandidolatria43 e demonização da polícia no 

42    PEREIRA, Fábio Costa. “O Mito da Polícia Bandida”. Artigo publicado na Revista A Força Policial. Ed. n.º 
01, 2017. http://revistafpolicial.policiamilitar.sp.gov.br/?page_id=3802.

43    Para perfeita análise do conceito recomendável a leitura das obras: MORAES JR., Volney Corrêa Leite de 
e DIP, Ricardo. In Crime e Castigo – Reflexões politicamente incorretas. Ed. Millennium: Campinas-SP, 2002; 
e PESSI, Diego e GIARDIN, Leonardo de Souza. In Bandidolatria e Democídio. Ed. Resistência Cultural: 1.ª 
Edição, 2017. (Esta última obra está atualmente na 3ª Ed.)
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combate ao crime e no incremento da impunidade. Porque ao mesmo tempo que incentiva 
os “bandidólatras de plantão” a criarem teses e mais teses absurdas para a proteção dos 
criminosos (já ouvi ‘expert’ pregando que o policial só pode atirar após o criminoso dar o 
primeiro tiro. E se ele acertar o tiro?), apequena, achincalha e serve de desincentivo para a 
força policial, que quando atua e consegue resultado é execrado por alguns órgãos em Rede 
Nacional. Isso não o fará pensar antes de agir? Não o fará talvez virar às costas para o crime 
em curso, ao invés de impedi-lo? É isto que quer e precisa a Sociedade Brasileira?

3.3 A colaboração do Judiciário e do Ministério Público para o caos vigente.

O judiciário e o Ministério Público colaboraram diretamente para o fomento da 
impunidade e, via de consequência, incentivo à criminalidade, desde priscas eras 
quando começou – a semente foi plantada no RGS, mas pela realidade de hoje é 
perceptível que, como uma praga, se disseminou em todo Brasil -, o então chamado 
movimento do direito alternativo44, doutrina, ou melhor, ideologia45, baseada no 
garantismo46 penal negativo 47, fomenta o ativismo judicial e o ‘falso humanitarismo’, 

44    N.A: Discutir direito alternativo, garantismo, humanitarismo, etc, neste tópico, não significa pregar a 
extirpação das garantias processuais, nem pregar condenações injustas, conquistadas ao arrepio dos direitos 
e garantias existentes (não conheço nenhum juiz ou promotor que sequer pense em tal absurdo), mas sim 
apontar os excessos de uma exacerbação indevida e infinita das garantias, no mais das vezes em ofensa ao texto 
legal, em criticar o humanitarismo caolho, que só consegue ver um lado da relação – o criminoso – esquecendo 
a vítima, sua família e a sociedade como um todo e assim por diante.  

45    OLIVEIRA, Gilberto Callado de. In A Verdadeira Face do Direito Alternativo. Ed: Juruá, Curitiba, 2012, 
págs. 63-64, denunciava: “Quando o primeiro grupo de magistrados se reuniu, na sede da Ajuris (Associação 
dos Juízesdo Rio Grande do Sul), para pensar o direito comprometido com o novo modelo de sociedade, 
conforme relata o líder da corrente, Amilton Bueno de Carvalho, foram convidados somente juízes ‘socialistas’ 
sob o pretexto de que, no período da ditadura militar, ‘ser socialista representava perigo’. Era na verdade uma 
exigência ideológica ser juiz socialista”.

46    SCHUTT, Júlia, em brilhante artigo, detona a teoria baseada na doutrina de Luigi Ferrajoli, ao demonstrar 
o desconhecimento do criador sobre os frutos de sua obra – mais de 60.000 mortos no Brasil no ano de 2017: 
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxgZjN_
d3dAhVBIpAKHYbFBvgQFjAGegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fpolitica.estadao.com.br%2Fblogs%2Ffausto-
macedo%2Fferrajoli-e-o-legit imo-pai-do-garantismo-penal-praticado-no-brasi l%2F&usg=AOvVaw1XS4-
7vNjiCpzzIGsPwFvd

47   FINGER, Julio Cesar. In Ministério Público, Reflexões sobre princípios e funções institucionais (O Ministério 
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ou seja, cria, prega e aplica, de forma cada vez mais iterativa e costumeira, teses visando, 
unicamente, a impunidade ou a mínima punição para os delitos, cujas circunstâncias 
não permitam a absolvição. 

O panorama criado permitiu, não diria o surgimento - sempre existiram esparsas 
manifestações desse pensar -, o crescimento e a expansão do laxismo penal, como 
apontava em 2002 MORAES JR48: “acontece que, velas enfunadas pelos ventos da moda, 
o esnobismo laxista andou a correr mundo, fez fortuna, impôs-se como moeda corrente, 
deu-se foros de cidadania, fincou estacas no autodesignado Direito Penal moderno”. 

O laxismo penal é definido por MORAES JR49 como: “tendência a propor a) solução 
absolutória, mesmo quando as evidências do processo apontem na direção oposta ou 
b) solução benevolente, desproporcionada à gravidade do delito, às circunstâncias do 
fato e à periculosidade do condenado, tudo sob o pretexto de que, vítima do fatalismo 
socioeconômico, o delinquente sujeita-se, quando muito, a reprimenda simbólica”. 
Exemplos de laxismo penal são comuns e reiterados no Rio Grande do Sul, quer 
em primeiro quer em segundo grau e, muito pior, muitas vezes com a compreensão, 
complacência e apoio dos órgãos ministeriais que, por idênticas razões, depõem as 
armas, abandonam a briga e acatam as decisões ao não manejar os recursos previstos 
no estatuto de regência. Além disso, tal prática se espraiou pelo país criando um 
ambiente altamente permissivo a incentivar e premiar a criminalidade violenta.

Público Pós 88 e a Efetivação do Estado democrático de Direito: Podemos Comemorar?), organizador RIBEIRO, 
Carlos Vinícius Alves. Ed: Atlas: São Paulo 2010, págs. 85-93. Na pág. 91, o autor  expõe o seguinte conceito: 
“Por outro lado, tem-se encontrado, por parte dos juízes, em tendência crescente, um abrandamento na 
aplicação da lei penal, inclusive afastando regras por inconstitucionalidade. Essa vertente do Direito 
Penal praticado entre nós vem sendo denominado de “garantismo negativo”, ao passo que a vertente 
oposta, a que vem sendo defendida pelo Ministério Público é a do “garantismo positivo”.”

48   MORAES JR, Volney Corrêa Leite de e DIPP, Ricardo. In Crime e Castigo Reflexões Politicamente Incorretas. 
Ed. Millenium: Campinas, SP, 2002, pág. 5.

49    Idem, pág. 3.
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Como dito, exemplos abundam tal qual o acórdão em que o iniciador do movimento 
no RGS50nomina o réu como sendo o Príncipe5152 do processo, demonstrando seu 
total desprezo pelas demais pessoas envolvidas num fato ocorrido no mundo real, no 
qual a ordem social foi quebrada e alguém sofreu sério prejuízo. Decisões como estas 
arrepiam qualquer aplicador sério do direito que, além da preocupação das garantias 
do réu, possua capacidade de retirar os antolhos e consiga enxergar, igualmente, a 
vítima ou sua família e, nunca esqueça a sociedade. 

Só para não passar em branco, recordo alguns outros julgamentos capazes de 
demonstrar o absurdo das decisões laxistas, como, por exemplo, a situação em que 
presa em flagrante delito53 uma mulher de 19 anos, na pacata cidade de Pelotas, 
portando 4 tijolos e porções fracionadas de maconha pesando 4.716kg, 58g de cocaína 
em forma de ‘crack’, dois fuzis, farta munição e demais apetrechos para traficância. 
Porém, a 3ª Câmara Criminal do TJ/RS entendeu inexistir ‘perigo à ordem pública’ 
e concedeu a ordem de ‘habeas corpus’ para soltá-la; ou aquele outro caso em que o 

50     Vide nota de rodapé n.º 46.

51    TJRS, CP nº 699286597, Quinta Câmara Criminal, Relator Des. Amilton Bueno de Carvalho, 30 de junho 
de 1999. Consta no corpo do acórdão: “Entendo que a finalidade do processo penal, ao contrário do que a 
maioria diz, não é a busca da confusa, inalcançável e retórica ‘verdade real”. O que se procura é um julgamento 
justo ao ‘príncipe’ – o réu. O discurso da verdade real perseguida a qualquer preço sempre foi a fonte teórica 
dos mais esdrúxulos procedimentos, inclusive de tortura (ver idade média inquisitória e alguns porões policiais 
atuais).” N.A: Do teor do texto abrolha o evidente viés ideológico.

52    N.A: Quando ouço falar em Príncipe sempre lembro a advertência que ECO coloca na boca do seu 
personagem Baudolino: “Quod Principi plaquit legis habet vigorem: ‘tudo ao que ao Príncipe apraz tem vigor 
de Lei’”. ECO, Umberto. In Baudolino. Ed. Record: Rio de Janeiro, 2016, 10ª ed. pág. 57 (a primeira edição do 
livro remonta ao ao ano de 1968).

53   HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE 
DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO EM CONCRETO. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO 
DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. No caso, 
embora não seja insignificante  a quantidade de droga apreendida na posse da paciente (4 tijolos e porções 
fracionadas de maconha, no total aproximado de 4.716kg; 58g de cocaína em forma de crack; dois fuzis e 
demais apetrechos,  somadas às informações obtidas pela autoridade policial, sejam elementos suficientes 
para caracterização do fummus comissi delicit, não são o bastante para evidenciar a existência do perigo na 
liberdade do paciente (periculum libertatis). 2. Por conseguinte, ausente a demonstração do periculum libertatis, 
e considerando as condições pessoais favoráveis da acusada, que possui 19 anos, e é primária, e é acusada de 
suposta prática de delito cometido sem violência contra a pessoa, mostra-se impositiva a concessão da ordem. 
(...) CONCEDERAM PARCIALMENTE A ORDEM, POR MAIORIA (HABEAS CORPUS. TERCEIRA 
CÂMARA CRIMINAL. N.° 70073293425. COMARCA DE PELOTAS). 
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cidadão é apanhado com a boca na botija satisfazendo sua lascívia ao efetuar toques 
íntimos e praticar sexo oral com uma infante de 05 anos de idade54, mas sob os 
fundamentos de a pena prevista ser excessiva, de não haver a menor sido violentada, 
mas sim seduzida e outros argumentos, igualmente absurdos, a 8ª Câmara Criminal 
do TJ/RS desclassificou o fato para corrupção de menores55.   

Paramos por aqui, pois o desiderato é só exemplificar e não de passar pente fino nas 
inúmeras decisões aberrantes em nosso Tribunal, com este objetivo seria necessário 
um livro, talvez com mais de um volume.

Somente é possível se descerrarem as cortinas de tal cenário no Brasil por viger no seio 
do Judiciário e do Ministério Público a errônea ideia de ser absoluto o princípio da 
independência judicial/independência funcional. Tal entendimento permite a criação 
de ‘seres acima do bem e do mal’ cuja única preocupação é julgar de acordo com sua 
consciência ‘para não dizer ideologia’, não importando a Constituição Federal, as 
leis, a sociedade, as vítimas ou os milhares de órfãos e viúvas criados no Brasil por 
60.000mil homicídios/ano. O ‘Ser’ e sua consciência são autossuficientes e fazem vista 
grossa para o mundo ao seu redor.

54   Apud PESSI, Diego e GIARDIN, Leonardo de Souza, in Bandidolatria e Democídio. Ed. Resistência Cultural: 
São Luiz, MA, 1ª ed., 2017, págs. 39-41.

55   Decisão tomada pela 8ª cc na apelação nº 70007781917. Neste caso, porém, o MP recorreu e a decisão 
foi revertida pelo STJ, consta do acórdão: “Recurso especial. Penal. Atentado violento ao pudor. Perfeita 
configuração. Desclassificação para corrupção de menores. Alegação de excesso na pena cominada. 
Impossibilidade. Crime cometido contra criança de cinco anos de idade. Consentimento. Inexistência. 
Presunção de violência. Caráter absoluto. 1. A desclassificação do tipo penal previsto no art. 214 do código 
penal, para o crime de corrupção de menores (art. 218 do código penal), sob o mero fundamento de "excesso 
de rigor" da pena cominada ao atentado violento ao pudor, é decisão nitidamente contra legem, a merecer pronta 
cassação desta corte. 2. [...]. 3. O consentimento de criança de cinco anos é irrelevante para a formação do tipo 
penal, pois a proibição legal é no sentido de coibir qualquer prática sexual com pessoa nessa faixa etária. 4. A 
violência presumida, prevista no art. 224, alínea a, do código penal, tem caráter absoluto, afigurando-se como 
instrumento legal de proteção à liberdade sexual do menor, em face de sua incapacidade volitiva. 5. Recurso 
provido para restabelecer a sentença de primeiro grau [...]” (REsp 714.979/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2005, DJ 05/09/2005, p. 476)
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Não à toa DALLARI56 asseverou “independência não significa liberdade absoluta”, 
porque, à evidência, a garantia cujo fito é proteger a sociedade, existência de um 
promotor ou juiz independente não atrelado, nem jungido por pressões externas, 
não pode criar, em contrapartida, órgão atuante acima ou ao arrepio das leis e da 
Constituição Federal. Com proficiência disse GARCIA57 “é inconcebível que seja 
divisada a existência de direitos absolutos em um Estado democrático de Direito”.

Sobre a temática da independência funcional lapidar é a frase proferida pelo, então, 
Ministro Paulo Brossard, cujo teor desnuda o absurdo de ser encarado o princípio 
como absoluto ao criar a seguinte imagem: “se nós não conciliarmos esse princípio com 
o da hierarquia, vamos estabelecer uma espécie de ‘monarquia’, uma série de ilhas que 
não chega sequer a formar um arquipélago”. É o que temos hoje, cada um (seja Juiz ou 
Promotor) puxa para seu lado, possui a sua ilha de consciência (ideologia) e quem paga 
é a sociedade Brasileira, que assiste impotente o país se encaminhando para o abismo.

As citações feitas, ‘mutatis mutandis’ servem igualmente para falar sobre a 
‘independência judicial, mas, acerca deste, salutar e merecedora de nota a lição 
de BACIGALUPO58, o qual em palestra proferida no Brasil apontava a discussão 
corrente na Europa, cujo teor versava acerca de o Juiz que descumpre seu dever de agir 
conforme a lei merecer punição administrativa e penal ou tão somente administrativa. 

56   DALLARI, Adilson Abreu. In Ministério Público, Reflexões sobre princípios e funções institucionais (artigo 
Autonomia e Responsabilidade do Ministério Público), organizador RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Ed: Atlas: 
São Paulo 2010, pág. 44. No mesmo local o autor estabelece: “[...] a ‘independência funcional’, que deve ser 
entendida como liberdade de atuação dentro dos quadrantes da ordem jurídica, dentro dos limites 
estabelecidos pelas Constituição e pelas leis em geral.” (G.n.)

57   GARCIA, Emerson. In Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime jurídico. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 3. ed., 2008, págs. 62-65.

58    BACIGALUPO, Enrique. Magistrado Del Tribunal Supremo de España e Catedrático de 
Derecho Penal. In La responsabilidad penal de jueces y fiscales en el Estado Democratico 
de Derecho. Palestra proferida no 1º Congresso Mundial do Ministério Público, 
sediado em São Paulo nos dias 20 a 23 de setembro de 2000. N.A.: Na oportunidade o 
signatário – participante da mesa – recebeu das mãos do palestrante o “Resumen de la 
Ponencia”, o texto foi ‘scaneado’ e disponibilizado em: https://drive.google.com/drive/
folders/1SqUlSWxN5ylvz_p9T2g5ePrpNJKXOLQy?usp=sharing
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O Autor entendia ser desnecessário penalizar a conduta do Juiz que descumpre a lei 
sendo suficiente a punição administrativa, mas deixava como mensagem a seguinte 
advertência: “Que el súbdito que se alza contra uma ley es um rebelde, um juez, que 
elude La Ley, la retuerce o la tergiversa, porque Ella, tal como es, no encuadra em 
la forma de su filosofia, es um falsário.” (G.n.)

Claro, como sabido, muitas vezes as leis são inconstitucionais ou podem permitir mais 
de uma forma de interpretação, porém, a Constituição Federal atribui competência 
ao STF de estabelecer a constitucionalidade das leis e ao STJ de ditar a interpretação 
da legislação infraconstitucional.  Uma vez - utilizados os mecanismos legais, súmula 
vinculante, recursos com repercussão geral, etc. -, batido o martelo por qualquer das 
Cortes, o repúdio a tal decisão é um desserviço à nação e denota somente como dito 
em grave advertência feita pelo STJ59 para a 7ª CC do TJRS “é injustificável que, depois 
de firmadas teses em recurso representativo de controvérsia, se persista na adoção de 
um entendimento incompatível com a interpretação dada por este Superior Tribunal. 
Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça 
criminal resulta de iniciativa desse jaez, que apenas consagram resistência estéril 
a uma necessária divisão de competência entre órgão judiciários [...]”. (G.n.)

Urge, destarte, que as Corregedorias e Conselhos Superiores de ambas as instituições, a 
par de outras atividades, com objetivos nem sempre tão relevantes para o tecido social, 

59   RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MOMENTO CONSUMATIVO. 
APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRAÇÃO. MANUTENÇÃO DE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À 
TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PEDIDO 
PROCEDENTE. (...) 2. A tese estabelecida no Recurso Especial Repetitivo n. 1499.050/RJ foi a de que 
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da possa do bem, mediante o emprego de violência ou grave 
ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa 
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”. (...) 3. É injustificável que, depois 
de firmadas teses em recurso representativo de controvérsia, se persista na adoção de um entendimento 
incompatível com a interpretação dada por este Superior Tribunal. Nenhum acréscimo às instituições e ao 
funcionamento do sistema de justiça criminal resulta de iniciativas desse jaez, que apenas consagram resistência 
estéril a uma necessária divisão de competências entre órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior 
Tribunal de Justiça a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da 
Constituição da República. STJ, (Reclamação nº 33.862 – RS. Acórdão publicado no DJE de 16-08-2017).
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prestem este relevante serviço à Nação, fazendo seus membros entenderem a relatividade 
dos mencionados princípios, cujos conteúdos exigem se verguem à Constituição federal 
e ao império das Leis. Não esqueçamos a sábia advertência de MORAES JR. “Justiça 
Penal perdida no desvio do fatalismo sócio, complacente, timorata, incapaz de distinguir 
entre a crueldade do bandido e o sofrimento da vítima hesitante no momento de segregar 
o facínora, não é justiça viva, mas demissionária, abdicante, morta”.

4. CONCLUSÕES.

Como demonstrado, a Constituição Federal foi despida do seu traje de gala na questão 
das garantias fundamentais. A primordial, sem a qual as demais sequer existem, a 
inviolabilidade do direito à vida, não encontra repúdio nos governantes das últimas 
duas décadas, pois ao invés de combater a causa principal do assassinato anual de 
mais de 60 mil brasileiros, ficam criando discurso para tergiversar a discussão, como 
“encarceramento em massa” e “punitivismo exacerbado”. Enquanto não abandonarem 
tais falácias e criarem um ‘plano de estado’ sério, não ‘plano de governo’ para combater 
a impunidade, não existem dúvidas, os números vão aumentar e se o descaso continuar 
chegaremos ao caos que, com certeza, é o retorno à vingança privada, aliás, estamos 
muito perto disto, a cada dia emerge com mais intensidade esse sentimento na voz do 
povo, talvez por perceber a nudez da nossa Carta Magna na temática posta.  

A par disto é necessário com urgência buscar um tratamento justo da nossa mídia 
e, igualmente, dos órgãos responsáveis pelas estatísticas criminais em nosso país, o 
criminoso não pode mais ser tratado como ‘mocinho’ e os nossos agentes de segurança 
serem diuturnamente tachados como ‘demônios’. Ninguém em nosso país deseja uma 
polícia ‘acima da lei’, ao contrário disso, queremos as forças policiais agindo no limite 
estrito da lei e que, quando cometidos excessos, sejam punidos. O grande problema no 
Brasil é que, pelo tratamento conferido, muitas vezes nossa polícia parece estar ‘abaixo 
da lei’. Não esqueçam. As forças policiais são o último anteparo a nos separar do caos e 
impedir a queda no abismo que está próximo, ou vamos esperar as mortes atingirem 100 
mil anuais para enxergar o óbvio ululante.
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O laxismo penal precisa ser combatido urgente e seriamente, e para isto é necessário 
raspar o verniz e perceber os matizes existentes abaixo, qualquer que seja o ângulo das 
‘doutrinas/ideologias’ adotadas, seja o ‘garantismo negativo’ ou qualquer outra. Não po-
demos cair no discurso evasivo de a prisão não resolver o problema, para tanto basta 
buscar os paradigmas corretos, por exemplo, os EUA com a aplicação das mencionadas 
teorias das “janelas quebradas e tolerância zero” aumentou a taxa de encarceramento, 
muito superior a do Brasil, porém, os níveis de criminalidade regrediram para os registra-
dos nos anos 80, id est, prisão resolve sim e ‘desencarceramento mata’ de verdade!

São medidas urgentes, não há dúvida, pois o caos está próximo e a grande maioria da 
população brasileira – honesta e ordeira –, que não rouba, não estupra, não comete crimes, 
mas, principalmente, não mata, não aguenta mais!.. Precisamos atacar o problema das 
mortes violentas no Brasil para ontem, sob pena de sucumbirmos à bandidagem. É hora 
de descruzarmos os braços...
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2.5

O DESRESPEITO PELA REALIDADE 
E SUAS TRÁGICAS CONSEQUÊNCIAS

JÚLIA SCHÜTT

Promotora de Justiça do MPRS – titular da Promotoria de Justiça Especializada 
do Alegrete e aluna da Escola de Altos Estudos em Ciências Criminais

O Estado brasileiro perdeu a capacidade de inspirar respeito ao mundo do crime ou os 
criminosos deixaram de temer a punição estatal? Uma mescla quem sabe? 

Certo é que o fio da meada foi perdido: além do império da impunidade e do estado 
de insegurança pública generalizado, podem-se identificar em solo pátrio verdadeira 
disrupção ética, quebra das noções de autoridade e hierarquia, enfraquecimento da 
entidade familiar e, especialmente, trágica inversão moral – de cunho ideológico - 
preconizada por parcela dominante da intelectualidade1, que, distorcendo os conceitos 
de culpa e inocência, termina por idolatrar o criminoso.

1    Infelizmente hoje, no Brasil, intelectual é aquele que corresponde às expectativas de certa hegemonia política 
e cultural com capacidade de exercício de poder ideológico-cultural – os intelectuais formam um grupo 
particular dentro da sociedade, fazendo-se soar como a classe falante brasileira (intelligentsia), cujo objetivo 
é, de fato, padronizar o senso comum de modo a torná-lo coerente com os seus interesses. Tal hegemonia, 
que se instrumentaliza da “espiral do silêncio” em busca de um consenso, nem de perto corresponde ao 
sentimento da maioria do povo; pelo contrário, abissal é o distanciamento entre a população e os que falam em 
seu nome, políticos e jornalistas (crise de representatividade). A ideologia esposada por esta assim chamada 
intelectualidade atinge tamanho porte que chega ao âmbito da política criminal, cuja orientação promove, 
direta e indiretamente, impunidade e criminalidade. Flávio Gordon destaca que “há algo de muito errado 
quando a classe falante de um país só consegue dar ouvidos a militantes políticos e “movimentos sociais” – 
ou seja, ao “povo organizado” -, permanecendo surda à sinfonia cotidiana do cidadão comum”. (GORDON, 
Flávio. A corrupção da inteligência: intelectuais e o poder no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 2017. p. 52)
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Claramente o enfrentamento à realidade está anestesiado pela ideologia que, segundo 
Voegelin2, é capaz de destruir a linguagem, vez que o pensador ideológico, tendo 
perdido o elo com a realidade, passa a construir símbolos não mais para expressá-la, 
mas para sustentar sua alienação em relação a ela. Rui Barbosa, no mesmo sentido, 
pontua que o fim de uma nação começa pelo desvirtuamento da própria língua.

O que nos impede de encarar a realidade e, a partir dela, adotar as medidas capazes de 
restaurar, ainda que parcialmente, a ordem que viabiliza o progresso?

O truque mais insidioso do demônio, conforme dizia Charles Baudelaire, é fingir que 
não existe. A doutrinação ideológica é uma maquiagem perigosa. 

A desconstrução das bases de sustentação de hígida política de segurança pública 
está atrelada a fundo ideológico, sendo das suas mais fortes armas a léxica3. Palavras 
e expressões são camufladas de modo a fazer desaparecer a diferença entre o que é 
realidade e o que é simples versão4. A guerra léxica corresponde à corrupção da 
linguagem e o seu “poder de fogo” é de longo alcance, pois que, enquanto conhecimento 
é poder, a ignorância leva à subserviência5. 

2 VOEGELIN, Eric. Reflexões autobiográficas. São Paulo: É Realizações, 2008. p. 39. 

3    A escolha da linguagem como instrumento apto para amparar a defesa de posições ideológicas não é 
novidade. Eduardo García de Enterria, em “La lengua de los derechos – La formación Del derecho público 
europeo tras La Revolución Francesa” (Editorial Aranzandi – Thomson Reuters – Civitas – 3ª Ed. 2009, p. 35), 
refere que “Todo cambio político implica por sí solo un necesario cambio léxico de mayor o menor extención. 
[...] << La Revolución Francesa... és una revolución lingüística >> [...] <<El abuso de La palabras es uno de 
los principales medios que se ha empleado para someter a servidumbre a los pueblos.>> Quien gana la batalla 
de las palabras pueda ganar normalmente la posición política dominante, puesto que su discurso pasa a ser el 
discurso autorizado, o más propiamente, el que tiene autoridad”. Como se extrai, portanto, deste breve trecho 
de brilhante obra a vitória na batalha das palavras tende a corresponder ao sucesso na guerra. 

4    GORDON, Flávio. A corrupção da inteligência: intelectuais e o poder no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 
2017. p. 118.

5    Mário Ferreira dos Santos, ao tratar sobre o Barbarismo e a Intelectualidade, bem analisa os reflexos da 
desinformação quando refere que “a propaganda desenfreada do que é mau dá-nos a impressão de que a 
maldade dominou totalmente. Não há mais corações que se exaltem, não há mais gestos de nobreza, não há mais 
homens que olhem os seus semelhantes como seus amigos. E isso não é verdade. Mas a mentira organizada 
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Não fosse a arquitetada imposição de cegueira ideológica, haveria como os dados a 
seguir apresentados deixarem de impelir imediata revisão dos rumos adotados pelas 
políticas criminal e de segurança pública brasileiras?

Relatório divulgado pela organização civil mexicana Ordem, Justiça e Paz identifica 
que 17 das 50 cidades mais violentas do mundo são brasileiras. O ranking, que leva em 
conta o índice de homicídios em municípios com mais de 300 mil habitantes, apresenta 
Natal (RN) em quarto lugar, com a impressionante taxa de 102,56 homicídios por 
100 mil habitantes, seguida por Fortaleza (CE), em oitavo lugar, com 83,48/100 mil, 
e Belém (PA), em décimo lugar, com 71,38/100 mil. O protagonismo do Brasil nessa 
estatística macabra, como bem analisado por Diego Pessi em seu brilhante artigo 
“Violência Associal e Pacifismo Suicida”, não pode ser recebido com surpresa: com 
mais de 60 mil mortes por ano, o país é campeão em número absoluto de homicídios, 
ostentando uma média cinco vezes superior à mundial, de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde. Não é só. A esta cifra somam-se 71.796 “desaparecidos” (em 
dez anos houve mais de 694 mil registros de desaparecimento, segundo o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública de 2017) e 2.666 latrocínios, crime cujo crescimento 
foi de 50% no período compreendido entre 2010 e 20166.

Os números da insegurança pública brasileira somente se coadunam com um sistema 
jurídico inspirado em política criminal extremamente leniente – formatado a partir de 
intuições, sem atentar para dados empíricos. Não é crível supor que banho de sangue 
similar seja identificado em país que confere adequada, necessária e imediata resposta 
à prática criminosa. 

em periódicos dá a impressão do inverso. É uma estimulação constante para que se veja o contrário, para que 
o contrário se dê, para que o contrário seja a regra”. (SANTOS, Mário Ferreria dos. A inversão vertical dos 
bárbaros. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 148)

6    PESSI, Diego. Violência associal e pacifismo suicida. 26 jul 2018. Disponível em: <http://www.puggina.
org/artigo/convidados/violencia-associal-e-pacifismo-suicida/12200>. Acesso em: 2018.
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Com uma taxa de elucidação de crimes de homicídios dolosos, latrocínios (roubo 
seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte inferior a 8%, o Brasil, em 
termos financeiros, convida a sua população a migrar para a prática ilícita. A doutrina 
da análise econômica do delito, ao encarar o criminoso como empresário, baseia-
se na relação delito/punição como fator determinante ao crescimento da taxa de 
criminalidade, identificando na ineficácia do Poder Judiciário, do Ministério Público 
e das Instituições Policiais o principal incentivo à prática criminosa capaz de suplantar 
os respectivos riscos. 

Sabe-se que o incentivo - people respond to incentives - é tido como a pedra de toque da 
vida moderna. Entendê-lo – ou, ainda, investigá-lo – deve ser o ponto de partida para 
uma reanálise do nosso sistema de combate ao crime. Desde cedo uma criança aprende 
a reagir a incentivos – sejam eles positivos ou negativos. Nada mais são do que meios 
para estimular as pessoas a adotar condutas valorosas ou não, podendo ser de cunho 
econômico, social ou moral. 

O Professor Pery Shikida, sem entusiasmo, evidentemente, após anos de pesquisas 
elaboradas junto a presídios brasileiros, não titubeia em asseverar que, em nosso país, 
a prática da atividade criminosa, em termos financeiros, compensa. De acordo com o 
estudioso, o sistema judicial criminal brasileiro é incapaz de impor riscos à atividade 
criminosa de modo a dissuadir de optar pela conduta ilícita o indivíduo que não dispõe 
de freios de ordem moral. Traduzindo: a persecução penal e a respectiva execução da 
pena em nosso país não têm o condão de intimidar ou desmotivar aqueles que optam 
pelo mundo do crime como seu meio de vida.

Dúvida não há de que a maioria dos cidadãos brasileiros – independentemente de classe 
social - responde a incentivos de ordem moral: não pratica crimes porque atrela seu 
proceder a valores éticos. Ou seja, o cidadão honesto não irá pautar sua conduta a partir 
de uma análise econômica (custo/benefício) da atividade criminosa.  
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Por outro lado, há parcela significativa da população que, desprovida de freios de 
ordem moral, se vale, ainda que de modo inconsciente, da Teoria da Rational Choice7 

como critério para a tomada de decisão quanto à legalidade de sua conduta. O agente 
suscetível ao ingresso no mundo do crime (quiçá também à análise quanto ao custo/
benefício da reiteração da prática criminosa) pondera no caso concreto, conforme 
ensina o Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Fábio Costa Pereira, 
os elementos da química do delito: (1) sujeito ativo motivado; (2) alvo/objeto de crime 
a seu alcance; e (3) ausência de meios capazes de dissuadir o agente de praticar o ilícito.

Como bem dizia Machado de Assis: “A circunstância não faz o ladrão, apenas revela”.

Pode-se perceber que, haja vista a insegurança que hoje avilta a sociedade brasileira, o 
crime é tido como atividade de mínimo risco neste país. Importante frisar que tal conclusão 
independe de interpretação da realidade. A verdade é expressada pelos próprios presos em 
pesquisas coordenadas pelo Professor Pery: “o sistema de justiça foi considerado, pela 
maioria dos entrevistados, como ineficiente para coibir a atividade criminosa”. E conclui 
o experiente Mestre: “Sumariando, os entrevistados [apenados] não consideram eficientes 
as atividades policiais, a legislação vigente e o sistema de justiça”8. 

7  O modelo da escolha racional permite generalizações quanto ao comportamento humano. Atribui aos 
humanos uma linha de conduta previsível; supõe que eles escolherão, sempre, entre as opções disponíveis, 
aquela que lhes ofereça a maior satisfação. Isto implica, por exemplo, que se o custo de uma opção (preço de 
um bem que se quer adquirir, sacrifício para se empreender uma ação) aumenta, as pessoas afetadas escolherão 
menos frequentemente esta opção. (MACKAAY, Ejan; ROUSSEAU, Stéphane. Análise econômica do 
direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 31).Para Gary S. Becker (Nobel em Ciências Econômicas), a opção 
pelo crime é racional, ou seja, o infrator tende a comparar o prêmio a ser obtido por meio da prática criminosa 
com eventual “recompensa” à atividade lícita a ser desempenhada. Ao mesmo tempo, o criminoso analisa as 
chances de responsabilização ao tomar como escolha o crime. O economista esclarece que pelo bandido é feita, 
portanto, uma ponderação entre os riscos assumidos e o possível retorno alcançável com o delito. O agente 
que incide na tipificação da conduta delituosa assim o escolheu – e o fez ao levar em conta o custo/benefício 
desta prática. Quer-se dizer que o criminoso é movido por incentivos. E qual o maior incentivo que não o da 
impunidade? O agente sem freios morais ou éticos apenas deixará de violar normas que regulem sua conduta 
quando devidamente responsabilizado e punido pela prática subversiva. Do contrário, a reincidência não será 
uma surpresa, mas uma certeza devidamente incentivada. (BECKER, Gary. S. Crime and punishment: an 
economic approach. Disponível em <http://www.nber.org/chapters/c3625.pdf>. Acesso em: 08 set. 2018).

8    SHIKIDA, Pery Francisco Assis; BORILL, Salete Polonia. Economia do crime: estudo de casos nas 
penitenciárias paranaenses. Disponível em: <https://docplayer.com.br/74810964-Economia-do-crime-
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Pronto: aí está a realidade – os criminosos agradecem à pátria mãe gentil pela generosidade 
no trato. Dificilmente será identificado país que devote tamanho amor ao bandido. 
Entretanto a realidade, como dito acima, é irrelevante frente à teorização ideológica. 

Engana-se, portanto, quem acredita que esta chancela estatal ao crime (verdadeiro 
democídio como bem descrevem os renomados autores de Bandidolatria e Democíd9, 
Diego Pessi e Leonardo Giardin) funda-se, exclusivamente, nas incapacidades material 
e pessoal dos órgãos incumbidos pela investigação e pela persecução criminal. Não! 
Acreditem: antes assim o fosse. 

Pode-se afirmar, sem medo de errar, que nos dias de hoje10 o bandido, ao apontar uma 
arma para sua vítima, sente-se respaldado – ele caça sua presa com ares de legitimidade. 
“Cegos à dramática situação da população atormentada por assaltantes e surdos aos 
gemidos das vítimas, insensatos há que se propõem a identificar no ladrão-assaltante 
uma auréola robin-hoodiana: ele, a seu modo e em última instância, estaria a promover 
redistribuição de renda... Seria cômico, não fosse trágico.11” 

estudo-de-casos-nas-penitenciarias-paranaenses.html>. Acesso: 2018.

9 PESSI, Diego; SOUZA, Leonardo Giardin de. Bandidolatria e democídio. São Paulo: Armada, 2017. p. 
43: “ao trair descaradamente seu dever de manutenção da segurança e ordem interna, o estamento brasileiro 
declarou guerra à sociedade, dando causa a um dos mais bem documentados casos de democídio do planeta. 
[...] o governo retirou do cidadão brasileiro o direito À autodefesa, garantindo exclusivamente aos delinquentes 
acesso às armas de fogo. Não satisfeito em despojar a população desse direito auxiliar, jogou-s (literalmente) 
às feras, permitindo seu massacre por uma minoria criminosa, mediante desmoralização da força policial, 
desmantelamento do sistema penitenciários e adoção de uma postura laxista diante do descumprimento da lei.” 

10   “Havia, não muito tempo, uma barreira de horror que separava o delinquente do homem honesto. Esta 
barreira constituía a mais eficiente repressão ao crime. Hoje, está minguando a olhos vistos, pelo processo 
crescente de amerceamento das normas penais e processuais. Ao lado de muita reação temperamental diante 
da delinquência, há também uma atonia espantosa e uma quase indulgência na mídia, de sorte que já não 
pesa sobre o criminoso a unanimidade da recusa nacional”. (OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Garantismo e 
barbárie: a face oculta do garantismo penal. Florianópolis: Conceito, 2014. p. 132). 

11  MORAES JÚNIOR, Volney Corrêa Leite de; DIP, Ricardo. Crime e castigo: reflexões politicamente 
incorretas. São Paulo: Leopanto, 2018. p. 123.
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Como bem já destacava Mário Ferreira dos Santos, a “benevolência crescente vai 
cercando o criminoso, e há uma tendência para considerá-lo apenas como um doente 
mental.” Tende-se “a transformar o homem num feixe de reflexos, numa coisa que reage a 
outras coisas, e não num ser que dispõe de inteligência e de vontade12”. O resultado destes 
estímulos: a criminalidade desenfreada à que hoje sobrevivemos. Volney Corrêa Leite de 
Moraes Jr., por sua vez, arremata pontuando que, ao reconhecer-se o criminoso como 
vítima da sociedade, “não apenas se lhe confere estatuto de isenção penal, porque não faz 
sentido punir a vítima, como – o que é aterrador! – dá-se-lhe amplíssimo salvo-conduto 
e outorga-se-lhe o direito de viver à margem da Lei” 13.

Pergunta-se: diante deste cenário de estímulos à multiplicação da bandidagem 
cumulada com o “show” de horrores diários encenados (involuntariamente) pelas 
vítimas – nossos irmãos, é identificada alguma guinada teórica/ideológica em prol da 
imprescindível implementação de instrumentos capazes de combater a impunidade 
disseminada? Nada, o próximo passo, conforme alerta o Professor Mário Ferreira dos 
Santos14, é encomendar estátuas aos criminosos.

Uma vez ouvi de um amigo que, não fosse a Justiça cega, seria – na melhor das opções 
– cínica. E os seus “operadores”? Diferentemente do que alguns possam imaginar, a 
prática demonstra que ações geram consequências. A ideologia, como delineado, cega. 

Para corroborar a falta de conexão entre discurso e realidade, produto do pensamento 
de operadores da Justiça que constroem “brilhantes” arquétipos teóricos que não 
encontram eco no mundo dos fatos, trago aqui duas diferentes cenas que de camarote 
assisti. Ninguém me contou, vamos aos flertes com a fantasia. 

12   SANTOS, Mário Ferreria dos. A inversão vertical dos bárbaros. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 86. 

13  MORAES JÚNIOR, Volney Corrêa Leite de; DIP, Ricardo. Crime e castigo: reflexões politicamente 
incorretas. São Paulo: Leopanto, 2018. p. 140. 

14    SANTOS, Mário Ferreria dos. A inversão vertical dos bárbaros. São Paulo: É Realizações, 2012. p. 87. 
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1. CENA UM:  FERRAJOLI É O LEGÍTIMO PAI DO GARANTISMO PENAL 

PRATICADO NO BRASIL

Em maio deste ano, como já tive a oportunidade de relatar em artigo15 cujo título coincide 
com o desta cena, o precursor da doutrina garantista16, Luigi Ferrajoli, foi responsável 
por palestra à qual pessoalmente assisti. Assim, posso afirmar (ninguém me contou) que, 
naquela oportunidade, quando ao Professor italiano foi lançado questionamento sobre a 
maior aflição da sociedade brasileira na atualidade - como, a partir das bases do garantismo 
penal, evitar que, no ano de 2018, contemos novamente mais de 60 mil homicídios em 
solo pátrio - o entusiasta do direito penal mínimo sequer tentou elaborar uma resposta 
tamanha era sua perplexidade com o dado tingido de vermelho que lhe foi apresentado. 

Não aí está prova cabal de que a teoria do garantismo penal, apesar de linda 
quando objeto de estudo no âmbito acadêmico, não dispensa qualquer atenção às 
consequências da aplicação desmedida da ideologia?

Na oportunidade em que escrevi o artigo finalizei com o seguinte apontamento: “Se um 
Pai desconhece os frutos que seu filho gera, por que nós – povo brasileiro – devemos arcar 
com eles? A aplicação do Garantismo Penal de Ferrajoli, que há muito recheia cemitérios e 
dilacera famílias, pode muito bem decorar livro. A sua importação, contudo, à interpretação 
dos sistemas penal e processual penal é capaz de destruir um país.” O garantismo penal, além 
de cegar os seus “seguidores”, mata o povo que suporta esta teoria que refuta a realidade.

15    SCHÜTT, Júlia. Ferrajoli é o legítimo pai do ‘garantismo penal’ praticado no Brasil. Disponível em: 
<https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ferrajoli-e-o-legitimo-pai-do-garantismo-penal-
praticado-no-brasil/>. Acesso em: 2018.

16    No entender de Gilberto Callado de Oliveira, em sua brilhante obra, “para a filosofia garantista, a 
finalidade do direito penal, como direito sancionador, é precisamente proteger os direitos fundamentais, 
não daquelas pessoas que tiverem seus direitos violados ou ameaçados pelo crime, mas dos violadores ou 
ameaçadores desses direitos, que, de vilões, se transfiguram por quimeras argumentativas em oprimidos, em 
mártires do despotismo processual”. (OLIVEIRA, Gilberto Callado de. Garantismo e barbárie: a face oculta 
do garantismo penal. Florianópolis: Conceito, 2014. p. 126).
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Como questionar a aceitabilidade e, por conseguinte, o trânsito da charmosa expressão 
“garantismo penal”? Não houvesse arma léxica na jogada, se a Teoria de Ferrajoli, 
lastreada em dados empíricos, fosse demaquilada com a denominação “vitimização 
do bandido”, combatê-la causaria melindres à intelectualidade que a defende? 

No Brasil, as ideias ganham lindos vestidos: as palavras. Estas, por sua vez, têm o 
condão de maquiar aquilo que seria de lisa percepção ao senso comum.

2. CENA DOIS: A IDEALIZAÇÃO DOS RÉUS (PESSOAS DE BEM) 

LEVADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI 

E A REFORMA LEGISLATIVA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

No dia quatro de junho do corrente ano, no Palácio do Ministério Público do Estado 
do Rio Grande do Sul (MPRS), foi promovido, pela Associação do MPRS e pela ONG 
Brasil Sem Grades, o 3º Fórum Mais Segurança, que, como o próprio nome do evento 
indica, teve como mote (1) debater sobre as raízes da violência que assola o país, de 
crescimento exponencial, e, do mesmo modo, (2) identificar diagnósticos compatíveis 
com a realidade e apontar caminhos para o enfrentamento do problema.

Foi franqueada a palavra ao Deputado Federal pelo Estado do RS Pompeo de Mattos, 
vez que relator setorial da reforma do Código de Processo Penal (CPP)17. É responsável 
o Parlamentar pela relatoria das normas contidas nos artigos 321 a 457 do projeto 
em tramitação, interstício dentro do qual está regulamentado o procedimento dos 
processos submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri. 

17    PL 8045/2010 - Situação: Pronta para Pauta na Comissão Especial destinada a proferir parecer ao Projeto de 
Lei nº 8045, de 2010, do Senado Federal, que trata do "Código de Processo Penal" (revoga o decreto-lei nº 3.689, 
de 1941. Altera os Decretos-lei nº 2.848, de 1940; 1.002, de 1969; as Leis nº 4.898, de 1965, 7.210, de 1984; 8.038, 
de 1990; 9.099, de 1995; 9.279, de 1996; 9.609, de 1998; 11.340, de 2006; 11.343, de 2006), e apensado (BRASIL. 
Câmara dos Deputados. PL8045/10. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramit
acao?idProposicao=490263>. Acesso em: 02 out. 2018).
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Valendo-se da tribuna, o Deputado, a fim de respaldar sua posição de destaque frente à 
elaboração do projeto de reforma do CPP, afirmou que, como Advogado criminalista, 
atuou em muitos Plenários do Tribunal do Júri. Frisou o tribuno, a partir de sua 
experiência, ter condições de apontar que “o que se julga no júri não é o pior dos 
crimes”, mas o “homicídio e não o latrocínio – ou seja, não seria o assalto com morte”, 
que, segundo o palestrante, despontaria como “o crime mais grave que assola o Brasil”.

Estava eu, mais uma vez, lá: ninguém me contou. O legislador prosseguiu pontuando 
que a análise a ser feita dos processos que vão a júri depende de maturidade, já que 
àquele plenário “são levadas muitas pessoas de bem”. Salientou que “os processos de 
latrocínio e assalto não têm como investigados pessoas de bem, ao contrário do júri”, 
razão pela qual sustentou a necessidade de se estipular ao respectivo procedimento 
diferente equilíbrio entre acusação e defesa. 

Finalizou anunciando que, embora não desconheça que o Brasil some, anualmente, 
mais de 60 mil mortos - com menos de 8% de elucidação, há necessidade de reequilíbrio 
“das forças de defesa e acusação porque o júri julga muitas pessoas de bem – muitas 
pessoas de bem: em regra pessoas boas do interior que se enfrentam; que quem está 
inserido em ‘quadrilha’ não vai para o tribunal do júri”.

Surpreendeu-me um tanto, confesso, a percepção do relator setorial da reforma do 
CPP, pois que, de dentro do quadro do Ministério Público do Estado do Rio Grande 
do Sul, posso afirmar não me ter deparado com estes réus – a meu ver – idealizados 
indo a julgamento perante o Tribunal do Júri.  Na verdade, a causa principal do 
abarrotamento das varas do júri pelo Brasil afora são processos de homicídio 
atrelados às execuções relacionadas ao tráfico de drogas. Breve análise do quadro 
da criminalidade brasileira permite identificar a indissociável relação entre o crime 
de tráfico de drogas e a dinâmica dos homicídios dolosos, que são impulsionados, 
especialmente, por disputas territoriais entre organizações criminosas rivais. 

Não bastasse a realidade que bate à porta, o Projeto de Segurança Pública para o 
Brasil, elaborado pelo Instituto Cidadania e pela Fundação Djalma Guimarães, 
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indica duas especiais causas responsáveis pelo rotineiro sacrifício prematuro de 
vidas em nosso país: a sedução do tráfico de drogas e o crescente desenvolvimento 
das ramificações das organizações criminosas voltadas ao narcotráfico. O Projeto 
apresentado é taxativo ao avaliar que está, nas unidades locais do tráfico e drogas, 
responsáveis pelo varejo desse comércio ilegal, “o centro de uma de nossas maiores 
tragédias nacionais, o nervo do processo autofágico e genocida”.

Entretanto, o PL 8.045/2010 irá traduzir a percepção de realidade que o legislador 
a ele aportar. Acredito que, no entender do Deputado, a reforma do código não 
implicaria em risco de aumento da já reinante impunidade. Mas o art. 391, III, 
do Projeto de Lei 8.045/201018, ao impedir, durante os debates orais perante o 
Tribunal do Júri, que as partes façam referência aos “depoimentos prestados na 
fase de investigação criminal, ressalvada a prova antecipada”, dispositivo legal este 
alicerçado na visão de que muitas pessoas de bem são levadas a júri e de que quem está 
inserido em ‘quadrilha’ não vai para o tribunal do júri, fundamentará ainda mais a já 
cansada frase: “o crime, no Brasil, compensa”.

As ideias19 têm consequências20: não será diferente caso o inciso III do art. 391 
do PL destacado entre em vigor, já que a taxa de impunidade quanto à prática de 
homicídios no Brasil irá piorar21.  

18    Art. 391. Durante os debates orais as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências: [...] III – 
aos depoimentos prestados na fase da investigação criminal, ressalvada a prova antecipada.

19    O relator setorial do PL nº 8.045/2010, Deputado Federal Pompeo de Mattos, de modo a justificar a nova 
vedação trazida às partes durante os debates no Tribunal de Júri pelo art. 391, referiu que “a alteração se mostra 
pertinente, uma vez que a menção aos depoimentos colhidos durante o inquérito policial – procedimento de 
cunho administrativo e de caráter inquisitivo, poderia influenciar indevidamente a formação do convencimento 
dos jurados, cujas decisões não se guiam pelo rigor técnico e eventualmente seriam tomadas com base em 
supostos elementos probatórios que não foram submetidos ao crivo do contraditório judicial.” (BRASIL. Câmara 
dos Deputados. PL nº 8.045/2010: relatório parcial. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-temporarias/especiais/55a-legislatura/pl-8045-10-codigo-de-processo-penal/
documentos/outros-documentos/relatorio-parcial-dep-pompeo-de-mattos>. Acesso em: 02 out. 2018). 

20    WEAVER, Richard. Ideas have consequences. Chicago: The University of Chicago Press, 1948. 

21    “Monitor da Violência: um ano depois, apenas 2% dos casos de morte violenta têm condenados pelos 
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César Danilo Ribeiro de Novais22, em seu artigo “O novo Código de Processo Penal, o 
código da impunidade”, de forma brilhante analisou como o art. 391, III, do Projeto de 
Lei 8.045/2010 funcionará como multiplicador de criminosos sanguinários:

Em meio a essa contagem voraz de cadáveres e esse índice 
obsceno de impunidade [Atlas de Violência de 2018: 62.517 
pessoas foram assassinadas no Brasil no ano de 2016. Mais 
de 7 pessoas são assassinadas a cada hora. São mais de 150 
assassinatos por dia. O Brasil é o país com maior número absoluto 
de homicídios do mundo, cujo índice de elucidação dos crimes de 
assassinatos é inferior a 8%], o parlamento agracia os assassinos 
com a chave d’ouro da impunidade, qual seja, a sociedade, 
representada pelos jurados – juízes de fato e do fato nos crimes 
dolosos contra a vida -, não poderá ter acesso ao conteúdo 
dos depoimentos das pessoas ouvidas na fase de investigação 
criminal sobre o crime que julgarão no Tribunal do Júri. 
O Novo Código de Processo Penal proíbe que o Ministério 
Público informe aos jurados o que as testemunhas declararam na 
fase de investigação criminal. O novo dispositivo, se aprovado, 
será mais uma porta larga da impunidade. Isto é, diante de um 
testemunho esclarecedor prestado na fase de investigação, 

crimes. Novo levantamento feito pelo G1 mostra que os inquéritos de 687 dos 1.195 casos continuam em 
aberto. Menos da metade já tem um autor identificado. Há até agora 30 casos julgados. Em programa especial, 
Profissão Repórter mostra ciclo da impunidade no país.” (MONITOR da violência: um ano depois, apenas 2% 
dos casos de morte violenta têm condenados pelos crimes. Disponível em: <https://g1.globo.com/monitor-
da-violencia/noticia/2018/09/05/monitor-da-violencia-um-ano-depois-apenas-2-dos-casos-de-morte-
violenta-tem-condenados-pelos-crimes.ghtml>. Acesso em: 03 out. 2018).

22    NOVAIS, César Danilo Ribeiro de. Novo Código de Processo Penal: o código da impunidade.Disponível 
em: <https://www.amodireito.com.br/2018/06/direito-oab-concursos-novo-codigo-impunidade.html>. 
Acesso em: 03 out. 2018). 
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basta que a testemunha23, por uma série de razões, se retrate 
em juízo, mude de endereço para local incerto ou – numa 
visão pessimista, mas possível, sobretudo no que diz respeito 
às organizações e facções criminosas – seja executada antes de 
depor em juízo para que o acusado alcance a impunidade.

Sabe-se que, para um ideólogo, como precisamente destaca Leonardo Giardin de 
Souza24, “a realidade só adquire relevância na medida em que possa servir a seus próprios 
propósitos, como instrumento, e não um dado”. E, a fim de corroborar a assertiva, citando 
Hegel, continua o autor: “se os fatos contradizem a ideologia, pior para os fatos”.   

Dúvida não há, como frisa Diego Pessi25, no sentido de que nossa insegurança é 
causada pelo porre ideológico que esta nação tomou nas últimas décadas, razão pela 
qual hoje vivemos a respectiva ressaca. Com a entrada em vigor do referido dispositivo 
uma certeza há: a ressaca será maior. 

Tendo pessoalmente participado das duas cenas na condição de espectadora, vem-me 
à mente a questão levantada por Groucho Marx: “vocês vão acreditar em seus próprios 
olhos ou em mim?”

23    Lei do Silêncio (MORADORES se calam diante da violência. Disponível em: <http://pioneiro.clicrbs.
com.br/rs/geral/noticia/2018/08/apos-chacina-silencio-impera-em-bairros-violentos-de-caxias-10527502.
html>. Acesso em: 03 out. 2018): “A Polícia Civil do Pará, estado onde 70% dos inquéritos continuam em 
andamento, diz que o principal desafio durante as investigações de homicídios é a busca por pessoas que 
tenham testemunhado o crime e que possam prestar informações que ajudem na elucidação do crime. Isso 
porque muitas temem falar a respeito com medo de represálias”. (MONITOR da violência: um ano depois, 
apenas 2% dos casos de morte violenta têm condenados pelos crimes. Disponível em:<https://g1.globo.com/
monitor-da-violencia/noticia/2018/09/05/monitor-da-violencia-um-ano-depois-apenas-2-dos-casos-de-
morte-violenta-tem-condenados-pelos-crimes.ghtml>. Acesso em: 03 out. 2018).

24     PESSI, Diego; SOUZA, Leonardo Giardin de. Bandidolatria e democídio. São Paulo: Armada, 2017. p. 130. 

25    PESSI, Diego; SOUZA, Leonardo Giardin de. Bandidolatria e democídio. São Paulo: Armada, 2017. p. 52.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das experiências pessoais aqui relatadas, pretendi trazer exemplos de 
como percepções individuais, fundadas em dados de realidade não suficientes para 
abarcar “the whole picture”, prejudicando a contundência das conclusões a partir 
delas inferidas, podem conduzir à grave inversão de valores e, consequentemente, à 
produção de estratégias mancas ou quebrar estratégias capazes de atender dignamente 
ao direito fundamental à segurança pública.

A realidade é elemento empírico imprescindível à estruturação de política eficaz de 
combate à criminalidade. A sua deliberada blindagem (camuflagem/maquiagem) 
serviria a quem? Certeza tem-se de que ao povo brasileiro não o seria. Enquanto a 
realidade não inspirar guinada no trato de política de segurança pública, o cidadão 
honesto seguirá à mercê desta chacina de fundo ideológico. 

O que falta para o nosso momento KRONSTADT26? Conceito de autoria de Louis 
Fischer, jornalista americano, cuja tradução rasteira equivaleria a um salto de 
consciência de natureza individual e eminentemente subjetiva. O idealizador do termo 
tinha como pano de fundo a virada de chave quanto à adesão ao comunismo. Para 
Fischer o momento Kronstadt representaria a decisão moral de passar de um estado 
passivo de ex-comunismo a um anticomunismo atuante. O Brasil de hoje demanda salto 
de consciência coletivo especialmente quanto à adoração à criminalidade, gestada na 
mistificação do mundo fático.

Exclusivamente um porre de realidade permitirá à população brasileira a reversão deste 
estado generalizado de insegurança pública. Tal conquista passa pela silenciosa, porém 
substancial, guerra léxica. As palavras não mais podem servir de indumentária à ideologia. 

26    GORDON, Flávio. A corrupção da inteligência: intelectuais e o poder no Brasil. Rio de Janeiro: Record, 
2017. p. 195
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Narrativas ideológicas estruturadas em espantalhos de palavras, ao arrepio da 
realidade, nada mais são que pilares de fumaça, que, sem sustentação empírica, 
pavimentam a estrada ao fundo do poço. O Brasil – tragicamente – flerta com o seu. 
Antes que o flerte se transforme em romance enfrentaremos a realidade?  

Confúcio já alertava: “a sabedoria começa quando damos às coisas os nomes 
certos”. No Brasil, campeão mundial em número absoluto de homicídios, todavia, 
identificamos que uma mentira elegante vale mais que uma verdade mal comportada. 
Flávio Gordon27, replicando Einstein, bem recordou: “Se queres descrever a verdade, 
deixes a elegância ao alfaiate”. Devolvamos valor à vida brasileira – a alteração desta 
rota passa, necessariamente, pelo respeito à realidade.
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1. INTRODUÇÃO: O QUE SE DIZ E O QUE PRECISA SER DITO

“A guerra às drogas foi perdida!”. Já não parece possível identificar de forma segura o primei-
ro “intelectual” a cravar tal assertiva - sem pesquisa séria, estatística relevante ou fundamen-
tação idônea (o que, aliás, é método dominante no Brasil) - como verdade incontestável. A 
partir de então, a afirmativa categórica vem sendo repetida e repetida como mantra, até que, 
em alguma medida, se tornou realidade, ao menos neste país de faz-de-conta. 

Mas, se fomos mesmo subjugados pelo narcotráfico, o mínimo que os cidadãos merecem 
saber é que tal derrota se deve muito ao fato de a cúpula do Poder Judiciário (contrariando, 
inclusive, decisões e manifestações de vários de seus membros das instâncias inferiores) 
ter entregue nossas armas e assinado nossa rendição, muito embora não lhe coubesse 
fazê-lo, já que, para isso, o competente seria o Congresso Nacional1.

1    Embora em tom mais ameno que o que utilizaremos em nossa exposição, o Ministro Marco Aurélio, em 
voto vencido no julgamento Habeas Corpus 111.840/ES (sobre o qual trataremos com mais vagar) fez alerta 
semelhante, sendo relevante transcrever sua conclusão (sem embargo da recomendação da leitura do inteiro 
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Isso porque, como vamos detalhar adiante, todas as iniciativas legislativas de 
recrudescer o tratamento penal e processual penal dado ao comércio de entorpecentes, 
mesmo contando com o importante apoio da sociedade e da comunidade internacional, 
foram sucessivamente minadas por interpretações enviesadas, forjadas ou reforçadas 
no seio do Supremo Tribunal Federal2. 

Jamais se pôde, portanto, comprovar a propalada ineficácia da repressão penal à 
mercancia espúria, porque sempre houve quem se apressasse em sabotá-la. 

De uns tempos para cá (basta ver as recentes mudanças em entendimentos outrora 
dominantes) esse fenômeno se intensificou e pululam as interpretações que contrariam 
ou mutilam o texto expresso da Lei 11.343/06 (atual Lei Anti-Drogas), destruindo, 
a reboque, outros textos legais voltados a endurecer a resposta a crimes graves 
(classificados como hediondos, por exemplo). E, isso, mesmo que tais textos estejam em 
absoluta e inquestionável harmonia com a Constituição da República e diversos tratados 
internacionais e ainda que por meio das mais bizarras ginásticas hermenêuticas que vão 
de encontro não só ao básico da ciência jurídica, mas até à lógica e à Língua Portuguesa. 

É, no mínimo, sintomático que tais decisões se multipliquem num momento em que 
muitos formadores de opinião se levantem a favor da liberação das drogas3, usando, 

teor do açordão em questão). Arrematou sua Excelência: “a Lei de Tóxicos está sendo esvaziada, no que se vem 
afastando tratamento mais rigoroso no tocante àqueles que a transgridem, e que, portanto, cometem o tráfico de 
entorpecentes.” No mesmo julgamento, o também vencido Ministro Joaquim Barbosa foi mais incisivo, dizendo: 
“que há no Brasil um processo de banalização do tráfico de substância entorpecente, e, lamentavelmente, com o auxílio 
do Poder Judiciário”. Corretos os ministros que fizeram, na oportunidade, o leitura que ora propomos.

2     “Estão no Judiciário, porém, reconheça-se, a maior parte dos intérpretes mais liberais, em especial nas mais altas 
cortes de justiça do País; estes, via exegese repleta de romantismo e com inoportuna inspiração espiritualista, vêm 
acarretando modificações estruturais naquilo que era intenção do legislador em recrudescer a resposta estatal ao 
famigerado tráfico de drogas, a ponto de fazerem esses intérpretes letra morta dos dispositivos penais verdadeiramente 
rigorosos” (SARABANDO, José Fernando Marreiros. Breves Anotações sobre a Atuação do Judiciário e do 
Ministério Público na Repressão ao Tráfico de Drogas. In De Jure – Revista Jurídica do Ministério Público de 
Minas Gerais. Vol. 11 jul-dez/2008. p. 193).

3    A título exemplificativo, leia-se notícia sobre carta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso dirigida aos 
ministros do STF: <http://www.otempo.com.br/capa/brasil/carta-de-fhc-pede-liberação-de-drogas-1.1115150>
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inclusive, o argumento da guerra perdida, que retroalimenta o discurso. Por outro lado, 
parece difícil não vincular essa aceleração à ideologia que externa convicção (igualmente não 
provada) na ineficácia preventiva da pena de prisão e na necessidade de desencarceramento. 
E, aí, às favas com a Lei! Pouca importa a vontade da maioria da população ou os valores 
dominantes na sociedade4. A liberação vai sendo imposta, a fórceps, pelo entendimento de 
uma minoria que, contrariando tudo que se aprende sobre hermenêutica jurídica, decidiu 
que interpretar é dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto5.

2. DO REGIME INTEGRALMENTE FECHADO À PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS - OU DA PRETENSÃO CONSTITUCIONAL 

À ESQUIZOFRENIA HERMENÊUTICA

O problema que se pretende desvelar neste trabalho não teve início na interpretação 
de legislações voltadas exclusivamente ao comércio de entorpecentes, mas aos 
denominados crimes hediondos e assemelhados (entre estes, o tráfico), até porque, foi 
na Lei 8.072/90 que começou-se a estabelecer um tratamento penal diferenciado (mais 
severo) a determinados tipos penais, sendo certo que, à época, a Lei Anti-Drogas era a 

4    Atente-se, na nota supra, para o fato de que a missiva do ex-presidente foi dirigida ao STF e não ao Congresso 
Nacional. O cenário, portanto, é de institucionalização de um ativismo judiciário que atalha todo o processo 
legislativo (incluindo debate público e a participação popular) para revogar ou alterar leis, com o toque de midas 
da inconstitucionalidade. Montesquieu teria uma síncope se chamado a avaliar a separação de poderes no Brasil.  

5    Um parágrafo do voto do Ministro Luís Roberto Barroso no Habeas Corpus 118.533/MS sintetiza todas 
as críticas antecipadas nesta introdução, do ativismo do STF em julgar contra a lei por critérios puramente 
subjetivos, passando pela fundamentação com base no discurso do fracasso da guerra às drogas e pela 
subserviência à política de desencarceramento. Veja-se: “Eu já, por esse elenco, não teria simpatia por enquadrar 
réus nessa situação à condição de réus responsáveis por crimes hediondos. De parte isso, eu verifico que toda a 
tendência do Tribunal, ao longo dos anos, tem sido a de atenuar um pouco este rigor, que resultou da equiparação 
do crime envolvendo drogas a crimes hediondos. Portanto, o Tribunal, ao longo do tempo, considerou ilegítima a 
exigência de regime inicial necessariamente fechado; depois, o Tribunal considerou inconstitucional a proibição de 
aplicação de pena restritiva de direito; e, depois, considerou inconstitucional o impedimento à liberdade condicional 
nestes casos. E acho que isso vem associado a duas questões igualmente complexas e que discutiremos aqui um pouco 
mais à frente: o fracasso da guerra às drogas, mediante exacerbação do Direito Penal, que hoje é uma constatação 
mundial, e a situação do hiperencarceramento, que aflige a todos nós que vivemos no Brasil - se houver tempo, ainda 
hoje discutiremos a questão da insignificância que está na pauta. Portanto, esse crime de tráfico privilegiado comporta 
uma pena bem menos do que quatro anos. A pena aqui, se aplicada a minorante máxima, cai para um ano e oito meses. 
E, evidentemente, se o ordenamento jurídico apena esta conduta com um ano e oito meses, o ordenamento jurídico não 
está tratando essa conduta como de reprovabilidade tal que possa merecer as consequências de um crime hediondo.”
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6.368/76, que além de anterior à Constituição vigente, não abordava questões afetas, 
por exemplo, ao regime de cumprimento de pena ou à vedação de benefícios carcerários. 
Assim, inicialmente, os processados e condenados por tráfico foram beneficiados por 
interpretações de normas mais generalistas, em casos que nem sempre tinham como 
objeto o comércio de entorpecentes. Atualmente, porém, ocorre com mais frequência 
que casos de tráfico levados ao Supremo Tribunal Federal resultem em entendimentos 
lenientes sobre leis gerais6 (como a própria Lei dos Crimes Hediondos), que terminam, 
via de consequência, por beneficiar autores de outros crimes. Isso além de interpretações 
específicas do texto da Lei 11.343/06 que abrandam ainda mais a situação dos responsáveis 
pelo narcotráfico (sendo o caso mais evidente a declaração de inconstitucionalidade da 
proibição da substituição da pena, no Habeas Corpus 97.256/RS). 

Vejamos como a situação evoluiu ao atual estado de coisas. 

Em julho 1990, menos de dois anos após a promulgação da Constituição de 1988, entrou 
em vigor a denominada Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8.072/90). Seu artigo 2º, §1º, 
determinava que as penas pelos crimes ali previstos - um rol de delitos pinçados do 
Código Penal, a que se somam terrorismo, tortura e tráfico de drogas, estes três eleitos 
pela própria Constituição – seriam cumpridas em regime integralmente fechado, ou seja, 
sem a esdrúxula progressão de regime (para o semiaberto e o aberto), benefício que a 
tantos indigna, porque transforma em completamente mentirosas as penas estabelecidas 
em condenação (das quais apenas uma fração é efetivamente cumprida - quando é).

Após intenso debate da comunidade jurídica - em Doutrina e Jurisprudência - prevaleceu 
o entendimento de que tal previsão era inconstitucional, porque “conflita com a garantia da 

6    Observe-se, por exemplo, que os paradigmáticos Habeas Corpus 105.779/SP, 119.167/MT e, especialmente, 
111.840/ES dizem respeito, todos eles, a condenações por tráfico de drogas, muito embora a Lei afastada nos 
três casos seja a dos Crimes Hediondos. Em trecho do voto do relator deste último julgamento citado, consta, 
inclusive que “não se poderia, em hipótese de tráfico de entorpecentes, sustentar a cogência absoluta de que 
o cumprimento da reprimenda carcerária decorrente da prática do crime de tráfico se dê em regime inicialmente 
fechado” (os destaques são originais e sugerem interpretação voltada especificamente para o crime de tráfico, 
mas que hoje já se estendeu a todos os demais hediondos e assemelhados).  
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individualização da pena - art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal - a imposição, mediante 
norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado”7.

À época, consignamos nosso entendimento a favor da constitucionalidade da norma 
em artigo publicado no Boletim do Instituto de Ciências Penais8, mas, como tantos 
outros, fomos vencidos. 

O polêmico dispositivo legal já se encontra revogado e, por isso, não voltaremos 
à carga em sua defesa. Contudo, o interessante, para os propósitos deste texto, 
é consignar que desde a entrada em vigor da Lei questionada até a declaração 
definitiva e vinculante de sua inconstitucionalidade passaram-se quase dezesseis 
anos, período no qual a norma foi amplamente aplicada em diversas instâncias e 
em que o debate jurídico sobre a questão (regime integralmente fechado e princípio 
constitucional da individualização da pena) amadureceu até sua conclusão. De lá 
para cá, como se verá, cada vez menos tempo de reflexão é concedido em favor das 
normas penais com viés punitivista, açodando-se os tribunais superiores em declará-
las inconstitucionais em velocidade galopante e com argumentos cada vez mais 
rasos, parecendo que disfarçar a ideologia com sólida fundamentação dogmática 
não se apresenta mais como uma preocupação. 

7     Trecho da ementa do julgamento do Habeas Corpus 82.959/SP, que pôs fim ao debate e, por apertada 
maioria (seis votos a cinco), declarou a inconstitucionalidade do art. 2°, §1°, Lei 8.072/90 (redação vigente à 
época), com efeitos vinculantes (inclusive determinando comunicação ao Senado para suspender a vigência da 
norma). O julgamento teve início em julho de 2003 e terminou apenas em 23 de fevereiro de 2006. A relatoria 
foi do Ministro Marco Aurélio, cujo entendimento sagrou-se vencedor. Duas curiosidades sobre o julgamento: 
uma, o entendimento em sentido contrário era dominante no STJ e no STF, com vários acórdãos decidindo, até 
então, pela constitucionalidade, mas a insistência do Ministro Marco Aurélio e a modificação da composição do 
pleno, terminou por derrubar, por maioria simples, o valor dos precedentes anteriores; duas, a Lei de Tortura 
(9.455/97), que previa o regime inicial fechado obrigatório, foi expressamente citada como referencial a ser 
seguido sobre o tema e teve sua constitucionalidade, na questão, implicitamente afirmada, quando se disse, 
por exemplo, que ela "também fixou disposições no espaço que lhe foi constitucionalmente conferido, fazendo-o de 
forma mais amena, na preservação de filosofia compatível com a progressão criminal” (trecho do voto do Ministro 
Marco Aurélio).

8   ALBUQUERQUE, Marcelo Schirmer. Novamente sobre a (In)constitucionalidade do art. 2°, §1°, da Lei 
8.072/90. In Boletim do Instituto de Ciências Penais. Ano IV. n. 57. Mai/2005. 

ARTIGOS INÉDITOS



133

Extirpando-se (via declaração de inconstitucionalidade – e, portanto, por ação 
determinante do STF) do ordenamento jurídico brasileiro o cumprimento da pena em 
regime integralmente fechado, a lacuna normativa gerada fez com que os crimes tidos 
como mais graves (hediondos e assemelhados) submetessem-se à mesma regra dos 
demais, ou seja, definição de regime inicial de cumprimento conforme a quantidade 
da pena imposta e progressão após cumprimento de irrisório um sexto da condenação. 
Na falta de qualquer outro benefício legal que tornasse sua situação ainda mais 
vantajosa, um condenado a doze anos de reclusão (por homicídio qualificado, por 
exemplo), cumpriria apenas dois antes de ser colocado em regime semiaberto (com 
direito a saídas temporárias e trabalho externo, para dizer o mínimo) e mais cerca um 
ano e meio até estar, definitivamente, em liberdade (ao menos durante o dia, quando 
na Comarca houvesse estabelecimento que permitisse o recolhimento noturno, 
característica do regime aberto - e que hoje, na grande maioria das comarcas, já se 
converteu despudoradamente em prisão domiciliar, sem qualquer fiscalização). Para 
o tráfico de drogas, em que a pena mínima é de cinco anos, a situação apresentava-se 
ainda mais favorável, com perspectiva de início de cumprimento de pena em regime 
semiaberto e menos de um ano nele até o regresso ao sossego do lar. 

O legislador, porém, reagiu. E o fez editando a Lei 11.464 em março de 2007, 
modificando dispositivos da Lei dos Crimes Hediondos. 

Se se pode argumentar que o regime integralmente fechado era, na prática, medida extrema 
e, dentro do sistema, dissonante da Lei de Execuções Penais, o mesmo não se pode dizer 
da redação alterada do art. 2° da Lei dos Crimes Hediondos. Pela nova regra, as penas 
por crimes hediondos e assemelhados (entre eles, o tráfico de drogas) seriam cumpridas, 
inicialmente (e não mais integralmente) em regime fechado (nova redação do art. 2°, §1°), 
submetendo-se normalmente ao instituto da progressão, embora com frações diferenciadas 
(dois quintos de pena para réus primários, três quintos para reincidentes, na forma do art. 
2°, §2°). Aparentemente, estabeleceu-se uma sintonia fina entre a necessidade (e exigência 
constitucional) de se dispensar tratamento mais rigoroso aos crimes mais graves e o discurso 
humanitário de se conferir às penas privativas de liberdade uma lógica ressocializante. Não 
tardou, porém, para que a referida norma também fosse mutilada, de modo que o regime 
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inicial fechado já agoniza (e até a publicação do presente estudo, possivelmente estará 
morto e sepultado) e o entendimento que definiu sua inconstitucionalidade, primeiramente 
aplicado a casos de narcotráfico (especialmente nos Habeas Corpus 105.779/SP e 111.840/
ES), acabou aliviando, também, a situação de estupradores, latrocidas, torturadores, etc.

O argumento para a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 2°, §1° da 
Lei 8.072/909, já com a redação dada pela Lei 11.464/07, foi, novamente, como consta 
textualmente da ementa do acórdão, o de “ofensa à garantia constitucional da individualização 
da pena” (embora se tenha citado também o princípio da proporcionalidade, mas sem 
maior densidade argumentativa). Disse o Relator, Ministro Dias Toffoli, que “os critérios 
para fixação do regime prisional inicial devem-se harmonizar com as garantias constitucionais, 
sendo necessário exigir-se sempre a fundamentação do regime imposto, ainda que se trate de 
crime hediondo ou equiparado” para concluir que, assim como não poderia fixar o regime 
integralmente fechado, o legislador não poderia sequer estipular o regime inicial fechado 
para crimes hediondos e assemelhados. 

Foi desse modo que o regime inicialmente fechado obrigatório para crimes hediondos e 
assemelhados, outrora tido como solução para o impasse (inclusive quando da edição da 
Lei de Tortura, cujo texto foi usado como argumento para afastar o regime integralmente 
fechado então vigente10), também foi ferido de morte, sem embargo da resiliência de 
alguns julgadores que ainda o aplicam. 

Pois bem.

9    Gestada nos Habeas Corpus 103.547/SP e 105.779/SP, ambos de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, e 
operada em 14 de junho de 2012 pelo Pleno do STF no Habeas Corpus 111.840/ES, de relatoria do Ministro Dias 
Toffoli. Novamente, a declaração de inconstitucionalidade foi promovida por maioria simples (e sem que fossem 
colhidos os votos de todos os membros). Acompanharam o relator os Ministros Rosa Weber, Cármen Lúcia, 
Ricardo Lewandowski, Cezar Peluso e Gilmar Mendes, sendo vencidos os Ministros Luiz Fux, que inaugurou a 
divergência, seguido pelos ministros Marco Aurélio (em interpretação bastante coerente com aquilo que dissera 
quando defendeu a inconstitucionalidade do regime integralmente fechado) e Joaquim Barbosa. 

10    Vide nota 8.
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Já se viu que a interpretação viola frontalmente o texto legal, que não poderia ser 
mais claro: “a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime 
fechado”. Melhor que isso, só se o legislador usasse um ponto de exclamação. 

A interpretação contraria, também, o sistema como um todo, como alertaram os 
ministros Luiz Fux, Marco Aurélio e Joaquim Barbosa nos votos vencidos. Foram 
tantas as obviedades ditas (e que aqui somos, em alguma medida, obrigados a repetir) 
que chega mesmo a espantar que não tenham conseguido convencer os colegas do 
escândalo hermenêutico que promoviam. Parece que a maioria estava tão obstinada 
a viabilizar os regimes semiaberto e aberto em casos de tráfico (à época em que a 
substituição de regime já era permitida) que cerrou seus ouvidos para a divergência.  

Com efeito, apesar de constar do precedente, grosso modo, que o legislador não 
poderia fixar o regime inicial fechado com base na gravidade, em abstrato, do delito, a 
leitura do art. 33, §2°, a, do Código Penal, comprova exatamente o contrário, ao dispor 
que: “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime 
fechado”. Se tal quantidade de pena, em muitos crimes, só pode ser alcançada mediante 
individualização, em outros (homicídio qualificado, latrocínio, estupro de vulnerável, 
extorsão mediante sequestro e falsificação de medicamentos, por exemplo) ela é 
consequência inafastável da pena mínima determinada pelo legislador. Gravidade em 
abstrato, portanto, mas verificada de forma indireta. A questão é de técnica legislativa. 
Como regra geral, a quantidade de pena (ainda que definida abstratamente) induz o 
regime, mas não há nada, absolutamente nada, dentro do sistema, que impeça que 
se determine o regime a partir do tipo de crime. E, obviamente, sendo o art. 33 do 
Código Penal uma norma geral de caráter infraconstitucional, as leis especiais não 
precisam submeter-se ao seu regramento. 

Ainda mais quando a lei especial estiver em conformidade com exigência (sim, 
exigência) constitucional. Em outras palavras, estabelecer que o condenado por tráfico 
de drogas (no mínimo) inicie o cumprimento da sua pena em regime fechado é muito 
mais que uma opção do Legislativo, é um dever que lhe foi imposto pela Constituição, 
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Carta Magna que a Suprema Corte tem por obrigação proteger por inteiro, mas de cujo 
texto parece extrair só as partes que servem para despenalizar, desencarcerar e, enfim, 
“despunir”. Podemos demonstrar. 

O direito à segurança – individual e coletiva (ou seja, segurança pública) – está 
textualmente consagrado no caput do art. 5º da Constituição, ao lado (e, portanto, no 
mesmo plano) dos direitos (igualmente fundamentais, por óbvio) à vida, à liberdade, à 
igualdade e à propriedade. Por certo, não poderia haver lugar mais adequado para que 
se lhe reconheça como cláusula pétrea e se afaste qualquer dúvida quanto à obrigação do 
Estado de garanti-lo. Segundo o renomado constitucionalista português Jorge Miranda, 
“o Estado só é Estado Constitucional (...) desde que os indivíduos usufruam de liberdade, 
segurança, propriedade e desde que o poder esteja distribuído por diversos órgãos.”11 

Ora, se a segurança é direito fundamental, cabe ao Poder Público (no que se incluem, 
obviamente, os órgãos e instituições incumbidos da persecução pública, bem como 
o Poder Judiciário) não apenas garanti-la como promovê-la. Entre os instrumentos 
de que dispõe, para tanto, está, em indiscutível posição de destaque, o Direito Penal. 
Mais que isso, basta uma análise comprometida e cuidadosa do art. 5º, LIX, da CR/88, 
em conjunto, obviamente, com o restante da Carta Magna, como faz Eugênio Pacelli 
de Oliveira na sua obra Processo e Hermenêutica12 para concluir que a tutela penal dos 
direitos fundamentais (e, por conseguinte, da segurança) é, ela própria, uma garantia 
fundamental de titularidade difusa entre os membros do corpo social aos quais assiste 
o direito de exigir do Estado que recorra ao Direito Penal sancionador para combater 
as formas mais graves de violação. 

Obviamente, se há um direito social à tutela penal, não é desarrazoado dizer que 
essa tutela deve ser eficaz. Isso porque, “o legislador penal pode vulnerar os direitos 

11    MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Tomo II. 4ª Ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2000. p. 17.

12    OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de: Processo e Hermenêutica na Tutela Penal dos Direitos Fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004.
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fundamentais quando a severidade de suas previsões não chega a oferecer uma proteção 
suficientemente satisfatória e efetiva.”13 E, claro, também o aplicador da lei pode fazê-lo, 
sobretudo quando afasta dispositivos jurídica e constitucionalmente legitimados que 
impõem a dita severidade.

Por sua vez, o tráfico de drogas é, se não a maior, uma das maiores ameaças à 
segurança (pública e individual) da sociedade moderna. Quase sempre levado a efeito 
por organizações criminosas, constitui um poder paralelo que corrompe pessoas, 
desestabiliza comunidades inteiras e ao qual direta ou indiretamente se vinculam a 
maioria dos crimes na atualidade, enfim, “é um dos maiores flagelos da humanidade, a 
cada ano vencendo mais batalhas e ceifando mais vidas.”14

Em uma conclusão: a sociedade brasileira, com respaldo em sua Constituição, porque 
a segurança é um direito fundamental (de cada indivíduo e da coletividade) e porque 
a tutela penal dos direitos fundamentais também o é, pode exigir que os poderes 
constituídos (executivo, legislativo e Judiciário, sem falar, é claro, no Ministério 
Público) utilizem o Direito Penal como um dos recursos de enfrentamento ao 
tráfico de drogas, incidindo estes (os poderes públicos) em descumprimento dos 
preceitos constitucionais sempre que tal utilização esteja se revelando ineficiente e 
desproporcional à ofensa.

Desse modo, o simples conflito entre o direito fundamental à segurança e a realidade 
caótica e sangrenta imposta pelo tráfico já seria suficiente, a nosso ver, para exigir dos 
aplicadores da lei uma postura rigorosa no combate ao narcotráfico. E isso, enfatizamos, 
para atender ao que foi determinado pela Constituição. A não ser que se queira ler nela 
só os dispositivos que interessam a uma determinada ideologia, ignorando, nada mais, 
nada menos, que o art. 5°. E não só seu já citado caput.

13    PULIDO, Carlos Bernal apud STRECK, Maria Luiza Schäfer. Direito Penal e Constituição: A Face Oculta da 
Proteção dos Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 46.

14    SARABANDO, José Fernando Marreiros. Op. Cit.. p. 194.
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É que há mais, no famoso artigo, além da instituição da segurança como direito 
fundamental. Por certo, essa previsão seria suficiente para legitimar amplamente 
o regime inicial fechado, mas exigiria algum esforço intelectual e alguma pesquisa 
empírica (sobre o impacto do tráfico na segurança pública). Um de seus incisos, porém, 
deixou a situação dos juristas muito mais cômoda. Ou muito mais difícil, conforme se 
queira ou não sustentar punições sérias para os traficantes. 

Com efeito, também consta do texto original do art. 5°, no rol dos direitos e garantias 
fundamentais (cláusula pétrea, insuscetível de interpretação restritiva, como é de 
conhecimento de qualquer estudante do primeiro período de Direito), o inciso XLIII, 
redigido nos seguintes termos: “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 (...)”. Embora a redação do inciso 
disponha sobres restrições de benefícios específicos (fiança, graça e anistia), o objetivo 
é de uma clareza de doer nos olhos (salvo dos deliberadamente cegos): estabelecer um 
tratamento penal diferenciado (de maior rigor, evidentemente) para tais delitos por 
meio de um comando expresso de (severa) criminalização15, porque eles, “de acordo 
com a aferição do legislador constituinte, representavam lesões graves a bens jurídicos de 
inquestionável dignidade penal e que estavam necessitados da tutela penal. Mas, além 
disso, era detectável nas condutas incriminadas uma flagrante equivalência sob o ângulo 
da danosidade social”16.

Destarte, no mais decantado artigo da nossa Constituição, no pedestal reservado 
aos direitos e garantias fundamentais (dos quais, portanto, fazem parte, repita-se à 
exaustão), “a despeito de serem verificados princípios constitucionais, relativos ao direito 

15    “Esse tipo de normas constitucionais têm sido chamadas de cláusulas de criminalização, sendo algumas expressas 
e inequívocas, e outras facilmente deduzíveis do contexto das normativas constitucionais. Esse aspecto criminalizador 
das Constituições mais recentes é visto por F. Mantovani como uma função propulsora da interferência criminal, 
objetivando o cumprimento dos deveres individuais de solidariedade econômica e social, e, também, de remoção dos 
obstáculos econômicos e sociais que se opõe a homogenização e predispõe a criminalidade” (LUISI, Luiz. Princípios 
Constitucionais Penais. Porto Alegre: Fabris, 1991. p. 42)

16    FRANCO, Alberto Silva. Crimes Hediondos. 5ª Ed. São Paulo: RT, 2005. p. 81.
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penal, tendentes a limitar a intervenção da atividade estatal-penal (...), é inegável a 
existência de uma série de preceitos destinados a alargar a incidência do direito criminal.”17 
E isso sem retirar da Constituição seu caráter democrático, mas, ao contrário, 
reforçando-o, pois, como anota Francesco Palazzo “as vertentes orientadas no sentido da 
criminalização traduzem a expressão de uma visão bem diversa do papel da Constituição 
no sistema penal: as obrigações de tutela penal no confronto de determinados bens jurídicos, 
não infreqüentemente característicos do novo quadro de valores constitucionais e, seja 
como for, sempre de relevância constitucional, contribuem para oferecer a imagem de um 
Estado empenhado e ativo (inclusive penalmente) na persecução de maior número de metas 
propiciadoras de transformação social e da tutela de interesse de dimensões ultraindividual 
e coletivas, exaltando, continuamente, o papel instrumental do direito penal com respeito 
à política criminal, ainda quando sob os auspícios – por assim dizer – da Constituição”18

Finalmente, com escora na doutrina de Luiz Luisi e reforçando o que já foi dito sobre a 
(necessária e constitucionalmente garantida) tutela penal dos direitos fundamentais, é 
pertinente ressaltar que tal norma (a exemplo de outros comandos de criminalização) 
constitui inegável fator de legitimação do Direito Penal que, por meio de normas 
constitucionais, está vocacionado a ser “um instrumento de proteção de direitos coletivos, 
cuja tutela se impõe para que haja uma justiça mais autêntica, ou seja, para que se atendam 
as exigências de Justiça material. Expressam esses tipos de formas constitucionais, as 
instâncias do Sozialstaats, e fazem com que o Estado exerça uma função ativa, ampliando 
a área de atuação do Direito Penal.”19

A par da exigência explícita de um tratamento penal rigoroso aos crimes de tráfico 
ilícito de substâncias entorpecentes, a mesma conclusão pode ser extraída a partir da 
compreensão da dupla face do princípio da proporcionalidade. 

17  SBARDELOTTO, Fábio Roque. Direito Penal no Estado Democrático de Direito. Perspectivas (Re)legitimadoras. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 83/84.

18    Apud SBARDELOTTO, Fábio Roque. Op. Cit. p. 86

19     LUISI, Luiz. Op. Cit. p. 41.
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Segundo a doutrina que defende esse duplo viés – de um lado a proibição de excesso 
(übermassverbot) e, de outro a proibição de proteção deficiente (untermassverbot) –, 
partindo da premissa (acima acolhida) de que a Constituição, porque compromissária, 
dirigente e voltada à realização de um Estado Democrático de Direito, objetivando 
“construir uma sociedade livre justa e solidária”20 e “promover o bem de todos”21, “não deve 
ser vista de modo unilateral, preocupada unicamente com a defesa do indivíduo, mas também 
com a defesa dos direitos fundamentais de toda uma sociedade”22, o princípio constitucional 
da proporcionalidade, em relação ao Direito Penal, “assim como teria legitimidade para 
conter o poder incriminador, autorizando-o apenas à tutela de objetos legítimos, teria também 
legitimidade para lhe impor um âmbito mínimo irrenunciável de tutela.”23 “Assim, o espaço 
de atuação do legislador [e também do julgador] estaria entre dois limites: a proibição de 
proteção contra os excessos praticados contra o indivíduo (nesse caso, a proteção é em favor do 
indivíduo) e a proibição de proteção deficiente em prol do indivíduo a ser tutelado (nesse caso, 
a proteção é do restante da sociedade ou de indivíduos isoladamente).”24

Rememorando que “o princípio da proporcionalidade surgiu para dar garantia à 
liberdade individual em face dos interesses estatais”25, mas traçando sua evolução, que 
“coincide com um novo paradigma, o de eficácia dos princípios constitucionais”26, em que 
o princípio em questão torna-se “responsável por determinar os limites – máximos e 
mínimos – de intervenções estatais nas esferas individuais e coletivas, sempre tendo em vista 

20     Art. 3º, I, CR/88.

21     Art. 3º, IV, CR/88.

22    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 73.

23    CUNHA, Maria da Conceição Ferreira da apud STRECK, Maria Luiza Schäfer.

24    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 105.

25    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p.62.

26    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 64/65.
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as funções e os fins buscados pelo Estado Democrático de Direito”27, Maria Luiza Schäfer 
Streck conclui que “o Estado também poderá deixar de proteger direitos fundamentais, 
atuando de modo deficiente/insuficiente, ou seja, deixando de atuar e proteger direitos 
mínimos assegurados pela Constituição”. Nesse contexto, “a infraproteção passaria a 
ser também objeto de inconstitucionalidade”28. Segundo Mijail Mondoz Escalante, “los 
poderes públicos, en general, tienen um deber de protección de los derechos fundamentales 
de la persona. (...) si un órgano jurisdiccional o administrativo omite el cumplimiento de la 
actuación positiva destinada a la protección de derechos fundamentales de la persona frente 
a actos del próprio Estado o de particulares, él habrá incurrido en la omisión de su deber de 
protección de derechos fundamentales y, en consecuencia, los habrá afectado”29.

Há paradigmática decisão do Tribunal Constitucional Federal Alemão no sentido 
de que “para que a proibição de proteção insuficiente não seja violada, a conformação da 
proteção pelo ordenamento jurídico deve corresponder a exigências mínimas”30. Enfim, 
“a proibição de proteção deficiente pode definir-se como um critério estrutural para a 
determinação dos direitos fundamentais, com cuja aplicação pode determinar-se se um ato 
estatal – por autonomásia, uma omissão – viola um direito fundamental de proteção.”31

Considerando a magnitude da ofensa promovida pelo narcotráfico, de solar clareza que 
(tentar) reprimi-lo com normas excessivamente brandas, a ponto de igualá-lo, na prática, 
por exemplo, a um crime de furto32 constitui violação ao princípio da proibição de proteção 
deficiente, só resguardado se preservadas as normas severas relativas à aplicação da pena.

27    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 65.

28    STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 96.

29    Apud STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 102.

30   STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 100.

31    PULIDO, Carlos Bernal apud STRECK, Maria Luiza Schäfer. Op. Cit. p. 73.

32    Incidindo a causa de diminuição do §4º sobre o preceito secundário do caput do art. 33 da Lei 11.343/06 
chega-se à pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses (pouco menor, portanto, que a pena mínima 
abstratamente cominada ao crime de furto qualificado).
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Direito fundamental à segurança pública, direito fundamental à tutela penal, mandado 
expresso de criminalização e princípio da proporcionalidade (proibição da proteção 
deficiente): quatro cânones constitucionais ignorados de forma retumbante pelo 
entendimento que rechaçou o regime inicial fechado.

Assim, portanto, contra normas expressas e princípios implícitos, o Supremo Tribunal 
Federal acabou com o regime integralmente fechado e investiu contra o regime inicial 
fechado, viabilizando que condenados por tráfico (e, repita-se, por outros crimes 
graves) iniciem o cumprimento da pena no regime semiaberto e até no aberto que, na 
prática, quase sempre equivale a pena nenhuma. 

Mas, num movimento de fazer inveja aos publicitários dos canais de televendas que 
invadem as madrugadas: “não foi apenas isso!”

Enquanto avançava contra a obrigatoriedade do início de cumprimento de pena em 
regime fechado no tráfico de drogas, a Suprema Corte, mais uma vez sem qualquer 
primor técnico, decidiu contra outro texto expresso de lei e criou a aberrante hipótese 
de penas alternativas para condenados por tráfico. Para tanto, no julgamento do 
Habeas Corpus 97.256/RS33, em 1 de setembro de 2010 (ou seja, menos de quatro 
anos após a entrada em vigor da Lei Anti-Drogas), abraçou a tese de que o princípio da 
individualização da pena (sempre ele) impede a vedação, em abstrato, da substituição 
da pena. Consta do acórdão que: “no momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz 
sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de 
privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto 
esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da 
instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos 
quadrantes da alternatividade sancionatória”. E, assim, num golpe dilacerante, mutilou 
o §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, segundo o qual (em sua redação original): “nos 

33    Relatoria do Ministro Ayres Brito, que votou pela inconstitucionalidade, seguido pelos ministros Dias 
Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Cézar Peluso e Celso de Mello. Vencidos Joaquim Barbosa, 
Cármen Lúcia, Ellen Gracie e Marco Aurélio. 

ARTIGOS INÉDITOS



143

delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto 
a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente 
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre 
organização criminosa”, bem como o art. 44, que dispõe que: “os crimes previstos nos arts. 
33, caput e §1°, e art. 34 desta Lei são inafiançáveis, e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, 
anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de 
direitos”. Claro que a parte que trata da possibilidade de redução de pena permaneceu 
incólume, passando ao largo do ataque. 

A leitura da ementa leva, invariavelmente (e já estamos suficientemente “escaldados” para 
aguardar esse próximo passo), à conclusão de que, para o Supremo, é possível, em tese, 
a aplicação de penas alternativas, para além dos casos de tráfico de drogas, também para 
casos de tortura, homicídio qualificado, latrocínio, estupro de vulneráveis, entre outros, 
como se o próprio art. 44 do Código Penal, ao estabelecer os limites para a substituição da 
pena (proibindo-a, por exemplo, para crimes violentos), fosse inconstitucional, porque 
contrasta com a “inelimitável discricionariedade”. Nada mais absurdo!

Neste ponto, alguém que não tenha afinidade com a matéria, pode ter concluído 
que o tal princípio da individualização da pena, invocado pelo STF para derrubar o 
regime fechado e a obrigatoriedade da pena de prisão em casos de tráfico ilícito de 
entorpecentes, foi exaurido pelo Constituinte e pode se surpreender ao descobrir 
que a Carta Magna não o enunciou senão como um comando ao legislador 
infraconstitucional, estabelecendo simplesmente que “a lei regulará a individualização 
da pena” (art. 5°, XLVI). A lei regulará! a lei, não a jurisprudência. 

Entretanto, todas as leis que regulariam, ou tentaram regular, foram impedidas de 
cumprir o que a própria Constituição determinou, ao argumento de que a Constituição 
lhes proibiria de fazer aquilo que, na verdade, lhes delegava. Esse é o nível da loucura 
hermenêutica imposta pelo nosso Tribunal Constitucional.   
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A individualização, nos moldes legais e conforme ensina a Doutrina34, compreende 
três etapas, sendo a primeira delas a cominação (em que se estabelece não apenas a 
quantidade de pena, mas também o tipo de pena - reclusão, detenção, prisão simples, 
multa). Nesse contexto, o Código Penal está permeado de normas que impõem o regime 
fechado e vedam a substituição com base na gravidade, em abstrato, da conduta. Basta 
ver, por todos, o próprio art. 44, I, do Código Penal, no ponto em que veda a substituição 
em caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa (por conta de sua 
considerável gravidade, obviamente). Se o legislador pode (e deve, sob pena de incorrer 
em lesão ao já citado princípio da proibição da proteção deficiente) vedar a substituição, 
por exemplo, para os delitos de lesão corporal, ameaça, constrangimento ilegal, 
seqüestro ou cárcere privado e roubo, independentemente do quantum de pena aplicada 
concretamente35, não há razão para que não possa adotar postura idêntica em casos de 
tráfico de drogas, nos termos do art. 44 e do art. 33, §4º, ambos da Lei 11.343/06.

Para além do texto Constitucional, há, ainda, normas internacionais que orientam 
que se recorra à pena de prisão para o enfrentamento do comércio de entorpecentes, 
as quais foram solenemente ignoradas pelo Supremo, a despeito de ratificadas pelo 
Estado brasileiro. 

Diante da constatação de que o narcotráfico há muito tem se revelado uma das maiores 
mazelas da sociedade contemporânea, a maioria dos países tem se alinhado em seu 
combate, convergindo esforços no sentido de erradicá-lo. Nesse sentido, inúmeros 

34     “A individualização da pena concretiza-se em três fases distintas, a saber: a) na primeira, a de sua cominação em 
abstrato, função do legislador, com o etiquetamento da conduta e a definição da espécie de pena e dos limites extremos, 
supostamente atento às conveniências sociais e políticas; b) depois, num plano imediato, a fase de sua aplicação, 
quando, na sentença, o magistrado, apreciando o caso concreto e a culpabilidade do autor, determina a espécie de 
pena dentre as legalmente previstas e, dentro dos limites correspondentes, fixa a quantidade necessária e suficiente à 
repressão e prevenção; c) por último, quando da execução, no contexto da nova relação, que inaugura com o trânsito 
em julgado da sentença, entre o Estado e o condenado e na qual intervêm, além do juiz e do MP, outros órgãos da 
administração pública.” (BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 2ª Ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 65/66).

35    Observe-se que em todos os tipos citados é perfeitamente possível que a pena concreta mantenha-se abaixo 
do limite – igualmente legal e legítimo – de 4 (quatro) anos, que autoriza a substituição. 

ARTIGOS INÉDITOS



145

documentos internacionais foram elaborados36, cabendo destacar, entre outros, a 
Convenção Única de Nova York sobre Entorpecentes, a Convenção sobre Substâncias 
Psicotrópicas de Viena e a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de 
Substâncias Psicotrópicas (também em Viena). 

Entre tantos outros dispositivos dos quais se extrai nítido propósito de fazer incidir o Direito 
Penal em seu viés punitivo mais rigoroso aos casos de tráfico de drogas, destacam-se alguns 
que tratam especificamente das penas e dos quais se vê de forma mais cristalina a severidade 
pretendida pelos países signatários. Nesse sentido, cite-se, por exemplo, o art. 22, §1, a, da primeira 
convenção de Viena que dispõe que “ressalvadas suas limitações constitucionais, cada parte tratará 
como delito punível qualquer ato contrário a uma lei ou regulamento adotado em cumprimento às 
obrigações oriundas da presente Convenção, quando cometido intencionalmente, e cuidará que delitos 
graves sejam passíveis de sanção adequada, particularmente de prisão ou outra penalidade privativa 
de liberdade” (grifos não originais). O art. 3, §4, a da Convenção de Viena de 1971, é igualmente 
categórico ao dispor que “cada uma das Partes disporá que, pela prática dos delitos estabelecidos no 
parágrafo I deste Artigo, se apliquem sanções proporcionais à gravidade dos delitos, tais como a pena de 
prisão, ou outras formas de privação de liberdade, sanções pecuniárias e o confisco”37.

Deste modo, verifica-se ser também exigência de Direito Internacional, cujo descumprimento 
enseja as mais diversas sanções nesta seara, a austeridade e o rigor no tratamento penal do 
comércio ilegal de entorpecentes, situação manifestamente incompatível com o pagamento 
de uma prestação pecuniária de um salário-mínimo ou a prestação de algumas horas de 
serviço comunitário.

36    Encontra-se uma análise cuidadosa dessa evolução e de cada uma dessas normas internacionais em GRECO 
FILHO, Vicente. Tóxicos: Prevenção – Repressão. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 73-83.

37    É bem verdade que a alínea c do mesmo artigo dispõe que “nos casos apropriados de infrações de caráter 
menor, as Partes poderão substituir a condenação ou a sanção penal pela aplicação de outras medidas”. Entretanto, 
nos parece que, entre nós, as infrações de caráter menor devem ser aquelas que se amoldam ao conceito de 
infração de menor potencial ofensivo, a exemplo do art. 33, §3º, Lei 11.343/06 ou até mesmo do art. 33, §2º, 
Lei 11.343/06 (já que, em relação a este, embora não se trate de infração de menor potencial ofensivo, cabe 
suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89, Lei 9.099/95), tudo dentro da perspectiva, a ser 
explorada no tópico seguinte, de que o §4º, ao contrário dos dois que lhe precedem, não estabelece tipo penal 
autônomo em relação ao caput. 
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SOBRE O TRÁFICO “PRIVILEGIADO”, 

OS EUFEMISMOS INCONSTITUCIONAIS E SUAS CONSEQUÊNCIAS:

Não satisfeito em desobrigar o traficante de iniciar o cumprimento da pena em regime 
fechado e em facultar-lhe, em muitos casos, a substituição da pena privativa de liberdade 
por restritivas de direitos38, o STF resolveu, por último, dizer - em colisão frontal com 
o texto constitucional e com a estrutura sistematizada da Lei Anti-Drogas - que há 
hipóteses de tráfico que não são equiparadas a crimes hediondos e que, portanto, além 
de todos os benefícios já assegurados, estariam submetidas às regras de execução penal 
dos crimes comuns. Isso na remotíssima hipótese de serem seus autores presos. 

Isso foi feito, praticamente em caráter definitivo, no julgamento do Habeas Corpus 
118.533/MS39, em 23 de junho de 2016, que decidiu que “o tráfico de entorpecentes 
privilegiado (art. 33, §4°, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do 
trá fico de entorpecentes definido no caput e § 1° do art. 33 da Lei de Tó xicos.”

38     Aqui, cabe a seguinte ressalva: Em princípio, como o art. 44, I, do Código Penal não foi atacado no Habeas 
Corpus 97.256/RS, o teto de quatro anos de pena continua vigente como limite para a aplicação das penas 
alternativas. Enquanto está assim, a substituição de penas privativas de liberdade por penas restritivas de 
direitos tem ocorrido apenas nos casos menos graves (em que se reconhece o crime privilegiado ou a presença 
de causas de diminuição de pena, já que nas demais hipóteses a pena mínima para o tráfico de drogas é de cinco 
anos). A fundamentação contida no acórdão, porém, não faz vinculação necessária entre a possibilidade de 
substituição e o tráfico minorado. Assim, por enquanto, a prisão em casos de tráfico de drogas sobrevive graças 
às normas gerais do Código Penal, ainda tidas como válidas. Não devemos nos assustar, portanto, se em breve 
os chefes do tráfico também forem agraciados com serviços comunitários ao invés de anos de cadeia.  

39     Relatoria e voto condutor da Ministra Cármen Lúcia, acompanhada pelos ministros Luís Roberto Barroso, 
Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, Teori Zavascki e Rosa Weber, vencidos os ministros Luiz 
Fux, Dias Toffoli e Marco Aurélio. A leitura do inteiro teor do acórdão é indispensável para quem quer aprofundar-
se no tema. Dela depreende-se, claramente, que os ministros seguem um caminho de desenvolver política criminal 
e não analisar a questão sob o prisma jurídico, a despeito dos pertinentes alertas feitos, especialmente, nos votos 
dos ministros Luiz Fux e Marco Aurélio. Um fato interessante desse julgamento é que os ministros Edson Fachin, 
Teori Zavascki e Rosa Weber, inicialmente, votaram contra a relatora, inclusive recorrendo à jurisprudência então 
dominante no próprio supremo, mas reajustaram seus votos no sentido de acompanhar a Ministra Cármem Lúcia, 
fazendo-o, claramente, por razões de ordem prática (leia-se, política de desencarceramento).  
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Aqui, especificamente, a questão envolve um pouco mais de dogmática penal, mas nem 
por isso reveste-se de grande complexidade e, pela pertinência temática, não pode deixar 
de ser tratada neste ensaio. 

A Lei 11.343/06 entrou em vigência com alguns propósitos claramente definidos. Um 
deles (progressiva e sistematicamente enfraquecido pelas decisões aqui criticadas), 
recrudescer o tratamento penal ao tráfico de drogas. Outro, diferenciar os tipos de 
traficantes, reservando para alguns punição mais leve. Para tanto, incluiu o §4° no art. 
33 da citada lei.

A despeito da diferenciação, a Lei, em momento algum, deixou de reconhecer a 
conduta do pequeno ou eventual traficante como tráfico de drogas. A Jurisprudência, 
ainda que de forma inconfessa, o fez.  

Com seu espírito analítico, a teoria do delito (com naturais divergências entre seus 
estudiosos) promove algumas classificações entre os tipos penais. Na classificação 
quanto à estrutura fala-se em tipo básico e tipos derivados, estes, a seu turno, subdividem-
se em tipos qualificados e tipos privilegiados. Nos primeiros, “após descrever uma conduta 
fundamental, o legislador acrescenta determinadas circunstâncias que modificam, para 
mais, os limites mínimo e máximo de pena, cominada à figura típica fundamental.”40 Nos 
segundos, se acresce “uma circunstância que tem o poder de diminuir a pena.”41

Quase sempre, embora em breves linhas, se ocupam os penalistas em esclarecer a 
distinção entre qualificadoras e causas de aumento, assim como entre privilégio e 
causa de diminuição. É praticamente consenso que “a causa de aumento sempre descreve 
um parâmetro de discricionariedade para a majoração, a que o juiz deve obedecer para 
aumentar a pena provisória. A qualificadora, por sua vez, descreve uma nova figura típica, 

40    VARGAS, José Cirilo de. Do Tipo Penal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000. p. 122.

41    VARGAS, José Cirilo de. Op. Cit. p. 122.
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com elementares que são acrescidos ao tipo considerado como fundamental, possuindo uma 
cominação própria. Da mesma forma, o privilégio. Derivado da figura fundamental (tipo 
simples), o tipo privilegiado não se confunde com a causa de diminuição. O tipo privilegiado 
é figura típica autônoma, que possui cominação própria de pena (mínimo e máximo). A 
causa de diminuição opera efeitos modificativos na pena provisória.”42 

Sem adentrar em questões de técnica legislativa, até porque o nosso legislador não 
parece apreciá-las, a distinção está bem posta: o tipo derivado constitui plus em relação 
ao tipo básico, novas elementares de tamanha relevância que alteram o desvalor da 
ação ou do resultado em abstrato, é dizer, independente do apurado no caso concreto, 
o tipo qualificado é mais grave que o tipo simples, enquanto o tipo privilegiado é 
menos. As majorantes/minorantes, por outro lado, se constituem em circunstâncias 
a serem apuradas no caso concreto43 que, sem modificar a essência da norma penal 
incriminadora (sua inclusão ou exclusão não alteram o crime cometido), impõem o 
aumento ou a diminuição da pena.

À vista de tais distinções, soa evidente que há, sim, dois tipos privilegiados de tráfico 
de drogas, mas eles estão previstos nos §§2º e 3º do art. 33, da Lei 11.343/0644. O 
§4º, por sua vez, constitui apenas uma causa de diminuição de pena – expressamente 
vinculada aos crimes tipificados no caput e no §1º, ou seja, aos tipos básicos de tráfico 
de drogas – destinada a abrandar (em quantidade de pena) a punição dirigida ao 

42   ROCHA, Fernando A. N. Galvão da. Direito Penal – Parte Geral. Niterói: Impetus, 2004. p. 613. 

43    A restituição voluntária da coisa (art. 16, CP), a semi-imputabilidade do agente (art. 26, parágrafo único, 
CP), a inobservância de regra técnica (art. 121, §4º, CP), o concurso de pessoas (art. 146, §1º, CP), o pequeno 
valor da res furtiva (art. 155, §1º, CP), para ficar apenas em alguns exemplos simples.

44    “§2º Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga: Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e 
multa de 100 (cem) a 300 (trezentos) dias multa; §3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa 
de seu relacionamento, para juntos a consumirem: Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 
700 (setecentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.” Ambos os casos 
diferenciam-se do tipo básico de tráfico de drogas de tal maneira que mereceram penas (em abstrato) distintas.  
Em ambos os casos (no primeiro, porque o agente não é fornecedor da droga, mas mero partícipe da autolesão 
alheia e, no segundo, pela ausência de relação comercial e pela eventualidade) não se identifica a nota do dano 
coletivo, o aspecto social negativo do tráfico de drogas.
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“traficante de primeira viagem”45. E isso porque um dos objetivos da nova Lei de 
Drogas foi enquadrar de forma diferenciada os diversos agentes da cadeia produtiva 
que compõe o pernicioso comércio: daquele que o financia, gerenciando atividade 
criminosa de vulto, ao distribuidor eventual, que não raro ingressa na traficância para 
sustentar o próprio vício.

Em que pese a salutar distinção entre o gerente do tráfico e o traficante eventual e de 
primeira viagem, o que não se pode negar é que ambos (e todos os demais que se situam 
entre um e outro extremo) praticam o tráfico de drogas, é dizer, o delito do art. 33, caput 
ou §1º (já que o §4º, como esclarecido, não previu nenhuma figura típica, derivada ou 
autônoma), de modo que sua (do delito) gravidade abstrata (até porque esse é um dado 
objetivo) não é alterada conforme o sujeito que o pratica. Ontologicamente – e também 
do ponto de vista da danosidade social – não há diferença entre a distribuição de drogas a 
cargo de um indivíduo primário e de bons antecedentes e a mesma tarefa, agora atribuída 
a criminoso contumaz. Como bem pontua César Dário Mariano da Silva, “não é porque 
foi aplicada a redução da pena que o crime perderá sua natureza”46, ou, conforme irretocável 
acórdão do Superior Tribunal de Justiça, “embora o legislador tenha previsto a possibilidade 
de reduzir as sanções do agente primário, de bons antecedentes, que não se dedica a atividade 
criminosas e nem integre organização criminosa (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006), as 
razões que o levaram a qualificar o tráfico ilícito de entorpecentes como equiparado a hediondo 
subsistem em sua integralidade, vez que os critérios que permitem a diminuição da pena não 
têm o condão de mitigar o juízo de reprovação incidente sobre a conduta delituosa em si mesma, 
que continua sendo a de tráfico ilícito de drogas.”47 

45     A expressão é de Guilherme de Souza Nucci, cunhada em Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São 
Paulo: RT, 2006. p. 782.

46    Lei de Drogas Comentada. São Paulo: Atlas, 2011. p. 74.

47     STJ – HC 143361/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 23-02-10.
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É esta gravidade abstrata do crime – à vista da cláusula de criminalização do art. 5º. 
XLIII da CR/8848 e do princípio da proibição de proteção deficiente – a razão de ser 
da imposição legal, aos condenados por tráfico de drogas, do regime fechado para o 
início do cumprimento da pena privativa de liberdade e da vedação (igualmente legal) 
da substituição dessa pena por penas alternativas, bem como da concessão de sursis, 
graça, indulto, anistia49, além da proibição de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Com efeito, repita-se, o determinante para o recrudescimento do tratamento penal na 
espécie é natureza do delito (tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins, 
para usar a expressão constitucional) e não as características de seu autor, enquanto 
que o que autoriza a redução de pena são exatamente circunstâncias de natureza 
pessoal (que, portanto, não alteram o tipo básico em que o sujeito está incurso), 
quais sejam a primariedade, os bons antecedentes e a não dedicação à criminalidade 
(organizada ou não).

Em suma, extrai-se do alinhamento constitucional e da mens legis que é potencializada 
a danosidade social do delito de tráfico de drogas, independentemente de quem seja 
seu autor, justificando, até para que a pena cumpra suas funções preventivas (já que 
a política criminal, em sintonia com as normas internacionais, coloca o tráfico como 
um dos primeiros alvos do combate à criminalidade), o tratamento mais rigoroso 
dispensado a todos que o praticam.

Mais. Não sendo o tráfico de drogas uma espécie do gênero crime hediondo, mas um 
delito que exige (e tem) tratamento autônomo (tamanha sua gravidade que, ao lado da 
tortura e do terrorismo, a própria Constituição o destaca, enquanto lega ao legislador 
ordinário o poder de definir quais serão os crimes hediondos), não há espaço para 

48    Que, repita-se, traz comando de criminalização e imposição de tratamento rigoroso ao tráfico ilícito de 
entorpecentes, enquanto fenômeno social e não a um tipo penal específico.

49     Art. 44, Lei 11.343/06: “Os crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 e 37 desta Lei são inafiançáveis e 
insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas 
de direitos” 
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enquadrar suas modalidades (simples ou privilegiado) como crime hediondo ou não. 
Toda e qualquer espécie de tráfico de drogas é crime equiparado a hediondo50. 

Portanto, afastar o tratamento diferenciado, especialmente em sede de execução 
penal/cumprimento de pena, ao argumento de que o crime de tráfico deixa de ser 
equiparado a hediondo (aspecto objetivo do delito) em razão das características 
de quem o pratica (aspecto subjetivo do delito) é subverter a natureza das coisas e 
contrariar, frontalmente, a ordem constitucional. 

Por tudo isso, aliás, que a jurisprudência já se consolidara em sentido contrário à 
tese abraçada pelo Supremo no julgamento ora criticado, inclusive sumulando o 
entendimento no enunciado 512 do Superior Tribunal de Justiça (posteriormente 
cancelado por força da decisão do STF). Em outras palavras: tudo o que aqui foi dito 
era reconhecido como juridicamente adequado e constitucionalmente conformado 
pelas altas cortes do país. A guinada, portanto, foi claramente política, porquanto não 
havia razões jurídicas para a alteração que, inclusive, violou o sistema de precedentes 
que se tenta consagrar no Brasil, afrontando a segurança jurídica.  

De mais a mais, “postar-se indiferente à interpretação literal e teleológica da Lei dos Crimes 
Hediondos, a Lei Federal nº 8.072/90, buscando minúcias e filigranas nada razoáveis, é no 

50     Isso vale, inclusive, para as hipóteses de verdadeiros crimes de tráfico-privilegiado (art. 33, §§2º e 3º da Lei 
11.343/06), já que o tráfico de drogas, repita-se, tem tratamento autônomo em relação aos crimes hediondos 
(não sendo o caso, portanto, de enquadrá-lo como crime hediondo ou não) e o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90, por 
não referir-se a um tipo específico (mas apenas ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes), não faz distinção 
em relação às espécies (simples e privilegiado) de tráfico. Situação diversa, porém, ocorre no tratamento da 
substituição da pena, esta vedada especificamente pelo art. 44 da Lei 11.343/06 e não pela Lei dos Crimes 
Hediondos. É que o referido artigo (44), ao proibir a aplicação de penas alternativas, não faz referência aos 
§§2º e 3º. Assim, considerando que a hipótese é de lei especial que trata da matéria e que os parágrafos citados, 
ao contrário do §4º, estabelecem verdadeiros tipos derivados de menor gravidade (situação até antevista nos 
tratados internacionais citados, não incidindo, por isso, o princípio da proibição de proteção deficiente), a 
substituição torna-se cabível. O problema que persiste é em relação às demais vedações estabelecidas pelo art. 
44 (liberdade provisória – com ou sem fiança – anistia, graça e indulto) também não estendidas às hipóteses de 
tráfico-privilegiado, uma vez que alguns desses benefícios (fiança, anistia e graça) são expressamente vedados 
pelo art. 5º, XLIII, CR/88, que é norma constitucional originária. Nesse caso, nos parece, deve prevalecer o 
comando constitucional, reconhecendo-se a inconstitucionalidade do art. 44, no ponto em que permite a 
concessão de fiança, anistia e graça às hipóteses de tráfico privilegiado.
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mínimo concorrer para a inviabilização do combate ao narcotráfico, frustrando a intenção 
evidente que norteou o processo legislativo de 1976 e 1990, assim como aos outros delitos 
especialmente graves ali elencados. Não se há mesmo de premiar os réus, registre-se, com 
benefícios fora dos limites do razoável, valendo como bússola certa a especial gravidade de sua 
conduta delituosa, como ocorre, principalmente, com o tráfico de drogas.”51

3. SE JÁ NÃO VAMOS PUNIR, QUE TAL PERDOAR? 

O INDULTO PARA TRAFICANTES

Com o entendimento de que o impropriamente denominado tráfico-privilegiado não é 
crime equiparado a hediondo, se chegou ao ápice da subversão constitucional: para além 
da possibilidade de cumprimento da pena em pé de igualdade com os crimes mais leves do 
ordenamento (com progressão de regime com um sexto de pena, por exemplo), viabilizou-
se a alguns casos de tráfico de drogas, por meio do Decreto 8.940/16, o indulto natalino. 

A Constituição e a Lei Anti-Drogas, como já se viu inúmeras vezes, o proíbem em vários 
dispositivos, mas decisões efetivadas a partir do entendimento acerca do afastamento 
da hediondez pela incidência do §4° passaram a admiti-lo. Com o aval do Judiciário, 
o Executivo, também imbuído de suas próprias pretensões de desencarceramento em 
massa resolveu consagrá-lo no último decreto, já referido.  

Além de tudo o que já foi dito, o art. 5°, XLIII da Constituição da República, que determina 
o tratamento mais rigoroso ao tráfico de drogas, se refere unicamente ao “tráfico ilícito 
de entorpecentes e drogas afins” para estabelecer os benefícios proibidos. No contexto, a 
referência é muito mais ao tráfico como fenômeno social que como um tipo penal específico 
e sem sequer cogitar de qualquer diferenciação entre espécies de tráfico. 

51    SARABANDO, José Fernando Marreiros. Op. Cit. p. 192. 
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Para a Constituição todos os tipos de tráfico eventualmente descritos pelo legislador 
devem submeter-se ao mesmo regramento, sendo legítimo esperar que isso fosse 
obedecido, no mínimo (quando tudo o mais já fora perdido), quanto às vedações 
constitucionais expressas (à fiança, à graça e à anistia), sendo absolutamente 
irrelevante, pelo menos nesse particular, qualquer análise valorativa sobre ser o tráfico 
“privilegiado” equiparado a hediondo, na medida em que se impõe o tratamento 
rigoroso tanto a uns (crimes hediondos) quando ao outro (tráfico de drogas). E neste 
caso, apenas e tão somente por ser tráfico. 

Para afastar a incidência do regramento diferenciado que veda o indulto, destarte, 
não é (ou não deveria ser) suficiente afirmar que o tráfico “privilegiado” não se 
equipara a hediondo, mas, sim, que sequer de tráfico ilícito de drogas se cuida. E, 
isso, ninguém fez. Ainda. 

É bem verdade que a Constituição fala em graça (e não em indulto), mas qualquer 
leitor de sinopse jurídica sabe que o graça, naquele dispositivo, foi termo usado de 
modo a abranger qualquer espécie de perdão.52 Aqui, por todos, cite-se a consagrada 
doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete, que explica que “a palavra graça, no dispositivo 
citado, tem que ser entendida como indulto, pois somente este e a anistia são formas 
constitucionais de indulgentia principis pelo Executivo e pelo Legislativo, e a Lei n. 8.072 
somente se refere a indulto e graça para coincidir com o art. 5º, XLIII, e, ao mesmo tempo, 
não dar margens a dúvidas quanto à sua abrangência. Ademais, não haveria sentido em 
proibir-se a anistia, que só pode ser concedida por lei, e permitir o indulto individual ou 
coletivo, dependente de decreto.”53.

52   Um parêntesis: assim como é de conhecimento geral (ao menos para quem cursou o primeiro período 
de Direito) que a palavra graça no art. 5°, XLIII inclui o indulto, é também informação acessível a qualquer 
estudante que quando a Constituição definiu que o tráfico era inafiançável, pretendia que não pudessem seus 
autores ser beneficiados com liberdade provisória. A Jurisprudência, também aqui, ignorou tal fato. 

53     Execução Penal, 11ª. edição. São Paulo: Atlas, 2004, p. 785.
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4. CONCLUSÃO: PARA QUE LADO PENDE A BALANÇA (DA JUSTIÇA OU DE PRECISÃO) 

Com amplo respaldo de juristas, filósofos, psicólogos forenses, criminólogos e até eco-
nomistas, Diego Pessi e Leonardo Giardin de Souza, em Bandidolatria e Democídio, 
obra que tem rompido de forma magistral a espiral do silêncio e quebrado a hegemonia 
do paradigma garantista, reafirmam que o crime é, em regra, uma escolha racional54. 
Em crimes cuja meta é o lucro e o enriquecimento, sejam eles patrimoniais ou não, 
isso é uma conclusão quase intuitiva. Autores desse tipo de infração, descontada a 
ausência de bússola moral, agem como qualquer empresário, avaliando benefícios, 
vantagens, custos e riscos da ação criminosa antes de tomarem uma decisão. Nesse 
contexto, parece evidente que o abrandamento do rigor da Lei dos Crimes Hediondos 
e o esvaziamento do conteúdo punitivo da da Lei Anti-Drogas facilitam o processo de 
escolh, contribuindo de forma relevante para a proliferação do tráfico de drogas.  

Nublada pela ideologia e pressionada pelas políticas de desencarceramento de um 
Executivo que não dispensa um centavo para a construção de unidades prisionais, é 
inegável o favor que a Jurisprudência tem feito aos empreendedores do narcotráfico, 
reduzindo drasticamente seus riscos e custos, a estimular ainda mais um dos melhores 
e mais lucrativos negócios de que se tem notícia. Se está todo mundo do mesmo lado, 
não tem guerra perdida, pois o quadro não é nem de guerra. É de armistício 

54    Apenas a título ilustrativo, já que a obra merece, na verdade exige, integral leitura, cite-se: “tomemos como 
exemplo a pregação recorrente de certos ideólogos sobre a ineficácia e consequente desnecessidade da pena de 
prisão: Gary S. Becker - agraciado com o Prêmio Nobel em Ciências Econômicas por haver estendido suas análises 
a uma vasta gama de aspectos do comportamento humano - sustenta que os freios éticos e morais são suficientes 
para que muitas pessoas (ou dizer, a maioria) se abstenham de praticar crimes, mesmo que isso lhes seja vantajoso 
e não haja risco de punição. Contudo, acrescenta, polícia e cadeia seria desnecessárias se essa atitude prevalecesse 
invariavelmente. Segundo o economistas, a opção pelo crime é racional: implica comparação de recompensa nele 
obtida (financeira ou não) com aquela oferecida numa ocupação lícita, bem como o cálculo da probabilidade de 
prisão, condenação e, finalmente, severidade da pena. A quantidade de crimes praticados é determinada não apenas 
pela escolha racional dos potenciais criminosos (ponderação dos fatores risco/recompensa), mas também pelo 
ambiente engendrado por políticas públicas, que inclui investimentos em policiamento, punição para diferentes 
crimes e oportunidades de emprego e educação. A alta probabilidade de condenação é o fato preponderante para 
inibir a prática de crimes” (Bandidolatria e Democídio: Ensaios sobre Garantismo Penal e a Criminalidade no 
Brasil. Editora Armada: Santo André, 2017. p. 63/64). A quase inocorrência de crimes patrimoniais em territórios 
dominados pelo tráfico é, aliás, prova disso. 
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ARTIGOS INÉDITOS

1. RENÚNCIA A DIREITOS FUNDAMENTAIS

A posição jurídica subjetiva tutelada por norma constitucional pode sofrer um 
enfraquecimento em face ao Estado e entidades públicas diante da expressão de vontade 
concordante do seu titular. A própria Constituição admite ou não a possibilidade de 
renúncia, quando para a obtenção de determinada consequência jurídica, confere ou não 
relevância jurídica à vontade do titular, ou seja, atribui à vontade do titular um elemento 
positivo ou negativo de previsão normativa de uma garantia de direito fundamental.

Vale salientar que a admissibilidade de declaração de vontade de renúncia, seja expressa 
ou tácita ou ficta; unilateral ou bilateral; total ou parcial; ao direito ou ao exercício, 
poderá advir expressa ou implicitamente do próprio texto constitucional, oriundo 
de um processo de interpretação e elaboração dogmática complexa. Ademais, num 
caso, a renúncia poderá ser revogada a qualquer momento e envolver consequências 
negativas para o titular, já que constitui a contrapartida de uma prestação, noutro caso, 
a revogação poderá não envolver consequências negativas, noutros a revogação poderá 
ser impossível.

Na renúncia, a decisão voluntária do titular determina o enfraquecimento de sua esfera 
jurídica, sendo a declaração de vontade canalizada a produzir a referida consequência, 
independentemente de obter por esse fato vantagens e, sendo a renúncia válida, 
alcançará o resultado almejado. A renúncia vincula juridicamente o agente, reforçando 
os poderes da entidade pública diante da declaração de vontade, enfraquecendo, 
contudo, a sua posição.

Se é possível admitir a renúncia, em algumas hipóteses, para o bem mais valioso de 
direito fundamental (vida), por que não ponderarmos a sua aplicação para alguns bens 
de menor relevância (imagem, honra, privacidade e intimidade) para a salvaguarda 
de outros (interesse público, princípio democrático, Estado Democrático de Direito, 
publicidade, liberdade de informação como valor institucional)? Nessa linha, Jorge 
MIRANDA aceita a existência de restrições implícitas, derivadas da necessidade de 
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salvaguardar outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos (art. 18°, n° 
2, 2ª parte, da Constituição Portuguesa), fundadas em princípios constitucionais.

Demais disso, Jorge MIRANDA aduz que as restrições reconduzem-se à colisão ou 
conflito de direitos (conjugação de direitos, liberdades e garantas entre si e com outros 
direitos fundamentais), sobressaindo-se os que se prendem aos “estatutos ou relações 
especiais de poder”, em que as pessoas aparecem inseridas no âmbito de certas 
instituições, cujos estatutos acham-se subordinados aos fins que as justificam, ou seja, 
fluem restrições implícitas de adstrição dos agentes do Estado ao serviço do interesse 
público (art. 269°, n° 1, da Constituição Portuguesa), cabendo inserir, inclusive, 
restrições análogas às previstas no artigo 270°, da Carta Magna citada, que não deve 
ser interpretada a contrario sensu.1

Ao vincular-se juridicamente a não invocar um direito fundamental, comprometendo-
se a não exercê-lo temporariamente, o agente público ou candidato a “titular” 
de cargo público exerce o seu direito de renúncia. Vale dizer que há uma decisão 
voluntária implícita que produz consequências jurídicas na sua própria esfera jurídica 
(enfraquecimento de uma posição jurídica tutelada por uma norma de direito 
fundamental) e na esfera do Estado, com a ampliação dos poderes de intervenção no 
âmbito de proteção do agente.

Vale salientar que a renúncia ocorre ao exercício do direito e não ao direito propriamente 
dito, na medida em que, ao permanecer na titularidade do direito, o indivíduo pode 
revogar a declaração de renúncia e retomar o pleno exercício de seu direito renunciado. 
Na hipótese de renúncia ao próprio direito, este conduziria à própria perda definitiva 
ou temporária do direito, impossibilitando a sua revogação pelo titular. Contudo, a 
doutrina majoritária posiciona-se contra a citada diferenciação, não distinguindo 
entre a titularidade e capacidade de exercício do direito.

1     Manual de Direito Constitucional. Tomo IV. 3ª ed., Coimbra: Coimbra ed., 2000, p. 332-333.
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Se a situação for vista por um outro ângulo, ou seja, através da perda de um direito 
fundamental, verificar-se-á também um enfraquecimento da esfera jurídica individual 
resguardada por uma norma de direito fundamental e um reforço dos poderes de 
atuação da entidade pública, oriundo de uma decisão voluntária do titular do direito, 
porém imposto pela ordem jurídica diante da ocorrência de pressupostos de fato. Vale 
dizer que o comportamento voluntário ou não de um indivíduo pode ensejar a privação 
ou o mero enfraquecimento da posição de direito fundamental, diante de previsão 
pela ordem jurídica, ou seja, perda do direito dá-se por força da aceitação do ato, já 
que a ordem jurídica, por razões objetivas de segurança jurídica associa a consequente 
perda do direito, independentemente do comportamento, que não se dirige a esse 
resultado. A ordem jurídica determina a perda do direito diante de aceitação expressa 
ou tácita do ato, e, a partir daí, a própria titularidade da posição jurídica se extingue, 
não podendo mais o indivíduo reassumi-la.

Contudo, a melhor justificação está na renúncia ao exercício do direito, já que, ao 
despojar-se da função pública, o titular revoga tacitamente a renúncia anteriormente 
concedida no ato da posse. Ademais, a privação da titularidade de um direito 
fundamental é incompatível com os princípios do Estado Constitucional e 
Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana.

Permanecendo o agente do Estado com a titularidade do direito, poderá dispor em 
tudo que não foi afetado pela renúncia e revogar a renúncia tacitamente concedida ao 
deixar o cargo, função ou emprego público ou não exercê-lo com a posse.

Desse modo, a restrição ao direito fundamental poderá ser justificada pela renúncia ao 
exercício de seu direito, mesmo sem lei autorizadora, podendo-se, no caso, considerar 
que o exercício do direito é incompatível com a natureza e exigências constitucionais 
da Instituição a que voluntariamente resolve aderir.

Registre-se também a diferenciação entre a renúncia total (inadmissível pela doutrina) e 
parcial (de algumas modalidades do seu exercício) do direito fundamental, que diante da 
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natureza jurídica do bem renunciado (capacidade de exercício do direito), pode tornar-
se inoperante uma delimitação quantitativa do objeto da renúncia, já que poderá abarcar 
a titularidade de todo o direito (renunciar à vida) ou, ser um plus imprescindível para a 
decisão em concreto, quando da ponderação dos valores em causa.

A titularidade de posição de direito fundamental envolve a priori um poder de 
disposição de “se”, “quando” e “como” do seu exercício ou não fático. Contudo, tal 
poder de disposição não é absoluto, havendo situações excepcionais em que a própria 
Constituição o veda, restringindo o poder de disposição individual e o consagrando 
como direitos de exercício obrigatório.

Por outro lado, se é permitido voluntariamente, como regra, decidir-se pelo exercício 
ou não um direito fundamental, também é possível declarar aos outros a intenção 
de não exercício e até vincular-se juridicamente a não exercer, valendo considerar 
inclusive que o poder de renúncia é inerente ao próprio conceito de titularidade. 
Constata-se que a renúncia é também um direito fundamental, isto é, a própria 
consagração da dignidade da pessoa humana e do princípio da autonomia, de 
autodeterminação e livre desenvolvimento da personalidade individual. Ademais, 
com a renúncia o titular realiza seus fins e interesses no caso concreto, considerados 
por ele mais relevantes que os fins do exercício do direito. Nesse sentido, filósofo José 
TODOLI destaca que a natureza humana, racional e subsistente, é superior a todas as 
criaturas, porque sua razão lhe faz consciente de si mesma e, em sua consciência de 
si mesma frente aos demais, faz-lhe senhora de seus atos, isto é, livre. A maior parte 
dos filósofos, a partir de Descartes (Locke, Wolf, Kant, Günther), muitos escritores 
da psicologia experimental (Spencer, Taine, Ribot, W. James, Freud, Jung), biólogos 
(F. de Dante, H. Driesch, H. Huxley), que abordaram o tema da pessoa, sempre 
colocaram a essência da personalidade na “consciência de si”. Porém, para TODOLI, a 
autoconsciência não é mais que um ato ou um hábito, o que supõe a pessoa já existente 
e como sujeito desta mesma atividade de consciência (a consciência como primeira 
manifestação, detentora de existência e da unidade do “eu”). Maine de Biran, Fabre 
e Cousin põem a personalidade na “autodeterminação” ou na vontade. Por sua vez, a 
pessoa, por si mesma, tem domínio de seus atos, goza de potestade, física e moral, de 
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fazer certas coisas ou de fazer umas e deixar outras que em si mesmas são indiferentes. 
Tem, sobretudo, direito a realizar atos, os quais sua natureza necessariamente lhe 
inclina e que constituam o princípio da evolução pessoal. “É, com efeito, a autonomia 
pessoal, matriz do desempenho autorreferente (ou autopoiético) do indivíduo que 
fundamenta e legitima o consentimento  lesão ― ou renúncia à protecção ― dos bens 
jurídicos ou dos direitos fundamentais, as liberdades incluídas.”2

Ademais, a renúncia como auto-restrição tem a dimensão de exercício e restrição de 
um direito fundamental, entendendo-se este em uma concepção ampla. A renúncia 
caracteriza-se de forma objetiva a restrição de direitos fundamentais na medida em que 
converte-se em anulação da própria liberdade e frustração do autodesenvolvimento da 
personalidade do afetado e vincula-se às garantias materiais do Estado de Democrático 
de Direito, em especial, ao princípio da proporcionalidade.

Considerando o poder de disposição individual um poder da própria titularidade do 
direito e um exercício do direito fundamental, ele caracteriza-se como “princípio”, 
com natureza de comando, a ser otimizado diante das possibilidades fáticas e jurídicas, 
mediante a ponderação de valores, isto é, cabendo ceder em realização apenas em 
confronto com princípios mais fortes.

Por outro lado, a doutrina tradicional rejeita o poder de disposição individual de 
direito fundamental, sob o fundamento do caráter de inalienabilidade e, desse modo, 
irrenunciabilidade. No entanto, este atributo clássico não mais tem sustentabilidade, 
já que partia de uma concepção de Direito natural dos direitos fundamentais como 
direitos inatos, pré e supraestatais e, destarte, inalienável no contexto de um processo 
contratualista de constituição da comunidade (Hobbes, Rousseau). Já, nas atuais 
concepções, o citado atributo insere-se como retirada do poder público do poder de 
disposição dos direitos fundamentais ou na retirada de disposição de alguns tipos de 
direitos fundamentais e não na sua renúncia pontual e concreta a direitos fundamentais 

2     El Bien Comun. Instituto “Luis Vives” de Filosofia. Seção de Ética. V. I. Madri, 1951, p. 84.
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em geral. Outra corrente rechaça o direito de renúncia individual, com base no caráter 
indisponível, uma vez que os direitos individuais também desempenham funções 
sociais, em que se encontra o interesse público, isto é, a disposição individual também 
afetaria o bem comum. Efetivamente, há direitos fundamentais cuja função social 
inviabiliza a renúncia, o que, contudo, tal fato não pode levar a uma conclusão geral de 
indisponibilidade, alargando este caráter a todos os direitos fundamentais.

O entendimento é seguido pelo doutrinador espanhol Candido Conde-Pumpido 
FERREIRO, que, ao reconhecer o caráter genérico de irrenunciabilidade e 
inalienabilidade dos direitos fundamentais, não exclui a possibilidade de um 
consentimento legitimador prévio para as concretas intromissões no âmbito dos referidos 
direitos. Também para ele, não reputar-se-á ilegítima a livre informação, reprodução ou 
publicação por qualquer meio de imagem de pessoas que exerçam cargo público ou uma 
profissão de notoriedade ou projeção pública, já que a difusão constitui interesse geral.3

A autonomia individual é um atributo essencial do Estado de Direito, devendo-
se prevalecer a disponibilidade do bem jurídico tutelado sempre que a natureza do 
direito fundamental e as especificidades do caso concreto possibilitarem, inaplicando-
se, nesta hipótese, a sobreposição do interesse público ao particular. Por sua vez, a 
objeção ao poder de disposição fundado na preservação de uma dimensão objetiva 
dos direitos fundamentais (para salvaguarda das funções do Estado, em que resultam 
valores e princípios econômicos e sociais) não inviabiliza o direito à renúncia, já 
que este afetaria unicamente uma esfera individual concreta, inatingindo o direito 
fundamental enquanto norma objetiva.

 Demais disso, também a ideia de que os direitos fundamentais, como normas de 
competência negativas, delimitam o poder estatal, o qual apenas estaria autorizado a 
intervir com base na lei ou na Constituição, serve de objeção ao poder de disposição 
individual, que possibilita uma intervenção estatal (antes apenas autorizável por norma), 

3    La libertad de infomación. Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra. V. LXV. Coimbra: 1989, p, 8.

 2.7 RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO À IMAGEM E INTIMIDADE RENATO BARÃO VARALDA



162

transgredindo-se assim o princípio geral de reserva de lei. Nesta seara, indaga-se se 
haverá apenas legitimidade do poder de restrição de direitos fundamentais quando 
houver norma constitucional ou infraconstitucional expressamente determinando ou, 
ao contrário, a legitimidade será alcançada por princípios constitucionais prevalentes, 
que admitem e imponham a renúncia ao exercício pelo titular? O princípio da tipicidade 
das competências em Direito público é relativo, cabendo a sua ponderação em face do 
exercício de direitos fundamentais. Por outro lado, o problema de a restrição ao direito 
fundamental infringir o princípio da reserva de lei reserva-se a um plano posterior, 
referentes aos limites do poder de disposição, que está fora da análise de sua legitimidade 
e admissibilidade no ordenamento jurídico.

Há entendimento de rejeição ao poder de renúncia individual de exercício de direito 
fundamental diante da impossibilidade de dispensa pela Administração da observância 
ao princípio da legalidade estrita, já que este é um limite de atuação da entidade pública. 
Contudo, se a razão da reserva lei é justamente a proteção do cidadão contra a intervenção 
abusiva ou desnecessária do Estado (liberdade pública negativa), tornar-se-á incongruente 
exigir determinação legal para a restrição ao direito fundamental quando o próprio titular o 
renuncia voluntariamente por ir contra os seus interesses. O consentimento direto do titular 
dispensaria a mediação de seu representante no Legislativo e, ademais, o princípio da reserva 
legal (vinculado à proteção contra intervenção do Estado contra a vontade do particular) 
perderia a sua função garantística. Desse modo, a renúncia, por consistir em exercício de 
direitos fundamentais, oriundo do livre desenvolvimento da personalidade e dos postulados 
do Estado de Direito (como dimensão de autodeterminação), se admissível, prescindirá de 
norma legal autorizativa, por decorrer diretamente dos postulados maiores da Constituição. 

Por sua vez, a simples declaração, juridicamente vinculativa, de renúncia ao exercício de 
direitos fundamentais pelo titular, acarreta uma ampliação dos poderes do Estado e uma 
restrição do direito fundamental, independentemente de sua concretização. Essa declaração 
de renúncia está associada ao próprio exercício de direitos fundamentais, prescindindo-se, 
destarte, de reserva de lei. Exigir previsão legal para a renúncia será vincular o exercício 
do direito fundamental de disposição à atuação Legislativa, o que é inadmissível, já que 
o direito ao citado exercício de disposição deriva da própria Constituição. A restrição do 
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direito fundamental pressupõe por parte do Estado apenas a recepção da declaração de 
renúncia, tornando-se, assim, inexigível a reserva de lei diante da falta de objeto. Por outro 
lado, a função garantística da reserva de lei deve atuar nos casos em que o próprio titular se 
opõe à renúncia e nas situações de induzimento do consentimento, diante de um estado de 
necessidade ou desequilíbrio de negociação.

A renúncia ao exercício de direitos fundamentais consiste em declaração de vontade 
unilateral, sempre inequívoca, do titular da posição jurídica (que pode surgir como 
prestação ou contraprestação na esfera de um contrato), dirigida ao enfraquecimento 
de uma posição jurídica salvaguardada por norma de direito fundamental. Desse 
modo, a declaração apenas será válida se for consciente e voluntariamente emitia numa 
situação em que se possa avaliar as consequências da decisão, ou seja, quando haja 
alternativas reais do comportamento, livres de ameaças e coações. Ademais, mesmo 
que o titular tenha renunciado o exercício porque a situação em que se encontrava só 
lhe era permitido tal atitude para prosseguir em seus fins pessoais, a admissibilidade do 
citado poder de disposição é válida. Vale dizer que o caráter forçado de uma renúncia ao 
exercício, realizada por uma decisão não absolutamente livre e voluntária, não é motivo 
para recusar a sua aceitação, já que, de algum modo, houve opção de escolha pelo titular, 
que lhe permitiu prosseguir, com autonomia, os seus fins pessoais, trazendo-lhe em sua 
visão uma vantagem. Efetivamente, o homem por sua natureza busca seu próprio bem, 
o bem que lhe pertence como um membro da sociedade e o bem que especificadamente o 
compete segundo suas qualidades pessoais.

Com efeito, José Carlos Vieira de ANDRADE, ao expor o aspecto funcional e 
estrutural dos direitos subjetivos fundamentais, destaca que a atribuição subjetiva visa 
primeiramente satisfazer interesses próprios dos titulares e que a atribuição de direito 
subjetivo fundamental aparece ligado à proteção intencional e efetiva da disponibilidade 
do bem ou de um espaço de autodeterminação individual.4

4    Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2001, p. 124.
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Vieira de ANDRADE ao considerar implícitos nas hipóteses que estatuem a liberdade 
de decisão individual (não sujeição a um padrão oficial de exercício das liberdades) e o 
direito de não exercício, segundo o princípio de que, no âmbito de direitos fundamentais, 
a liberdade é regra, que pode ceder por razões que imponham interpretações limitadoras 
ou restritivas. “E essas razões podem existir: a liberdade nos direitos fundamentais não 
corresponde à emancipação anárquica, é autonomia moral e auto-responsabilidade na 
actuação social. Por isso, também neste campo os indivíduos não podem considerar 
desligados dos valores comunitários que preenchem o espaço normativo em que se 
movem e têm o dever de os respeitar”.5 

Segundo Vieira de ANDRADE, o dever geral de respeito pelas normas constitucionais 
constitui-se em limites aos direitos dos cidadãos; limites imanentes que excluem determinadas 
situações do âmbito de proteção constitucional; valores que, em conflito, impõem compressão 
dos direitos; princípios de interpretação que possibilitam conferir graus de intensidade de 
proteção distintos às diversas situações ou modos do seu exercício. “Por vezes, a medida 
constitucional dos deveres e dos valores comunitários correspondentes justificará uma 
interpretação limitativa do próprio direito fundamental, interferindo assim directamente na 
determinação do seu conteúdo – pode falar-se então de deveres imanentes”.6 Neste sentido, 
pode-se falar na existência de uma “cláusula da comunidade” nos termos da qual os direitos, 
liberdades e garantias estariam sempre limitados desde que colocassem em perigo bens 
jurídicos necessários à existência da comunidade”7 (limites imanentes oriundos de limites 
originários ou primitivos impostos a todos os direitos)”. A par da dimensão subjectivo-
individual de raiz liberal, os direitos fundamentais passam a assumir uma dimensão objectiva. 
A dimensão ou alcance da sua validade jurídica (isto é, as situações ou os modos e formas 
legítimas do seu exercício) são em parte determinados pelo seu reconhecimento comunitário 
e não simplesmente remetidos para a opinião (à vontade) dos seus titulares”.8

5    Op. cit, p. 161.

6    Op. cit., p. 162-5.

7    Op. cit., p. 1264.

8    ANDRADE, Manuel da Costa. Consenso e oportunidade. Jornadas de Direito Processual Penal. O Novo 
Código de Processo Penal. Centro de Estudos Judiciários. Coimbra: Almedina,  1995, p. 333.
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Destaque-se, por sua vez, que a declaração de renúncia pode-se realizar de forma 
presumida ou ficta, extraindo-a de uma manifestação de vontade em candidatar-se 
ou ingressar no Órgão Público, subordinando-se a uma relação especial, já que, a 
candidatura ou posse no cargo, emprego ou função púbica traduz-se em aceitação de 
disposição do exercício de direitos fundamentais incompatíveis com a natureza, fins e 
bom funcionamento da Instituição (sujeição especial). Nesse sentido, é perfeitamente 
possível a valoração adequada pelo cidadão da restrição ao seu exercício de direito 
fundamental, sujeitando-se ao rol indeclinável de princípios da Instituição Pública, o 
qual se torna vinculado.

Vale ressaltar que a validade do poder de disposição individual de direito fundamental 
dependerá primordialmente de sua conformidade material às normas constitucionais. 
Por sua vez, a admissibilidade de renúncia não expressamente prevista na Constituição 
(constitui a maioria das situações) deverá nortear-se por critérios de ponderação de 
valores e bens jurídicos, ou seja, através do balizamento de interesses constitucionalmente 
primordiais que ensejam o enfraquecimento da posição jurídica tutelada pela norma de 
direito fundamental menos forte. Óbvio que o poder de disposição não é absoluto, sendo 
que a natureza do bens jurídicos, as circunstâncias do caso concreto e a ponderação 
dos interesses em conflito possibilitarão a renúncia ou não ao exercício do direito 
fundamental. Nesse sentido, há fatores objetivos que limitam ou não o poder de disposição 
individual de direitos fundamentais, já que o direito foi concedido ao titular em função 
da prossecução de um interesse público ou de uma função social constitucionalmente 
relevante. Portanto, através do balanceamento de valores, verificar-se-á a viabilidade ou 
não de disposição individual, sobretudo a esfera da personalidade, balizando se resultam 
essencialmente afetados interesses públicos ou interesses predominantemente pessoais.

Ademais, ao considerar o princípio da dignidade da pessoa humana como critério 
orientador do processo de ponderação de valores, constata-se também que o próprio 
direito de renúncia ao exercício de direito fundamental (poder de se autodeterminar) 
decorre da dignidade humana e, esta, por sua vez, redunda em limitação do poder 
de disposição individual. Porém, vale realçar que o conteúdo da dignidade da 
pessoa humana é condicionado pelo consentimento do titular, isto é, verifica-se 

 2.7 RENÚNCIA AO EXERCÍCIO DO DIREITO À IMAGEM E INTIMIDADE RENATO BARÃO VARALDA



166

uma relativização da dignidade humana, cujo conteúdo não é mais atribuído como 
um valor preestabelecido, mas sim devendo-se conformar-se com as concepções 
do próprio interessado, a quem competirá estabelecer o alcance do sentido de sua 
dignidade (conceito aberto, elástico da dignidade, em que impera a autonomia do 
interessado e o seu poder de conformação da própria vida). Nessa linha de raciocínio, 
Francis DELPÉRÉE destaca que cada indivíduo possui uma capacidade de liberdade, 
o qual está em condições de orientar a sua própria vida. “Ele é por si só depositário 
e responsável do sentido de sua existência (...) O respeito a si mesmo, ao qual tem 
direito todo homem, implica que a vida que ele leva dependa de uma decisão de sua 
consciência e não de uma autoridade exterior, seja ela benevolente ou paternalista.”9

A dignidade da pessoa humana traduzirá em fator de limite ao próprio titular em 
determinar o conteúdo de sua dignidade. Desse modo, a dignidade terá um núcleo 
material mínimo inviolável, ou seja, haverá violação quando o titular do direito 
fundamental de exercício renunciado for degradado ao nível de uma coisa ou de um 
objeto do atuar estatal, o que indubitavelmente não constitui a renúncia ao exercício 
do direito à imagem e à privacidade/intimidade do agente público ou candidato a 
“titular” de cargo público.

Enquanto que a garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, em sua 
acepção absoluta, identifica-se com a dignidade da pessoa humana (o conteúdo essencial 
é violado quando o titular não pode mais prosseguir a proteção do bem jurídico nos termos 
por ele próprio definido), em sua acepção relativa, torna-se absorvida pelo princípio da 
proporcionalidade. Salienta Jorge MIRANDA que as restrições devem ser elucidadas 
e aplicadas à luz das regras básicas da concordância prática e da proporcionalidade, 
cabendo-se “alcançar a harmonização e, na medida do possível, a otimização dos direitos, 
liberdades e garantias de cada pessoa.” [sem grifo no original]10

9    O Direito à Dignidade Humana. Direito Constitucional: Estudos em Homenagem a Manoel Gonçalves Ferreira 
Filho. São Paulo: Dialética, 1999, p. 160.

10     Op. cit., p. 337.
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2. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E A RESTRIÇÃO AO PRINCÍPIO 

DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Segundo J.J. Gomes CANOTILHO, o princípio da proporcionalidade (em sentido 
amplo) é um princípio normativo concreto de ordem constitucional portuguesa, 
oriundo dos postulados dos artigos 18°, 2; 19°, 4; 266° e 272°, 2. “Há a salientar a expressa 
constitucionalização do princípio da proporcionalidade (introduzida pela LC 1/89) como 
princípio materialmente constitutivo de toda a administração pública (CRP, art. 266°).”11 
Por sua vez, preleciona Ricardo Donizete GUINALZ que o preâmbulo da Constituição 
brasileira desdobra um significado jurídico ao princípio da proporcionalidade ao estabelecer 
os fundamentos e alicerces do Estado, já que o Estado Democrático apenas pode ocorrer 
dentro de regras normativas e, ao assegurar o exercício dos direitos individuais, também faz 
preponderar a proporcionalidade. Aponta ainda os artigos 1°, inciso III e 5°, V, e § 2°, como 
fundamento constitucional do princípio da proporcionalidade. No Brasil, não há previsão 
constitucional expressa do princípio da proporcionalidade, cabendo deduzi-lo dos artigos 
retrodescritos, em especial, do 5°, §2°, já que em várias pactos internacionais há previsão 
expressa do princípio da proporcionalidade. Para o citado autor “o sítio, por excelência, do 
princípio da proporcionalidade é o texto de uma Constituição, contudo, se ali não se der de 
forma expressa, decorrerá, o princípio, da ideia de proteção dos direitos fundamentais, do 
devido processo legal e do Estado de Direito.”12

Reza o artigo 18°, 2, da Constituição Portuguesa que “A lei só pode restringir os direitos, 
liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo 
as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos.” Daí se deduz a essência do princípio da proporcionalidade, 
que é a preservação dos direitos fundamentais, o que não inviabiliza a sobreposição do 
valor maior sobre o menor para a solução da colisão.

11    Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 6ª ed. Coimbra: Almedina, 2002, p  1168-71.

12     GUINALZ, Ricardo Donizete. Princípio da Proporcionalidade e o Processo Penal. Dissertação apresentada 
à Faculdade de Direito de São Paulo para obtenção do título de mestre em Direito processual. Orientador: 
Professor Antônio Magalhães Gomes Filho. São Paulo, 2002, p. 54-9.
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O princípio em tela revela a sua plenitude apenas no momento em que decide, no 
caso concreto, sobre a constitucionalidade de alguma situação jurídica. Há também 
a característica de proposição jurídica, à semelhança das normas jurídicas, em que se 
subsume fatos jurídicos diretamente.

Por sua vez, o princípio da proporcionalidade, como mandado de otimização de 
respeito máximo a todo direito fundamental, subdivide-se em três: princípio da 
proporcionalidade em sentido estrito ou determinação de sopesamento; princípio da 
adequação e princípio da exigibilidade ou determinação do meio mais suave.

Do princípio da proporcionalidade em sentido estrito extrai-se o estabelecimento 
da correspondência entre o fim a ser alcançado por uma disposição normativa e o 
meio utilizado, que deve ser juridicamente a melhor possível. Significa também que 
as desvantagens trazidas às pessoas, individualmente consideradas, acarretadas por 
disposição normativa, são superadas se houver vantagens para os interesses públicos ou 
institucionais. Para os princípios da adequação e exigibilidade tornam-se necessários 
que, dentro do faticamente possível, o meio escolhido se preste para atingir o fim 
estabelecido e seja exigível, isto é, não haja outro, também eficaz e menos danos a 
direitos fundamentais. Constata-se que o princípio em tela refere-se à situação fático-
normativa, pois não subsume-se a fatos diretamente, mas a outras normas, princípios 
e regras (que concretizam princípios, em que se subsume os fatos). Da mesma forma 
que os princípios necessitam de regras que os densifiquem, eles, diante da situação de 
colisão, almejarão o princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade aplica-se primordialmente na esfera de restrição 
dos direitos, liberdades e garantias por atos dos agentes públicos. Nesse diapasão, 
os conflitos dos bens jurídicos liberdade de informação verídica das atividades 
funcionais e do comportamento social dos agentes públicos ou candidatos a “titular” 
de cargo público e a presunção de inocência e privacidade devem ser analisados 
pela proporcionalidade dos interesses em causa, sobrepondo em salvaguarda o 
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valor maior em análise. Impõe-se, destarte, para a solução da citada colidência a 
abdicação (renúncia) de alguns direitos individuais do agente público ou candidato 
a cargo público, haja vista a posição jurídica a qual se encontra e o princípio da 
supremacia do interesse público. Vale reiterar que o poder de disposição individual 
é um poder da própria titularidade do direito e um exercício do direito fundamental, 
caracterizando-se como “princípio”, com natureza de comando, a ser otimizado diante 
das possibilidades fáticas e jurídicas, mediante a ponderação de valores.

Quando se exige a prevalência do interesse público e do princípio da liberdade de 
informação verídica, está se buscando a transparência das atividades e comportamentos 
sociais dos agentes públicos ou candidatos a cargos públicos e ampliando o controle 
externo dos Órgãos do Estado pela população para análise de critérios de necessidade, 
proporcionalidade e razoabilidade de seus atos.

Constata-se que o princípio da proporcionalidade tem tripla aplicação, seja enquanto 
princípio de busca da medida necessária (valores preponderantes da Constituição: 
supremacia do interesse público, princípio democrático e republicano); seja 
enquanto limite à limitação do poder de disposição individual do exercício de direito 
fundamental; seja enquanto limite à restrição do direito fundamental com base na 
renúncia ao exercício pelo titular.

 Com efeito, os princípios estruturantes da Constituição, (super)princípios, impõem 
a restrição (no caso, a renúncia tácita) a certos direitos fundamentais dos agentes 
públicos e candidatos a “titular” de cargo, emprego ou função pública, com eles 
incompatíveis, desde que atendidos os critérios da proporcionalidade. 

Sendo o poder de renúncia ao exercício do direito fundamental um poder inerente à 
própria titularidade de direitos e ao princípio da dignidade da pessoa humana, verifica-
se que a limitação ao citado poder deve estar fundamentada na Constituição ou terá 
de resultar de valores constitucionais maiores, que no caso concreto, devem prevalecer 
sobre o poder de disposição individual (a limitação do poder de renúncia individual 
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deve ser idônea, exigível e proporcional em relação ao interesse que veda a renúncia). 
No caso, a renúncia pelos agentes públicos ou candidatos a “titular” de cargos públicos 
ao direito à honra e privacidade/intimidade caracteriza-se como princípio de maior 
relevância (peso), reflexo de outros princípios de mesma envergadura (liberdade de 
informação verídica, interesse público, princípio democrático e republicano).

Por sua vez, os limites às restrições de direitos fundamentais com base na renúncia 
do exercício pelo titular também devem nortear-se pela proporcionalidade. Neste 
caso, a proporcionalidade em sentido estrito redundará na ponderação de valores 
em conflito, impondo-se considerar a vontade do titular do direito fundamental 
em admitir a restrição, na medida em que quanto menos resistência do titular do 
direito à restrição, menos relevante carece o bem jurídico de ser prosseguido pela 
autoridade pública. Por óbvio, é desproporcional a renúncia, pelo agente público, 
ao exercício do direito à integridade física em face da liberdade de informação. 
Contudo, isso não implica em desconsiderar os demais critérios do princípio, tais 
como a aptidão, adequação da medida restritiva para prossecução do fim visado pela 
restrição e sua exigibilidade ou necessidade.

No que tange à isonomia axiológica, parece questionável o citado entendimento, já que, 
a opção pelo princípio prevalente a fazer pelo magistrado no caso concreto (em que pese 
permanecer em plena validez a norma principiológica rechaçada) reflete a existência 
de diferenciação axiológica entre os princípios constitucionais e, consequentemente, 
a ausência de unidade real de valores na Constituição. Neste sentido, também é o 
entendimento do legislador infraconstitucional português, já que, no artigo 335-2 do 
Código Civil, há a determinação de que “se os direitos forem desiguais ou de espécies 
diferentes, prevalece o que deva considerar-se superior”. Certo é que, o legislador, 
ao estabelecer situações desiguais entre o privado e o público e ao criar também 
prerrogativas, privilégios e poderes de autoridade aos Órgãos do Estado (exemplo, prazo 
processual para interposição de recurso, presunção de validade dos atos administrativos 
etc), concede de certa forma, em abstrato, supremacia ao “interesse geral”.
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Assim, em face da “igualdade” de amparo constitucional entre os direitos fundamentais 
(honra, intimidade e livre expressão) que parecem impedir a prioridade ou prevalência 
em caso de conflito ou colisão entre o direito à honra e à liberdade de expressão, o 
Tribunal Supremo espanhol procurou retomar a ideia de interesse preponderante, que 
não pode ser outra que do interesse coletivo da informação e crítica da ação política 
sobre o interesse privado (honra, imagem e intimidade). Contudo, estes últimos 
direitos atuam como limites, cabendo diferenciar entre informação de fatos e valores 
de condutas pessoais e, sobre isso excluir do âmbito de justificação, as afirmações 
vexatórias para a honra alheia, desnecessárias para o fim de formação da opinião 
pública, que é garantida constitucionalmente através do exercício da liberdade de 
informação e de imprensa (TC 17, de junho de 1986 e 27 de outubro de 1987 e TS 2ª, 8 
de julho de 1981; 19 de janeiro de 1982; 31 de outubro de 1983, 15 de fevereiro e 10 de 
abril de 1984; 26 de junho de 1985; 3 de maio e 17 de junho de 1986).

A jurisprudência do Tribunal Constitucional da Espanha aceitou expressamente a 
doutrina da posición preferente (sentença de 12 de dezembro de 1986) para a liberdade 
de imprensa em caso de conflito de normas: “El art. 20 de la norma fundamental ademas 
de consagrar el derecho a la liberdad de expresión y a comunicar o recibir libremente 
información veraz garantiza un interes constitucional: la formación y existencia de una 
opinión pública libre, garantia que reviste una especial transcendencia ya que, al ser una 
condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento 
de un sistema democrático, se convierte a sua vez en uno de los pilares de una sociedad 
libre y democrática.” Além disso, o citado Tribunal espanhol reconheceu que o respeito 
à liberdade de expressão deve haver vinculação da perspectiva individual ao próprio 
caráter democrático do Estado, através de sua contribuição à formação da opinião 
pública, o que a situa materialmente em um plano superior aos demais direitos 
(sentença de 17 de julho de 1986: “Esta dimensión de garantia de una institución pública 
fundamental, la opinión pública libre (...) otorga las libertades el art. 20 una valoración que 
transciende a la que es común y propria a todos los derechos fundamentales”).

Assim, deve haver preponderância da liberdade de expressão quando as liberdades se 
exercitam em conexão com assuntos que são de interesse geral pelas matérias que se 
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referem, pelas pessoas que intervêm e contribuem para a formação da opinião pública. 
Nesse passo, inexiste eficácia justificadora da liberdade de expressão ao referir-se a 
condutas privadas carentes de interesse público, cuja difusão resulta desnecessária para 
a formação da opinião pública. É certo que os temas de interesse para a opinião pública 
não estão delimitados em catálogos fechados, pelo contrário, o interesse público deve-
se partir-se de um conteúdo e valores que impliquem direta ou indiretamente uma 
participação social, participação do indivíduo na sociedade.

Em que pese o interesse público ser um conceito jurídico indeterminado, o mesmo 
é passível de controle judicial. O fato de a expressão comportar um amplo conteúdo 
não significa ausência do mesmo (“Estas expresiones y otras muchas análogas tienen 
uma clara función delimitadora”)13, uma vez que seu sentido jurídico indeterminado 
é passível de delimitação por meio de interpretação, que deve originar do próprio 
texto constitucional, podendo, acudir-se dos procedimentos hermenêuticos clássicos, 
levando em conta os antecedentes e a realidade social de cada situação temporal.

Posto isso, ante um conflito de direitos, impõe-se a análise da característica acima 
pontada (liberdade de expressão com função), para situar a liberdade de expressão 
em uma posição de preferência. Nesse sentido, na presença de conflito, a liberdade de 
expressão terá preferência quando servir para a afirmação de outros direitos e quando, 
por sua conexão com a formação da opinião pública apareça como direta emanação 
do princípio democrático. Deste modo, justifica-se a preponderância da liberdade de 
expressão sobre a honra, intimidade e a presunção de inocência em sentido amplo. 
O cargo, emprego ou função público do suspeito, investigado, réu ou condenado 
determinará a prevalência do princípio da publicidade sobre a presunção de inocência, 
em face da restrição deste.

Ademais, a liberdade de expressão está subordinada ao caráter de veracidade, isto é, a 
verdade constitui um limite interno da liberdade de expressão, ao referir-se à afirmação 

13   Democracia, jueces y control de la administración. 5ª ed. Madri: Civitas, 2000, p. 135-138.
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de fatos. A verdade de fatos deve ser interpretada como uma verdade subjetiva, 
devendo complementar-se de um dever de comprovação, que chegaria a excluir do 
âmbito da liberdade de expressão os supostos de consciência da falsidade e manifesto 
desprezo da verdade. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal alemão (BGHZ 13, 
334, 338), ao ponderar o direito da personalidade frente ao direito da liberdade de 
imprensa, posicionou-se pela legitimidade da divulgação quando “informa ou toma 
posição sobre assuntos em relação aos quais exista um sério interesse de informação 
da opinião pública.” Por outro lado, salienta que a imprensa deve-se preocupar em 
examinar cuidadosamente a autenticidade das fontes de informação, abster-se de 
intromissões injustificadas na esfera privada, evitar exageros e, além disso, ponderar 
se existe uma relação defensável entre o fim pretendido com a publicação e os danos 
causados à honra da pessoa em questão.”

O princípio da proporcionalidade aplica-se sobretudo na esfera de restrição dos 
direitos, liberdades e garantias por atos dos agentes públicos.

O Estado Constitucional moderno estrutura-se como Estado de direito democrático, 
cuja ordem de domínio é legitimada pelo povo. A par disso, reconhece-se a liberdade 
de informação como fundamento essencial da sociedade democrática e como garantia 
institucional (capacitação da opinião pública através da veracidade da informação; 
veículo de controle popular dos atos dos agentes públicos ou candidatos a “titular” 
de cargo, função ou emprego público). Surge assim o dever de preponderância da 
liberdade de expressão quando as liberdades se exercitam em conexão com assuntos 
que são de interesse geral pelas matérias que se referem, pelas pessoas que intervêm e 
contribuem para a formação da opinião pública.

Óbvio que os limites à liberdade de informação encontram-se sobretudo na veracidade 
e plausibilidade do conteúdo da informação, sem qualquer desprezo completo à 
faticidade. Coibe-se assim a transformação do existente em inexistente, invertendo-se 
o teor dos fatos, transformando-o do real concreto em real idealizado, já que limita a 
população à absoluta cidadania.
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Ante um conflito entre as liberdades públicas, impõe-se a prevalência da liberdade de 
expressão com função (formação da opinião pública), já neste contexto, aparece como 
direta emanação do princípio democrático. Deste modo, justifica-se a preponderância 
da liberdade de expressão sobre a honra, intimidade e a presunção de inocência.

Nesse sentido, os conflitos dos bens jurídicos liberdade de informação verídica 
referentes às atividades funcionais e ao comportamento social dos agentes públicos 
ou candidatos a “titular” de cargo público, supremacia do interesse público, princípio 
democrático, republicano, a presunção de inocência e privacidade/intimidade devem 
ser analisados pela proporcionalidade dos interesses em causa, sobrepondo em 
salvaguarda os valores maiores em análise. 

3. CONCLUSÃO

Este trabalho pretendeu analisar a colisão de direitos fundamentais, diante da 
incompatibilidade de alguns princípios (supremacia do interesse público, liberdade de 
informação e honra) em face dos agentes públicos ou candidatos a “titular” de cargo, 
emprego ou função pública, cuja solução é a restrição à proteção.

O interesse público (determinado pelos fins a ser perseguido pelo agente público ou 
candidato a “titular” de cargo, emprego ou função pública), o princípio democrático e 
republicano (transparência para a ativação dos mecanismos de controle e a liberdade de 
informação para a concretização efetiva do princípio participativo) podem impor restrições 
a direitos individuais com eles incompatíveis, diante da existência de princípio implícito 
que sustente uma construção normativa fundamental de uma sociedade.

O agente público ou o candidato a “titular” de cargo, função ou emprego público não 
tem o direito de se opor à divulgação de fatos relacionados a sua imagem social que, de 
forma direta (ex., crimes contra a administração pública) ou indireta (ex., crimes contra 
a liberdade sexual, roubo, furto, extorsão mediante sequestro), repercutirão em sua 
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atuação pública. O direito à imagem social do agente público ou candidato a “titular” de 
cargo público é absoluto, desprovido de disposição ou, em primazia à transparência dos 
atos da Administração Pública e ao interesse público, há um consentimento presumido 
e obrigatório autorizando a correta (verídica) publicação de notícias sobre a sua vida?

Em que pese o atentado à honra (imputação de fatos não verdadeiros) e à privacidade/
intimidade (verdade dos fatos devassados ou revelados resguardados pelo sigilo judicial) 
constituírem-se em bens jurídico-penais autônomos, a violação jurídico-penalmente 
relevante de ambos deve-se revestir de imposição arbitrária de pessoas não legitimadas a 
tomar ciência dos eventos sob reserva da vida privada e familiar. Por outro lado, os fins 
públicos determinam a transparência do cargo, emprego ou função e coíbem a adoção 
de certos comportamentos pelos agentes públicos ou candidatos a “titular” de cargo, 
emprego ou função pública, justificando desse modo a divulgação de fatos verdadeiros e 
fatos da vida íntima/privada não resguardados pelo sigilo judicial.

A par disso, pode-se constatar que o interesse público (determinado pelos fins a ser 
perseguido pelo agente público ou candidato a “titular” de cargo, emprego ou função 
público), o princípio democrático e republicano (transparência para a ativação dos 
mecanismos de controle e a liberdade de informação para a concretização efetiva do 
princípio participativo), embasam restrições a direitos individuais com eles incompatíveis.

A existência de valores estruturantes do Estado, com natureza de superconceitos 
(tal qual a democracia) demonstrou a inviabilidade de isonomia axiológica entre os 
princípios constitucionais e a possibilidade do enfraquecimento de certos valores 
no âmbito de proteção constitucional (limites imanentes), diante da colidência 
de princípios e da anuência do titular de direito, em virtude da posição jurídica 
em que ocupa na sociedade. Por sua vez, a objetividade destes (super)princípios 
constitucionais vedam aos aplicadores uma opção livre de sentido extraídos deles em 
um determinado momento de vigência no ordenamento jurídico. Ademais, a essência 
da Constituição deve prevalecer sobre a aplicação literal dos artigos.
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Assim, o princípio da prevalência do interesse público cria para os agentes públicos e 
candidatos a “titular” de cargo público um dever de agir no atendimento ao interesse 
público em detrimento do privado, estabelecendo, destarte, hierarquia entre os 
princípios.

Dessa forma, é admissível a prevalência do interesse público sob os interesses 
contrapostos dos funcionários públicos ou candidatos a “titular” de cargos, emprego 
ou função público, já que a referida situação é um elemento particular que, nestas 
circunstâncias, justifica a citada preferência. Assim, havendo conflito entre os dois 
interesses, deve prevalecer o de maior peso (no caso, o público), uma vez que a opção 
axiológica entre os princípios é imposta pela própria Constituição (pela norma em 
abstrato) e pelos legisladores ordinários, cujos preceitos o magistrado deve acatar 
(o princípio em debate, pela força vinculante, exclui opções). Vale dizer que o 
interesse público, obrigatório aos agentes públicos e candidatos a “titular” de cargo 
público contrapõe-se ao interesse privado no momento em que se choca com os fins 
perseguidos pelo “interesse geral” do Estado, cujos preceitos primordiais são ditados 
pela Constituição.

 O conjunto de princípios constitucionais e o princípio republicano fundamentam a 
existência de um princípio de superioridade do interesse público sobre o privado e 
vinculam o agente público a um superior interesse geral da sociedade.

Nesse sentido, a colisão de direitos fundamentais, incompatíveis entre si (suprema-
cia do interesse público, liberdade de informação, presunção de inocência, privaci-
dade/intimidade), referentes aos agentes públicos ou candidatos a “titular” de cargo 
público, impõe a restrição à proteção como solução. Com efeito, a situação do agente 
público ou candidato a “titular” de cargo, emprego ou função pública é um elemento 
particular (posição iusfundamental do indivíduo) que determina, nestas condições, 
a prevalência do interesse público sobre o privado e, consequentemente, a restrição 
ao direito, por meio de renúncia tácita do próprio titular, ao submeter-se à candida-
tura ou no ato da posse.
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Por sua vez, a posição jurídica subjetiva tutelada por norma constitucional pode 
sofrer um enfraquecimento em face ao Estado e entidades públicas diante da 
expressão de vontade concordante do seu titular. A admissibilidade de declaração de 
vontade de renúncia advém implicitamente do texto constitucional, oriundo de um 
processo de interpretação. A renúncia vincula juridicamente o agente, reforçando 
os poderes da entidade pública diante da declaração de vontade, enfraquecendo, 
contudo, a sua posição.

Nesse sentido, ao vincular-se juridicamente a não invocar um direito fundamental, 
comprometendo-se a não exercê-lo temporariamente, o agente público ou candidato 
a “titular” de cargo público exerce o seu direito de renúncia. Vale dizer que há uma 
decisão voluntária implícita que produz consequências jurídicas na sua própria esfera 
jurídica (enfraquecimento de uma posição jurídica tutelada por uma norma de direito 
fundamental) e na esfera do Estado, com a ampliação dos poderes de intervenção no 
âmbito de proteção do agente. A restrição ao direito fundamental poderá ser justificada 
pela renúncia ao exercício de seu direito, mesmo sem lei autorizadora, podendo-se, no 
caso, considerar que o exercício do direito é incompatível com a natureza e exigências 
constitucionais da Instituição a que voluntariamente resolve aderir.

Por outro lado, se é permitido voluntariamente, como regra, decidir-se pelo exercício ou 
não um direito fundamental, também é possível declarar aos outros a intenção de não 
exercício e até vincular-se juridicamente a não exercer, valendo considerar inclusive 
que o poder de renúncia é inerente ao próprio conceito de titularidade. Constata-se 
que a renúncia é também um direito fundamental, isto é, a própria consagração da 
dignidade da pessoa humana e do princípio da autonomia, de autodeterminação e 
livre desenvolvimento da personalidade individual. Ademais, com a renúncia o titular 
realiza seus fins e interesses no caso concreto, considerados por ele mais relevantes 
que os fins do exercício do direito. Considerando o poder de disposição individual um 
poder da própria titularidade do direito e um exercício do direito fundamental, ele 
caracteriza-se como “princípio”, com natureza de comando, a ser otimizado diante das 
possibilidades fáticas e jurídicas, mediante a ponderação de valores, isto é, cabendo 
ceder em realização apenas em confronto com princípios mais fortes.
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A legitimidade do poder de restrição de direitos fundamentais será alcançada por princípios 
constitucionais prevalentes, que admitem e imponham a renúncia ao exercício pelo titular, 
a qual é oriunda do livre desenvolvimento da personalidade e dos postulados do Estado de 
Direito (como dimensão de autodeterminação). A simples declaração implícita, juridicamente 
vinculativa, de renúncia ao exercício de direitos fundamentais pelo titular, acarreta uma 
ampliação dos poderes do Estado e uma restrição do direito fundamental, independentemente 
de sua concretização, sendo que o caráter forçado da renúncia ao exercício, realizada por uma 
decisão não absolutamente livre e voluntária, não é motivo para recusar a sua aceitação, já 
que, de algum modo, houve opção de escolha pelo titular, que lhe permitiu prosseguir, com 
autonomia, os seus fins pessoais, trazendo-lhe em sua visão uma vantagem.

Vale dizer que a declaração de renúncia realiza-se de forma presumida e obrigatória, 
extraindo-a de uma manifestação de vontade em candidatar-se ou ingressar no Órgão 
Público, subordinando-se a uma relação especial, já que, a candidatura ou posse no cargo, 
emprego ou função púbica traduz-se em aceitação de disposição do exercício de direitos 
fundamentais incompatíveis com a natureza, fins e bom funcionamento da Instituição 
(sujeição especial). Nesse sentido, é perfeitamente possível a valoração adequada 
pelo cidadão da restrição ao seu exercício de direito fundamental, sujeitando-se ao rol 
indeclinável de princípios da Instituição Pública, o qual se torna vinculado.

O princípio da proporcionalidade aplica-se sobretudo na esfera de restrição dos direitos, 
liberdades e garantias por atos dos agentes públicos. Nesse sentido, os conflitos dos 
bens jurídicos liberdade de informação verídica referentes às atividades funcionais e ao 
comportamento social (desprovido do sigilo judicial) dos agentes públicos ou candidatos 
a “titular” de cargo público, supremacia do interesse público, princípio democrático, 
republicano, a presunção de inocência e privacidade/intimidade devem ser analisados 
pela proporcionalidade dos interesses em causa, sobrepondo em salvaguarda os valores 
maiores em análise. Impõe-se, destarte, como solução para a referida colidência, a renúncia 
ao exercício de alguns direitos individuais do agente público ou candidato a cargo público 
(no caso, a privacidade/intimidade), haja vista a posição jurídica a qual se encontra e 
primordialmente o princípio da supremacia do interesse público para prevalecer o direito à 
liberdade de informação verídica.
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Procuradora de Justiça do MPRJ, Mestre em Direito Público 
pela UNESA e Presidente do Movimento de Combate à Impunidade.

1. O DIREITO À SEGURANÇA PÚBLICA E A ORDEM CONSTITUCIONAL.

Chegamos a uma clara compreensão do fato de que a 
verdadeira liberdade individual não pode existir sem 
segurança e independência econômica. Os homens 
necessitados não são homens livres. Franklin Roosevelt.

Todos os problemas enfrentados, de modo coletivo ou difuso, pelos integrantes do 
grupo social, podem ser identificados e definidos, em maior ou menor grau, como 
problemas sociais. Identifica-se um problema como social quando “ameaça seriamente 
a própria sociedade ou impede as aspirações importantes de muitas pessoas”.1

A questão da segurança pública, ou da ausência dessa segurança, tem sido apontada 
como o principal problema social da atualidade. Pesquisas de opinião têm identificado 
a segurança pública como preocupação crescente da população2. Verifica-se, no exame 

1    LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas. 7ª ed., 1999, p. 356.

2    Pesquisa do IPEA aponta a violência como principal problema nacional, na frente da saúde e do 

2.8
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comparativo de pesquisas de opinião realizadas em diferentes épocas, que a questão 
da segurança pública vem-se tornando, cada vez mais, um fator de desestabilização 
social, uma vez que a insegurança gera incerteza e instabilidade nos integrantes do 
grupo social. A escalada da violência, com os crescentes números de criminalidade, 
principalmente nos grandes centros urbanos, faz com que um número cada vez maior 
de brasileiros passe a identificar a segurança pública como um problema gravíssimo, 
que demanda atenção e atuação imediatas do poderes públicos federal e estaduais.

Os direitos sociais estão previstos no art. 6° da Constituição Federal3, bem como no art. 
XXII da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que dispõe: “Todo 
homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, 
pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e 
recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 
sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade”. 

São eles espécie dos direitos fundamentais4 e têm como destinatários os integrantes 
do corpo social. São considerados direitos fundamentais porque necessários ao efetivo 
alcance da dignidade humana. 

Os direitos fundamentais do homem estão elencados como direitos necessários à 
plena aquisição da liberdade, igualdade e dignidade.

desempregohttps://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-saude-e-corrupcao-sao-os-principais-
problema-do-pais. Pesquisa da CNI aponta, como os três maiores problemas, a corrupção, as drogas  a 
violência: http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2016/02/8-problemas-extremamente-
graves-do-brasil-na-opiniao-dos-brasileiros/

3     “Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

4     J. C. VIEIRA DE ANDRADE ensina que todos os direitos fundamentais possuem função protetiva, pois que 
objetivam assegurar e proteger certos bens ou interesses individuais ou coletivos considerados essenciais ( José 
Carlos Vieira de Andrade. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976). Apud Ingo Wolfgang 
Sarlet, A Eficácia dos Direitos Fundamentais. p. 118).
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Os direitos humanos de segunda geração são os direitos sociais, culturais e econômicos. 
Nas palavras de Paulo Bonavides os direitos de segunda dimensão “nasceram abraçados ao 
princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo equivaleria a desmembrá-
los da razão de ser que os ampara”5. Os direitos de segunda dimensão – direitos sociais – 
consubstanciam um “fazer” estatal, uma vez que exigem e determinam prestações por parte 
do poder público.

Os direitos humanos de segunda dimensão têm estreita vinculação com a busca do bem-
estar social e caracterizam-se como direitos a prestações sociais estatais nas esferas de 
educação, habitação, saúde, saneamento, trabalho, segurança etc. 

Como ressalta Ingo Sarlet “os direitos fundamentais sociais, mais do que nunca, não 
constituem mero capricho, privilégio ou liberalidade, mas sim premente necessidade, 
já que sua supressão ou desconsideração fere de morte os mais elementares valores 
da vida, liberdade e igualdade. A eficácia (social e jurídica) dos direitos fundamentais 
sociais deverá ser objeto de permanente otimização, na medida em que levar a sério os 
direitos (e princípios) fundamentais corresponde, em última análise, a ter como objetivo 
permanente a otimização do princípio da dignidade da pessoa humana, por sua vez, a 
mais sublime expressão da própria idéia de Justiça”. 6

O exercício pleno e integral da liberdade, necessário ao alcance da dignidade, 
pressupõe a existência de condições materiais mínimas. Não é livre aquele que não 
tem acesso à educação, à moradia, à saúde, ao trabalho, à segurança etc. A dignidade 
humana apresenta, por suas características, dupla feição: defensiva e prestacional. 
Com efeito sua efetivação somente pode ocorrer com a existência de normas criadoras 
de direito subjetivo de cunho negativo (não-fazer, consistente numa não-violação da 

5   BONAVIDES, Paulo. Curso. cit., p. 476.

6   SARLET, Ingo Wolfgang, Os Direitos Fundamentais Sociais na Constituição de 1988, in Ingo W. Sarlet (org) 
O Direito Público em Tempos de Crise: estudos em homenagem a Ruy Ruben Ruschel. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1999.
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dignidade) e, também, por meio de condutas positivas (prestacionais) que sejam aptas 
a promovê-la e protegê-la7.

Viver dignamente consiste em poder se desenvolver de forma livre e completa, em 
permitir ao ser humano a busca de seus projetos de vida. 

Os direitos sociais, como necessidades básicas dos seres humanos, são essenciais à 
concretização da liberdade. “Também direitos sociais são, no fundo, demandas por 
liberdade, ou seja, direitos liberais do ser humano”8

Em uma perspectiva jus-filosófica, o fundamento do direito à segurança está vinculado 
à própria criação do Estado. Dentre as diversas teorias que tentaram justificar a origem 
do Estado, a que desfruta de maior prestígio, induvidosamente, é a contratualista,9 que 
vê a entidade estatal como criação artificial da razão humana, manifestada por meio de 
um acordo tácito ou expresso da maioria ou, mesmo, da unanimidade dos indivíduos.10 
As diversas concepções contratualistas trazem, como denominador comum, a idéia de 
Estado de Natureza, situação pré-social na qual os indivíduos vivem isoladamente,11 
em contraposição ao Estado Civil, em que as pessoas vivem sob as leis promulgadas 
pelo soberano. A passagem do Estado de Natureza para o Estado Civil se dá por meio 

7   SARLET, Ingo W. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001, p. 70.

8    SCHWARTLÄNDER, Johannes, apud BIELEFELDT, Heiner. Direitos Humanos. cit., p. 125.

9    A concepção contratualista se opõe à organicista, elaborada pelos gregos, para quem o Estado existe por 
natureza e tem prioridade sobre o indivíduo (ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000, p. 364). Segundo Aristóteles: “(...) é evidente que o Estado é uma criação da natureza e 
que o homem é, por natureza, um animal político.” Observa o filósofo: “A prova de que o Estado é uma criação 
da natureza e tem prioridade sobre o indivíduo é que o indivíduo, quando isolado, não é auto-suficiente; no 
entanto, ele o é como parte relacionada com o conjunto. Mas aquele que for incapaz de viver em sociedade, ou 
que não tiver necessidade disso por ser auto-suficiente, será uma besta ou um deus, não uma parte do Estado.” 
(ARISTÓTELES. Política. Os pensadores, p. 147).

10    Ver STRECK, Lenio Luiz e MORAIS, José Luis Bolzan. Ciência Política e Teoria Geral do Estado, p. 31.

11    Ver. CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia, p. 399.
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do Contrato Social, pacto pelo qual os indivíduos renunciam à sua liberdade natural e 
concordam em entregar a um terceiro o poder de criar e aplicar leis.12

Subjacente às diferentes teses contratualistas está a idéia de que, sob a tutela do Estado, 
o homem se encontra mais seguro e protegido do ataque de outros. Mais do que isso, 
assume-se que ao Estado incumbe a defesa de seus cidadãos. Hobbes é explícito com 
relação a este ponto: “A missão do soberano (seja ele um monarca ou uma assembléia) 
consiste no fim para o qual foi investido com o soberano poder, que não é outro senão 
o de obter a segurança do povo”.13

Na medida em que o homem abre mão de sua liberdade absoluta, presente no estado de 
natureza, em busca de paz e segurança, impõe-se ao Estado, como organização política, 
atender a esse legítimo anseio. Não é admissível que o homem, entregando uma 
parcela de sua liberdade, submetendo-se a normas de convivência social, não receba 
da entidade estatal aquilo para o qual foi ela concebida e instituída: proporcionar a 
todos uma existência tranqüila, segura e pacífica.

É com a consciência de que a busca do direito à segurança está na gênese do próprio 
Estado, que encontra no anseio por segurança a sua principal motivação, que se deve 
buscar implementar a norma constitucional que consagra esse direito.

Entre nós, o direito à segurança vem previsto no art. 6° da Constituição Federal 
como um dos direitos sociais.14 O direito à segurança, tal como expresso pelo texto 

12    Ibidem, p. 400.

13    HOBBES, Thomas. Op. cit., p. 239.

14    O art. 6° da Constituição Federal dispõe: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”. A Constituição da República Portuguesa traz expresso o direito à segurança em seu 
art. 27, que dispõe que “todos têm direito à liberdade e à segurança”. A Constituição Italiana cuida da segurança 
pública nos arts. 13, 16, 17 e 41 e a Lei Fundamental da República Federal Alemã trata do tema no art.13.  
A Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia dispõe, no art. 6°, que: “Toda pessoa tem direito à 
liberdade e à segurança”.
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constitucional comporta, na verdade, variados sentidos: segurança nas relações de 
consumo, segurança frente à opressão estatal (direito fundamental do indivíduo), 
segurança social (das relações sociais), segurança nacional, segurança pública interna.

Segurança é “certeza, firmeza, convicção”, é a “condição daquilo em que se pode 
confiar”.15 Segurança, sob o enfoque jurídico, tem o sentido de garantia, proteção. 
Segurança pública é o direito à incolumidade pública, é a “proteção da coletividade 
contra danos ou perigo de danos a pessoas ou bens”16. Público é o “destinado ao povo, 
à coletividade”, “que é de uso de todos, comum”.17 Segurança pública é, pois, a situação 
em que a coletividade pode se sentir confiante, certa de que o Estado estará zelando 
pela completa integridade da sociedade. Pode-se definir segurança pública como “uma 
atividade de vigilância, prevenção e repressão de condutas delituosas”.18 A segurança 
pública tem por finalidade precípua a preservação e manutenção da ordem pública19 
20, com uma situação de “pacífica convivência social, isenta de ameaça de violência”21. 

15    Novo Dicionário Aurélio Século XXI, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1829.

16     SOIBELMAN, Leib. Enciclopédia do Advaogado. Rio de Janeiro: Thex Ed.: Biblioteca Universidade Estácio 
de Sá. 1994, p. 325.

17    Novo Dicionário Aurélio Século XXI, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1664.

18    SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: RT. 6ª ed., 1990, p. 650. 

19    José Afonso da Silva define ordem pública como “uma situação de pacífica convivência social, isenta de ameaça 
de violência ou de sublevação que tenha produzido ou que supostamente possa produzir, a curto prazo, a prática 
de crimes”. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Malheiros. 3ª ed., 1998, p. 111.

20    O Dicionário de Ciências Sociais, cit., assim define a ordem pública: “A ordem pública é uma resultante 
do bem comum, fim visado pelas normas de determinado reordenamento jurídico. A ordem pública contribui 
para a realização do bem comum como uma força a mais do conjunto, como recurso e como meio. (...) Num 
sentido amplo – o que mais coincide com a doutrina clássica, concebe-se a ordem pública como ‘as normas não 
derrogáveis pela autonomia privada. Nesse sentido a noção se baseia no princípio de fazer prevalecer a vontade 
do legislador sobre qualquer outra fonte de direito. Ressalta-se a proteção do interesse geral, incluindo-o no 
direito público’. Em sentido estrito, entende-se por ordem pública ‘o conjunto de princípios considerados 
essenciais ao bem comum, integrantes de toda a sociedade ou de um grupo social; em suma, os princípios 
fundamentais à vida social em seu conjunto’”. (p. 839).

21    SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: RT. 6ª ed., 1990, p. 649.
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A segurança pública tem estreita vinculação com os conceitos de paz e ordem públicas, 
uma vez que todos os conceitos cuidam de situação de proteção e tranqüilidade sociais. 
A atividade de segurança pública pressupõe vigilância, prevenção e repressão ao crime.

Segurança pública, nas palavras de José Afonso da Silva, é uma “situação de preservação 
ou restauração da convivência social que permite que todos gozem de seus direitos 
e exerçam suas atividades sem perturbação de outrem, salvo nos limites do gozo e 
reivindicação de seus próprios direitos e defesa de seus legítimos interesses”.22

A segurança pública é obrigação estatal, conforme previsto no art. 144 da Constituição da 
República, uma vez que as atividades policiais são públicas. Às polícias cabem as tarefas de 
prevenir, reprimir e apurar a prática de delitos que violam a segurança do cidadão.23

2. CONCEITO E CONTEÚDO DA SEGURANÇA PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA.

O problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do 
homem, não era mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-
los. Com efeito, o problema que temos diante de nós não é 
filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. 
Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual 
é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 

22    SILVA, José Afonso da.  Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: RT. 6ª ed., 1990, p. 650.

23   O art. 144 da CF dispõe: “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.”
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históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados24 

O estudo do conceito e do conteúdo do direito à segurança pública é vasto e comporta, 
por tal razão, discordâncias e imprecisões. Apesar disso, é plenamente possível, dada 
a atualidade e importância social do tema, a compreensão, em casos reais, acerca da 
presença ou da ausência de segurança prestada à população.

Em situações de desenfreada criminalidade, quando se está em presença de um 
sentimento comum e estável de temor e incerteza, com mais de 62.000 homicídios 
anuais, é possível afirmar, sem qualquer margem de erro, que há ausência de uma 
política eficiente de segurança pública.

Assim, embora sejam fluidos os conceitos de segurança, ordem e paz públicas, são 
eles apreendidos pelo bom senso e pela comum compreensão sobre a vida cotidiana. 
A imprecisão terminológica do conceito não pode ser utilizada para justificar uma 
negativa em sua efetivação.

Segurança pública é um conceito jurídico indeterminado. Tais conceitos são “expressões 
excessivamente genéricas (...) em que a subsunção, na forma de conceitos fechados e precisos, 
mostra-se impossível. Ao veiculá-las desta forma o legislador deixou intencionalmente 
uma certa margem de livre apreciação. Mesmo assim, não se tem um campo de arbítrio. 
No lugar do processo subsuntivo entra uma coordenação assente na comparação e na 
ponderação valorativa. O pensamento realizado para sua interpretação diante de uma 
determinada situação fática não é unidirecional, mas anda em passos alternados – um ir e 
vir de perspectiva -, e só diante do caso particular experimenta plena concretização”25.

24    BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Cit., p. 25.

25    RIBEIRO, Daniel Lima.O Direitos Sociais e o Diálogo Metodológico Multidimensional. A Hipótese da 
Historicidade. Artigo inédito.
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A Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 cuida, ao lado dos direitos 
e garantias individuais, dos direitos sociais, também elencados como direitos do 
homem. Busca garantir um nível mínimo de vida adequado, necessário à mantença da 
dignidade humana. No art. 3° a Declaração dispõe expressamente, que: “Toda pessoa 
tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.

Quando nos vemos diante de uma sociedade acuada, em que moradores de 
comunidades carentes vêem-se obrigados a obedecer a “toques de recolher” ordenados 
por criminosos; na qual cidadãos vêem-se compelidos a conviver com “balas perdidas”; 
na qual há áreas urbanas em que o poder público não exerce qualquer controle; na qual 
há locais em que a própria força policial não pode entrar, vemo-nos diante de flagrante 
violação aos direitos humanos.

O próprio direito individual fundamental de ir e vir exige, para sua completa obediência 
e fruição, que as pessoas possam transitar livremente nas áreas públicas, o que não tem 
ocorrido em diversos locais dos centros urbanos. Quando as pessoas deixam de freqüen-
tar determinados lugares e deixam de sair de suas casas em certos horários por medo é 
flagrante a negativa estatal aos direitos humanos fundamentais.

A falta de segurança pública encerra, em si, desrespeito a diversos direitos humanos: 
direito de ir e vir; direito à paz e ordem públicas; direito ao lazer; direito ao trabalho; 
direito à liberdade; direito à dignidade.

Cidadãos acuados, fragilizados e inseguros não podem ser considerados cidadãos 
livres e, se falta liberdade, afastada está, por conseqüência, a dignidade. O direito à 
segurança é garantia de exercício livre e pleno dos direitos humanos fundamentais.

A redução efetiva da criminalidade urbana pressupõe a implementação de políticas de 
educação e criação de emprego26. Tais políticas, entretanto, conquanto tenham que ser 

26    a sociedade carece de políticas de inclusão social. Se é verdade que a principal causa da violência tem 
raiz social, também é verdade que a defasagem nos indicadores sociais não pode ser utilizada como desculpa 
estatal para que não sejam tomadas as medidas necessárias, em nível de plano de segurança interna, para o fim 
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implementadas com urgência, somente permitem a visibilidade de seus resultados em 
médio e longo prazo.

Há a necessidade, ante a crescente escalada de criminalidade urbana, que traz para 
os indivíduos, cada vez mais, enorme sensação de insegurança e desamparo, de 
implementação de políticas de segurança que permitam, em curto espaço de tempo, a 
redução dos índices de prática de crimes.

O Estado, por meio de uma política de segurança pública, deve estabelecer regras, 
sistemas, programas, ações e mecanismos para “a proteção da saúde, vida e patrimônio 
das pessoas e controle da criminalidade, preventiva ou repressivamente, com a utilização 
das polícias”.27

As políticas públicas que visam à redução da criminalidade, como afirma Cláudio 
Beato, “devem pautar-se por metas claras e definidas a serem alcançadas, por 
instrumentos de medidas confiáveis para a avaliação desses objetivos e pelos meios 
disponíveis para a sua realização de forma democrática. A condição desejável a ser 
perseguida pode consistir em uma redução de alguns tipos de crimes específicos a 
um custo razoável para sua implementação. (...) Portanto, uma análise de políticas 
públicas em segurança envolveria necessariamente a formulação de componentes 
informacionais a respeito dos programas a serem implementados, bem como métodos 
analíticos de monitoramento e avaliação de sua performance”28.

São diversas as medidas que podem ser implementadas visando à redução da 
criminalidade. Basicamente hoje, em razão da gravidade e urgência do tema, são 

de buscar a redução nos índices de criminalidade. “Se os motivos sociais poderão se constituir na causa de 
algum tipo de violência, esse erro institucional não justifica a prática de inseguranças ou quaisquer violências 
cometidas por qualquer tipo de excluído” DAMASCENO, Manoel. Diagnose da Violência, Base da Segurança.  
Disponível em www.brasilsegurança.com.br/diagnose.html

27    SANTIN, Valter Foleto. A Participação do Ministério Público e do Cidadão na Política de Segurança Pública. 
Disponível em www.mp.sp.gov.br/3procj/.

28    BEATO, Cláudio C. Políticas Públicas de Segurança: Eqüidade, Eficiência e Accountability. Disponível em 
www.crisp.ufmg.br/polpub.pdf.
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necessárias políticas de controle29, que podem orientar políticas públicas de segurança 
e controle da criminalidade, além de outras providências estatais imprescindíveis à 
redução da delinqüência, como o programa de proteção à testemunha.

Peter Manning, ao tratar da relação entre polícia e informação, afirma ser esta última o 
principal insumo e base do policiamento: “Na tecnologia da polícia, o principal tema é o uso, 
o processamento e a aplicação da informação e das significações a ela atribuídas conforme 
vai sendo transformada no interior das organizações policiais. A informação é um aspecto 
crítico das sociedades modernas e é o aspecto essencial e central do policiamento”30.

A inteligência, com sua base em informações sistematizadas, classificadas, analisadas 
e codificadas, é a base para a escolha e implementação de atitudes concretas que visem 
ao combate da criminalidade. O emprego e implementação de qualquer técnica ou 
política de controle do crime deve estar fundado na inteligência, que indicará a mais 
adequada medida a ser implantada no caso concreto e na área examinada.

29    Enquanto muitas teorias criminológicas partem da idéia de que as pessoas naturalmente obedecem as 
leis, as teorias de controle tomam caminho oposto, partindo da idéia de que todas as pessoas são criminosos 
em potencial e que o maior incentivo à prática criminosa é o surgimento de situação de oportunidade que 
possibilite tal prática. A maioria das pessoas não comete crimes em virtude da existência de mecanismos de 
controle e os crimes são praticados em virtude da fragilidade dos mecanismos de controle existentes em inibir a 
adesão de certas pessoas à prática delinquencial. Tais teorias buscam, então, estudar os mecanismos de controle 
que impedem as pessoas de cometerem delitos. Veja-se, sobre o tema, VOLD, George B., BERNARD, Thomas  
J. e SNIPES, Jeffrey B. Theoretical Criminology. New York: Oxford. 4ª ed., 1998, p. 201/218.

30    MANNING, Peter K. As Tecnologias de Informação e a Polícia. Em Policiamento Moderno. Machael Tonry & 
Norval Morris (org). São Paulo: Universidade de São Paulo. 2003, p. 378. O autor ainda prossegue, afirmando: 
“Na medida em que a polícia é dependente de informação e precisa confiar no público como sua fonte 
principal de fornecimento, as formas como a polícia obtém, processa, codifica, decodifica e usa a informação 
são críticas para a compreensão de seu mandato e função. A polícia junta diversos tipos de informações e as 
usa para diferentes fins, orientando-se por suposições, baseadas no senso comum, a respeito de seu trabalho, 
de sua atuação principal, e nas expectativas de seu público. A polícia junta as informações primárias, ou dados 
‘crus’, que então são processadas, no policiamento, para resolver crimes ou encerrar eventos, transformando-
se em informações secundárias. Quando processadas duas vezes, juntadas e formatadas, elas podem avançar 
na organização e tornar-se informações terciárias ou ‘diretivas’. Essas formas de informação e inteligência 
(informações coletadas para antecipar acontecimentos, ao invés de coletadas em resposta a um evento em 
curso) são percebidas e interagem com as estratégias operacionais da polícia (a alocação de recursos para obter 
um final preventivo, prospectivo ou reativo)”.
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A adoção de uma política de segurança eficaz e integrada, que resulte em relevante 
redução da criminalidade, exige radical mudança de mentalidade, tanto por parte 
das forças policiais como, também, por parte da própria sociedade civil. A segurança 
pública não é simplesmente, e tem que deixar de ser vista como, um “assunto de 
polícia”.31 A questão da segurança pública, como estabelece a Constituição Federal 
no art. 144, é “direito e responsabilidade de todos”; não pode a sociedade civil, assim, 
deixar de prestar sua contribuição para a adoção de medidas que possam, de fato, 
conduzir à redução da criminalidade urbana, com o conseqüente aumento na sensação 
de segurança das comunidades. Não pode a sociedade continuar a tolerar ou “fechar 
os olhos” para condutas que trazem aumento na sensação de insegurança.

A redução da criminalidade exige, portanto (e este é ponto essencial), uma tomada de 
atitude por parte da sociedade civil. Deve haver união entre os entes governamentais, 
as entidades privadas e a sociedade civil no sentido de buscar ações concretas que 
façam diminuir: as atividades violentas em todos os níveis; a corrupção e os crimes 
que ofendem os interesses difusos e coletivos; a lavagem de dinheiro; o vandalismo 
no trânsito e contra bens públicos e privados; o tráfico de entorpecentes e seu 
financiamento, realizado pelos usuários de drogas; o tráfico de armas de fogo. 

Não há, em verdade, solução mágica ou rápida para o grave problema da segurança 
pública e da criminalidade urbana, mas somente se pode buscar um aumento nos 
índices de segurança por meio de ações integradas, que busquem atacar e desmascarar a 
criminalidade em todas as suas formas e facetas, de modo a proteger, implacavelmente, 
a sociedade.

3. EFETIVIDADE E EFICÁCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA PÚBLICA

O Direito autêntico não é apenas declarado, mas reconhecido, 
é vivido pela sociedade como algo que se incorpora e se integra 

31    Relatório de Desenvolvimento Humano Sustentável da Cidade do Rio de Janeiro, capítulo 5. Coleção 
Estudos da Cidade. Rio Estudos n° 12 – abril, 2001.
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na sua maneira de conduzir-se. A regra de direito deve, por 
conseguinte, ser formalmente válida e socialmente eficaz.32 

Questão bastante debatida, tanto pela doutrina como pelos tribunais, é a que diz 
respeito à efetividade das normas constitucionais. 

Eficácia ou efetividade da norma constitucional é a capacidade que ela tem de atingir os 
objetivos nela previstos. É sua real possibilidade de produzir efeitos jurídicos e regular 
relações e situações. A eficácia, nas palavras de José Afonso da Silva, “diz respeito à 
aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua 
aplicação jurídica”.33

José Afonso da Silva, entre outros autores, faz distinção, também, entre eficácia 
jurídica e eficácia social da norma. Eficácia jurídica seria a geração de efeitos jurídicos 
como, por exemplo, a capacidade de revogação de outras normas, enquanto eficácia 
social seria a efetiva aplicação da norma no campo social34. Ingo Sarlet explana sobre 
a diferenciação feita: “podemos definir a eficácia jurídica como a possibilidade (no 
sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente existente) ser aplicada aos 
casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – gerar efeitos jurídicos, ao 
passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser considerada como englobando 
tanto a decisão sobre a efetiva aplicação da norma (juridicamente eficaz), quanto 
o resultado concreto decorrente – ou não – desta aplicação”35.  Tal diferenciação, 
entretanto, traduz a conexão existente entre eficácia jurídica e vigência, uma vez que 
a própria vigência da norma tem o condão de gerar efeitos jurídicos, enquanto a real 
efetividade da norma (eficácia social) somente ocorre quando ela é capaz de produzir 
efeitos no mundo real, com o atingimento de seus objetivos.

32    REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Saraiva. 1980, p. 113.

33    SILVA, José Afonso. Aplicabilidade. cit., 1998, p. 66.

34    SILVA, José Afonso. Aplicabilidade. cit., 1998, p. 66.

35    SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia. cit., p. 215.
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A doutrina costuma classificar as normas constitucionais quanto à eficácia. Um resumido 
estudo das classificações existentes poderia ser iniciado, em nosso ordenamento, com 
as lições de Ruy Barbosa36, que se abeberou no direito norte americano e classificou as 
normas entre auto-aplicáveis (self-executing ou auto-executáveis) e não-auto-aplicáveis 
(not self-executing ou não-auto-executáveis). José Afonso da Silva37 formulou classificação 
que divide as normas, quanto à sua efetividade, em três categorias: as normas de eficácia 
plena (dotadas de aplicabilidade imediata e integral), as normas de eficácia contida 
(dotadas de aplicabilidade imediata, mas possivelmente não integral) e as normas 
de eficácia limitada (nas quais não há normatividade suficiente para uma aplicação 
direta e imediata da norma). Luís Roberto Barroso38 elabora classificação que trata da 
efetividade dos direitos sociais e divide as normas que regulam direitos prestacionais 
em três categorias: normas que geram situações prontamente desfrutáveis, dependentes 
apenas de uma abstenção (semelhantes aos direitos individuais, consistem em um não-
fazer estatal); normas que ensejam a exigibilidade de prestações positivas do Estado 
(consistentes em uma atuação efetiva do Estado, cujo cumprimento depende da ‘reserva 
do possível’); normas que contemplam interesses cuja realização depende da edição de 
norma infraconstitucional integradora (cuja eficácia depende de produção legislativa 
infraconstitucional). Maria Helena Diniz39 traz sistematização que divide as normas em 
quatro classes de efetividade: normas de eficácia absoluta (imutáveis mediante emenda 
constitucional, incidem imediata e diretamente na criação de direitos subjetivos); 
normas de eficácia plena (incidem imediata e diretamente na criação de direitos 
subjetivos); normas de eficácia relativa restringível (de aplicabilidade direta e imediata, 
mas que podem vir a ter sua eficácia reduzida mediante regulamentação); normas com 
eficácia relativa complementável ou dependente de complementação legislativa (não 
dotadas de normatividade suficiente para possibilitar uma aplicabilidade imediata 

36    BARBOSA, Ruy. Comentários à Constituição Federal Brasileira. São Paulo: Saraiva. 1933, vol. II, p. 492.

37    SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade, cit., p. 81/87.

38    BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional, cit., p. 108 e ss.

39    DINIZ, Maria Helena. Norma Constitucional e seus Efeitos. São Paulo: Saraiva. 6ª ed., 2003, p. 87 e ss.
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e direta, dependem de regulamentação para serem implementadas). Ingo Wolfgang 
Sarlet40 defende uma classificação bipartida, dividindo as normas constitucionais, 
quanto à sua efetividade, em: normas constitucionais de alta densidade normativa (estão 
aptas à imediata e direta geração de seus efeitos essenciais) e normas constitucionais de 
baixa densidade normativa (dependem de regulamentação posterior para a geração de 
seus efeitos principais). Ressalta o autor, porém, com propriedade, que todas as normas 
constitucionais apresentam grau, ao menos mínimo, de eficácia jurídica.

As classificações clássicas trazidas pela doutrina quanto à efetividade dos direitos 
fundamentais, se examinadas sob a ótica das diferentes gerações ou dimensões de 
direitos, permitem a visualização de duas categorias básicas: as normas de eficácia 
plena e as normas de eficácia contida.

Os direitos prestacionais de segunda geração, bem como os direitos fundamentais de 
terceira geração, seriam, ”normas de eficácia contida”41, “normas de eficácia reduzida”, 
“normas não-auto-executáveis”, “normas de eficácia limitada”, “disposições não-
bastantes em si”.

Tais normas, por terem sua implementação condicionada a um comportamento estatal 
ativo, necessitariam de regulamentação, ou de “operações demoradas e complexas 
de interpretação”42 para possibilitar sua efetiva e plena aplicação. Situam-se em tal 
categoria as normas voltadas à busca da igualdade material, entre elas o direito à 
segurança pública. Estaria tal categoria de normas mais a estabelecer critérios políticos 
que, de fato, estabelecer e constituir direitos subjetivos. 

40    SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia, cit., p. 230.

41     José Afonso da Silva diferencia as “normas constitucionais de eficácia limitada” e as “normas constitucionais 
de eficácia contida”. As normas de eficácia contida, entre as quais estariam o direito à segurança pública e os 
demais direitos sociais, são diversas normas constitucionais que podem ser regulamentadas pelo legislador 
ordinário mas que, enquanto a regulamentação não ocorre, têm eficácia plena. São de aplicabilidade direta e 
imediata e contém, muitas delas, um “conceito ético juridicizado” (conceito jurídico indeterminado) que pode 
implicar em limitação à sua eficácia. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 1989, p. 103 e ss.

42    CRISAFFULI, Vezio. Apud José Afonso da Silva, Aplicabilidade, cit. 1989, p. 76.
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Canotilho, que classifica os direitos sociais como normas determinadoras de fins e 
tarefas do Estado, afirma que estas “normas não têm, muitas vezes, densidade suficiente 
para alicerçar directamente direitos e deveres dos cidadãos, mas qualquer norma 
contrária ao seu conteúdo vinculativo é inconstitucional”43. A própria Constituição, 
entretanto, dispõe sobre a aplicação imediata das normas fundamentais. Nestes 
termos, prossegue o mestre lusitano, os direitos fundamentais valem diretamente, 
inclusive (e principalmente) contra as leis e atos que ofendam seu conteúdo44. 

O estudo e a conscientização da comunidade jurídica devem buscar resgatar a força 
normativa da Constituição, por meio de um trabalho de interpretação que busque 
concretizar “de forma excelente” os seus princípios, direitos e garantias, “dentro das 
condições reais dominantes numa determinada situação”.45 A Constituição influi e 
determina a realidade política e social, uma vez que as normas constitucionais não 
podem estar apartadas da realidade histórica de seu tempo.46

Como afirma Luis Roberto Barroso, “as normas constitucionais têm sempre eficácia 
jurídica, são imperativas e sua inobservância espontânea enseja aplicação coativa”47.

A Constituição Federal, ao dispor, no § 1° do art. 5°, que “As normas definidoras de 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, adotou, expressamente, 
a doutrina que enxerga, nos dispositivos constitucionais fundamentais, normas 
geradoras de direitos subjetivos48. 

43    CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, cit., p. 1097.

44    CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, cit., p. 1104.

45    HESSE, Konrad. Ob. cit. p. 22-23. Sustenta o autor que “a interpretação constitucional está submetida ao 
princípio da ótima concretização da norma”.

46    HESSE, Konrad.  A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 1991, p. 14 e 24.

47    BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: Renovar. 
2000, p. 89.

48    A Constituição Portuguesa dispõe, no art. 18/1, que “os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, 
liberdades e garantias são diretamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas”. O art. 332 da 
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Ernest-Wolfgang Böckenförde classifica os direitos prestacionais como “mandados 
jurídico-objetivos”, que instituiriam deveres estatais, de aplicabilidade imediata, 
oponíveis ao Executivo e ao Legislativo49.

A acionabilidade dos direitos prestacionais é decorrente de seu status de norma 
fundamental, e a resistência que ainda hoje se opõe à sua efetivação por via coercitiva 
é puramente ideológica.50

Importante trazer à consideração, também, a crítica que se costuma fazer à menor 
exigibilidade, decorrente da diferenciação existente entre direitos de defesa (a um não-
fazer estatal) e direitos prestacionais (a um fazer estatal). Embora a classificação siga a 
noção de progressividade temporal da normatização dos direitos humanos, sustenta-
se que tais direitos (todos os direitos humanos de todas as gerações) são indivisíveis, 
no sentido de que não há direitos mais importantes do que outros. Nesse sentido pode 
ser examinado o próprio direito à vida, considerado o mais fundamental dos direitos. 
O direito à vida, no entanto, não pode ser limitado à existência física, mas abarca 
também o direito à razoável condição de vida, ou seja, o direito de viver com dignidade 
e segurança51.

Constituição do Uruguai prevê: “os preceitos da presente Constituição que reconhecem direitos aos indivíduos, 
assim como os que atribuem faculdades e impõem deveres às autoridades públicas, não deixarão de aplicar-se por 
falta de regulamentação, mas esta será suprida recorrendo-se aos fundamentos de leis análogas, aos princípios 
gerais do direito e às doutrinas geralmente admitidas”. A Constituição do Paraguai, em seu art. 45, reza que “a falta 
de lei regulamentadora não poderá ser invocada para negar ou para diminuir algum direito ou garantia”. O art. 1°, 
III, da Lei Fundamental da Alemanha dispõe: “os direitos fundamentais a seguir enunciados vinculam o legislador, 
o Poder Executivo e o Judiciário como direitos diretamente vigentes”. A Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Européia, em seu art. 53, dispõe: “Nenhuma disposição da presente Carta deverá ser interpretada como 
limitadora ou impedidora dos direitos humanos e das liberdades fundamentais reconhecidas...”.

49  BÖCKENFÖRDE, Ernest-Wolfgang, Los Derechos Fundamentales Sociales em la Estructura de la 
Constituición. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Baden-Baden: Nomos, 1993, p. 78. De notar que o autor, 
no entanto, embora diferencie seus mandados jurídico-objetivos das tradicionais normas programáticas, 
restringe a possibilidade de acionamento judicial para o fim de implementação dos direitos prestacionais, sob 
a alegação de que a intromissão judicial, como determinação de prestações positivas, poderia trazer reflexos 
negativos no erário. Somente admite ele o mandado judicial, par tal fim, em casos extremos. A opinião do autor 
está, entretanto, em desacordo com a maior parte da doutrina alemã que estuda a matéria.

50   BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional. cit. 2000, p. 106.

51 LIMA JR., Jayme Benevenuto. O Caráter Expansivo dos Direitos Humanos na Afirmação de sua 
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Não é mais possível, na atualidade, diferençar de modo absoluto as categorias de 
direitos humanos fundamentais52, que estão intimamente ligadas. Na sociedade 
contemporânea, todos os direitos fundamentais são direitos ligados à qualidade de 
vida e às possibilidades de desenvolvimento pessoal e social. A própria inclusão de 
direitos em uma ou outra geração encontra, por vezes, dificuldades, uma vez que, em 
nosso ordenamento, os direitos fundamentais à liberdade de associação, livre exercício 
de trabalho e defesa do consumidor, por exemplo, todos vinculados a prestações 
positivas, estão previstos nos incisos do art. 5° da Constituição Federal, que cuida das 
garantias individuais, consideradas direitos à abstenção estatal.

Verifica-se que os operadores do direito têm receio de que, ao aplicar princípios 
constitucionais abstratos como os da dignidade humana e da igualdade material, inerentes 
ao implemento efetivo dos direitos sociais e, especificamente, do direito à segurança 
pública, estejam a invadir terreno que supõem pertencente ao poder político.53 A escassez 
de decisões que determinam a implementação de ações tendentes de forma específica a 
concretizar o direito fundamental à segurança deve-se ao receio de invadir o chamado 
mérito administrativo. Enquanto as regras ordinárias (infraconstitucionais) conduzem à 
aparente sensação de que se está a pisar em terreno firme, a aplicação dos direitos sociais, 
com sua amplidão baseada nos princípios, deixa a impressão de que se está a pisar em terreno 
instável. Como resultado, o julgador, freqüentemente, deixa de determinar judicialmente a 

Indivisibilidade e Exigibilidade. Flavia Piovesan (coord.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e 
Integração Regional. São Paulo: Max Limonad. 2002, p. 652/654.

52    No campo do direito internacional de direitos humanos a ONU, nos principais documentos interpretativos 
do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais adotou classificação que divide os direitos 
humanos em três categorias: as obrigações de respeito, que definem o dever estatal de não obstar ou impedir o 
acesso ao gozo dos bens que constituam objeto de direito; as obrigações de proteger, que consistem em impedir 
que terceiros obstem ou impeçam o acesso aos bens que constituam objeto de direito; as obrigações de satisfação, 
que consistem em garantir e promover os direitos humanos, com o desenvolvimento e estabelecimento de 
condições para que as pessoas possam, de fato, ver assegurado seu acesso aos direitos humanos. 

53    Ronald Dworkin, refutando a tese de que o juiz, na ausência de uma regra de direito clara, estabelecida de 
antemão, exerceria um “poder discricionário”, criando novos direitos (new legal rights), distingue os argumentos 
de princípio dos argumentos de política. Assim preleciona: “Os argumentos de princípio são argumentos 
destinados a estabelecer um direito individual; os argumentos de política são argumentos destinados a 
estabelecer um objetivo coletivo. Os princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas são 
proposições que descrevem objetivos” (DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério, cit., p. 141).
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implementação dos direitos prestacionais, afastando-se dos ideais de justiça, dignidade e 
igualdade material incorporados na Constituição54.

Mostra-se evidente que a questão da escolha e efetivação de políticas públicas, com a 
necessária alocação de numerário para custeá-las, não se situa entre as atribuições stricto 
sensu do Judiciário. É tarefa que incumbe aos poderes Executivo e Legislativo. Deve 
o Judiciário, no entanto, atuar como guardião da lei e da ordem democrática e, nesse 
sentido, em havendo omissão dos poderes públicos na implementação de política social 
que vise a implementar e cumprir direito fundamental, pode o Judiciário, se instado pelas 
vias existentes em nosso ordenamento, atuar para sanar a inércia dos demais poderes.

O Judiciário, em tal atuação, visará à proteção dos princípios básicos e das normas 
constitucionais fundamentais, que constituem a base de todo o ordenamento jurídico, 
o que, desde logo, salienta sua precedência sobre quaisquer outras normas.

Não deve o julgador recear proferir decisão que atenda ao interesse público, mesmo 
que não haja dispositivo expresso em sede infraconstitucional para fundamentar sua 
decisão. No momento de proferir decisão, cabe ao magistrado a busca da melhor e maior 
aplicação do texto constitucional, com o fim de implementar os direitos e garantias 
fundamentais, tanto de primeira como de segunda, terceira ou quarta gerações.

O direito social à segurança pública está situado entre os direitos fundamentais de 
segunda geração. O conteúdo de tal direito é, no entanto, impreciso, fluido, aberto, 
uma vez que estão insertos na atividade preventiva, protetiva e repressiva vinculada à 
segurança pública diversas medidas, voltadas à segurança pessoal e patrimonial.

O conceito de segurança pública, por sua abertura e imprecisão, pode ser classificado 
como conceito jurídico indeterminado, o que faz com que caiba ao operador do direito, 

54    Ferrajoli, ao cuidar do tema, traz crítica pertinente ao afirmar: “A enunciação constitucional dos direitos 
dos cidadãos a prestações positivas da parte do Estado, todavia, não foi acompanhada pela elaboração das 
adequadas garantias sociais ou positivas, isto é, de técnicas de defesa a possibilidade de serem deduzidas em 
juízo comparáveis àquelas apresentadas pelas garantias liberais para a tutela dos direitos de liberdade” (Direito 
e Razão, cit., p. 692).
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no momento da aplicação da lei, completar o sentido da norma, para torná-la acorde 
com a realidade social fática examinada.

José Carlos Barbosa Moreira reconhece com precisão que, na fixação dos conceitos 
juridicamente indeterminados, abre-se ao aplicador da norma certa margem de liberdade, 
pois algo de subjetivo sempre haverá nessa operação concretizadora do preceito 
normativo.55 Adverte que não se pode confundir esse fenômeno de concretização da 
norma com o da discricionariedade, que se rege por considerações de oportunidade e 
conveniência.56 É certo que em ambas as situações o aplicador da norma não está preso a 
padrões rígidos de atuação. Percebe-se, no entanto, a diferença fundamental entre eles 
com o exame dos elementos essenciais da estrutura da norma. Enquanto os conceitos 
indeterminados compõem o fato ou o modelo descrito na norma (tatbestand, fattispecie), 
a discricionariedade se insere no campo dos efeitos ou das conseqüências produzidos 
pela norma, os quais ficam entregues à decisão do aplicador.57

O ponto crucial que diferencia a discricionariedade e os conceitos juridicamente 
indeterminados está no tipo de operação intelectual realizada pelo aplicador da norma. 
Enquanto a aplicação do poder discricionário depende de um exame de conveniência 
ou oportunidade, a aplicação do conceito jurídico indeterminado depende de um 
exame hermenêutico. O primeiro (exame de conveniência e oportunidade) é próprio 
do administrador ou daquele a quem a lei confere competência para a prática do ato, e 
escapa da interferência do Poder Judiciário58; o último (exame hermenêutico) é inerente 
ao Poder Judiciário, embora possa e deva ser realizado pelo destinatário da norma.

55    BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de Experiência e Conceitos Juridicamente Indeterminados. In 
Temas de Direito Processual. 1988, p. 65.

56    BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de Experiência. cit., p. 65.

57    BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Regras de Experiência. cit., p. 66.

58    O que não significa que não possa haver verificação, pelo Judiciário, acerca dos limites de exercício do poder 
discricionário.
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A todo instante o julgador lida com conceitos juridicamente indeterminados, tais como 
“ordem pública”, “boa-fé”, “abuso”, “interesse público”, “urgência”, “reputação ilibada”. 
Não obstante a imprecisão e o alto grau de subjetividade que permeiam esses conceitos, 
cabe ao magistrado interpretá-los dentro do contexto normativo e fático que se 
apresenta. Para tanto, deve fazer uso dos diversos métodos interpretativos, tendo sempre 
por norte a realização da justiça (que também constitui, inelutavelmente, um conceito 
indeterminado) 59. 

A questão posta em análise – possibilidade de implementação judicial do 
direito à segurança pública – exige, para sua efetivação, da utilização da 
técnica hermenêutica de interpretação conforme a Constituição.

Canotilho, ao tratar da interpretação das leis em conformidade com a Constituição, 
ensina ser um princípio de controle, que tem como função “assegurar a 
constitucionalidade da interpretação”. Uma das dimensões do princípio da 
interpretação conforme a Constituição, para o mestre lusitano, é a do princípio 
da prevalência da constituição, que impõe que, “dentre as várias possibilidades de 
interpretação, só deve escolher-se uma interpretação não contrária ao texto e programa 
da norma ou normas constitucionais”60.

A interpretação do alcance do direito à segurança pública, deve ser feita em vista das 
normas constitucionais previstas nos arts. 1°, 2°, 5º, caput e § 1° e 6°.

O legislador constituinte, ao estabelecer a dignidade da pessoa humana como um 
dos princípios fundamentais da República do Brasil; ao estabelecer, como objetivo 
fundamental, a construção de uma sociedade livre e justa; ao garantir a inviolabilidade 
dos direitos à vida, à liberdade e à igualdade; ao alçar o direito à segurança a direito 
fundamental, dotado de aplicabilidade imediata, está a determinar que toda tarefa 

59    ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Conceitos Jurídicos Indeterminados. Artigo inédito.

60    CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina. 
1999, p. 1151.
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de aplicação da lei no que tange a questões vinculadas à segurança pública deve ser 
orientada no sentido de sua real e efetiva implementação, com o afastamento de 
medidas que contrariem ou impossibilitem sua fruição social. A insegurança pública 
representa uma real e concreta ameaça à ordem social, grave ameaça coletiva.

A melhor interpretação do texto infraconstitucional e demais atos emanados dos entes 
públicos, dentre as possíveis, deve ser aquela que mais o harmoniza com as normas 
constitucionais. Quando há mais de um possível sentido interpretativo da norma, a 
interpretação conforme a Constituição “significa a escolha de um sentido normativo 
que se concilie com a Lei Maior, rechaçando as demais hipóteses interpretativas que 
pelejam com a Constituição”61. 

A gravidade social (grave ameaça à ordem social – coletiva) da atual situação de 
insegurança pública faz com que o julgador, na aplicação dos princípios e normas 
fundamentais, eleve o direito à segurança a patamar de prioridade, para o fim de 
permitir a adequação das políticas públicas e atos concretos postos à apreciação 
judicial aos anseios sociais constitucionalmente garantidos.

A consideração judicial da força normativa da Constituição, na busca de sua máxima 
efetividade (“à norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe 
dê”62), deve levar em consideração, por certo, a realidade político-econômico-social 
vigente, uma vez que “a norma constitucional somente logra atuar se procura construir 
o futuro com base na natureza singular do presente”.63

Os direitos prestacionais são considerados, por parte da doutrina64, normas 

61    VELOSO, Zeno. Controle Jurisdicional de Constitucionalidade. Belo Horizonte: Del Rey. 2000. p. 169.

62    CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional, cit., p. 1149.

63    HESSE, Konrad. A Força Normativa. cit. p. 18.

64    Assim Paulo Roberto Lyrio Pimenta, para quem os direitos sociais são normas programáticas enunciativas 
ou declaratória de direitos (Eficácia e Aplicabilidade das Normas Constitucionais Programáticas. São Paulo: Max 
Limonad, 1999, p. 144). No mesmo sentido é a lição de Jorge Miranda, para quem “a totalidade (ou a quase 
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constitucionais programáticas. Isto faz com que alguns doutrinadores busquem 
sustentar sua não-exigibilidade por via judicial, uma vez que trariam disposições que 
traçariam linhas diretivas de ações e políticas estatais, fins sociais a serem alcançados 
e não direitos imediatamente exigíveis.

Barroso, em sua classificação das normas constitucionais, afasta os direitos fundamentais 
sociais das normas programáticas (que traçam fins sociais a serem alcançados pela 
atuação futura dos poderes públicos). Para o autor, os direitos de segunda geração são 
espécie de normas constitucionais definidoras de direitos, que geram direito subjetivo e 
investem o jurisdicionado no poder de exigir do Estado prestações positivas ou negativas 
que proporcionem o desfrute dos bens nelas consagrados65. 

Ingo Sarlet Sustenta, por fim, que os direitos prestacionais que apresentam íntima 
vinculação com o direito à vida e à dignidade humana são geradores de direitos 
subjetivos a prestações66.

Canotilho classifica os direitos sociais como direitos originários a prestações. Não 
admite, pois, a colocação dos direitos prestacionais entre as normas programáticas67. 
Além disso, o professor português afasta, de modo perfeito, a espécie de interpretação 
que busca conferir às normas constitucionais programáticas eficácia apenas 
principiológica. Ensina que “a força dirigente dos direitos fundamentais justifica 
que se ultrapasse a degradação dos direitos sociais”68. E afirma o mestre português: 

totalidade) dos direitos sociais é contemplada em normas programáticas, normas que têm que ser seguidas 
não só de lei como de modificações econômicas, sociais, administrativas ou outras” (Manual de Direito 
Constitucional, Coimbra: Coimbra. Tomo IV, 3ª ed., 2000, p. 113).

65    BARROSO, Luís Roberto. Interpretação, cit., 1999, p. 244.

66    SARLET, Ingo W., Efetividade. cit., p. 268 e ss.

67    CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina. 
1999, p. 446/447.

68    CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador. Coimbra Editora. 
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“a força dirigente e determinante dos direitos a prestações (econômicos, sociais e 
culturais) inverte, desde logo, o objeto clássico da pretensão jurídica fundada num 
direito subjetivo: de uma pretensão de omissão dos poderes públicos (direito a exigir 
que o Estado se abstenha de interferir nos direitos, liberdades e garantias) transita-se 
para uma proibição de omissão (direito a exigir que o Estado intervenha ativamente no 
sentido de assegurar prestações aos cidadãos)”.69

A amplitude e propalada vagueza de conteúdo das normas sociais é alegada como 
fator obstaculizante de sua concretização. Com efeito, a implementação de políticas 
prestacionais, que visem ao atendimento dos direitos sociais, comporta inúmeras 
possibilidades. Enquanto as obrigações de não-fazer são facilmente compreendidas 
e postas em prática, as obrigações de fazer exigem escolhas, relacionadas aos meios a 
serem utilizados para cumprimento da obrigação. A abertura ou vagueza das normas 
prestacionais, no que tange à pluralidade de meios existentes para sua implementação, 
não pode, entretanto, acarretar uma inércia, nem dos poderes públicos, nem do Judiciário.

A afirmação de que a escolha dos meios é política é, de fato, verdadeira. A escolha dos 
procedimentos adequados é o campo de ação70 no qual atua o administrador público 
que, dentro de tal campo, tem liberdade para eleger os meios que considera adequados 
ao alcance de determinado objetivo.

A escolha dos meios de ação é matéria afeta à discricionariedade administrativa. Ocorre 
situação de discricionariedade sempre que o administrador tiver, diante de si, diversas 
opções de ação para cumprimento da norma legal. Os atos discricionários situam-se 
na zona de decisão política do administrador, ou seja, dentro de sua possibilidade de 
escolha no campo de atuação. 

2001, p. 370.

69    CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Curso. cit., p. 365.

70    ALEXY, Robert. Teoria, cit., p. 447. O autor alemão traz a expressão campo de ação para nominar a zona de 
atuação de escolha dos meios a serem utilizados para o cumprimento das prestações positivas.
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Na implementação dos direitos prestacionais, que implica escolha e adoção de 
políticas, difícil se torna afirmar que não se está diante de hipótese de discrição 
administrativa. Com efeito, tomando-se por exemplo a segurança pública, objeto deste 
trabalho, há diversas políticas aplicáveis que podem ser escolhidas e implementadas 
na busca da solução razoável do problema. É verdade que, em determinadas situações, 
não há mais de uma opção correta para o administrador. É o que ocorre, por exemplo, 
em hipótese de rebelião em penitenciária, na qual os rebelados começam a matar os 
reféns. Ultrapassada a fase de negociações sem sucesso, a única medida possível é a 
invasão, como forma de preservar a vida dos reféns. Em tal hipótese, não há outra 
solução possível e correta (certo, entretanto, que há diversas formas de invasão e se 
deve, sempre, buscar a que permita maior segurança de todos os envolvidos).

Não se discute, portanto, que a eleição dos meios, quando possível no caso concreto, 
é política, mas, sendo os direitos prestacionais fundamentais, sua implementação é 
exigência constitucional. Assim, impõe-se ao administrador a escolha e utilização 
do meio que entenda adequado, mas tem ele a obrigação de adotar uma das políticas 
existentes. Como ressalta Alexy: “quando são adequadas várias ações de proteção 
ou promoção, nenhuma delas é necessária para o cumprimento do mandado de 
proteção ou promoção; a única coisa necessária é que se realize uma delas. Somente 
se existe uma única ação adequada de proteção ou promoção é que ela é necessária 
para o cumprimento do direito à prestação”71. A Constituição determina ao Estado 
o dever de efetivação dos direitos prestacionais, mas não indica a via a ser utilizada 
para a implementação de tais direitos. Não estabelece a lei, pois, o como, os meios. 
Estes são de escolha dos administradores, dentro de seu poder discricionário. Os 
meios eleitos devem, entretanto, ser adequados à efetivação do direito, ao menos em 
seu nível mínimo.

Existem, como salienta Alexy, meios de proteção mais eficazes e meios de proteção 
menos eficazes72. Necessário que o meio escolhido seja apto à promoção prestacional a 

71     ALEXY, Robert. Teoria, cit., p. 447.

72    ALEXY, Robert. Teoria, cit., p. 448.
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que se destina, ao menos em seu patamar básico. Caso seja possível a verificação de que a 
via eleita pelo administrador/legislador não é apta a gerar os efeitos necessários, poderá 
haver atuação do Poder Judiciário no sentido de determinar uma correção de rumos, 
para que os direitos prestacionais sejam, ao menos em seu patamar mínimo, atendidos.

Deve o administrador, pois, na escolha dos meios, pautar-se pelos princípios da 
razoabilidade e da adequação.

“O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valorização dos atos do Poder 
Público para aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo 
ordenamento jurídico: a justiça. Sendo mais fácil de ser sentido do que conceituado, o 
princípio se dilui em um conjunto de proposições que não o liberam de uma dimensão 
excessivamente subjetiva. É razoável o que seja conforme à razão, supondo equilíbrio, 
moderação e harmonia, o que não seja arbitrário ou caprichoso, o que corresponda ao 
senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar”73.

A razoabilidade, vinculada à proporcionalidade, estaria, para os que adotam a 
doutrina norte-americana, inserta na cláusula do devido processo penal, por 
constituir a possibilidade da verificação da justiça dos atos praticados pelos Poderes 
Executivo e Legislativo nos casos em que estivesse afrontado um princípio ou um 
direito fundamentais e, para quem segue a doutrina alemã, seria um princípio contido 
implicitamente no texto constitucional e norteador de todo o sistema.

Na Alemanha, a adoção dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
reside na exigência de que haja uma conexão material entre os meios e fins utilizados 
na aplicação da norma, impondo-se os requisitos qualificadores da exigibilidade, 
adequação e necessidade, de modo a fazer com que os atos emanados do poder público 
onerem o cidadão o menos possível.

73    BARROSO, Luís Roberto. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no direito constitucional, 
Revista Forense, vol. 336, p. 128/129.
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Razoável é, pois, o justo, o equânime, o que traduz a idéia de ordem e segurança, o 
que acarreta paz e justiça sociais. Razoável é a opção do administrador por políticas 
públicas de segurança que tenham a real chance de prevenir a prática criminosa e, com 
isso, aumentar o nível de tranqüilidade social.

O princípio da razoabilidade, nas felizes palavras de Luís Roberto Barroso, é “um 
parâmetro de valoração dos atos do poder público para aferir se eles estão informados 
pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça”74.

Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser utilizados como 
mecanismos de controle da atividade dos agentes públicos.

A breve avaliação acerca desses princípios determina que a aplicação das normas 
infraconstitucionais e a edição de atos administrativos deve ser feita conforme a 
Constituição. O administrador, ao optar por uma determinada política de segurança, 
deve examinar, sob todos os aspectos, a adequação e utilidade da política a ser adotada. 
Se a política eleita não for adequada à finalidade a ser alcançada, a utilização de tal 
meio será desproporcional e irrazoável.

Como acentua Barroso, “a ausência de prestação será sempre inconstitucional e 
sancionável; mas determinar se ela é plenamente satisfatória é tarefa árdua, muitas 
vezes, e impossível outras tantas”75.

O exame da questão econômica é, pois, essencial a uma análise sobre a efetivação dos 
direitos prestacionais pela via jurisdicional, uma vez que ligado à alocação de recursos 
necessários à implementação das prestações estatais positivas necessárias à efetivação 
dos direitos sociais. É o obstáculo da reserva do possível. As dificuldades financeiras 

74    BARROSO, Luís Roberto; Interpretação e Aplicação da Constituição, Ed. Saraiva, 3ª ed., 1999, p. 215.

75    BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Rio de Janeiro: Renovar. 
4ª ed., 2000, p. 109.
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estatais fazem com que se tenha que estabelecer, dentro das ações de justiça social 
devidas, prioridades. Discute-se se poderia o Judiciário intervir na alocação orçamentária 
para, afastando as políticas traçadas pelo Executivo, estabelecer e ditar prioridades, 
determinando a implementação desta ou daquela prestação estatal positiva.76

Cuida-se do exame da chamada reserva do possível. 

A escolha política do administrador deve obedecer a diversos critérios, que serão 
examinados: a reserva do possível; a priorização dos direitos fundamentais; o conflito 
entre direitos fundamentais; a necessidade de implementação de condições mínimas 
de vida; o princípio da implementação progressiva dos direitos sociais; a proibição de 
retrocesso social.

O estabelecimento de prioridades deve alçar os direitos fundamentais ao patamar máximo, 
mas como estabelecer prioridades dentro do rol dos direitos humanos constitucionais?

A questão da escolha política, calcada na técnica da ponderação de bens, elaborada 
para solucionar o conflito entre bens, direitos ou princípios, é tormentosa. Obriga-
se ao agente político, muitas vezes, a uma escolha dramática77 entre prioridades. A 
doutrina e a jurisprudência majoritárias costumam, com razão, estabelecer, na escala 
de prioridades, a prevalência do direito à vida. Nesse sentido, todas as ações necessárias 
à preservação do direito à vida seriam prioridade absoluta78.

76    Veja-se, sobre a discussão, Marcos Maselli, O Controle. cit., p. 18/23.

77    Expressão utilizada por Marcos Maseli Gouvêa, O Controle, cit., p. 20.

78    A prioridade do direito à vida encontra-se expressa em diversas decisões judiciais que cuidam de questões ligadas 
à saúde, como a determinação de entrega imediata de medicamentos (v. STJ – ROMS 11.183/PR; RESP 83.800/ 
RS; e STF – RE 247.900/RS; RE 267.612/RS). Verifica-se que, em todas as decisões, deparou-se com omissão ou 
negativa dos poderes públicos no atendimento do direito à saúde, que engloba a prestação de medicamentos. Os 
tribunais, alçando o direito à vida (sendo os medicamentos necessários à manutenção de tal direito) à prioridade 
máxima, acima de qualquer outro direito, determinaram a entrega imediata de tais medicamentos.
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O direito fundamental à vida, entretanto, não pode ser entendido apenas como manifestação 
de existência física, mas exige uma compreensão que o vincule ao princípio da dignidade 
humana. A prevalência, entre os direitos em conflito, deve ser pautada pela consideração 
prioritária de preservação de uma vida digna. A dignidade, como fundamento da República 
brasileira e valor nuclear e norteador de toda a ordem constitucional, deve ser o parâmetro 
utilizado para a solução do conflito entre direitos fundamentais, no estabelecimento de 
prioridades para implementação de políticas públicas.

O agente público, na escolha das políticas a serem implementadas deve, primeiramente, 
respeito aos valores constitucionais, que estabelecem a primazia dos direitos fundamentais. 
Além disso, face às restrições orçamentárias deve, na opção a ser feita entre os direitos 
fundamentais, estabelecer prioridades que atendam ao interesse público, utilizando a 
técnica da ponderação de bens/direitos em conflito, com fundamento nos princípios da 
razoabilidade e da dignidade humana.

O poder público tem, pois, a obrigação mínima, face aos princípios e direitos fundamentais, 
de assegurar, ao menos, a fruição dos direitos fundamentais em seus níveis essenciais para a 
manutenção de uma vida digna.

11.11. O INSTRUMENTAL JURÍDICO APTO A POSSIBILITAR A EFETIVAÇÃO JUDICIAL 

DOS DIREITOS PRESTACIONAIS

A efetividade dos direitos sociais tem sido consagrada pelos Tribunais em algumas 
hipóteses, majoritariamente ligadas às áreas de saúde, infância e educação.79 Embora 
não seja comum a prolação de decisões relacionadas ao direito à segurança pública, nada 
impede, do ponto de vista jurídico-constitucional, sua concretização pela via judicial.

Nas espécies de demandas previstas no ordenamento jurídico pátrio, vislumbra-se 

79    Vejam-se, sobre o tema, as seguintes decisões do STF: RE 195.192-3/ RS, 2ª Turma, 22.02.2000; do STJ: 
ROMS 11183/PR – DJU de 04.9.2000; RESP 249026/PR – DJU de 26.6.2000; e do TJ/RJ a Ap. Cível nº 
1999.001.07448 – 6ª Câmara Cível – Rel. Des. Ronald Valladares.
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a possibilidade de busca de efetivação dos direitos prestacionais, especialmente do 
direito à segurança pública, em dois campos.

A primeira via possível, na matéria, diz respeito a ações individuais, utilizadas para 
a salvaguarda de direitos subjetivos. Não há qualquer óbice a que particular postule 
(exija), em Juízo, a colocação, v. g., de postes de iluminação pública em seu logradouro, 
ou a poda de árvores em sua rua, fundando seu pedido no direito constitucional 
à segurança, em razão da constatação real de que a falta de iluminação possibilita a 
reunião de pessoas no local para consumo de substâncias ilícitas ou prostituição80 81.

Embora não se negue a possibilidade de propositura de ações individuais com vistas à 
obtenção de providências estatais ligadas à segurança pública, em nosso ordenamento 
jurídico o instrumental mais adequado para a salvaguarda e busca de efetivação dos 
direitos prestacionais encontra-se em sede de ação civil pública.

Com efeito, após a Constituição Federal de 1988, que alçou o Ministério Público a 
guardião e defensor dos interesses sociais e individuais indisponíveis, cumpre à 
Instituição o papel, extensíssimo, de salvaguarda dos direitos fundamentais em todas 
as suas gerações, com especial relevância para os direitos supraindividuais.

A ação civil pública (prevista e regulada pela Lei n° 7.347/85) é o instrumento mais 
adequado e eficiente, em nossa ordem normativa, para a defesa dos interesses coletivos 
e difusos. Permite ela que o Ministério Público e os demais legitimados busquem a 
implementação de políticas públicas, caracterizadas por prestações positivas estatais, 
para a efetivação dos direitos prestacionais, entre eles o direito à segurança.

80    Embora seja certo afirmar que as medidas postuladas judicialmente, no exemplo formulado, podem ser 
buscadas pela via administrativa, nada impede que o particular possa optar diretamente pela via judicial ou, 
negado o pedido formulado em via administrativa ou em virtude de demora no seu atendimento, opte por 
aquela via.

81    É sempre possível, em havendo lesão a direito individual em razão de falta de políticas públicas de segurança, 
que o particular acione o Estado com vistas a uma reparação patrimonial pelo dano causado. Será hipótese de 
ação de responsabilidade civil, que não será aqui examinada por não ser o objeto do presente estudo.



210

Já temos visto, nos Tribunais, diversas ações civis públicas propostas com vistas à 
proteção e implementação dos direitos prestacionais, principalmente nas esferas de 
saúde, educação e infância e juventude.

No que tange ao direito social à segurança pública, no entanto, pesquisa efetuada nos 
endereços eletrônicos dos Tribunais Superiores não foi capaz de encontrar hipóteses 
de postulação, frente ao Judiciário, ligadas à efetivação da segurança pública.

A efetivação judicial dos direitos prestacionais, em especial do direito à segurança, pode 
ser buscada, também, por entidades associativas, legitimadas para tanto conforme o 
disposto no art. 5° da Lei n° 7.347/8582. Assim, seria possível que uma associação de 
moradores se insurgisse, v. g., contra a retirada de ‘cabine’ policial do bairro, posto este 
que, com sua presença no local, tornou possível a redução dos índices de criminalidade. 
O fundamento constitucional da demanda seria a proibição de retrocesso social. 

82    A questão da legitimidade de entidade associativa para propositura de ação civil pública em que se postule 
a condenação à prestação estatal positiva destinada à efetivação do direito à segurança pública é questionável, 
uma vez que o art. 5° da Lei n° 7.347/85, em seu inciso II, especifica estar a propositura de ação civil pública por 
associação condicionada a que esta “inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, 
ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico 
e paisagístico”. Não havendo menção legal à legitimidade de ente associativo para propositura da ação visando 
à defesa de outro direito transindividual, resta a dúvida e controvérsia quanto a seu cabimento. José dos Santos 
Carvalho Filho (Ação Civil Pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2ª ed. 1999, p. 121) e Jose Luis Bolzan de Morais 
(Do Direito Social aos Interesses Transindividuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 1996, p. 197) sustentam que 
a legitimidade dos entes associativos estaria restrita aos itens expressamente previstos no inciso II do art. 5° da Lei 
da ação civil pública. Explicita Carvalho Filho que, embora não tenha sido o feliz ao não permitir às associações 
a defesa de outros interesses difusos ou coletivos, o legislador “demonstrou claramente a intenção de reduzir o 
âmbito das finalidades institucionais das associações e, em conseqüência, o universo de associações legitimadas”. 
Aduz, ainda, que a relação das finalidades associativas previstas na lei é taxativa (numerus clausus). Interesses 
difusos ou coletivos de outra ordem somente poderão ser defendidos pelos demais legitimados indicados no caput 
do art. 5°. Rodolfo de Camargo Mancuso (Ação Civil Pública. São Paulo: RT. 5ª ed., 1997, p. 103) parece ter opinião 
diversa, uma vez que, ao discorrer sobre a questão, afirma que o apêndice ao inciso II do art. 5°, que continha a 
menção a “outro interesse difusos ou coletivo” e foi vetado é dispositivo que veio a ser suprimido “provavelmente 
por cuidar-se de expressão já constante do n. IV do art. 1° dessa lei”. Parece-nos que, sem querer buscar a razão que 
motivou a supressão da fórmula genérica no inciso II do art. 5° (uma vez que os motivos do legislador não devem 
ser determinantes na busca do melhor sentido da norma), a interpretação que mais se amolda aos princípios 
constitucionais, que visam à imediata implementação e aplicação dos direitos sociais, é a que permite que os entes 
associativos proponham ações civis públicas para a defesa de outros interesses difusos ou coletivos, desde que 
este interesse esteja inserido em seu objeto institucional. Assim entendemos porque tal possibilidade, que alarga 
a legitimidade das associações, possibilita uma maior amplitude de defesa dos interesses transindividuais. No 
sentido da legitimidade das associações para a defesa de outros interesses difusos ou coletivos Nelson Nery Junior, 
para quem “não há mais limitação ao tipo de ação, para que as entidades enumeradas na LACP, art. 5° e CDC, art. 
82, estejam legitimadas à propositura da ACP para a defesa, em juízo, dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos” (apud Rodolfo de Camargo Mancuso, Ação Civil Pública, cit., p. 36.  
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Ou, em hipótese contrária, poderia a associação de moradores postular a colocação 
de ‘cabine’ policial, fundando seu pedido no princípio constitucional de igualdade 
e vedação de tratamento desigual, aduzindo que ‘cabines’ que foram instaladas em 
outros bairros trouxeram redução nos índices de criminalidade.

Importante ressaltar que o pedido, na ação civil pública que vise à efetivação do 
direito à segurança pública, estará circunscrito a uma obrigação de fazer ou de não 
fazer (art. 3° da Lei n° 7.347/85)83. Cuida-se, pois, de ação condenatória, na qual o 
magistrado poderá determinar o cumprimento da atividade devida ou a cessação da 
atividade nociva (art. 11 da mesma lei). Deve o pedido, para que sua eficácia social 
seja efetiva, ser específico e direto, uma vez que pedido genérico (como, v. g., pedido 
de condenação do Estado à implementação de políticas públicas de segurança, ou 
de políticas públicas de combate à criminalidade) faria com que a finalidade social 
se visse esvaziada pela dificuldade de aferição do cumprimento efetivo, pelo Estado, 
da determinação judicial. Com efeito, se pudesse haver condenação vaga ou pouco 
precisa, a possibilidade de efetivação do direito tornar-se-ia, também, imprecisa e 
vaga. Deve-se buscar, na ação civil pública, objetos definidos e específicos, como, v. 
g., a construção de posto policial, batalhão de polícia militar ou delegacia de polícia 
em determinado local; a colocação de postes de iluminação pública (ou o aumento do 
número de postes) e/ou câmeras de vigilância em locais de alta criminalidade etc., de 
modo a permitir a averiguação real e efetiva de seu cumprimento.

Importante na ação civil pública, além disso, que a medida postulada esteja baseada 
em fato ou fatos concretos vinculados ao objeto, também específico, e não apenas na 
constatação geral de insegurança e crescente delinqüência. Assim, uma postulação 
de aumento de iluminação em determinado local deve, v. g., indicar os níveis de 
criminalidade ali existentes, demonstrando, por meio de estudos estatísticos, que o 
aumento de iluminação é capaz de reduzir a incidência de crimes. 

83    Embora o art. 3° da Lei n° 7.347/85, insira a possibilidade de pedido de “condenação em dinheiro”, tal objeto 
não seria adequado à efetivação de direito prestacional, razão pela qual se sustenta que, em ação civil pública 
que pretenda controlar a atividade estatal na implementação de políticas públicas de segurança, o objeto deverá 
ser obrigação de fazer ou de não fazer.
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Ação pioneira na matéria foi proposta, em fevereiro de 2002, pelo Ministério Público do Rio 
Grande do Sul, na pessoa do combativo Promotor de Justiça Alexandre Saltz, da Comarca 
de Uruguaiana, com vistas a impedir a transferência/remoção de policiais militares da 
Comarca de Uruguaiana para outras Comarcas e a determinar o retorno de policiais civis e 
militares dali transferidos anteriormente, tornando sem efeito os atos administrativos que 
determinaram tais transferências. Ressalta o Promotor de Justiça, na inicial:

Assim, constituindo-se a matéria objeto do debate verdadeiro 
direito fundamental, como será demonstrado mais adiante, 
demonstrado que o enfrentamento que o Estado promove 
relativamente à violência é – no mínimo - ineficiente, mais do 
que permitido, é impositivo que se busque através do Poder 
Judiciário a correção dos equívocos.

(...)
A conclusão é evidente: Não se pode fazer ou falar em 
qualquer política de segurança pública sem a presença de 
meios humanos.

Diante desse quadro, triste e aflitivo, mas pintado com 
matizes de realidade, nada mais resta senão buscar através do 
Judiciário a destinação de recursos humanos necessários para 
completar o efetivo previsto para as polícias em Uruguaiana, 
garantindo o direito fundamental à segurança. 

(...)

Veja-se que o próprio artigo 144 da Constituição Federal, 
quando diz que a segurança é dever do Estado e direito de 
todos, cria essas posições jurídicas subjetivas. Tais posições 
outra função não têm senão de garantia. Da mesma forma, 
o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que as 
pessoas – todas elas – tenham segurança, prestada pelo Estado.
(...)
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O administrador, tanto quanto o legislador, está diretamente 
vinculado à realização da dignidade da pessoa humana e à 
concretização dos direitos fundamentais. Esse compromisso 
é reforçado pelo artigo 5º, § 1º, da Constituição Federal. 
(...)

Ante o caráter difuso do direito posto em causa, a ação civil 
pública é a via processual disponibilizada para protegê-lo, e o 
Ministério Público um dos legitimados ativos para tanto84.

84    A ação civil pública, proposta em fevereiro de 2002, em Uruguaiana, RS, recebeu o n° 66.010. Foi concedida 
a liminar, nos moldes requeridos pelo Ministério Público, tendo havido agravo de instrumento por parte 
do poder público. O Acórdão, cujo relator foi o Des. Araken de Assis, 4ª Câmara do TJ/RS (Agravo de 
Instrumento n° 70004158242), foi julgado procedente, para o fim de afastar a liminar concedida pelo Juízo 
de primeiro grau, ao argumento de que a conveniência e a oportunidade do ato administrativo discricionário 
(remoção/transferência/lotação de policiais) não podem ser controladas pelo Judiciário, por serem afetas ao 
mérito administrativo. A seguir serão transcritos trechos da petição inicial da ação civil pública, da réplica e do 
memorial, todos da lavra do Promotor de Justiça Alexandre Saltz. Será, depois, transcrito o Acórdão proferido 
no agravo de instrumento mencionado.“Pretende o Estado, pelo que se viu, resguardado pelo manto da 
discricionariedade, decidir o momento de agir e o meio mais adequado. Ou seja, adaptando o discurso ao caso 
concreto, resolver se mandará policiais para nossa cidade, quando e em que número.

 Deve-se, para bem situar a discussão, perscrutar os verdadeiros limites e a extensão da discricionariedade 
administrativa. 

 Hoje a discricionariedade deixou de ser a grande “reserva” do administrador para justificar ações ou omissões. 
A tese da insindicabilidade judicial do mérito do ato administrativo não se coaduna com a noção de Estado de 
Direito, máxime quando princípios insculpidos na Carta Constitucional limitam e balizam a atuação daquele 
que gerencia a coisa pública. 

 Assim, constituindo-se a matéria objeto do debate verdadeiro direito fundamental, como será demonstrado mais 
adiante, demonstrado que o enfrentamento que o Estado promove relativamente à violência é – no mínimo - ineficiente, 
mais do que permitido, é impositivo que se busque através do Poder Judiciário a correção dos equívocos.(...)

 Embora o discurso de que se deve atacar as causas da violência para diminuir a criminalidade e que se deve 
investir em prestações sociais para diminuir as desigualdades seja verdadeiro, mas realizável a longo prazo, visto 
que sujeito à intitulada “reserva do possível”, não se deve olvidar que não se faz ou implementa uma política de 
segurança sem a verdadeira matéria-prima: policiais.

 Dados estatísticos comprovam que onde há policiamento ostensivo preventivo os índices de criminalidade decrescem 
na mesma proporção em que presente a figura do policial. Empiricamente isso foi comprovado há poucos dias, em 
Porto Alegre, durante a realização do Fórum Social Mundial, fato amplamente ressaltado pela mídia. (...)

 A ausência de policiamento – civil ou militar – cria e alimenta o ciclo da impunidade. Vejamos. Se não há 
policiamento ostensivo as ocorrências aumentam sensivelmente, inclusive em crimes de gravidade. Essas 
ocorrências, registradas na DP, determinam a instauração de inquérito policial. Com o grande número de 



214

ocorrências a investigar e a falta de investigadores a Polícia Civil não consegue apurar a identidade dos criminosos 
ou não produz, na fase do inquérito, as provas necessárias para encaminhar a condenação dos responsáveis.

 A conclusão é evidente: Não se pode fazer ou falar em qualquer política de segurança pública sem a presença de 
meios humanos.

 Diante desse quadro, triste e aflitivo, mas pintado com matizes de realidade, nada mais resta senão buscar 
através do Judiciário a destinação de recursos humanos necessários para completar o efetivo previsto para as 
polícias em Uruguaiana, garantindo o direito fundamental à segurança.  (...)

 E a segurança pública é um legítimo e autêntico direito materialmente fundamental.

 Sabe-se que “somente a análise do seu conteúdo permite a verificação de sua fundamentalidade material”. 
Porém, a doutrina sugere critérios que auxiliam nessa verificação.

 Veja-se que o próprio artigo 144 da Constituição Federal, quando diz que a segurança é dever do Estado e 
direito de todos, cria essas posições jurídicas subjetivas. Tais posições outra função não têm senão de garantia. 
Da mesma forma, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe que as pessoas – todas elas – tenham 
segurança, prestada pelo Estado.

 Já que o ilustre professor da Faculdade de Direito de Lisboa [Canotilho] afirma ser a dignidade da pessoa 
humana um dos elementos definidores da fundamentalidade do direito, ela – dignidade - merece breve 
digressão.

 É indissociável a vinculação entre a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais, sendo dita ligação 
“um dos postulados nos quais se assenta o direito constitucional contemporâneo”.

 É certo que compreender o conteúdo e o significado da dignidade é assunto polêmico, seja na doutrina ou na 
jurisprudência. É difícil alcançar um conceito satisfatório de dignidade da pessoa humana, inclusive no que diz 
com o âmbito de proteção da norma jurídica fundamental. Cuida-se de “conceito de contornos vagos e imprecisos, 
caracterizado por sua ambigüidade e porosidade, assim como por sua natureza necessariamente polissêmica”.

 Ainda que seja algo concreto, real, e que se constata quando espezinhada e agredida e, por isso mesmo, em 
constante construção e desenvolvimento, a doutrina chegou à elaboração de um conceito de dignidade. (...)

 A positivação do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, inciso III, CF), elevado que foi a 
“princípio fundamental” do Estado Brasileiro, mostra nítida tendência de repersonalização do direito, 
reconhecendo “categoricamente que é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não o contrário, 
já que o ser humano constitui a finalidade precípua, e não meio da atividade estatal”. A dignidade da pessoa 
humana elevou-se à categoria de “elemento que confere unidade de sentido e legitimidade a uma determinada 
ordem constitucional”, além de passar a desenvolver intensa função hermenêutica.

 A Constituição passa a ser a Constituição da pessoa humana, o que é altamente relevante porque a organização 
e a existência do Estado somente se justificam se tiverem em mira a satisfação dos interesses dos cidadãos, o 
preenchimento das suas angustias e aflições. É evidente que a segurança pública insere-se nesta pauta. (...)

 Dignidade é tarefa que impõe ao Estado o dever de protegê-la e respeitá-la, tanto quanto a obrigação de 
promover as condições que a viabilizem e removam os obstáculos colocados para impedir as pessoas de viverem 
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com dignidade. Se é certo que a violência, a criminalidade e a insegurança maculam a dignidade humana, este 
princípio fundamental também é sustentáculo jurídico para a presente demanda. (...)

 O princípio da dignidade da pessoa humana pode elevar-se, somente ele, a fundamento jurídico de um pedido. 
Além disso, torna-se justiciável nas situações onde ele – princípio – seja desconsiderado ou ofendido. (...)

 O administrador, tanto quanto o legislador, está diretamente vinculado à realização da dignidade da pessoa 
humana e à concretização dos direitos fundamentais. Esse compromisso é reforçado pelo artigo 5º, § 1º, da 
Constituição Federal.  (...)

Do ensinamento, extraem-se interessantes conclusões:

 a) o administrador deve implementar uma política de realização dos direitos fundamentais, dentre os quais, 
com certeza, a segurança pública;

 b) a discricionariedade não pode ser oposta como justificativa para a não realização desses direitos. Aliás, no 
tópico anterior da presente petição já se formulou análise suficiente da discricionariedade administrativa e dos 
seus limites para afastar a pretensão do Estado de – na área da segurança – agir como e quando quiser;

 c) a não implementação dos direitos fundamentais pelo administrador – e as ofensas ao princípio da dignidade 
da pessoa humana - são judicialmente sindicáveis.  

 Ante o caráter difuso do direito posto em causa, a ação civil pública é a via processual disponibilizada para 
protegê-lo, e o Ministério Público um dos legitimados ativos para tanto.

 Por fim, qualquer Estado preocupado com a proteção, vigilância e incrementação dos direitos humanos – e o 
Rio Grande do Sul faz desse argumento fonte de constante retórica, notadamente no que diz com a atuação dos 
órgãos policiais - não pode dar às costas à segurança pública, porque esta é direito fundamental.

 (...) Diante do exposto, requer o Ministério Público a concessão de provimento liminar determinando que 
o Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria da Justiça e da Segurança, se abstenha de remover e/ou 
transferir qualquer servidor público da Brigada Militar e da Polícia Civil, lotados em Uruguaiana, até que estejam 
preenchidos os quadros das duas corporações nesta cidade.

 Igualmente, em sede liminar, que seja determinado o imediato retorno de todos os policiais – civis e militares 
– deslocados para atuar, ainda que temporariamente, noutras cidades do Estado, como está a acontecer com a 
Operação Golfinho e Operação Presídios (Brigada Militar) e a Operação Veraneio (Polícia Civil).

 Ainda, que sejam suspensos os efeitos de todos os atos de transferência realizados após a edição da Portaria nº 
071 – SJS, publicada no Diário Oficial do Estado de 05/05/2001, data em que passou a viger, fazendo com que 
os transferidos retornem aos seus trabalhos no Destacamento Especial da Brigada Militar de Uruguaiana e na 
Central de Polícia Civil da mesma cidade.

RÉPLICA

 A alegada insindicabilidade do mérito administrativo é tese já superada, notadamente pela nova realidade social 
inaugurada com a Carta Compromisso de outubro de 1988. (...)
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 Assim, a sindicabilidade do mérito do ato administrativo ergue-se à condição de antídoto, dos mais eficazes, 
contra as “disfunções operacionais” do administrador. E, para concretizá-la, prossegue o insigne administrativista 
gaúcho [ Juarez Freitas], houve “louvável ampliação dos mecanismos de controle judicial dos atos e contratos 
administrativos”, sendo a ação civil pública um deles. Vale dizer, o judicial review está indelevelmente inscrito no 
sistema jurídico pátrio. (...)

 Lembrando que a neutralização do Judiciário é característica do Estado Burguês de Direito, pondera que a 
separação dos poderes era, à época, importante para frear o absolutismo monolítico da monarquia dos Séculos 
XVII e XVIII. Tal ideário permanece como verdadeiro paradigma, alojado e “profundamente enraizado” no 
esquema mental dos operadores.

 A nova realidade obriga o Poder Judiciário a desempenhar, no Estado Social de Direito, uma nova função, que 
Norberto Bobbio e Tércio Ferraz Jr., entre outros doutrinadores, chamam de “função promocional”. O juiz deixa 
de ser “politicamente neutralizado” e passa a ser instrumento de “concretização dos resultados objetivados”, 
atuando na correção dos desvios de finalidade na consecução das políticas legislativas e executivas. O Judiciário 
passa a ser igualmente responsável pelo sucesso das polices. (...)

 Assim, resta claro que não há nenhuma impossibilidade jurídica do pedido que pretende a concretização de 
direito fundamental social como é a segurança pública. 

 Há, quanto muito, o confronto ideológico acerca da função do direito e do próprio Poder Judiciário. (...)

 É certo que nem tudo tem solução jurisdicional - argumento do Estado, sustentado em decisão do Tribunal 
de Justiça relatada pelo Des. Tesheiner. Mas quando o Executivo falha ou falta resta apenas recorrer-se ao 
Judiciário. (...)

 E, em algumas vezes, quando chamado a enfrentar problemas desse jaez, o Judiciário já proclamou a 
possibilidade de sindicar-se o mérito do ato administrativo.

 A 4ª Câmara Cível, no julgamento da Apelação nº 597247642, relatada pelo Des. João Carlos Branco Cardoso, 
na mesma trilha da doutrina antes colacionada, condenou o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de 
Porto Alegre a obrigações de fazer. (...)

 Conduzindo o voto, afirmou o nobre relator que a condenação em obrigação de fazer já referida não representaria 
invasão do mérito do ato administrativo do Município, “e sim proceder a adequação deste às necessidades da 
população, preservação da saúde pública...”

 Percebe-se que a Câmara decidiu de modo a prestigiar justamente a posição de judicializar-se ato político ou de 
politizar-se ato judicial. Isso, contudo, não caracterizou, como dito, usurpação de função típica da administração, 
mas mera adequação às necessidades sociais e à preservação de um direito com assento constitucional, 
formalmente fundamental.

 Ora, a situação vertente é rigorosamente idêntica, motivo para que a solução jurisdicional não aponte noutro rumo.

 Também o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 287127/SP, em Primeira 
Turma, tendo por relator o Min. José Delgado, teve oportunidade de enfrentar fato similar ao presente. (...)
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 A discussão do caso em tela dizia respeito à condenação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo à obrigação de não fazer, consistente em não mais poluir ou permitir a poluição de um ribeirão, para o que 
teria de construir uma estação de tratamento não prevista no orçamento e não cogitada pelo administrador. Em 
sede de agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que o pedido era juridicamente 
impossível porque feria o princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal.

 Acontece que o S.T.J., sob os argumentos de que 1) há uma tendência de universalização da jurisdição, inerente 
aos movimentos de acesso à justiça, o que reduz os casos de impossibilidade jurídica do pedido; 2) de que a 
interpretação conjunta dos artigos 3º, 11, 13 e 16 da Lei da Ação Civil Pública sugere a aproximação com a 
teoria da individualização, de modo a que a decisão do juiz, como acontece nas class actions, atinja de forma 
mais eficaz a tutela do interesse difuso e, modo especial, 3) porque “não há que se falar em afronta ao princípio 
da separação dos poderes, tendo em vista que não se trata de violação ou ato político ou ato de governo, antes, 
trata-se de imposição legal, de onde promana o interesse público, vinculando a Administração quanto à sua 
realização...”, proveu o recurso ministerial e afastou a mesma tese que o Estado do Rio Grande do Sul persegue 
na situação vertente.

 Idêntica é a situação que ora se desenha. Tanto quanto o meio ambiente equilibrado, a segurança pública é direito 
fundamental. E o Poder Público, até pela leitura do artigo 144 da Carta da Primavera de 1988, é obrigado a prestá-
la, e da mesma forma para todos. É uma imposição constitucional que não pode ficar a critério do administrador.

 Acena o Estado, igualmente, com a aplicação da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o 
Judiciário somente pode anular atos do administrador que estejam eivados de ilegalidades, ilegalidades essas 
não demonstradas.

 Se há previsão, sumulada, de desconstituição de atos administrativos que afrontem a lei, que se dizer daqueles 
que, como na situação que levou ao ajuizamento da demanda, são inconstitucionais, ainda que por omissão, 
posto que ofendem os artigos 6º e 144 da Constituição Federal.

 Há tempos que o elemento determinante do contraste judicial dos atos administrativos deixou de ser o critério 
da legalidade estrita. Hoje, como Juarez Freitas, sustenta-se que o padrão é o da constitucionalidade e da 
obediência aos princípios consagrados na Carta. 

 Acaso fosse diferente, como quer o Estado, qual seria o sentido e a eficácia da Constituição? 

 Ademais, a questão da necessidade – e não possibilidade – de verificação do mérito dos atos administrativos 
pelo Judiciário já foi objeto de apreciação.

 Mas, tomando-se o raciocínio do Estado de que é possível anular-se ato administrativo quando ilegal, igualmente 
haveria base para o pleito do Ministério Público na medida em que o próprio Estado, flagrantemente, viola os 
comandos da Portaria nº 071 – SJS, de maio de 2000, aspecto esse suficientemente abordado na inicial da ação 
civil pública.

 Para o Estado, o direito à segurança é norma principiológica, que depende de “políticas sociais e econômicas, 
ações e serviços, face ao princípio da legalidade”.

 Mesmo que seja norma principiológica, na medida em que trata de direitos fundamentais (art. 6º, CF), tem 
eficácia imediata (art. 5º, § 1º, CF). 
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 E, certamente, segurança pública não se faz com leis. Faz-se com policiais e equipamentos, além de outras 
políticas sociais, igualmente importantes. Se apenas se concretizasse com as políticas que o Estado acena 
– embora, saiba-se, seja essa a postura ideológica do atual governo – não haveria necessidade de sequer 
contratarem-se novos policiais.

MEMORIAIS

 Na medida em que os juízes a quo são chamados a aplicar princípios constitucionais é certo que um novo 
tipo de decisão surgirá, com maior grau de discricionariedade e de criatividade, atuando prospectivamente e 
não retrospectivamente. E essas decisões, via de regra, traduzem os anseios da comunidade onde vive e atua o 
julgador singular, argumento de reforço à sua legitimidade. Mas nem por isso pode-se afirmar que tal tipo de 
atuação favorece ou patrocina quebra do princípio da harmonia e independência dos Poderes, ou intromissão 
do Judiciário em assuntos que lhes são estranhos. Ao contrário, é apenas o Judiciário aplicando ao caso as 
determinações da Constituição Federal, e apenas ele – Judiciário – poderá fazê-lo. 

 Sem perder de vista que segurança pública é um direito fundamental (basta ler o artigo 6º da Constituição 
Federal), retornamos ao ensinamento de José Eduardo Faria quando indaga: “Se o sistema de justiça não preserva 
os direitos humanos fundamentais, o que se pode esperar dos demais setores da sociedade?” (...)

 É certo que muitas são as variáveis que integram o conceito de segurança pública. Aí, sem dúvida, cabem desde 
políticas sociais, geração de emprego, redução das desigualdades até educação. Mas o que não se pode perder 
de vista é que não se faz segurança pública sem servidores.

 O insuperável déficit de policiais/habitantes verificado em Uruguaiana colabora de modo inequívoco para a 
não-prestação da segurança que a coletividade local espera e merece.

 E se é competência privativa e incumbência do Estado prover e preencher os cargos da segurança pública, ao 
não fazê-lo e concorrer para que novas defecções aconteçam, faz-se devedor, à comunidade local, do direito à 
segurança pública.  (...)

 Se não há carência de interposição legislativa para a concreção do direito à segurança pública – e não poderia 
haver, até pela natureza do direito posto em causa, na exata medida em que provado e comprovado que o 
Estado não o presta de modo efetivo em nossa comunidade, permanecendo indiferente às evidentes carências 
de efetivos antes referidas, criado está direito subjetivo da sociedade. 

 E como referido acima, é função do Poder Judiciário dar efetividade ao caráter fundamental do direito, quando 
os demais poderes não o fazem. A ação civil pública, verdadeira ação constitucional, é meio idôneo para 
perseguir-se a concreção do direito social em comento. (...)

 Assim, a sindicabilidade do mérito do ato administrativo ergue-se à condição de antídoto, dos mais 
eficazes, contra as “disfunções operacionais” do administrador. E, para concretizá-la, prossegue o insigne 
administrativista gaúcho, houve “louvável ampliação dos mecanismos de controle judicial dos atos e contratos 
administrativos”, sendo a ação civil pública um deles. Vale dizer, o judicial review está indelevelmente inscrito no 
sistema jurídico pátrio. (...)

 A nova realidade obriga o Poder Judiciário a desempenhar, no Estado Social de Direito, uma nova função, que 
Norberto Bobbio e Tércio Ferraz Jr., entre outros doutrinadores, chamam de “função promocional”. O juiz deixa 
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de ser “politicamente neutralizado” e passa a ser instrumento de “concretização dos resultados objetivados”, 
atuando na correção dos desvios de finalidade na consecução das políticas legislativas e executivas. O Judiciário 
passa a ser igualmente responsável pelo sucesso das polices. (...)

 Aliás, oportuno lembrar que essa função promocional preconizada pelos renomados constitucionalistas 
supracitados já foi desempenhada pelo próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em 4ª Câmara Cível 
(embora a mesma Câmara, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Estado em decorrência 
desta demanda, tenha prestigiado a posição conservadora): (...)

 Há algum tempo no contexto internacional a concepção de separação dos poderes vem sendo modificada, 
evoluindo de uma proibição de ingerência para uma interdependência recíproca. (...)

 Daí a necessária mudança de postura do Poder Judiciário que, partindo de uma posição conservadora que 
se limitava à analise da legalidade dos atos administrativos, avança no sentido de ser um instrumento de 
integralização das omissões administrativas, exigindo prestações positivas do Poder Público, principalmente 
concernentes aos direitos sociais. (...)

 No âmbito nacional, observa-se imensa timidez do Judiciário ao analisar casos em que as sucessivas omissões 
administrativas propugnam pela prestação jurisdicional como forma de promover a justiça social e a efetividade 
da Constituição e dos próprios fins do Estado Democrático de Direito.

 É certo que muitos avanços aconteceram, principalmente na área da saúde e do meio ambiente. Mas 
permanecem à margem da prestação jurisdicional os demais direitos sociais que ainda não atingiram a 
sensibilidade dos julgadores. As decisões da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande 
do Sul prolatadas na já referida Apelação nº 597247642 e no Agravo de Instrumento relacionado ao presente 
feito bem espelham o que se diz. (...)

 Inconcebível, portanto, que o Poder Judiciário deixe de analisar o mérito da demanda com base no vetusto 
princípio da separação dos poderes, desconhecendo e menosprezando a transformação social ocorrida desde a 
consagração do postulado iluminista e as construções doutrinárias e jurisprudenciais fundadas em tal mutação. 

 Mais grave ainda, quando direito sócio-fundamental, que só pode ser prestado pelo Poder Executivo, não o é de 
modo eficiente, e apenas a atuação judicial mostra-se capaz de redirecionar os atos administrativos às diretrizes 
constitucionais. (...)

 Como ressaltado, não raras vezes a concretização dos direitos fundamentais encontra obstáculos na cultura 
formalista e conservadora de parcela do Judiciário que, sob argumentação destoante da realidade vivenciada e do 
espírito da Constituição de 1988, colabora com o processo de esvaziamento dos princípios constitucionais. (...)

 E, ao se falar em uma necessária nova postura do Poder Judiciário no enfrentamento e na concretização dos 
direitos sociais, vem à lembrança e então precursora visão do saudoso mestre, Desembargador Ruy Ruben 
Ruschell. Dizia ele que o tema era ideológico e, por isso mesmo, pregava a necessidade de uma “nova atitude 
judicial”. (...)

 Se houve, de parte do constituinte, preocupação com a segurança pública, referida como direito fundamental, 
há de questionar quais os efeitos jurídicos dessa inserção.

 Se o direito à segurança pública consta na Constituição Federal, cartesianamente pode-se lhe emprestar força 
normativa.
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 O movimento visando assegurar a realização prática das constituições foi encabeçado por Konrad Hesse e 
derivou da “percepção do fracasso da Constituição de Weimar e da própria concepção, até então vigente, das normas 
constitucionais como meros programas indicativos para o legislador.”

 A busca pela máxima efetividade dos direitos fundamentais incluídos no texto constitucional – principalmente 
os sociais - tem ocupado a pauta da grande maioria das Universidades e Centros de Pesquisa, resultando de tais 
esforços promissora produção científica. (...)

 O ensinamento sedimenta a transposição das normas programáticas da sua posição “utópica” e “política”, 
tão prezada pela doutrina clássica, para o campo da judicialização, conferindo-lhe eficácia própria de norma 
constitucional, fazendo com que das posições constitucionais firmadas surjam direitos subjetivos aos 
destinatários da norma. 

 Reconhecido o direito subjetivo da comunidade uruguaianense à segurança pública, até porque, como sinalado, 
todas as normas constitucionais (regras e princípios) são dotados de força normativa, parece evidente que se 
fazem justiciáveis todas as situações daí derivadas”.

ACÓRDÃO

 ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE.

 1. Na sistemática atual do agravo não é dever do Tribunal remeter cópias da minuta e dos documentos ao 
agravado, pois é do agravante este ônus (CPC, art. 526). Por outro lado, a prova do descumprimento deste ônus 
deve decorrer de certidão explícita. Preliminares rejeitadas. 

 2. É possível a remoção de servidor militar, ante a conveniência da Administração, cabendo ao órgão judiciário 
tão-só o controle da legalidade do ato administrativo.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos. 

 Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à 
unanimidade, rejeitadas as preliminares, dar provimento ao agravo de instrumento.

Custas na forma da lei.

 Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Desembargadores VASCO DELLA 
GIUSTINA e JOÃO CARLOS BRANCO CARDOSO.

Porto Alegre, 06 de novembro de 2002.

Des. Araken de Assis,
Presidente e Relator.
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RELATÓRIO

 DES. ARAKEN DE ASSIS (RELATOR) – O Estado do Rio Grande do Sul interpõe agravo de instrumento 
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública movida pelo Ministério Público, concedeu liminar, 
determinando a abstenção de remoção de servidores da Brigada Militar e Polícia Civil, o imediato retorno 
de todos os policiais civis e militares deslocados para atuar, ainda que temporariamente, noutras cidades, 
cominando multa diária. 

 Alega a impossibilidade de concessão de liminar, sem a oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de 
direito Público, no prazo de quarenta e oito horas, e a impossibilidade jurídica do pedido. Aduz que é vedado 
ao Judiciário declarar nulidade de ato administrativo, emanado do Poder Executivo, com base em motivos 
de oportunidade e conveniência. Salienta que a execução dos serviços de segurança pública, por importar 
despesas, há que observar, rigorosamente, os ditames da lei orçamentária, de acordo com o art. 165 e §§, da 
CF/88. Sustenta que a decisão viola o art. 5º, XXXVI, da CF/88, bem como o art. 6º, § 1º, da Lei de Introdução 
ao Cód. Civil. Aduz que, ao vedar a remoção dos servidores lotados na Comarca de Uruguaiana, a decisão 
estabelece tratamento diferenciado para estes em relação a todos os demais servidores do Estado, violando o 
princípio constitucional da igualdade, bem como o da impessoalidade. 

Pediu liminar.

Deferido o efeito suspensivo.

 O agravado contra-arrazoou, argüindo preliminar de inadmissibilidade do recurso. No mérito, requereu o 
desprovimento do agravo. Juntou documentos.

  Transcorreu, in albis, o prazo para manifestação do agravante acerca dos documentos juntados.

 O Dr.. Procurador de Justiça deixou de emitir parecer por entender incabível a intervenção.

É o relatório.

VOTO

DES. ARAKEN DE ASSIS (RELATOR) – EMINENTES COLEGAS.

 1. Das decisões que indeferiram a cômoda remessa de peças para que o agente do Ministério Público de 
Uruguaiana se comovesse a responder o recurso não houve impugnação. Logo, ocorreu preclusão. De toda 
sorte reafirmo que na sistemática do agravo não há necessidade da remessa de cópias ao agravado, pois o art. 
526, do Cód. de Proc. Civil exige que o agravante comprove a interposição e faça prova dos documentos novos. 
Logo, o pleito do Ministério Público revela-se inadmissível.

 Por outro lado, a certidão de fl. 112 não é suficiente para provar que o agravante não se desincumbiu do ônus 
do art. 526 do Cód. de Proc. Civil.  Somente certidão no sentido de que não houve tal juntada pode tornar 
inadmissível o agravo.
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Rejeito as preliminares.

DES. VASCO DELLA GIUSTINA – De acordo.
DES. JOÃO CARLOS BRANCO CARDOSO – De acordo.

 DES. ARAKEN DE ASSIS (RELATOR) - 2. Ao despachar o agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito 
suspensivo, assim me manifestei (fls. 95/98):

 Manifesta é a relevância dos fundamentos do agravo. Em primeiro lugar, há a violação do art. 2.° da Lei 
8.437/92 pela respeitável decisão, que, sem a menor justificativa, deixou de cumprir o expresso comando legal. 
Ademais, não cabe ao órgão judiciário, através de pronunciamento antecipatório ou final, substituir a atividade 
da Administração, emitindo juízo de conveniência sobre o número de policiais adequados à satisfação dos 
interesses dos cidadãos de Uruguaiana na área da segurança pública.

 Que na cidade de Uruguaiana, bem como em todos os burgos do País, a segurança pública seja precária, graças 
à insuficiência de pessoal, a fatores sociais (acentuados, talvez, nas áreas de fronteira) e outras causas variadas, 
ninguém pode duvidar. Porém, a justificativa invocada pela Administração para deixar de atender às aspirações 
dos uruguaianenses, calcada na existência de  problemas estruturais no recrutamento de pessoal e sua manutenção, 
também é incontestável à primeira vista. Fundamentalmente, apesar das alegações do agravado em contrário, só 
cabe ao órgão judiciário examinar a (i)legalidade dos atos da Administração, abstendo-se, ressalva feita ao ar mais 
rarefeito do controle da constitucionalidade, de interferir em questões eminentemente políticas. 

 De fato, apesar da sua aura de onipotência, tão acentuada após a Constituição de 1988, a atividade judiciária, 
própria daquele órgão instituído pelo Estado para resolver conflitos, exibe limites naturais bastante perceptíveis, 
e um deles consiste na impossibilidade de adequada e correta emissão de juízos de conveniência e de 
oportunidade. Basta examinar o caso vertente: que órgão parece apto a avaliar e deliberar acerca dos problemas 
de segurança em Uruguaiana – a Secretaria da Segurança Pública, com seus técnicos e aparato logístico, ou a 
Sra. Juíza de Direito da 2.ª Vara Cível de Uruguaiana, na solidão do seu gabinete? E, de qualquer sorte, como 
poderá o último órgão judiciário, dotado de restrita competência territorial, decidir que os policiais removidos 
de Uruguaiana não se mostram indispensáveis, conjunturalmente, alhures? Não lhe faltará, por hipótese, visão 
mais geral do problema, senão elementos científicos para resolvê-lo com vistas ao interesse público além das 
divisas da sua cidade?

 Como se percebe, a copiosa doutrina que defende a substituição da conveniência do Administrador pela do 
Juiz (ou, parafraseando o que consta dos autos, a arbitrariedade do primeiro pela do outro), ambos órgãos do 
Estado, acaba por atentar contra a realidade. Não é por outra razão de que um dos patronos da Constituição 
“dirigista”, de boa linhagem lusitana, tardiamente confessou que, de tanto olhar as estrelas (atividade tradicional 
e própria dos poetas parnasianos, a exemplo de BILAC), acabara soçobrando dentro de um grande buraco...

 Aduzo, por fim, que toda a atividade do Estado, inclusive a judiciária, se baliza pelo princípio da realidade, 
muito bem exposto por DIOGO DE FIGUEIREIDO MOREIRA NETO (Curso de direito administrativo, p. 
63, 10.ª ed., Rio de Janeiro, 1992):

 “O Direito Público, em especial, não pode perder-se em formulações impossíveis, ainda porque fugiria à sua finalidade. 
Sob o padrão da ‘realidade’, os comandos da Administração, sejam abstratos ou concretos, devem ter sempre condições 
objetivas de serem efetivamente cumpridos em favor da sociedade a que se destinam. O sistema legal-administrativo 
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Dentro da ótica de eficácia dos direitos fundamentais, mas atento aos problemas 
relacionados às prioridades e limitações estatais orçamentárias, cabe ao Judiciário a 
tarefa de, com embasamento no princípio da proporcionalidade, definir se a efetivação 
do direito prestacional postulada é, ou não, judicialmente concretizável.

Sustenta-se que aos juízes faltaria o mandato popular que permite a edição legislativa 
e a emissão de atos políticos e, assim, não poderia o Judiciário suprir omissões ou 
imprecisões normativas e, principalmente, não poderia substituir o agente político na 
escolha e implementação de políticas públicas.

Tais argumentos são, entretanto, rechaçados pela moderna doutrina, com base no 
constitucionalismo hoje vigente85. Se é fato que ao Executivo e ao Legislativo cabe, 

não pode ser um repositório de determinações utópicas, irrealizáveis e inatingíveis, mas um instrumento sério de 
modelagem da realidade dentro do possível”.

 Assim, o comando judicial há que ser suspenso, porque invadiu área reservada à atividade administrativa (a 
Constituição reconhece a existência de conflito de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias, 
a teor do seu art. 105, I, g), e baseou-se em alegação de direito improvável (possibilidade de o órgão judiciário 
reexaminar o mérito do ato administrativo e instituir a política de segurança pública na cidade de Uruguaiana).

 Por outro lado, o receio de lesão grave e de difícil reparação reside no cumprimento da respeitável decisão, 
implicando a reorganização do pessoal da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Idênticos motivos me levam a prover o agravo.

3. Pelo fio do exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

DES. VASCO DELLA GIUSTINA – De acordo.

DES. JOÃO CARLOS BRANCO CARDOSO – De acordo.

 SR. PRESIDENTE (DES. ARAKEN DE ASSIS) – Agravo de Instrumento 70004158242, de Uruguaiana – 
A decisão é a seguinte: REJEITADAS AS PRELIMINARES, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. UNÂNIME.

Julgador(a) de 1º Grau: Ana Beatriz Rosito de Almeida.

85    Marcos Maselli Gouvêa faz uma clara explanação da questão em exame: “Ao longo dos últimos duzentos 
anos, verificou-se marcante avanço no campo do controle da constitucionalidade e da responsabilidade 
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primariamente, a emissão normativa e a escolha/eleição das políticas públicas a serem 
efetivadas, deve e pode o Judiciário, em sendo necessário, razoável e adequado, no 
caso concreto, modificar as escolhas feitas por órgãos de outros Poderes ou, em sendo 
o caso, determinar a realização de prestação positiva.

Enfrentando o argumento referente à separação dos poderes, em uma explanação 
evolutiva, afirma Andréas Krell que, na medida em que as leis passam a ter caráter 
finalístico, com a adoção do Estado Democrático de Direito, voltado à realização da 
justiça social, faz-se necessário que todos os atos sejam fundados nos princípios de 
moralidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e proporcionalidade. Assim, 
a regra passa a ser a possibilidade de controle judicial, para o fim de averiguação da 
legalidade/constitucionalidade do ato86.

civil do Estado. Diante deste evolver, as omissões estatais no campo das prestações positivas ligadas a 
imperativos sociais e existenciais remanesciam, até a segunda metade do Século XX, como o último 
bastião infenso à onda de juridicização.Os leading cases relacionados à implementação judicial de direitos 
positivos oponíveis à Administração Pública tiveram lugar nos Estados Unidos, durante a década de sessenta.  
Explica esta circunstância uma complexa convergência de fatores, alguns propriamente jurídicos – que incluem 
o amadurecimento da tutela coletiva (class actions) e mandamental (injunctions), além do estado avançado 
da reflexão jurídico-constitucional naquele país – e outros de índole sócio-econômica.  Além da notória 
pujança econômica dos Estados Unidos, deve-se ter em mente que foi precisamente na década de sessenta 
que despontaram movimentos sócio-culturais de valorização de mulheres, negros, jovens e homossexuais, 
denotando uma preocupação solidarística que se mostrou fundamental para a reversão da mentalidade 
dos tribunais norte-americanos, originariamente avessa à implementação coercitiva dos direitos sociais e 
existenciais.” (O Direito ao Fornecimento Estatal de Medicamentos. Disponível no site www.nagib.net).

86    KRELL, Andréas J. Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha – Os (des)caminhos de um direito 
constitucional “comparado”. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 2002. Expõe o autor, de modo completo: 
“Em geral, encontramos no Brasil uma resistência ao controle judicial do mérito dos atos do Poder Público, 
aos quais se reserva um amplo espaço de atuação autônoma, discricionária, onde as decisões do órgão ou do 
agente público são insindicáveis quanto à sua conveniência e oportunidade. O Supremo Tribunal Federal, 
na sua atitude exagerada de ‘auto-restrição judicial’ (judicial self-restraint), recusa-se, até hoje, a controlar os 
pressupostos constitucionais da edição de Medidas Provisórias pelo Governo Federal (art. 62, CF) e nega-se a 
criar as normas necessárias para resolver os caso concretos, no caso do mandado de injunção.Torna-se cada vez 
mais evidente que o vetusto princípio da Separação dos Poderes, idealizado por Montesquieu no Século XVIII, 
está produzindo, com grande força simbólica, um efeito paralisante às reivindicações de cunho social e precisa 
ser submetido a uma nova leitura, para poder continuar servindo ao seu escopo original de garantir Direitos 
Fundamentais contra o arbítrio e, hoje também, a omissão estatal.

 O Estado Social moderno requer uma reformulação funcional dos poderes no sentido de uma distribuição que 
garanta um sistema eficaz de freios e contrapesos, para que a ‘separação dos poderes não se interponha como 
véu ideológico que dissimule e inverta a natureza eminentemente política do direito’. Na medida em que as leis 
deixam de ser vistas como programas condicionais e assumem a forma de programas finalísticos, o esquema 
clássico da divisão dos poderes perde sua atualidade.

ARTIGOS INÉDITOS



225

 2.8 DIREITO CONSTITUCIONAL À SEGURANÇA FLÁVIA FERRER

A nova ordem constitucional exige uma mudança de atitude do Judiciário que, até o 
momento, tem sido tímido na assunção do papel de guardião, em todos os níveis, dos 
princípios constitucionais. A necessidade de implementação dos direitos prestacionais 
torna clara a necessidade de uma atitude mais positiva por parte do Judiciário. Como 
ressalta o Des. Ruy Ruben Ruschel: “Se faltarem a vontade política ou a eficiência 
prática aos demais Poderes, resta ao Judiciário ocupar o espaço aberto, conquistando-o 
até fixar seus próprios limites. Se não o fizer quando invocado caso a caso, estará 
tomando uma postura conservadora, timorata, ante as ‘doutrinas consolidadas’ (na 
verdade superáveis), cúmplice da histórica iniqüidade que infelicita nosso povo.”87

O Judiciário não é, de fato, uma panacéia para todos os males 
sociais, até mesmo porque, além de inerte, está vinculado, como 
os demais Poderes, a todos os princípios constitucionalmente 
eleitos. Havendo, entretanto, falha ou omissão por parte dos demais 
Poderes, ou lesão a direito, individual ou supraindividual, compete 
ao Judiciário, na forma prevista na Lei Magna, o exame final.

 Na mesma linha, Mancuso alega que essa nova percepção leva a um modelo de Estado de Direito no 
sentido plenamente material (e não formal), onde os atos emanados pelos Três Poderes, para terem validade 
e legitimidade, tem de vir respaldados por todo um contexto jurídico-social, dominado pela nota da 
efetividade, com destaque para os valores maiores da moralidade, eficiência, economicidade, razoabilidade e 
proporcionalidade. Por isso, deve existir a possibilidade de cobrança das obrigações de fazer do poder público 
estabelecidas na própria Constituição, sendo a sindicabilidade judicial a regra, o que vale especialmente para os 
objetivos de algumas políticas sociais que foram claramente formuladas no texto.

 Segundo o citado autor, não há fundamento técnico-jurídico ou argumentação logicamente sustentável que dê 
respaldo a uma pretensa assimilação entre as políticas públicas e os atos exclusivamente políticos ou puramente 
discricionários. Dada a indisponibilidade do interesse público, torna-se pequena a margem de efetiva discrição 
nos atos e condutas da Administração Pública (‘liberdade vigiada’).

 Na base do acima exposto, torna-se evidente que o apego exagerado de grande parte dos juízes brasileiros 
à teoria da Separação dos Poderes é resultado de uma atitude conservadora da doutrina constitucional 
tradicional, que ainda não adaptou as suas ‘lições’ às condições diferenciadas do moderno Estado Social e está 
devendo a necessária atualização e re-interpretação de velhos dogmas do constitucionalismo clássico”.

87    RUSCHEL, Ruy Ruben. Da Eficácia dos Direitos Sociais Previstos em Normas Constitucionais, Revista 
do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, v. 33, Porto Alegre, Editora Revista dos Tribunais, 1994, 
pp. 35-42.
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Pertinentes, na questão, as palavras de Cappelletti: “As proclamações (nacionais 
ou supranacionais) dos direitos fundamentais cessam de ser meras declamações 
filosóficas no momento em que sua atuação é confiada, em concreto, aos tribunais (...). 
Tal circunstância reforça, exatamente, que o acréscimo de novos direitos ‘sociais’ e 
‘econômicos’ – como o direito ao trabalho, à proteção da saúde, à segurança material 
e à educação – aos tradicionais direitos de liberdade mostra-se particularmente 
necessário em nossa época”, confiando aos magistrados, como reforça o mestre italiano, 
“a possibilidade de exercer influência e controle justamente naqueles conflitos, que 
se tornaram de importância sempre mais capital nas sociedades modernas, (...) para 
atender às novas e urgentes solicitações sociais”88.

Prossegue, no mesmo sentido, José Renato Nalini: “O juiz é hoje um solucionador de 
conflitos, um produtor de justiça, atuando como intérprete dos valores tutelados pelo 
pacto fundante. A reformulação conceitual da tarefa do juiz de hoje se deve a grande 
número de magistrados lúcidos, todos conscientes da insuficiência do cumprimento 
do dever de dizer o direito no processo. Procuram mais, influir – decisivamente – na 
construção da ordem jurídica justa (...). A norteá-lo, tem o juiz o pacto fundamental 
(...). Não estará exorbitando o juiz ao interpretar a soberana intenção da comunidade, 
nem invadindo seara reservada a outras funções estatais”89.

O Judiciário, ao determinar a concretização de direito social, não está a interferir 
ilegitimamente na esfera do mérito administrativo. A este Poder, como guardião da 
Constituição, cabe assegurar a conformidade da atuação administrativa estatal aos 
ditames constitucionais, atuando no sentido de exigir o cumprimento dos preceitos 
e normas previstos na Carta Magna. Cuida-se, pois, de exame judicial da legalidade e 
constitucionalidade dos atos administrativos.

11.13. CONCLUSÃO

88    CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 1993, p. 59/66.

89    NALINI, José Renato. Ética e Justiça. São Paulo: Oliveira Mendes. 1998, p 8/9.
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Os direitos prestacionais, como direitos sociais, são exigíveis do Estado. As alegações 
orçamentárias e de mérito administrativo não podem obstaculizar a efetivação 
de direitos ligados e essenciais à própria existência do indivíduo. A utilização dos 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade soluciona os impasses que se 
procura colocar à concretização judicial de tal espécie de direitos.

A ótica de exame da problemática sobre a efetivação dos direitos prestacionais deve, a nosso 
ver, ser invertida. Sendo eles espécie de direito fundamental, relacionados e essenciais à 
própria existência digna do indivíduo, devem ser alçados à categoria de prioridade absoluta. 
Qualquer dispêndio estatal que não contemple a consecução de políticas destinadas à 
implementação e concretização dos direitos sociais pode ser judicialmente revisto, para o 
fim de colocar o Estado no trilho constitucionalmente determinado.

Assim, a não implementação dos direitos prestacionais somente será possível “diante 
da total ausência de recursos financeiros, ou da demonstração de que os recursos 
empregados na realização da prestação pretendida farão falta a outras prestações, 
igualmente certas, prioritárias e urgentes”.90

A situação atual da segurança pública faz com que se tenha tornado prestação prioritária 
para a defesa da integridade física e psicológica dos indivíduos. A importância social do 
problema faz que o Judiciário possa determinar ao Estado a implementação de ações 
positivas no sentido da redução da criminalidade e garantia da ordem e paz públicas.

A violência urbana, que assusta e vitimiza todos os moradores de grandes cidades, fere 
brutalmente o princípio da dignidade humana, que tem que ser protegida; “a dignidade 
da pessoa humana (de alguns humanos mais do que de outros) é desconsiderada, 
desrespeitada, violada e desprotegida, seja pelo incremento assustador da violência contra 
a pessoa, seja pela carência social, econômica e cultural e grave comprometimento das 
condições existenciais mínimas para uma vida com dignidade e, neste passo de uma 

90    GOUVÊA, Marcos Maselli. O Controle. cit., p. 400.
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existência com sabor de humanidade”.91

Tanto quanto a saúde, a educação e o direito a um meio ambiente 
equilibrado, a segurança é direito fundamental, e o poder público, 
até pela leitura do artigo 144 da Carta da Primavera de 1988, é 
obrigado a prestá-la, e da mesma forma para todos. É uma imposição 
constitucional que não pode ficar a critério do administrador.

Embora tenham ocorrido avanços na esfera da proteção judicial aos direitos sociais, 
diversas prestações essenciais ainda não encontraram guarida na esfera judicial, seja por 
falta de sensibilização dos magistrados, seja por omissão da sociedade civil organizada e/ou 
do Ministério Público na propositura de demandas que visem à preservação de tais direitos, 
dentre eles a segurança pública.

O Ministério Público, no papel, outorgado de modo expresso pela Constituição Federal, 
de guardião e defensor dos direitos sociais, tem responsabilidade e dever de velar pelo 
cumprimento, por parte do Estado, de outorga aos cidadãos do direito à segurança pública. 
Deve a Instituição valer-se do instrumental jurídico posto à sua disposição para exigir, 
judicialmente, a implementação de políticas públicas de segurança.

Faz-se imperativa a utilização de todo o instrumental jurídico, político e social para garantir 
a efetivação do direito fundamental à segurança. Ensina Ferrajoli, a respeito: “a experiência 
ensina que nenhuma garantia jurídica pode reger-se exclusivamente por normas; que 
nenhum direito fundamental pode concretamente sobreviver se não é apoiado pela luta por 
sua atuação da parte de quem é seu titular e pela solidariedade com esta, de forças políticas 
e sociais; que, em suma, um sistema jurídico, porquanto tecnicamente perfeito, não pode 
por si só garantir nada. (...) É este substrato político, material e cultural do direito – feito da 
lealdade das forças políticas em relação às regras do jogo, de sentimentos dos cidadãos dos 
próprios e outros direitos, do empenho civil e intelectual contra as carências e distorções 
dos poderes em todos os níveis do ordenamento – que forma a praxe do garantismo e das 

91    SARLET, Ingo W. Dignidade, cit., p. 123, sem destaques no original.
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iguais garantias externas, não menos importantes do que aquelas internas ou jurídicas, da 
efetividade dos direitos fundamentais”92.

A gravidade e atualidade do tema determinam que se concite os operadores do direito 
à reflexão séria e se rogue aos julgadores que, no exercício de sua função, busquem a 
defesa, efetividade e concretização do direito constitucional à segurança. 

92    FERRAJOLI, Luigi. Direito. cit., p. 753.
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3
ARTIGOS 

PUBLICADOS 
EM OUTRAS REVISTAS 

E SITES JURÍDICOS

A presente seção tem artigos que não são 
inéditos mas cuja grande relevância para 
o combate a impunidade torna necessária 
a sua reunião.  Publicados em revistas e 
sites jurídicos, fizeram a diferença por sua 
preocupação com a Sociedade em geral e 
com as vítimas inocentes em especial.

Começamos a seção com dois artigos, de 
Aydos e de Giardin, que passam como 
um trator sobre Ferrajoli, revelando bem 
o obscuro lado desconhecido (o único?) 
do Garantismo penal: o de uma doutrina 
baseada em premissas distorcidas e falsas 
e que é efetivamente abolicionista, ao 
contrário do que dizem...

Em seguida, passamos a um belo artigo 
de Rubin.  Poucos artigos explicam tão 
bem a aplicação da Teoria das Janelas 
Quebradas que devolveu Nova Iorque 
à sua população... Também mostra de 
forma clara o equívoco e o fracasso da  
“estratégia das prioridades”, adotada tanto 
pela Polícia como, pode-se dizer, por Juízes 
e Promotores, e que consiste em priorizar 
o combate à criminalidade violenta, sob 
argumentos diversos, que vão desde a falta 
de recursos até a desnecessidade de reprimir 
comportamentos que configuram não mais 
do que um mero ato de desordem ou uma 
pequena contravenção, passando pela 
alegação de o crime tem causas sociais.
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PEREAT MUNDUS – 
O DESEJO DE MORTE NO EVANGELHO 
DE LUIGI FERRAJOLI
Revista do Ministério Público Militar - Edição nº 28  | 2018

 Marco Dutra Aydos

Procurador da República, mestre em Direito pela UFSC 
e mestre em Filosofia pela New School for Social Research, Nova York. 

Os livros têm seus destinos. A sina dos livros fundadores de movimentos é a de serem 
populares, mas não terem sua periculosidade percebida pelos contemporâneos. É o caso 
da autobiografia de Hitler. Quando apareceu, os judeus alemães não ligaram para esse 
livro “longo e patético” escrito por um “psicopata obsessivo”1. Só depois de se tornarem 
realidade se viu que “as ideias centrais de Hitler foram desenvolvidas em Mein Kampf, 
publicado em 1925, e ele não se desviou delas por vinte anos”2. 

O destino de Direito e razão, de Luigi Ferrajoli, é parecido, com a diferença de que quase 
não é lido, talvez por ter 925 páginas na edição brasileira. Mas o prestígio do autor cresce em 
proporção inversa e o movimento ideológico que ele inagurou ainda é popular entre nós. 

1      Segundo matéria de Raphael Ahren, de 14/02/2016, por ocasião da liberação de Mein Kampf na Alemanha, 
70 anos depois de sua proibição, em https://www.timesofisrael.com/why-jews-couldnt-care-less-about-mein-
kampf-when-it-first-came-out, consulta em 08/06/2018.  

2    Gollo Mann, The history of Germany since 1789. tradução de Marian Jackson. New York, Washington: 
Praeger, 1968, p. 437.

3.1
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Mesmo quando raramente é lido, sua periculosidade não é percebida. Norberto Bobbio, 
que prefaciou a primeira edição italiana, de 1989, talvez tenha sido o primeiro leitor vencido 
pela longa e patética ladainha de Ferrajoli. Porque Bobbio elogiou em Ferrajoli um autor 
“iluminista em filosofia, liberal em política”3, qualidades que seu autor possui ao contrário. 
O garantismo de Luigi Ferrajoli é fruto temporão da voga filosófica do romantismo alemão 
do final do século 19, para o qual o liberalismo político não passava de hipocrisia e conversa 
mole, decadência inglesa. Alguma voz acadêmica de vez em quando comenta que a obra 
é medíocre, o que é verdade, porque seu autor exorbita em empréstimos ilegítimos de 
fontes não lidas ou bem mal compreendidas. Mas essa crítica acadêmica é irrelevante e 
injusta. Porque a intuição que embala a construção de Ferrajoli tem algo de genial, se por 
gênio considerarmos o espírito precursor, que tenta fazer o que ninguém fez. Ferrajoli 
tentou compreender a decisão criminal através da decomposição de seu silogismo. Para 
ter sucesso nessa empreitada que ninguém antes tentou, ele precisaria conhecer bem 
a lógica aristotélica, mais do que sua vulgarização em manuais. Mas Ferrajoli dispensa a 
única ferramenta útil e abraça indevidamente a lógica moderna da ciência, de Karl Popper, 
provavelmente por ouvir dizer, porque a teoria de Popper (no original alemão, uma teoria 
do conhecimento da ciência natural moderna) não se aplica à decisão criminal, por não tratar 
de fatos irrepetíveis, apenas de teorias científicas, que são enunciados universais, ou “redes, 
lançadas para capturar aquilo que denominamos o ‘mundo’: para racionalizá-lo, explicá-lo, 
dominá-lo”4. Fatos criminosos são “ocorrências particulares não suscetíveis de reprodução” 
e como estas, “carecem de significado para a ciência”. A teoria da falseabilidade aceita como 
científica uma teoria que possa estar sujeita a “hipótese falseadora”. Mas essa ‘hipótese’ é um 
enunciado universal admitido por consenso pela comunidade científica. Em nota de rodapé 
ao tópico 22, ‘Falseabilidade e falsificação’, Popper exemplifica o uso dessa hipótese. Um 
enunciado universal dizendo que “todos os corvos são negros” habilita-se como enunciado 
de uma teoria científica porque em tese é possível falsificá-lo através da descoberta de uma 
família de corvos brancos. Mas se alguém desconfia da procedência da hipótese falseadora, 

3      Luigi Ferrajoli, Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica et al. 3ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 8 [obra adiante referida no corpo do texto pela abreviação do título, 
DR, seguida do número da página citada]. 

4      Karl Popper, A lógica da pesquisa científica. trad. Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota. São 
Paulo: Cultrix, 2007, p. 61
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precisará submetê-la a teste e chegar a uma decisão. “Se alguém quiser efetuar a prova e 
for informado de que a família de corvos pereceu, ou que dela jamais se ouviu falar, cabe a  
essa pessoa aceitar ou rejeitar meu enunciado básico falseador. Em geral, ela terá meios de 
formar uma opinião, através do exame de testemunhos, documentos, etc., ou seja, apelando 
para outros fatos reproduzíveis e intersubjetivamente comprováveis”5. Ao contrário do 
que ocorre na justiça, no âmbito da ciência “é de esperar que os vários investigadores se 
ponham de acordo” acerca da procedência da hipótese falseadora: “Caso, algum dia, não 
seja mais possível, aos observadores científicos, chegar a um acordo acerca de enunciados 
básicos, equivaleria isso a uma falha de linguagem como veículo de comunicação universal. 
Equivaleria a uma nova ‘babel’: a descoberta científica ver-se-ia reduzida ao absurdo. Nessa 
nova babel, o imponente edifício da ciência logo se transformaria em ruínas”6. O equívoco 
derivado da importação indevida da lógica de Popper está na base do edifício de Ferrajoli, 
que se poderia considerar um fracasso teórico. Mas um fracasso teórico produzido desde 
uma intuição genial e que demonstrou ser um sucesso político no plano ideológico. É no 
terreno ideológico que a obra merece ser criticada. Seu autor quis ser fundador de uma 
ideologia, que desde o subtítulo contém o sufixo ‘ismo’. Os ‘ismos’ não são teorias científicas, 
são antes instituições do imaginário social produzidas a partir de recepções parciais de 
filosofias, voltadas para a eficácia da ação política: são ideologias. As ideologias podem ser 
fontes de entusiasmo para grandes feitos, como também para formidáveis destruições. A 
gente se aproxima de obras de Filosofia, Arte e Religião através de uma hermenêutica do 
sagrado, que confia que lá se escrevem verdades, ainda que por linhas tortas. As ideologias 
exigem comportamento oposto: desconfiamos que as verdades que são ditas em linha reta 
ocultam verdades que não são ditas, das quais seus autores não são sempre conscientes. 
Precisamos de  alguma chave de compreensão para o trabalho de tradução, que Ricoeur 
qualifica como hermenêutica de suspeição7. Duas chaves mestras foram desenvolvidas 
no século 19, uma por Marx e outra por Freud, que inverteram a metafísica desconfiando 

5      Id. ibid. p. 92. 

6       Id. ibid. pp. 111-112.

7     Paul Ricoeur, Freud and philosophy – An essay on interpretation, Tradução de Denis Savage. New Haven, 
London: Yale University Press, 1970, p. 32. O filósofo fala de três mestres da suspeição, incluindo Nietzsche, 
mas o método de escavação deste pode ser considerado ‘desenvolvido’ pela psicanálise de Freud. 
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que as verdades não estavam lá no alto, onde se podia chegar subindo por alguma escada 
purificadora das aparências enganadoras e das ditas partes baixas da alma, mas enterradas 
em algum lugar não passível de conhecimento direto, que só denuncia sua existência por 
mensagens distorcidas que aparecem na superfície da alma individual ou social. Mas não 
parece frutífero tentar descobrir na obra o enigma decifrado por Marx, da ocultação da luta 
de classes e sua transformação em fetiche, na superfície social, como valor da mercadoria. 
Resta-nos explorar, se e como pudermos, a via proposta por Freud. Nossa hipótese é que a 
verdade oculta do garantismo estaria na manifestação de algo cuja descoberta aterrorizou 
Sigmund Freud: que não só os instintos de Vida, eróticos, podem sublimar-se, que também 
o instinto de Morte se sublima8. Interpretaremos a teoria garantista de Ferrajoli, em sua 
verdade profunda, como sublimação de um desejo de morte reprimido, que retorna 
distorcido e fantasiado de utopia progressista e democrática. 

II

O edifício teórico é sedutor porque parece ciência. Ferrajoli tenta convencer-nos, 
ou parece convencido, de que apenas deduziu diferentes recomendações práticas 
e opiniões políticas da matriz da presunção de inocência e de seus dez axiomas 
filhotes: A1: não haverá pena sem crime;   A2: não haverá crime sem lei;   A3: não 
haverá lei penal sem necessidade;   A4: não haverá necessidade sem dano;   A5: não 
haverá dano sem ação;   A6: não haverá ação sem culpa;   A7: não haverá culpa sem 
juízo;   A8: não haverá juízo sem acusação;   A9: não haverá acusação sem prova;   
A10: não haverá prova sem defesa (DR, p. 91). Mas a presunção de inocência não 
é um fundamento sólido para esse edifício. A presunção de inocência é apenas um 
“primeiro acordo no campo do preferível”, segundo paráfrase de Perelman9 para a 

8      Paul Ricoeur, op. Cit. p. 302. A descoberta de um ‘desejo de morte’ numa teoria precisaria desenvolver 
a chave de compreensão, o que não se pode sequer começar, nem mesmo telegraficamente, no limite deste 
ensaio. A referência à interpretação filosófica de Freud por Ricoeur não supre essa lacuna, mas ao menos indica 
fonte confiável para tema difícil, que envolve as noções de narcisismo e de sublimação, que Freud empregou de 
modo consistente, como melodia de fundo, mas não completamente refletido numa teoria.  

9      Chaim Perelman, Tratado da argumentação. A nova retórica. Tradução de Maria Ermantina de Almeida 
Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 95.  
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noção aristotélica de tópos, não é um fundamento (alicerce ou chão, ground, Grund, 
árche, no sentido aristotélico de primeiro termo de uma cadeia lógica de deduções, 
mas também o elemento governativo, fundacional, princípio a que podemos retornar 
quando a cidade se desfigura em outra politéia). A elevação dessa noção à condição 
de fundamento opera-se com certa má-consciência. Porque ninguém consegue 
deduzir desse alegado primeiro termo algo como o A3 (não haverá lei penal sem 
necessidade). O edifício teórico desaba e se revela pura arbitrariedade assim que 
perguntarmos: Quem tem legitimidade para dizer que qualidade e quantidade 
de pena são necessárias? O construtor não consegue deduzir sua resposta do 
fundamento da presunção de inocência. Desconfiamos, então, que uma construção 
ideológica nos empurra outras verdades, de contrabando, sem que seu construtor 
tenha completa consciência. Para descobrir que verdades são estas, precisamos 
propor um fundamento verdadeiro, reprimido e oculto na teoria garantista. 

Partindo da discussão do A-3, propomos por hipótese que existe um fundamento 
legítimo do qual poderia ser deduzida uma resposta para a pergunta ‘quem diz o que é 
necessário?’ A Soberania do Povo pode ser abusada ideologicamente, mas ainda assim 
é um fundamento legítimo para a política moderna, porque ocupa o lugar vazio das 
noções de Deus ou da ordem natural das coisas, que nos antigos regimes faziam com 
que os peões obedecessem a tudo que lhes comandavam reis e rainhas. As ideologias, 
quando existiam, tinha função marginal nesse processo tradicional de legitimação. Uma 
vez quebradas essas tradições, elas são essenciais como fontes de legitimação do poder 
político, e não podem deixar de existir. O que podemos fazer é destruí-las, pelas armas 
da crítica, se e quando as ideologias se revelam destrutivas. Bom começo de crítica será 
procurar pela noção de soberania na teoria do garantismo. 

Precisaremos enfrentar o livro todo para descobrir que o problema da Soberania não 
existe. Diz o autor que simplesmente “sucedeu … na cultura jurídica que … a soberania 
popular é assumida como um fato destituído de maiores implicações para os fins do 
direito público interno” (DR, p. 863).  
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Ferrajoli declara-se devedor do pensamento de Karl Popper desde o início, em sua 
peculiar teoria da prova, até o final quando emprega no modo popperiano a palavra 
holismos. Mas ao contrário do que se passa na teoria garantista da prova, na dispensa da 
soberania o empréstimo é legítimo. Popper dispensou a soberania como um erro derivado 
de uma confusão inicial de Platão: quando o filósofo ateniense perguntou “quem deve 
governar?”, teria partido do começo errado, pois no desenvolvimento não conseguimos 
evitar o paradoxo da democracia, de que a maioria pode escolher um tirano que ponha a 
perder a democracia. Para Popper a pergunta certa seria esta: como se podem organizar as 
instituições políticas de tal modo que governantes ruins ou incompetentes não consigam causar 
maiores estragos?10. Popper recomenda uma teoria do controle democrático (do tipo 
checks and balances) que conseguiria evitar o paradoxo da soberania. Mas ela só parece 
funcionar onde existe a força de uma tradição democrático-liberal. Porque onde a maioria 
põe a perder, pela democracia, a democracia, “esta experiência triste só irá revelar que não 
existe método infalível de evitar a tirania”?11 Popper termina por reduzir a teoria política 
a uma espécie de “engenharia social” de varejo (piecemeal), algo inofensivo onde existem 
tradições que assegurem que “as instituições não serão facilmente destruídas por aqueles 
que estiverem no poder”12, mas  insuficiente onde essas tradições não existem. Popper 
varre para baixo do tapete os paradoxos da soberania, da democracia e da liberdade, mas 
a própria formulação de Popper contém o tema da soberania que ele dispensou, porque a 
soberania retorna assim que perguntamos ‘a quem’ os governantes ruins poderão causar 
estragos, e ‘quem decide o que são estragos’. Tal como em sua fonte, em Ferrajoli o dilema 
da soberania também retorna, com uma diferença essencial. Porque Popper dispensou 
a soberania em favor de algo bom, uma democracia liberal. Mas Ferrajoli a dispensa em 
favor de uma utopia potencialmente totalitária. O retorno da soberania em Ferrajoli é um 
tipo de retorno violento do fundamento reprimido. 

10      Karl Popper, The open society and its enemies. Vol. I. The Spell of Plato. 2ª ed. London: Routledge & Kegan 
Paul, 1952, p. 121.

11     Id ibid. p. 125.

12     Id ibid. p. 124.
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Combinando livremente os métodos da escola de Pierre Nora de “lugares de memória” 
e o método de Freud de interpretação da memória coletiva, por analogia com a neurose 
individual, propomos dois desenhos para visualizar esse enigma, admitindo por hipótese 
que a Inglaterra sublimou com sucesso a morte do Deus visível e o substituiu pelo Deus 
invisível da Soberania popular, tradição exportada com sucesso para os Estados Unidos. 
Mas essa sublimação feliz não aconteceu no Continente. Para demonstrar a diferença, 
vejamos dois símbolos de memória coletiva.

The jury of my peers 

Ernst Kantorowicz, em seu interessante estudo sobre teologia política medieval, Os dois 
corpos do rei, analisa vários símbolos, desde efígies e moedas até cerimônias fúnebres, 
para descobrir como a Inglaterra fixou, diferentemente do Continente, uma teoria dos 
dois corpos do rei (corpo físico-natural e corpo místico-político) e como a influência 
recíproca da teologia no direito e do direito na teologia contribuiu para que o problema 
da sucessão real resultasse na ideia de que o rei morto não morria, ele vivia no Parlamento. 
“A partir de fatores históricos dados a todas as nações europeias […] foi, entretanto, 
apenas na Inglaterra que se desenvolveu uma teoria política ou legal consistente sobre 
os ‘dois Corpos do Rei’”. Nesse desenvolvimento, a justiça do rei vivia no parlamento 
e assim vivia no seio do povo. “Por representação, o Parlamento era o ‘corpo político’ 
vivo do reino”13. Daí resulta naturalmente que no direito norte-americano os julgamentos 
sejam anunciados pelo nome do soberano: The People x Nome do Acusado. Ali o espírito 
de quem morreu está vivo no júri, o morto não será jamais apenas um ‘ofendido’. Nessa 
solenidade será naturalmente sacrílego chamar o acusado de vítima.

O desenvolvimento da teoria dos dois corpos do rei forjou um símbolo de memória 
presente e vivo na tradição. Ao contrário disso, nossa memória coletiva registra um 
trauma, e não a sublimação feliz da comunhão de justiça e povo que se renova em toda 

13       Ernst H Kantorowicz, Os dois corpos do rei: Um estudo de teologia política medieval. Tradução de Cid Knipel 
Moreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 268-9.
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solenidade de abertura do júri. Não podemos mudar de tradição como quem muda de 
roupa, mas podemos conhecer nossos traumas para impedir que eles forjem monstros 
quando deixados livres e soltos. O Continente não desenvolveu uma teoria dos “dois 
corpos” do rei e assim não sublimou com sucesso a morte de Deus. Aqui o lugar 
desocupado da soberania popular se fez facilmente usurpável por algum profeta ou líder 
carismático. Assim nasceram os Césares modernos - Robespierre, Hitler e Stalin.

O pelourinho

O símbolo característico da justiça do rei continental não tem a sonoridade (nem a razão, 
lógos) da palavra:“The people”. É um símbolo físico e mudo. “O pelourinho, um símbolo da 
justiça e da autoridade real, erguia-se no centro da maior parte das cidades portuguesas 
do século XVI. […] Sua localização, no centro da comunidade, ilustrava a crença 
ibérica de que a administração da justiça era o atributo mais importante do governo. 
Portugueses e espanhóis dos séculos XVI e XVII achavam que a administração imparcial 
da lei e o desempenho honesto do dever público asseguravam o bem-estar e o progresso 
do reino; inversamente, o embaimento da justiça por funcionários avarentos ou grupos e 
indivíduos poderosos trazia a ruína e provocava a retaliação divina”14. 

Esse símbolo continental da autoridade da justiça permite não apenas que se esqueça do 
povo, como também que se esqueça da vítima. Permite também que o lugar sagrado da 
vítima, posto para baixo do tapete, seja tão usurpado quanto é usurpada a soberania do 
povo. O pelourinho é erguido por ordem do rei, que impõe a (dura) lei. Esse pelourinho 
aparece cercado pelo povo, que assiste ao espetáculo da justiça real em absoluta anarquia. 
O povo que deveria ser soberano (em comunhão com seu rei no parlamento) aqui 
é apenas turba que reclama algo que deveria parecer natural, mas é associado ao mal: 
vingança (ou castigo, ou retribuição). Vejamos algumas associações possíveis nessa 
imagem de memória coletiva. O pelourinho pode ser fisicamente associado à cruz. Na 

14       Stuart B. Schwartz, Burocracia e Sociedade no Brasil Colonial – A Suprema Corte da Bahia e seus Juízes: 1609-
1751. Tradução Maria Helena Pires Martins. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 3. 
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‘cruz da justiça’ parece estar dependurado o réu, acossado pelo povo vingador e pela lei 
absolutista do rei (o promotor de justiça, na origem, era procurador do rei). Não fica difícil 
a quem tenha essa imagem gravada no inconsciente querer andar do lado ensolarado da 
rua, longe do rei, mas aqui isso quer dizer igualmente longe do povo, visto como turba 
sanguinária e irracional. Então não é incompreensível que uma teoria promova uma 
ideia supostamente humanitária de que a missão primordial de um juiz justo não é a de 
alcançar a justiça, mas unicamente a de resgatar o acusado desse cenário de aflições. Esse é 
o imaginário inconsciente da teoria do garantismo penal de Luigi Ferrajoli, autor rico para 
ser traduzido através de uma hermenêutica de suspeição, porque é um ideólogo sincero 
que conduz esse imaginário até o paroxismo em que se mostra imoral e irresponsável. 

III

A invenção mais notável de Luigi Ferrajoli é sua peculiar fundamentação para a 
necessidade da  pena. Ferrajoli imagina que conseguirá superar alegados erros das 
filosofias de Kant e Hegel nesse tópico: “inobstante a autoridade de Kant e de Hegel” no 
que diz respeito ao A3 o pensamento deles significaria apenas “sobrevivência de antigas 
crenças mágicas que derivam de uma confusão entre direito e natureza” (DR, p. 237). 

Para Ferrajoli, a dialética hegeliana seria “veste teórica a uma tal superstição consentindo 
de conceber como ‘lógica’ a circunstância de um fato poder negar um outro fato” 
(DR, p. 238). Mas Hegel é dispensado com muita facilidade, pois a pena criminal 
para Hegel nunca foi pensada como um fato negando outro fato: o que se eleva a um 
plano de universalidade, na pena criminal enquanto retribuição, é a violação em sua 
particularidade, que seria a vingança. Não existe um fato que traga de volta a vida de 
quem morreu, o que pode existir é reparação. A pena é uma reparação universal, porque 
a vingança seria outra violação da lei, e repetiria a violação ao infinito. 

Mais interessante é o modo como Ferrajoli dispensa Kant. Ferrajoli alega que o filósofo 
teria sido inconsistente consigo mesmo, por confundir direito e moral. Mas talvez ninguém 
tenha mais consistente e radicalmente separado moralidade e legalidade do que Kant. 
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De diferentes tradições, ouvem-se críticas a um Kant ímpio e desavergonhado em suas 
deduções na doutrina do direito, como, por exemplo, do casamento, que seria um contrato 
para uso recíproco da sexualidade dos contratantes. Kant conhecia Beccaria, a quem 
dispensou com indignação como um sofista, e viu na natureza da pena como retribuição 
sua única fundamentação possível, porque qualquer medida para prevenir algo no futuro 
violaria a Lei Moral (com letra maiúscula) que ele formulou: não se deve instrumentalizar os 
outros, não se deve tratar os outros como simples meio. Ao receber uma pena para prevenir 
crimes futuros, próprios ou alheios, o criminoso seria instrumentalizado como meio, e não 
tratado em sua dignidade humana como um fim em si.

Em favor de Kant e de Hegel, é possível sustentar que a retribuição é pelo menos mais 
natural, menos artificial do que a mera utilidade. A prevenção utilitária será sempre 
arbitrária, um tipo de ciência que não por acaso termina abrindo mão da pena para 
entregá-la a outra ciência, a medicina. A retribuição opera para o passado e o passado 
é certo, não é uma conjectura científica. Por isso também o fundamento retributivo é 
mais democrático e envolve uma capacidade de ajuizar os fatos que movimenta um 
tipo de razão cotidiana que pode ser definida como bom-senso, distribuído igualmente 
a todos. Exigindo conhecimento do futuro, a base da prevenção é aristocrática, pois 
apenas alguns possuem tal ciência. O utilitarismo como único guia de um sistema de 
penas deixa necessariamente um déficit de justiça nos crimes contra a vida. Por que 
prevenir alguém, por exemplo, que matou pai e mãe pela herança, se não poderá matar 
pai e mãe duas vezes?

Ferrajoli alega que deduziu a necessidade da pena da presunção de inocência, mas 
demonstra aqui ter inventado seu próprio fundamento. Porque Ferrajoli dispensa Kant 
e o princípio retributivo, mas aplica Kant só quando quer dispensar o utilitarismo 
da prevenção. Já passou da hora de decretar-se que no direito penal ninguém deveria 
servir de exemplo para ninguém, apenas ser punido pelo que fez. Mas a validade do que 
Ferrajoli escreve desaparece, porque depois de concluir que só se pode punir ou em razão 
do passado ou em relação ao futuro, Ferrajoli insiste no utilitarismo da pena. Ferrajoli 
quer andar do lado ensolarado da rua, onde a justiça é só Bondade. Seu utilitarismo do 
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bem fundamenta a pena em sua existência e quantidade na necessidade de salvar a pele 
do criminoso de outras formas, não judiciais, de retribuição.

A inconsistência lógica revela-se injustiça. Uma família íntegra e que espera justiça 
das autoridades, resignando-se a não cometer a injustiça inerente a qualquer tipo de 
vingança, ao perder um filho se veria, segundo os termos da formulação de Ferrajoli, 
jogada junto com a poeira da soberania para baixo do tapete. Nesse caso se poderia provar, 
até cientificamente, que não haveria retribuição popular difusa sobre o corpo do acusado. 
Mas generalizando como fato certo essa hipótese, o garantismo dispensa o criminoso de 
pena, porque supostamente estaria ausente seu fundamento de necessidade. A solução 
não supera filosofia nenhuma, é uma invenção extravagante de Ferrajoli que quando bem 
lida e compreendida revela-se imoral.  

Num resquício de autocensura Ferrajoli tenta convencer-nos, ou a si próprio, de que 
esse utilitarismo do bem não é incompatível com a Lei Moral de Kant. Vale a pena ler 
o argumento: 

“Nesta perspectiva a pena ‘mínima necessária’ de que falavam os iluministas – 
compreendido ‘pena’ no sentido genérico de reação aflitiva a uma ofensa – não é apenas 
um meio, constituindo, ela própria, um fim, qual seja, aquele da minimização da reação 
violenta ao delito” (DR, p.309).

Mas ao rejeitar a prevenção, o garantismo não instrumentaliza o criminoso, porque seu 
utilitarismo do suposto Bem instrumentaliza a vítima.

O microcosmo de Ferrajoli é o espaço limitado da sala de audiências. O povo não entra 
nesse espaço, e no crime contra a vida não pode mesmo comparecer, pois está morto e só 
poderia aparecer representado. Mas representação é algo que está ligado ao fenômeno da 
invisibilidade, algo que só pode ser visto com o olho da alma. Para o sensualismo mítico 
vigora o provérbio de sabedoria popular: ‘Quem não é visto não é lembrado’. Que o A3 
de Ferrajoli possa traduzir-se nesse provérbio é significativo.
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O silêncio sobre crimes contra a vida, em obra tão rica em exemplos, é outro modo de 
autocensura do autor, porque na utopia (ou pesadelo) garantista, só deverá vigorar a 
prevenção ferrajoliana, que nas palavras de seu sofisticado inventor significa:

“prevenção, mais do que dos delitos, de um outro tipo de mal, antitético ao delito, 
que normalmente é negligenciado tanto pelas doutrinas justificacionistas como pelas 
abolicionistas. Este outro mal é a maior reação – informal, selvagem, espontânea, 
arbitrária, punitiva mas não penal – que na ausência das penas poderia advir da parte do 
ofendido ou de forças sociais ou institucionais solidárias a ela. É o impedimento deste 
mal, do qual seria vítima o réu […] que representa, eu acredito, o segundo e fundamental 
objetivo justificante do direito penal.” (DR, p. 309).

No garantismo, o réu torna-se a vítima resgatada da ‘aflição’ que lhe poderia ser aplicada 
pelo povo. A retina de Ferrajoli não enxerga além do limite de sua sala de audiências e se 
compadece do sofrimento do réu, mas não vê que existe uma diferença entre sofrimento 
justificado e sofrimento injustamente sofrido. Quem não enxerga diferença tão elementar, 
poderá entender alguma coisa de justiça? 

IV

A partir da discussão do fundamento da pena, podemos retomar o equívoco fundamental 
de Norberto Bobbio. O garantismo não é iluminista em filosofia, nem liberal em política, 
mas versão contemporânea do ‘romantismo político’ que nasceu no final do século 18 
na Alemanha. Mais do que uma escola de filosofia, esse romantismo é uma atitude, 
que se declarou inicialmente revolucionária, mas que combina todo tipo de mística e 
noções gnósticas. O clássico nesse tema é Romantismo político, obra excelente, ainda 
que pouco conhecida, do filósofo Carl Schmitt15. Hannah Arendt situou historicamente 
esse romantismo político alemão entre os movimentos espirituais que semearam o 
totalitarismo e o terror modernos. O movimento retornou à voga na Alemanha por volta 

15     Carl Schmitt, Political romanticism. Tradução de Guy Oakes. Cambridge, London, MIT Press, 1986. 71. 
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da Primeira Guerra Mundial, quando se tornaram moda filosofias da morte16 e opiniões 
tão novas e fascinantes, quanto frívolas e irresponsáveis, de literatos que prepararam a 
“mentalidade geral dos acadêmicos alemães”, que provaram, mais de uma vez, não existir 
ideologia que deixarão de abraçar de bom grado, contanto que a única realidade – que 
mesmo um romântico não pode se dar ao luxo de dispensar – esteja em risco: a realidade 
de suas posições”17. 

Estabelecida a sua genealogia, podemos começar a interpretar a ideologia garantista 
em sua essência, como ladainha “longa” e “patética”, que ocupa o lugar das religiões. 
O fundamento reprimido da Soberania do Povo retorna no garantismo como o Deus 
duplicado das religiões gnósticas. A partir do clássico de Hans Jonas18, podemos 
compreender a essência dessas religiões como resposta existencial à experiência do terror 
cósmico decorrente de um choque cultural representado pelo avanço do helenismo rumo 
ao Oriente. O trauma político é a conquista do Oriente por Alexandre (334-323 a.C). 
Antes de Alexandre, a cultura grega clássica era cultura de uma pólis integrada. A luta 
de Sócrates e Platão para substituirem a tradição religiosa, substrato sagrado da ordem 
harmoniosa da pólis, pela epistéme, foi uma resposta ao desafio proposto pelo movimento 
dos sofistas, conhecido como ilustração grega (séc 5 a.C.), que quebrou a tradição, 
relativizando o caráter sagrado das normas, desmascarando-as como meras convenções 
até o limite de um realismo bruto, que identificava a justiça ao poder, na proposição do 
sofista Trasímaco, retratado em diálogo com Sócrates na República. O paradoxo da luta 
de Sócrates e Platão é que o recurso à razão em substituição à religião traz consigo o 
germe de destruição daquela tradição: o ingresso na pólis do homem privado. Junte-se 
à ilustração sofista o desenvolvimento de uma civilização urbana e chegaremos à fase 
do helenismo  como cultura secular cosmopolita. Nesse período (300 a.C.-séc1 d.C.) 
o espírito grego foi representado pelas grandes escolas. A Academia já se encontrava 

16      Hannah Arendt, The origins of totalitarianism. San Diego, New York, London: Harcourt Brace & Company, 
p. 173.

17      Id ibid. p. 168.

18      Hans Jonas, The gnostic religion: The message of the alien God and the beginnings of Christianity. 3ª ed. 
Boston: Beacon Press, 2001 [adiante referido pela abreviação GR, seguida da página citada].
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em franca decadência, entregue a epígonos sem relevância, desde que Aristóteles, 
após a morte de Platão (348/7 a.C.) foi rechaçado em favor de um sobrinho de Platão, 
Espeusipo, na sua direção19. 

Do ponto de vista das novas gerações, praticamente nada havia a construir depois 
de Platão e Aristóteles: restava viver a filosofia, experiência existencial que explica o 
surgimento das escolas de Epicuro e dos estoicos. Mas a teoria grega dominante nesse 
primeiro helenismo ainda tinha um forte apelo de  ‘pertencimento’, não mais nos limites 
da pólis, mas do mundo. Concebia-se o cosmos agora como “a verdadeira e grande pólis 
de todos”.

O terceiro período do helenismo é caracterizado pelo retorno à religião. Não uma volta 
à tradição grega original, que já se quebrara tanto pela ilustração sofística como pela 
expansão dos limites da pólis. Esse retorno à religião se produzirá sob influência de forças 
espirituais contrárias ao espírito grego e modificará o sentido que o indivíduo dava ao seu 
‘estar no mundo’, a concepção que tinha do ‘cosmos’. 

A expansão de Alexandre para o Oriente leva consigo a ideia de que ser cidadão grego 
já não será privilégio do bom nascimento. Ser grego será algo que pode ser adquirido 
por assimilação, exigirá aprender a língua, apropriar a herança cultural grega. Mas é 
evidente que um processo de aculturação como esse não será inocente. A helenização do 
Oriente foi um processo que se fez sob compromissos e reciprocidade. O resultado mais 
importante do trauma da sujeição política é que as religiões orientais, perdendo a função 
política de estruturação de suas sociedades, como que pairam no ar, isto é, tornam-se 
apenas religiões, no sentido moderno da palavra. Pairando no ar, elas simultaneamente 
se abstraem dos modos de vida tradicionais, mas se fortalecem como religiões, e sentirão 
necessidade de se construírem como teologias.

19       Werner Jaeger. Aristóteles: Bases para la historia de su desarrollo intelectual. Tradução de José Gaos. 
México: Fondo de Cultura Económica, 1946, pp. 132, 357. 
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Possivelmente a melhor analogia para compreender esse encontro das religiões orientais 
com o lógos grego será a do desenvolvimento de uma neurose individual, de trauma-
latência-retorno do reprimido.

Inicialmente poderosas, as forças espirituais do Oriente – o monoteísmo judaico, a 
astrologia babilônica e o dualismo iraniano – calaram-se numa espécie de latência. O lógos 
grego encontrou um pensamento oriental  não-conceitual, rígido, ainda exposto sob forma 
de mitos e ritos. Mas a imposição do lógos grego esteve longe de ser apenas uma ditadura de 
força. Desde que esse lógos continha em germe a universalidade ele foi também libertador. 
O Oriente não foi apenas ‘matéria morta’ para a ‘forma grega’. Lentamente os ‘instrumentos’ 
proporcionados pelo lógos grego libertam os modos tradicionais de pensamento, que vão 
encontrando uma forma lógica de expressão, para renascerem  numa espécie de contra-
ataque oriental. Resultam desse movimento teologias que nascem da experiência  de 
indivíduos que não pertencem mais à polis e não acreditam que pertencem a um mundo 
concebido como “a grande pólis de todos”, pois a  sujeição política ao grego, em última 
instância estrangeiro, não permite a concepção de um ‘cosmos-políteis‘ (cidadão do mundo). 
É esse caldo de cultura que produz o gnosticismo.

O indivíduo gnóstico percebe-se como alguém que foi jogado no mundo e não 
encontra razão de ser porque não pertence a nada: seu sentimento é de terror cósmico. 
Geworfenheit, a principal característica do Dasein de Heidegger, é um termo que deriva 
dessa experiência gnóstica (GR, p. 335). O mundo no qual o indivíduo foi jogado não é 
mais um cosmos bem ordenado, é ao contrário um cosmos opressor, que não tem sentido 
nem razão, cuja ordem é pautada pela ‘ignorância’. Nesse cosmos opressor o indivíduo 
precisa de salvação. As religiões gnósticas podem ser definidas pelo critério comum de 
serem religiões dualistas, transcendentes e de salvação. O caminho da salvação chama-se 
Gnosis, em oposição à ignorância que regula a ordem cósmica do mundo opressor.

Os gnósticos foram calados à força e marginalizados. E impropérios contra suas heresias 
partem de duas tradições: da cultura grega e da nascente tradição católica, que logo tratou 
de excomungá-los, pois seriam arrogantes, irresponsáveis, inventivos, dissolutos, ímpios, 
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hereges, covardes! Esses gnósticos precisariam ser instruídos sobre as belezas do cosmos, 
se é que em sua arrogância admitem tal coisa! (Plotino, em GR, p. 253). ‘Não passa um 
dia sem que um deles invente algo novo!’ registra uma fonte da Patrística (Irenaeus, em 
GR, p.42).

 O que une essas duas tradições em violento combate?

Se do lado dos gregos, o a-cosmismo gnóstico é visto com certo desprezo como 
‘curiosidade’ e arrogância, o combate da Igreja não é tão compreensível, pois afinal o 
Cristianismo também tem sua própria tendência a-cósmica, pois o Reino de Deus não 
é deste mundo. Incomodará contudo à nascente Igreja o dualismo gnóstico. Harnack, 
clássico estudioso de Marcião, propôs a tese de que o Catolicismo se construiu em 
oposição a Marcião20. Para combater o gnosticismo a Igreja se concentrará na doutrina 
bíblica da Criação, incompatível com o dualismo gnóstico, pois Deus criou todas as coisas 
e disse ‘isso é bom’. O apóstolo Paulo insistia em que Deus é bom e justo. É evidente que 
justificar o mal fica mais difícil para a teologia da Igreja, que precisará de esforços teóricos 
e alguma  dialética mais elaborada do que a simplificada fórmula dualista de separar 
radicalmente as fontes do bem e as origens do mal.

O Deus gnóstico da salvação é um deus estrangeiro que não participa da criação, logo 
não é responsável. Mas o a-cosmismo gnóstico não significa negação de que exista um 
cosmos, uma ordem, ele é antes manifestação de repugnância pela ordem desse cosmos. 
O cosmos belo e racional dos gregos é substituído pela heimarméne, um destino cósmico 
opressivo:  “a vastidão, o poder, e a perfeição do cosmos não evocam mais contemplação 
e imitação, mas revolta e aversão” (GR, p. 253).

Misturando elementos gregos com religiões orientais, os gnósticos produzirão sistemas de 
pensamento construídos de “empréstimos” e “alegorias” (o que hoje fazemos pela colagem 

20      Hans Blumenberg, The legitimacy of the modern age. Tradução de Robert Wallace. Cambridge, MA; 
London: MIT Press, 1983, p. 131.
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de citações) que não guardam compromisso com a tradição original. Os sistemas gnósticos 
dão vazão a um tipo de revolta existencial contra a falta de pertencimento. Todos eles têm 
em comum a rebeldia. Seus argumentos mítico-filosóficos dão forma a essa rebeldia pelo 
choque, inversão de sinais e valores. Como essa resposta provém de terror cósmico pela falta 
de pertencimento do indivíduo, os sistemas serão obras idiossincráticas de cada gnóstico 
(por isso são recriminados como ‘inventivos’). Os sistemas gnósticos, de modo consistente, 
pregam ‘autonomia absoluta da moralidade individual’ e ‘soberania do espírito’. Mas ainda 
que sejam criações idiossincráticas, os gnósticos possuem os seguintes traços comuns: (1) 
Dualismo radical governa as relações de Deus com o mundo. A divindade é absolutamente 
de outro mundo, alheia e estrangeira a este mundo. (2) A salvação individual consiste no 
“conhecimento” (gnosis) dessa divindade estrangeira. (3) A-cosmismo, ou seja, absoluta 
irresponsabilidade em relação ao cosmos, pois ele foi criado por poderes “subalternos”. O 
cosmos é uma “vasta prisão, governada tiranicamente”. (4) Apesar de ser “a-cósmica”, toda 
religião gnóstica reconhece que existe no mundo uma ordem, mas uma ordem inferior, 
porque governada pela Justiça, não pela Caridade. É uma ordem vingativa. (5) Essa visão 
do cosmos é eminentemente prática e acarreta dois tipos de atitude no mundo: ascética 
ou libertina. A Lei do mundo inferior não obriga um gnóstico: “no geral a moralidade 
gnóstica é marcada pela hostilidade em relação ao mundo e desprezo por todos os vínculos 
mundanos”, de modo que um gnóstico pode tudo, não está obrigado a nada, ou por outro 
lado tenta manter-se o mais possível distante de “contaminação” pelo nosso cosmos (da Lei, 
da Justiça, etc.).

O estudo do gnosticismo é fascinante porque em geral suas narrativas são fantásticas 
alternativas à doutrina bíblica da Criação, com os elementos alegóricos mais 
impressionantes e inesperados. Platão também recorreu a alegorias e mitos, mas o uso 
gnóstico da alegoria é peculiar. Em Platão é um apelo à autoridade do mito, que dava 
caráter sagrado à  tradição, quando o argumento racional já não se mostra suficiente. 
Platão não consegue provar apenas com razões, por exemplo, que entre sofrer o mal ou 
praticá-lo a pessoa decente escolherá sofrê-lo, porque ninguém consegue provar essa 
fórmula apenas racionalmente. O gnóstico usa a alegoria como prova de uma verdade 
mais profunda encontrada através de um procedimento do tipo do desmascaramento. 
Faz parte desse método a reversão de papeis entre bem e mal, sublime e abjeto, piedoso e 
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ímpio, o bendito e o amaldiçoado. “A entonação rebelde desse tipo de alegoria não pode 
ser desconsiderada, até porque ela é um dos sinais que marcará a posição revolucionária 
do gnosticismo na cultura clássica tardia” (GR, p. 93).

Os evangelhos gnósticos são criados para uso esotérico, limitado aos iniciados de 
sua comunidade, ou para fins exotéricos, como religiões de massas. Dentre os que 
fundaram religiões, o gnóstico mais interessante foi Marcião, a quem nos dedicaremos 
mais detidamente, porque é o sistema de teologia que ressuscita no garantismo penal 
de Luigi Ferrajoli.

Marcião (em grego Markíon) pregou na Ásia Menor, na região de Sinob, província de 
Pontus, e nasceu perto do fim do 1º século d.C. ou a.D.21  Identificando-se em parte com 
o apóstolo Paulo, Marcião divergiu de Paulo por rejeitar a ideia de o mesmo Deus ser 
bom e justo, em favor do dualismo oriental. Ainda que contrariamente aos gnósticos 
Marcião reserve a salvação à fé e não ao conhecimento (gnosis), o que levou o clássico 
estudioso de Marcião, Harnack, a não considerá-lo gnóstico, na essência sua teologia é 
um evangelho dualista, transcendente e de salvação. Ele busca resolver o problema de 
‘que fazer com o Antigo Testamento’ e elabora o primeiro cânone do Cristianismo em 
livro chamado “Antíteses” (como a maior parte dos escritos gnósticos, perdido, do qual 
se tem notícia por citações na literatura patrística).

Para Marcião, o Antigo Testamento era a Revelação do Deus da criação que se pronuncia 
como Lei. O Deus que se revelou em Cristo é um deus estrangeiro que é todo Bondade. 
Esse deus é estrangeiro porque ele não tem responsabilidade nenhuma na criação, 
e o cosmos que se regula pela justiça não é sua obra. Daí porque a bondade moral do 
indivíduo neste mundo (no cosmos) é totalmente irrelevante para sua salvação, que será 
obra do Deus estrangeiro e como tal um ato de pura graça (GR, p. 143).

21      Kurt Rudolph, Gnosis: The nature and history of Gnosticism. Translation by Robert McLachlan Wilson. 

New York: Harper & Row, 1987, p. 313.
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A ética mundana do marcionitismo é ao mesmo tempo libertina e ascética. Por um lado, 
por dedicar-se à sua salvação através da fé no deus estrangeiro, o marcionita não tem 
responsabilidade nenhuma por este mundo e não deve obediência a suas leis. Ele precisa, 
aliás, manter-se o mais distante possível, não se contaminando pelo cosmos, de modo 
que suas relações com este mundo devem ser reduzidas ao mínimo. 

Marcião crê que seguir as leis do deus menor da criação equivale a “promover a causa 
do criador”, mas como ele não é o salvador, um marcionita deve abster-se de tudo que 
foi criado, para melhor vexar o deus da criação (GR, p. 144). O ascetismo de Marcião é 
diferente do que será praticado mais tarde nos monastérios cristãos, porque não busca 
a santificação da existência humana, ele é “essencialmente negativo em sua concepção, é 
fruto da revolta gnóstica contra o cosmos” (GR, p. 145).

De tudo que há de chocante e perigoso no garantismo de Ferrajoli, sua característica 
essencial – a  inversão de culpa que passa a recair na pessoa da vítima, em nome da 
redenção do réu, examinada na discussão do ‘A3’ – é idêntica à inversão praticada pelos 
revolucionários gnósticos. Foi formulada no Evangelho de Marcião como  alegoria da 
redenção de Caim.

A redenção de Caim

Vale transcrever duas passagens um pouco longas, que apresentam a alegoria de Caim 
(em Kurt Rudolph, porque é mais detalhada) e sua interpretação por Hans Jonas. 
Rudolph escreve sobre o Evangelho de Marcião:

“O ponto essencial da sua teologia é a antítese absoluta entre o Deus da lei e o Deus da 
salvação. O primeiro é o Deus do Antigo Testamento, que criou o mundo, e que o governa 
com o máximo rigor da lei, que é baseada na retaliação; ele é “justo” mas não conhece 
perdão nem bondade. Ele é por isso imperfeito e desprezível, e o mesmo é verdadeiro a 
respeito de sua criação. Em contraste com ele surge o deus que é “bom” e “estranho” e 
permanece desconhecido, residindo em seu próprio céu muito acima do deus menor da 
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criação. Sua essência é feita de bondade perfeita e de perdão; em outros aspectos ele não 
pode ser definido nem de modo aproximado, porque nossa limitação humana é incapaz 
disso. Mas é em face desse pano de fundo que a limitação e a imperfeição do Deus da 
criação se manifestam mais claramente. Marcião viu na descrição desses contrastes uma 
de suas principais preocupações, e tentou descrevê-los a partir da Bíblia num de seus 
tratados chamado ‘Antíteses’, em que aparece o contraste das revelações, completamente 
distintas em sua orientação, do Novo Testamento em relação ao Velho Testamento. 
Apenas aquela do Novo Testamento é a revelação do ‘Deus estrangeiro’: que enviou seu 
filho Jesus, para salvar os homens do mundo de desesperança e miséria. O corpo que 
Jesus possuiu era apenas um ‘fantasma’ (sem o qual seu ingresso no mundo perverso teria 
sido impossível), mas nesse corpo Jesus  sofreu a morte na cruz que o Deus da criação 
ordenou para Ele sem O conhecer. Antes de retornar ao Pai, Jesus desceu até o Hades, 
para realizar lá, também, seu trabalho de salvação. É formidável observar que aqueles que 
foram redimidos por Ele pertencem aos que foram condenados no Velho Testamento, 
como Caim, os Sodomitas,   os Egípcios, e todos os Gentios, ao passo que os ‘justos’ 
da história judaica da salvação ficaram no Hades [ref.   Irenaeus, Adv. Haer. 127,3]. O 
trabalho de Cristo é compreendido por Marcião […] primordialmente como ‘redenção’, 
como o resgate de uma dívida, em contraste com o código criminal que é obra de justiça 
do criador”22.

Sobre a alegoria da redenção de Caim em Marcião, Hans Jonas escreve:

“Essa opção pelo ‘outro’ lado, pelos tradicionalmente infames, é um método herético 
muito mais sério do que apenas tomar sentimentalmente o partido dos excluídos 
[ Jonas usa a expressão underdog, MA],  como também não é mera indulgência ou 
liberdade especulativa. É óbvio que a alegoria, normalmente respeitável como modo 
de harmonização [de um argumento racional, MA], é aqui usada como estandarte de 
bravatas do inconformismo. Talvez não devêssemos falar nesse caso de alegoria, mas de 
um tipo de polêmica, ou seja, não de uma exegese do texto original, mas de sua recriação 

22      Kurt Rudolph, op. cit. p. 315.
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tendenciosa. É certo que os gnósticos nesses casos quase nunca reivindicaram apresentar 
o sentido correto do original, se por ‘correto’ se compreende o sentido intencionado pelo 
seu autor – porque viam esse autor, direta ou indiretamente, como seu maior adversário, 
[esse autor era ninguém menos que] o obscuro deus da criação. Sua reivindicação 
implícita foi sempre a de que esse autor cego tinha embutido, sem saber, algo de verdade 
na sua versão parcial das coisas, e que essa verdade poderia ser retirada de lá pondo o 
sentido intencionado pelo autor de cabeça para baixo.  A figura de Caim, que deu origem 
à denominação de uma seita (a dos Cainitas, como se vê em Iren. I, 31.2) é apenas o 
exemplo mais proeminente do modo de operar desse método” (GR, p.95).

Impressiona que a alegoria mais agressiva do gnosticismo, a redenção de Caim, possa 
voltar em nosso tempo pós-ilustrado e pós-metafísico. Por recorrer a essa alegoria como 
seu pilar estrutural, a obra Direito e Razão pode ser interpretada como o Evangelho de 
Luigi Ferrajoli, uma teologia política que compartilha o a-cosmismo dos gnósticos e 
oferece aos recebedores de sua doutrina um compêndio de opiniões que se ajustam à 
estrutura dualista dos sistemas gnósticos. Tal como seu antepassado, o Evangelho de 
Marcião, o garantismo é um manual propício a práticas ascéticas ou libertinas, dissolutas 
e cínicas.

Os garantistas ascéticos viverão isolados das ‘maldades’ de nosso mundo, pelo qual não 
são responsáveis. Ou serão libertinos para os quais a irresponsabilidade da teoria cai 
como uma luva para legitimação de seus poderes. Nosso mundo e nossas leis são para 
eles uma ordem perversa. As vítimas dos criminosos fariam parte dessa ordem perversa, 
da qual o garantista feliz se exclui.

O Evangelho de Ferrajoli é fundador de escola, e não dispensa o sufixo forte do‘ismo’. 
O Outro do garantismo é seu Inimigo. Mais que autoritário, é diabolizado: poderoso 
e malandro. Matreiros, seríamos todos regulados pela presunção de má-fé, e o juiz 
garantista deveria permanecer em estado de alerta, pois todos nós aprontamos a toda 
hora armadilhas para que ele inocentemente pratique injustiças.  
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V

 Perigoso para as nossas liberdades é o destino dos livros não lidos que fundam 
ideologias. Porque seu poder de convencimento diminui quando são lidos. Defensores que 
procuram na obra alguma citação para suas razões, por algum mecanismo de autocensura se 
constrangem de citar Direito e razão. Para quem conseguir ler tudo, não será difícil saber por 
quê. Difícil é escolher qual opinião entre as diferentes alegorias da construção de Ferrajoli 
seria sua apoteose. Além da perversão do A-3, são candidatas as seguintes opiniões: (1) Sua 
revolta contra a fixação de penas mínimas na lei penal, porque penas mínimas “humilham 
o juiz” (DR, p. 158). (2) Sua utopia de um processo penal sem prisão preventiva, fundada 
na paridade de armas, porque “o imputado deve comparecer livre perante seus juízes, não 
só porque lhe seja assegurada a dignidade de cidadão presumido inocente, mas também – e 
diria acima de tudo – por necessidade processual: para que ele esteja em pé de igualdade 
com a acusação; para que, depois do interrogatório e antes da audiência definitiva, possa 
organizar eficazmente sua defesa; para que a acusação não esteja em condições de trapacear 
no jogo, construindo acusações e deteriorando provas pelas suas costas.” (DR, p. 515). A 
quem ouse perguntar pela possibilidade de ser o imputado o agente dessa trapaça, Ferrajoli 
responde apenas que: “nenhum valor ou princípio é satisfeito sem custos. E esse é um custo 
que o sistema penal, se quiser salvaguardar sua razão de ser, deve estar disposto a pagar” 
(DR, p. 515). Por fim, a cereja do bolo, o empréstimo abusado de instituto peculiar ao 
júri. Através da recusa imotivada de algum jurado o acusado ajuda a formar o conselho 
de sentença, que adquire mais legitimidade como julgamento de seus pares. Essa recusa 
peremptória evidentemente não se aplica a juízes de carreira. Exceto para o garantismo de 
Luigi Ferrajoli, para quem tal recusa “por parte do imputado deve ser ... o mais livre possível. 
O juiz [...] se não deve gozar do consenso da maioria, tem no entanto de desfrutar da 
confiança dos sujeitos individuais e concretos por ele julgados, de modo que essas pessoas 
não só não tenham, mas inclusive não temam, ter um juiz inimigo ou, seja como for, não 
imparcial” (DR, p. 536). 

 Mas que réu iria recusar o Deus da Caridade garantista, para o qual a vítima 
se confunde com a ordem perversa da lei e da justiça, associadas ao Deus menor e 
trapaceiro da Criação?    
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 Na origem de todo romantismo político, observa o filósofo Carl Schmitt, estão 
“dogmáticas narcisistas” de autores “sem experiência da vida, que tentam forjar um 
mundo a partir dos axiomas de sua geometria política”23. Da fórmula ‘fiat justitia pereat 
mundus’, o garantismo de Ferrajoli, como retorno violento do reprimido Evangelho de 
Marcião, atualiza apenas a parte final. Pereat mundus é seu mandamento oculto.          

 Talvez valha a pena percorrer a ladainha “longa” e “patética” de Ferrajoli. 
Porque a gente pode sair dessa experiência reconfortado em encontrar no espírito das 
Filosofias dignas desse nome, e das Religiões, o verdadeiro fundamento (chão sagrado, 
ground, Grund e árche) da pena. Aprendemos com as leituras talmúdicas de Lévinas, 
por exemplo, que os estudiosos das Escrituras nos ensinam “que não se pode obrigar 
os homens que exigem a justiça do talião ao perdão”. Essa é efetivamente uma “visão 
sombria da condição humana” mas é a visão “da própria justiça”. 

 Não chegaremos a honrar direitos humanos sem reconhecimento da “grandeza 
daquele que se chama o Antigo Testamento” [que] “consiste em permanecer sensível 
ao sangue derramado, em não poder recusar essa justiça a quem clama vingança, em 
experimentar o horror pelo perdão dado por procuração, quando somente a vítima tem 
o direito de perdoar”24.

 Quando o povo, carente de justiça, ocupa as ruas em vingança, não deve nos 
impressionar sua alegada incompreensão dos direitos humanos. Porque essa barbárie 
vem sendo cozida e recozida no caldeirão de frivolidades de intelectuais que não 
assumem responsabilidade pelo mundo. E que por isso não chegarão jamais a perceber o 
quanto são corresponsáveis pela barbárie que condenam. 

Florianópolis, junho de 2018

23      Carl Schmitt, op. Cit. p. 28.

24      Emanuel Lévinas, Quatro leituras talmúdicas. Tradução de Fábio e Eva Landa. São Paulo: Perspectiva, 
2003, pp. 61 e 56. 
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GARANTISMO PENAL: 
O CAVALO DE TROIA DO SISTEMA 
DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO 
Revista do Ministério Público Militar - Edição nº 28 | 2018

LEONARDO GIARDIN 
Promotor de Justiça do MPRS e coautor da obra Bandidolatria e Democídio 

RESUMO: Este artigo objetiva analisar a influência da doutrina do garantismo penal, 
criada e sistematizada por Luigi Ferrajoli, na cosmovisão/cultura jurídico-penal em terras 
brasileiras, criando, por uma estratégia de ocupação de espaços, a obtenção de hegemonia 
no sistema de justiça criminal, uma mentalidade que termina por favorecer o banditismo, 
a corrupção e a impunidade de toda sorte de criminosos, bem assim investigar seus 
reflexos, de forma qualitativa, na repressão insuficiente do fenômeno criminal. Busca-
se verificar a existência de relação de causa e efeito entre a distorção do conteúdo das 
garantias penais e processuais constitucionais e o desequilíbrio causado por elas na 
relação processual e na política criminal, favorecendo indevidamente os criminosos.

1. INTRODUÇÃO.

O debate jurídico em torno da dogmática do garantismo penal, especificamente no que 
concerne a uma perspectiva crítica em relação às suas bases fundantes, é praticamente 
inexistente no Brasil. Isso se deve sobretudo ao fato de que essa elaboração teórica 
propõe um sistema, dentro do qual se sobressai, na práxis diuturna de sua aplicação, a 

3.2
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plena aceitabilidade e inquestionabilidade das suas premissas. Essa aceitação acrítica 
é decorrência, como pretendemos demonstrar, da perspectiva política da doutrina 
sistematizada por Luigi Ferrajoli, a nosso ver a mais importante das dimensões do 
garantismo. Ferrajoli aborda a aplicação da teoria do garantismo como modelo normativo 
de direito, como teoria do direito e como teoria política. Ocorre que a normatividade do 
modelo, proposto deontologicamente, molda a juridicidade dos institutos, criando 
uma sistemática ordenada, conduzida e instrumentalizada pela perspectiva política da 
teoria geral. Voos teóricos, giros linguísticos e alterações semânticas sutis, dentre outros 
expedientes no mais das vezes despercebidos por incautos lidadores do direito penal 
em terras brasileiras, terminam por contribuir, voluntariamente ou não, para que uma 
estratégia política voltada a obter a transformação da sociedade - de “burguesa” para algo 
menos “criminógeno”, segundo Ferrajoli - seja colocada em prática de forma sub-reptícia. 

Essa situação no mínimo estranha tem suas razões de ser. O positivismo crítico apregoado 
agasalha as premissas sociológicas da luta de classes, da dicotomia opressor-oprimido e 
da delinquência como um tipo aceitável, senão legítimo, de protesto social. É pressuposto 
como algo inquestionável, como a própria natureza das coisas, que o crime é resultado 
das desigualdades sociais, brotando das relações de exploração do trabalho assalariado, 
e que há uma lógica revolucionária que pode tornar o crime algo moralmente válido, 
desde que voltado a promover “distribuição de renda” e “justiça social”, contemplando 
um utilitarismo de índole materialista que justifica atos criminosos como uma espécie 
de “grito dos excluídos”.

O garantismo penal é ao mesmo tempo reflexo e fomento do que OLAVO DE 
CARVALHO define como mentalidade revolucionária: 

“... é o estado de espírito, permanente ou transitório, no qual um indivíduo 
ou grupo se crê habilitado a remoldar o conjunto da sociedade – senão a 
natureza humana em geral – por meio da ação política; e acredita que, como 
agente ou portador de um futuro melhor, está acima de todo julgamento pela 
humanidade presente ou passada, só tendo satisfações a prestar ao ‘tribunal da 
História’. Mas o tribunal da História é, por definição, a própria sociedade futura 
que esse indivíduo ou grupo diz representar no presente; e, como essa sociedade 
não pode testemunhar ou julgar senão através desse seu mesmo representante, é 
claro que este se torna assim não apenas o único juiz soberano de seus próprios 
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atos, mas o juiz de toda a humanidade, passada, presente ou futura. Habilitado a 
acusar e condenar todas as leis, instituições, crenças, valores, costumes, ações e obras 
de todas as épocas sem poder ser por sua vez julgado por nenhuma delas, ele está tão 
acima da humanidade histórica que não é inexato chamá-lo de Super-Homem” 1.

Para a mentalidade revolucionária, a moral tradicional (fundada na cosmovisão judaico-
cristã), por politicamente inconveniente dentro de uma perspectiva de transição para 
uma transformação do sistema econômico e político, constitui-se em um obstáculo. A 
“pureza” do direito kelsenianamente apartado da moral coloca em suspenso as bases 
morais das decisões de legisladores, julgadores e administradores públicos. Cria-se um 
vácuo moral, naturalmente insustentável, a ser preenchido pela perspectiva política do 
próprio sistema. A moral transcendente às decisões políticas - e base da sua elaboração 
- é manipulada por quem domina o sistema hegemonicamente, e as conveniências 
políticas de ocasião passam a fazer as vezes do substrato moral, estabelecendo uma ética 
baseada no historicismo absoluto, no materialismo histórico e no advento do progresso 
rumo a um prometido – mas nunca cumprido – paraíso terrestre. Com esse mecanismo 
se relativiza certo e errado, justo e injusto, verdadeiro e falso, e passa-se a substituir os 
juízos de veracidade por meros juízos de validade, ao gosto de quem controla a narrativa 
e o fluxo de ideias. Passa a ser certo o que convém a determinados objetivos políticos e 
errado o que os entrava. Torna-se “justo” aquilo que é apenas “politicamente correto”, vale 
dizer, atende a objetivos de poder de um grupo que controla em algum nível o contexto 
político. Estabelecer as bases do sistema garantista como substituto ocasional para a moral 
transcendente, forçar o reconhecimento dessas bases como dogmas inquestionáveis – 
ao menos enquanto úteis aos objetivos pragmáticos - é o mecanismo fundamental de 
qualquer proposta relativista, que precisa abstrair do quadro de referências o rígido e 
inconfessado absolutismo que lhe serve de leitmotiv. Para assegurar que o debate prossiga 
nesses termos, é preciso controlar o fluxo de ideias, e, para tanto, torna-se imperioso 
selecionar o que é “científico” e o que não é – à luz, com toda a evidência, da ética 
revolucionária. Essa seleção somente pode ser empreendida com a aceitação cega das 
bases do sistema como dogmas inquestionáveis para, a partir daí, realizar a triagem.

1   A mentalidade revolucionária, in O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. 6ª Edição, p 187.
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Um garantista deve ser, em última análise, um fundamentalista, como um membro de 
uma seita, pronto a silenciar, como heréticas, blasfemas e perigosas quaisquer críticas 
às bases fundantes do sistema. O exercício desse autoritarismo dogmático somente é 
possível com a obtenção da hegemonia no debate, no sentido gramsciano da autoridade 
onipresente e invisível de um mandamento divino.

Por tudo isso, o garantismo penal é, antes de um sistema, uma mentalidade, uma cultura, e 
uma ideologia, no sentido marxiano de ideenkleid - um vestido de ideias que encobre um 
projeto de poder. Como já tivemos a oportunidade de afirmar anteriormente, o Garantismo 
Penal, filho bastardo do Marxismo Cultural, gestado no ventre de aluguel do Positivismo 
Jurídico, é o verme que declara guerra à vida e corroi as entranhas do cadáver insepulto da 
sociedade brasileira2.  Este artigo pretende, em breves palavras, explicar por que.

2. ORIGENS HISTÓRICAS DO GARANTISMO.

O garantismo penal é fruto da árvore plantada pela geração de 1968, que, na Itália, 
materializou-se em luta armada e terrorismo, nos chamados “anos de chumbo”, a partir do 
final dos anos 1960, conduzida por movimentos, grupos de pressão e forças irregulares 
que atuavam com violência calculada para obter resultados políticos. Alguns anos antes, 
era fundado o movimento Magistratura Democratica, do qual participavam diversos 
magistrados declaradamente de esquerda. Luigi Ferrajoli, o “pai” do garantismo penal, 
era um deles.

A atuação política extraparlamentar na Itália dos anos 1970, de índole revolucionária, 
foi o grande motor da revolução cultural, inspirada pelas ideias de Antonio Gramsci, nas 
universidades, nos sindicatos e em todos os setores politicamente ativos da sociedade italiana. 
O ideário da revolução cultural contaminou também o âmbito judiciário. A luta armada e a 
estratégia do terror são decorrência natural desse contexto. O grupo Magistratura Democratica, 

2   LEONARDO GIARDIN DE SOUZA e DIEGO PESSI, in Bandidolatria e Democídio – Ensaios sobre 
Garantismo Penal e a criminalidade no Brasil, pp. 106-107.
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tinha, nesse caldeirão ideológico, politicamente engajado com a causa “progressista”, nítido 
caráter revolucionário. Um dos fundadores do grupo, LIVIO PEPINO, afirmou3:

A ruptura com o passado é radical e carregada de consequências para o 
Judiciário. À magistratura do governo convém, de fato, um modelo de juiz 
burocrático e neutro, enquanto a uma magistratura enraizada na sociedade, 
mais do que nas instituições deve corresponder um juiz consciente da própria 
autonomia, atento às dinâmicas sociais e dela ser partícipe. E o dogma da 
natureza apolítica se transforma no seu contrário. ‘A magistratura é política 
porque é independente dos outros poderes do Estado. Ser independente não a 
coloca num outro universo (supostamente apolítico), mas faz com que seja um 
autônomo e relevante momento do sistema político. É a política decorrente do 
artigo 101 Cost., a norma pela qual os magistrados “estão sujeitos apenas à 
lei”. É uma norma que não significa o retorno aos velhos mitos da onipotência 
da lei e do juiz “boca [arauto] da lei”, porque a ênfase nele cai sobre o advérbio 
‘apenas’, e em seguida, antes mesmo da fidelidade à lei, esta comanda 
a desobediência àquilo que a lei não é. Desobediência aos potentados 
econômicos, desobediência mesmo à interpretação dos outros juízes e, 
portanto, liberdade interpretativa. Assim, o pluralismo legitima a presença 
de diferentes posições culturais e ideológicas dentro da Magistratura. (...) A 
ruptura de fidelidade operada na Magistratura Democratica é ferida ainda 
aberta (...) porque, como escreveu Norberto Bobbio, - ‘onde todos são liberais, 
pode-se também dizer que ser liberal significa não fazer política, mas onde 
os liberais se confrontam diariamente com os não-liberais, é perfeitamente 
natural dizer que ambos fazem política’(...) surgem as diferentes opções, as 
diferentes naturezas políticas e nascem as correntes (...). Nesse contexto a 
opção de esquerda da Magistratura Democratica, a sua ‘escolha de campo’, o seu 
‘sentir-se ao lado daqueles subprotegidos’, e sentir-se ‘deste lado’, como juristas, 

3    Livio Pepino, Appunti per una storia di Magistratura Democratica, pp. 20/22, disponível na Rede Mundial 
de Computadores no endereço eletrônico http://www.magistraturademocratica.it/mdem/materiale/storia_
md.pdf – grifos nossos, acesso em 18/jan/2017.
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com os recursos e instrumentos próprios dos juristas, a busca por coligações no 
variado arquipélago da esquerda é explícita”. 

ANNALISA CHIRICO, em série de três reportagens publicadas no jornal italiano Il Foglio4, 
revela que o movimento Magistratura Democratica caracteriza-se por ser “uma corrente 
de magistrados explicitamente politizada”, que apoiou a luta de classes pela via judiciária 
e a superação da “justiça burguesa” por meio da “constitucionalização do direito” e uma 
reforma profunda das instituições, entendidas como “remanescentes do período fascista”. 
A autora adverte, no entanto, que a real intenção do movimento era “contaminar a 
sociedade” e fomentar o “degelo” da constituição, mediante a “codificação” dos princípios 
constitucionais no ordenamento legal pelo uso abusivo do artigo 3º da Constituição 
Italiana5, instrumento para a implementação da “jurisprudência alternativa” a pretexto 
de fazer “justiça social”. Os chamados toghe rosse (togas vermelhas) incumbiram-se da 
missão de conferir “linfa vital” à Constituição, a chamada “interpretação evolutiva”. O 
movimento, segundo CHIRICO, é suspeito de envolvimento com o terrorismo, “que 
rima com brigatismo” (referência ao grupo terrorista Brigadas Vermelhas).

A chamada “interpretação evolutiva” ou “jurisprudência alternativa” foi a primeira 
aventura ativista idealizada por Luigi Ferrajoli dentro do movimento. Em 1971, o 
então magistrado Ferrajoli, juntamente com seus colegas Salvatore Senese e Vincenzo 

4   A primeira, publicada em 17/04/2016 (Compagno Magistrato - https://www.ilfoglio.it/gli-inserti-del-
foglio/2016/04/17/news/compagno-magistrato-95037/, acesso em 04/jun/2018); a segunda, publicada 
em 21/04/2016 (“Come nasce la strategia politica dei compagni magistrati - https://www.ilfoglio.it/
politica/2016/04/21/news/come-nasce-la-strategia-politica-dei-compagni-magistrati-95222/, acesso 
em 04/jun/2018), e a terceira, publicada em 06/05/2016 (Da dove nasce il contropotere dei magistrati di 
sinistra - https://www.ilfoglio.it/politica/2016/05/06/news/da-dove-nasce-il-contropotere-dei-magistrati-
di-sinistra-95803/, acesso em 04/jun/2018).

5   “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto 
la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”
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Accattatis, apresentou em Roma o documento “Per una strategia politica di Magistratura 
Democratica”, cuja plataforma definia a justiça burguesa, se referindo ao modelo do sistema 
judiciário italiano, como “giustizia di classe”, e assumia o grupo Magistratura Democratica 
“come componente del movimento di classe”, incumbido de corrigir as contradições internas 
do ordenamento jurídico, através da jurisprudência alternativa.

Em meados dos anos 1970, o recrudescimento da luta armada e o estabelecimento de uma 
legislação antiterror na Itália contou com a crítica de setores do movimento, surgindo a 
expressão garantismo penal. Os magistrados ativistas denunciavam a repressão ao terrorismo 
e ao banditismo armado como criminalização da luta de classes. Foi esse o germe do que 
Ferrajoli sistematizou no final dos anos 1980 na obra Diritto e Ragione.

3. O SISTEMA GARANTISTA.

O pressuposto do sistema garantista é que, para que o sistema de justiça criminal 
não se torne irracional e ilegítimo, é necessário justificar a violência da pena com o 
estabelecimento de limites ao arbítrio punitivo do Estado, impondo-se ao julgador 
a estrita obediência aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. 
O sistema garantista ferrajoliano é baseado em dez axiomas: princípios da legalidade 
estrita, retributividade, necessidade, lesividade, materialidade e culpabilidade (garantias 
penais) 6 e da jurisidicionalidade, acusatório, carga da prova, contraditório (garantias 
processuais)7. Até aí, nada de novo no front. O garantismo nada inventa, pois a 
constituição já existe, os direitos e garantias fundamentais já estão estabelecidos e os 
axiomas são construtos históricos reconhecidos em qualquer sistema democrático. 
O problema reside é no desenvolvimento desses institutos, voltado aos objetivos não 
expressos do doutrinador.

6   Luigi Ferrajoli, Derecho y Razón, Teoria del Garantismo Penal, pp. 459-536. 

7   Op. cit., pp. 537-692.
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O garantismo penal pretende ser uma filosofia dogmática. Ou seja, um quadrado redondo. 
Diversamente das ideologias, a pretensão de uma filosofia, desde os pré-socráticos e 
pelos séculos dos séculos, é interpretar a realidade, e não transformá-la. Quando Ferrajoli 
enuncia o Estado de Direito como o poder submetido não apenas a uma legalidade formal, 
mas a uma legalidade substancial que indica se a lei vigente é, também, válida, à luz dos 
princípios que fundamentam os direitos e garantias previstos na Constituição, pretende 
superar o positivismo jurídico kelseniano e estabelecer um positivismo crítico. Nessa 
perspectiva, o garantismo dialoga com a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e com a 
Criminologia Crítica de Alessandro Baratta, estabelecendo a “crítica” ao direito vigente, 
pretensamente à luz dos princípios, direitos e garantias fundamentais. É num golpe de 
hermenêutica que o juiz se converte em um agente de transformação social, autorizado 
a não aplicar uma lei vigente se não considerá-la, ao mesmo tempo, válida – porém 
segundo as chaves interpretativas fornecidas pelo garantismo e recorrendo, na prática à 
boa e velha interpretação evolutiva – sem, no entanto, abrir mão, como os alternativistas, 
do positivismo jurídico, que fornece uma arma preciosa aos revolucionários de toga: a 
separação entre direito e moral8:

... a separação entre legitimidade interna e legitimidade externa - isto é, entre 
o direito e a moral, ou entre a validade e a justiça – constitui uma conquista 
fundamental do pensamento jurídico e político moderno. Além de promover 
(enquanto princípio axiológico) modelos de direito penal mínimo e garantista, 
serve para fundamentar (como princípio teórico), por um lado, a possibilidade 
de uma abordagem científica de tipo descritivo, e por outro a de uma abordagem 
crítica de tipo valorativo em relação ao direito positivo.

O motivo dessa análise valorativa do direito positivo decorre, de certo modo 
paradoxalmente, da visão pessimista que Ferrajoli tem do poder. É paradoxal porque os 
limites e garantias positivados no exercício do poder constituinte – que para Ferrajoli não 
pode invocar uma base moral - contrastam com a ideia de que não existe um poder bom. 

8   10. Op. cit., p. 354.
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Se é assim, tende-se a reconhecer que todo poder é mau. Se, no entanto, os limites ao 
exercício do poder e os direitos e as garantias individuais são positivos, e, portanto, fruto 
do exercício de um poder constituinte (que, na lógica ferrajoliana, é mau), ao mesmo 
tempo em que é vedado o recurso à moral para analisar os direitos fundamentais, qual 
a garantia de que a obra fundamental de um poder mau, exercido, conforme muitos 
constitucionalistas, sem limite algum, será algo bom? 

Ferrajoli afirma seu garantismo positivista como uma superação do positivismo jurídico 
kelseniano tradicional ou, em sua linguagem historicista, o paleojuspositivismo. A diferença 
substancial – e é aí que se localiza o grande “avanço” apregoado por Ferrajoli – situa-se 
no plano da validade das normas positivadas. Enquanto para o positivismo jurídico de raiz 
o plano de existência da norma se confunde com o plano de validade, para o garantismo 
positivista uma lei existente em sentido formal será válida se, e somente se, estiver de 
acordo com os direitos e garantias fundamentais positivados na Constituição. Trata-se da 
separação entre o juízo sobre a existência e o juízo sobre a validade da norma: uma tensão 
crítica entre o plano do ser (a lei formal) e o plano do dever ser (os direitos e garantias 
fundamentais e seus respectivos princípios informativos), que envolve uma relação de 
subordinação hierárquica das normas. A chave interpretativa é o dever ser positivado, e o 
constituinte originário se converte em um demiurgo, que cria uma espécie de “mundo dos 
princípios” e sai de cena, transformando o legislativo em um poder de segunda categoria, 
subordinado à supervisão e à usurpação pelo arbítrio judiciário: o juiz, e somente o juiz, 
torna-se fiador de todo o sistema. Impõe-se, num golpe de mestre, um despotismo togado.

4. AXIOMAS E TEORIA POLÍTICA.

O garantismo pretende ser uma teoria política que visa a definir o conteúdo de termos 
como democracia (substancial, para além da formal) e os direitos e suas dimensões 
(direitos políticos, civis, de liberdade, sociais etc.) que Ferrajoli considera conquistas 
históricas, resultado das revoluções, enfatizando a separação entre direito e moral como 
limite ao arbítrio moral dos juízes e legisladores no exercício do seu poder, separando 
o direito válido do direito arbitrariamente justo. O trabalho do legislador precisa, por 
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conta dessa perspectiva, ser validado ex post facto pela normatividade revolucionária 
do julgador, não com base em um salutar controle de compatibilidade com o texto 
constitucional, mas com o poder-dever de ressignificar a legislação à luz dos institutos 
por ele ressignificados dentro dos limites dos ideais revolucionários dogmáticos 
que os informam. O garantismo não apenas deixa de cumprir a promessa de frear o 
decisionismo e o arbítrio judiciais, mas se apropria dele em benefício dos interesses 
ideológicos que reverbera. 

Para Ferrajoli, a “ideologia normativista dominante na cultura juspositivista” traz 
embutida, como pressuposto metafísico, a efetividade de mecanismos que assegurem a 
remoção das normas consideradas inválidas, identificadas como poderes ilegítimos sob 
o prisma dos valores revolucionários. Mas o positivismo é eminentemente normativo e, 
portanto, nada afirma sobre a realidade – pois trata das normas para conhecê-la, é uma 
técnica, um método, um programa de ação, não a verdadeira ideologia do garantismo. É o 
marxismo que dá sentido, manipula, abrange e absorve o positivismo crítico, que serve 
como instrumento para restringir o campo da jurisdição criminal ao exíguo horizonte da 
técnica e direcionar, engessar e empobrecer o debate.

O sistema de Ferrajoli busca a justificativa moral do “sistema SG” nas revoluções. 
Segundo GILBERTO CALLADO DE OLIVEIRA:

 “[importa] é destacar que a Revolução fez triunfar ‘os direitos do homem’ e 
que as crenças metafísicas do Antigo Regime, mesmo afogadas no sangue de 
incontáveis vítimas, pertencem a um passado completamente extinto (...). O 
garantismo iluminista é fruto imediato da caligrafia ideológica do uso alternativo 
do direito, com ressaibo na Revolução Cultural gramsciana. Uma Revolução 
que representa a síntese final ou o coroamento de correntes intelectuais de 
afinidade metafísica ... [com uma] visão marxista do homem e da história”9.

9   Gilberto Callado de Oliveira, Garantismo e barbárie – A face oculta do garantismo penal, pp. 99-100.
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O conteúdo dos direitos e garantias fundamentais enquanto fórmulas verbais, por belos 
e elevados que sejam no plano lógico-formal, é dado pela ideologia da mentalidade 
revolucionária, indiferente ao sentido originário das palavras e a sua conexão com os 
objetos reais da experiência. Essa perspectiva idílica pode ser vilsumbrada no seguinte 
trecho do artigo Marxismo y Cuestión Criminal, escrito por LUIGI FERRAJOLI em 
coautoria com DANILO ZOLO10: 

A raiz primeira do delito deve buscar-se na carência de um “espaço social” 
garantido a cada um para o exercício de uma liberdade não formal, sendo 
claro que a socialização dos meios de produção, a superação do trabalho 
assalariado e a recomposição social da divisão de trabalho, que são os eixos de 
todo projeto de transformação revolucionária da sociedade burguesa digno 
de chamar-se socialista, podem ser entendidos também como elementos de 
uma terapia estratégica contra o delito11. O delito não nasce da consciência 
individual, mas da organização dos espaços sociais que não permitem o 
exercício da liberdade como auto-realização do indivíduo; então, o socialismo 
como transição a uma sociedade menos seletiva, hierárquica e burocrática 
é também a transição rumo a situações sociais menos marginalizantes e 
menos estigmatizantes, quer dizer, menos criminógenas. O socialismo é o 
projeto de uma sociedade para a qual a destruição dos lugares antissociais 
do nascimento dos delitos - sobretudo a instituição carcerária – é um efeito 
de sua própria estrutura, não uma sociedade mais moral, mas uma sociedade 
libertada das categorias da ética cristã-burguesa: uma sociedade sem 
moral, porquanto a instância moral será resolvida de forma materialista na 
organização sinérgica dos interesses e da liberdade.

10   Ferrajoli, Luigi; Zolo, Danilo. Marxismo y cuestión criminal. De Sociedad - Revista de Ciências Sociales, 
pp. 59-81.

11    A esfera pública resolve o problema da criminalidade, mediante a inserção do povo nos mecanismos de 
poder. Na prática, é a sociedade consensual de Antonio Gramsci, com o partido induzindo o “consenso” do 
pensamento único, pelo senso comum fabricado.

3.2 GARANTISMO PENAL:  O CAVALO DE TROIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO  LEONARDO GIARDIN 



266

Há algo de revelador no texto em questão, afora o que Ferrajoli e Zolo afirmam 
claramente – a necessidade de uma “transformação revolucionária da sociedade 
burguesa” capaz de superar, através da socialização dos meios de produção, as 
características “criminógenas” do capitalismo, já que, na opinião dos subscritores, “o 
delito não nasce da consciência individual”, mas do meio social. A teoria da hegemonia 
de Gramsci é criticada no escrito, é verdade. Porém, é amputada de seu contexto integral, 
como se fosse restrita apenas ao caráter deôntico do direito, ao mesmo tempo em que é 
sutilmente endossada em sua essência e finalidade (em seu caráter de práxis, portanto), 
como resultado de uma “sinergia” consensual. Ferrajoli, decididamente, não é nenhum 
idiota. Em nome de um valor abstrato indefinido chamado “liberdade” (que conserva 
somente o sentido emocional de uma palavra-gatilho, uma fórmula verbal programada 
para despertar sentimentos e emoções), o alvo a ser destruído está identificado: a moral 
cristã, artificialmente relacionada à onipresente expressão “burguesa”, empregada 
invariavelmente com conotação pejorativa. Entra em cena a “sociedade sem moral” – 
decorrente da eliminação da ética judaico-cristã – cujo materialismo endossa – como 
“moralmente” válido – tudo o que for “politicamente correto”. 

Trata-se do estabelecimento de uma espécie de “religião de estado”, para a qual é necessária 
a completa politização da moral. Essa “religião política” prega como supremo bem o 
advento da sociedade sem classes, em cujo processo torna-se necessária a eliminação 
de toda dissidência, representada pela classe “burguesa” (destinatária ostensiva do ódio 
visceral e disfarçadamente direcionado ao cristianismo e a tudo o que a Cristandade 
representa). É corolário lógico da base teórica de Ferrajoli a ideia de que o homem só 
será livre quando o último burguês for enforcado nas tripas do último padre.

Como ensina GILBERTO CALLADO DE OLIVEIRA:

“... a frequente afirmação de Ferrajoli da dimensão política e militante do 
garantismo, totalmente desconhecida do velho positivismo dogmático e 
formalista até o aparecimento, em 1972, das primeiras insurreições ideológicas 
dos juristas alternativos italianos” indica que “o modelo garantista retoma o 
mote igualitário da luta político-ideológica do alternativismo, e, a partir dos 
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mesmos pressupostos marxistas, anuncia a natureza política do direito penal 
e de seu instrumento processual”, adotando o “referencial marxista” como 
“ponto de partida para a compreensão do fenômeno jurídico”12.

A ressignificação dos direitos e garantias fundamentais, a seu turno, foi a grande tarefa 
da estratégia política empreendida por Ferrajoli desde os anos 1970. Ferrajoli, ao 
criar seu “sistema SG”, moldou à visão jacobina conceitos jurídicos como “presunção 
de inocência”, “liberdade”, “igualdade”, “democracia” e tantos outros, o que significa 
estabelecer imperativos categóricos que, uma vez absorvidos, restringem ao universo 
do sistema o que pode e o que não pode ser considerado cientificamente aceitável. 
Todas as ideias e crenças que não se enquadrem no quadro de referências do sistema 
será rejeitado como deslocado ou fora da realidade. É a pseudo-religião do sistema 
ideológico, cuja preservação constitui obrigação fundamental de todos os “fiéis” 
da seita garantista, algo como o que ERIC VOEGELIN denomina ersatz religion, 
característica dos movimentos de massa da modernidade, que resulta no que o filósofo 
austríaco denominava “atitude gnóstica”. 

Para VOEGELIN, um sistema assim concebido é, em verdade, uma derivação imitativa da 
ideia de perfeição divina, com um complexo de símbolos que degenera na visão beatífica 
de seu idealizador, tido como “profeta”, e de seus seguidores, empenhados em um ideal 
de perfeição que justifica absolutamente todos os crimes que venham a ser cometidos 
em nome do futuro prometido. Surge daí o que VOEGELIN chamou “proibição de 
perguntar”: qualquer questionamento ou crítica às bases do sistema constitui heresia, 
blasfêmia, aberração. Quem quer que ouse fazê-lo deve ser tratado como um desafeto, 
um herege, um blasfemo a ser banido do debate13. O desafio às bases do sistema deve 
desencadear uma jihad em que o intelectual coletivo reage contra um inimigo visceral. 

12   Garantismo e Barbárie, pp. 102-103.

13   Eric Voegelin. Science, Politics & Gnosticism.
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5. SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL, POLÍTICA CRIMINAL, DOGMÁTICA E CRIMINOLOGIA.

Ferrajoli habilmente contrapõe direito e poder, convertendo parcela do Judiciário em uma 
espécie de contrapoder revolucionário gradualista. Ocorre que o Judiciário é, sim, um poder, 
que deve aplicar o direito, e não subvertê-lo, transformando-o em um “direito” revolucionário 
que ninguém (nem o povo, nem seus representantes que criam as leis) encomendou.  

Como observa GILBERTO CALLADO DE OLIVEIRA, “o poder e o direito não se 
contrapõem, mas se equilibram”; o “conflito processual entre o Estado e o réu” deve se 
restringir ao processo; no entanto, “a cosmovisão dialética do garantismo transporta 
a juridicidade do sistema processual e penal para o mundo ideológico”, servindo não 
como um instrumento de aplicação das leis e do direito, mas um aparato tendente 
a “explicar os crimes e justificar seus autores”14 de uma perspectiva infinitamente 
transcendente ao caso concreto, e que, por isso mesmo, o abafa e minimiza, tornando-o 
apenas um “detalhe” cuja menção torna-se deselegante.

Transformar a análise do fenômeno criminal em uma investigação de causas sociais 
foi, por sua vez, o grande mote para coordenar a política criminal, transformando 
os cânones marxistas no fio condutor das decisões administrativas, judiciais e 
legislativas. Ao promover a crítica ao sistema penal, considerado inapelavelmente 
irracional e ilegítimo, os garantistas articulam sua dogmática soi disant 
“legitimadora” e “racionalizadora” com a criminologia crítica marxista, que enxerga 
o sistema de justiça criminal “burguês” como uma “técnica” de controle social 
que serve para manter a hegemonia da classe social, por meio da “estigmatização”, 
“marginalização” e “criminalização” das classes economicamente pobres. Essa 
técnica seria, apesar de “violenta”, ineficaz para conter o crime, carecendo, como já 
visto, de racionalidade e de legitimidade. Esse ideário bastante discutível é tido como 
pressuposto inquestionável e serve como matéria prima de toda a lógica interna do 
sistema garantista, cuja dogmática deverá exercer uma função racionalizadora e 

14   Garantismo e Barbárie, p. 124.
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legitimadora e será mais que mera especulação teórica: os dogmatas garantistas serão 
o fio condutor, a instância que guiará - por meio de uma hermenêutica constitucional 
promotora da crítica do sistema “burguês” – a política criminal levada a efeito pelos 
poderes de Estado. 

Sob os cânones marxistas e garantistas, o poder executivo é incumbido de estabelecer 
uma política criminal laxista: investir em inteligência e investigação policial, respaldar 
a atuação regular das forças de segurança pública, buscar o entendimento interagências 
para combater o crime, melhorar as condições do sistema carcerário, dentre outras, 
serão medidas consideradas politicamente incorretas. De outra parte, ao levar em 
conta o colapso da segurança pública causado pelo sucateamento planejado e o 
funcionamento pífio do sistema repressivo estatal, ao Judiciário incumbe, partindo do 
pressuposto de que o sistema de segurança pública está “falido” - além de instado por 
coletivos não eleitos e grupos de pressão - operar uma hermenêutica constitucional 
“crítica”, agora não mais apenas da obra do legislador, mas do próprio estado de coisas 
que ajudou a criar quando se converteu ao garantismo, e os juízes serão convocados 
a promover o desencarceramento de quem deveria estar preso, ou seja, fomentar 
mais impunidade e, por consequência, mais criminalidade. Por fim, o Legislativo, 
encarregado de adaptar a legislação à jurisprudência “libertária” e ao “estado de coisas 
inconstitucional” criado pelo próprio sistema, deve elaborar leis cada vez mais brandas 
e engessar ainda mais a repressão efetiva à criminalidade.

O psiquiatra argentino Juan Alfredo Cesar Muller, segundo costuma mencionar OLAVO 
DE CARVALHO, definia “neurose” como uma mentira esquecida na qual o sujeito ainda 
acredita. Apregoar as causas do processo de degradação do sistema de justiça criminal 
brasileiro como soluções para o caos criminal não parece um caso psiquiátrico? O 
pensamento jurídico brasileiro, contaminado pelo garantismo, não estaria doente de uma 
espécie de neurose ideológica?

3.2 GARANTISMO PENAL:  O CAVALO DE TROIA DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO  LEONARDO GIARDIN 



270

6. O DISFARCE DA REVOLUÇÃO.

As concepções teoréticas ideologizadas da criminologia crítica, do garantismo penal e 
da mentalidade revolucionária se espalham, como que por ressonância mórfica, entre 
escolas, universidades, meios editoriais, mass media, show business, penitenciárias, 
bocas de fumo, parlamentos, gabinetes, coletivos de juízes e membros do Ministério 
Público, até o ponto em que, para descrever o fenômeno, se torna impossível não 
recorrer à definição gramsciana de hegemonia - a autoridade onipresente e invisível 
de um imperativo categórico, de um mandamento divino - a moldar a cosmovisão 
desses meios e criar uma cultura de justificação do crime e de irresponsabilização do 
“bandido social”. Trata-se da cosmovisão de uma espécie de “seita” que promove o culto 
do materialismo histórico, cujos dogmas fundantes jamais podem ser questionados e 
cujos erros e crimes cometidos em nome de um suposto “bem maior” são de antemão 
absolvidos, pois praticados por uma comunidade de falsos santos, falsos profetas e falsos 
líderes que, ungidos por uma autoatribuída beatitude, são impassíveis de cometer erros, 
crimes, ou pecados. Desse estado de “impecância” resulta a imunidade beatífica de todos 
aqueles que, pretensamente lutando por um futuro sistematicamente adiado por culpa 
dos “conservadores”, roubam, enganam e matam em nome da “causa”.

É, pois, na base de um grotesco psitacismo que uma visão “crítica” pragmática, 
programada há muitas décadas para destruir todas as bases civilizacionais do ocidente 
judaico-cristão, assume a hegemonia cultural em nossa sociedade. O debate público e 
acadêmico a respeito da criminalidade e do sistema de justiça criminal é hoje dominado 
por indivíduos que, em número considerável, sequer imaginam a que objetivos estão 
servindo. Contra todas as evidências, muitos desses “agentes de transformação social” 
creem sinceramente que estão realizando algo bom. Cegos, surdos e mudos às terríveis 
consequências das ideias que defendem e aplicam, “idiotas úteis” se unem a bandidos, 
farsantes e usurpadores da pior espécie em um culto soturno a bezerros de ouro, ídolos de 
barro, falsos profetas e santos do pau oco que, mortos ou ainda vivos, enterram o passado 
e destroem o presente em nome de um futuro idílico programado para não chegar jamais.
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7. DESCOMPROMISSO COM AS CONSEQUÊNCIAS – O PAI DESNATURADO.

O discurso ideológico que se oferece em defesa dos pobres invariavelmente é usado contra 
eles, resultando em corrupção (sobretudo moral, da qual a corrupção econômica é mero 
reflexo), caos, totalitarismo e morte. O Brasil garantista colhe hoje o que semeou: no ano de 
2016 atingiu a marca inédita de 62.517 assassinatos e superou, pela primeira vez na história, 
a taxa de 30 mortes intencionais para cada 100.000 habitantes15. A constante demonização 
da atividade policial, promovida pela mídia, movimentos e grupos de pressão através de 
críticas genéricas à “letalidade” da atuação policial resulta em fortalecimento do crime e em 
mortes de policiais. Hoje a taxa nacional de policiais assassinados em combate é 59,7 para 
cada 100.00016. Se contabilizarmos apenas a Polícia Militar do Rio de Janeiro, envolvida em 
um autêntico cenário de guerra urbana, esse índice atinge inacreditáveis 249,6 para cada 
100.000 policiais da corporação17. Dentre as reformas legislativas promovidas pela visão 
de mundo garantista, é interessante recordar  a despenalização da posse de drogas para uso 
próprio, empreendida pela Lei 11.343/06 sob o argumento de que o usuário de drogas não 
necessita punição, mas tratamento – o que não apenas foi ineficaz para impedir que nosso 
país se tornasse o segundo maior mercado consumidor de cocaína e maconha e o primeiro 
mercado consumidor de crack no planeta, como assegurou uma expansão cada vez maior 
do consumo de drogas e, com isso, cada vez mais lucro ao “maior negócio do mundo”, o 
narcotráfico. Enquanto brasileiros desarmados e à mercê de criminosos morrem como 
moscas, vigaristas intelectuais pregam o desarmamento da população civil, protegidos por 
carros blindados e seguranças armados com armas de guerra. A pretexto de “proteger a 
infância”, criminosos menores de 18 anos ganham carta branca para matar, estuprar, roubar 
e viciar, ao traficar drogas, um contingente inesgotável de crianças, adolescentes, jovens, 
adultos e idosos inocentes. O Brasil é o país onde se “protege” a infância proibindo a prisão 

15    https://exame.abril.com.br/brasil/brasil-supera-taxa-de-30-homicidios-por-100-mil-habitantes-pela-1a-
vez/. Acesso em 19/jun/2018.

16   Pereira, Fábio Costa. O Mito da Polícia Violenta, Revista A Força Policial (PMSP), n° 01/2017 (http://
www3.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/caj/wp-content/uploads/2017/02/N_1_2017/html5forwebkit.
html?page=0).

17   Conforme apresentado em curso sobre guerra urbana no Rio de Janeiro.
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provisória de gestantes e mães de crianças de até 12 anos de idade que vivem de atividades 
criminosas. O Supremo Tribunal Federal, a pretexto de proteger a infância e a maternidade, 
cria mais um incentivo à cooptação dessas mulheres – e também das crianças delas - pelo 
crime organizado, mas não vislumbra violação ao ECA no fato de que muitas dessas mães 
criem seus filhos em bocas de fumo, em condições degradantes, e submetam inocentes 
a um caldo cultural abjeto, que será absorvido por eles como algo perfeitamente normal, 
como se fosse a própria natureza das coisas.

Há muito mais mazelas a elencar, o que refoge aos objetivos deste escrito. Mas importa 
verificar qual o nível de comprometimento que o “pai” da criança demonstra em relação 
ao seu filho bastardo. De regra, uma tomada de posição meramente doutrinal em 
relação à sociedade humana - sobretudo se as ideias preconizadas não levam em conta o 
processo de concretização de meras fórmulas verbais no plano da realidade – não é algo 
sério e denuncia-se, ipso facto, como sintoma de irresponsabilidade pueril. Por tal razão, 
seria de se esperar que um doutrinador responsável ao menos se preocupasse com os 
resultados da aplicação prática de sua doutrina. No entanto, vejamos o que escreve em 
recente artigo publicado na imprensa nacional18 a promotora de Justiça JÚLIA FLORES 
SCHÜTT, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, sobre a surrada afirmação dos 
admiradores do jurista italiano de que seu garantismo foi “distorcido” no Brasil. A autora 
esteve recentemente em Roma, em contato direto com Ferrajoli:

Posso afirmar (ninguém me contou!!!) que, apesar de não ter a palestra durado 
mais de duas horas, se houve alguma distorção na importação do garantismo de 
Ferrajoli ao Brasil, esta foi em prol dos direitos das vítimas quando alcançadas 
pelo arcabouço do processo penal brasileiro.

Ferrajoli, tendo total conhecimento de que sua aula estaria enquadrada num 
curso que visa ao combate ao crime organizado, inicia sua aula pregando um 

18    SCHÜTT, JÚLIA FLORES. Ferrajoli é o legítimo pai do ‘garantismo penal’ praticado no Brasil. Disponível em 
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/ferrajoli-e-o-legitimo-pai-do-garantismo-penal-praticado-
no-brasil/. Acesso em 19/jun/2018.
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Direito Penal Mínimo e questionando o objetivo da ‘prevenção’ como um dos 
fundamentos à aplicação de uma pena. Enfoca seu discurso na ideia de que o 
criminoso é a parte oprimida da relação processual, devendo, portanto, as 
garantias processuais serem interpretadas de modo a salvaguardar os direitos do 
sujeito mais fraco diante de um Estado com “sanha de vingança”. 

Aproveitou, também, seu discurso para lançar ares de reprovação à legislação 
processual penal brasileira que não reparte as atribuições entre aqueles que seriam os 
magistrados responsáveis pela instrução processual e aqueles que seriam incumbidos 
exclusivamente do julgamento da causa. Nesta oportunidade, não poupou de críticas 
o juiz Sérgio Moro, que supostamente funcionaria, a partir da “cumulação de ambas” 
competências, como um inimigo do réu – fazendo, nesta oportunidade, menção 
expressa ao ora condenado ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Ferrajoli, sem qualquer remorso, afastou a vítima do crime da tutela dos sistemas 
penal e processual penal. Nada que já não houvesse sido lucidamente apontado 
por Leonardo Giardin de Souza em sua obra Bandidolatria e Democídio em 
coautoria com Diego Pessi, quando aponta que “a vítima, desprotegida, perde no 
momento do fato e perde, de novo, no processo”.

Até aí, nenhuma novidade – ao menos para quem prestou criteriosa atenção nos 
escritos de Ferrajoli e não os leu apenas de orelhada, ou “conheceu” suas ideias por 
intermédio de outros autores da mesma gênese ideológica. A quem porventura não 
apeteça dar-se a tamanho trabalho, bastaria ter acesso aos noticiários e à frequente 
utilização do jurista orgânico italiano como uma espécie de oráculo de partidos 
políticos e órgãos de mídia, a criticar duramente o processo de impeachment de 
Dilma Rousseff, a Operação Lava-Jato e a atuação do juiz Sérgio Moro à testa dos 
processos respectivos, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 
duas instâncias na Justiça Federal, tudo não sem antes exaltar os supostos “avanços 
sociais” do período em que sua grei política esteve no poder no Brasil. Porém, o que 
chama a atenção é que, diretamente proporcional à preocupação e o engajamento 
políticos de Ferrajoli, é a indiferença do professor italiano para com a criminalidade 
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no Brasil, como se o seu garantismo penal nada tivesse a ver com isso. Vejamos o que 
relata JÚLIA FLORES SCHÜTT:

 Para estas primeiras considerações, confesso que, com o que já tinha lido a 
respeito, já estava “vacinada”; afinal o que esperar da análise de uma teoria que 
visa exclusivamente maximizar a liberdade do acusado/sentenciado e minimizar 
a violência da acusação e da pena sem voltar, em qualquer momento, o olhar para 
as garantias da vítima deste entoado oprimido da sociedade?

Houve, contudo, o GRAN FINALE: aberta uma rodada de perguntas, a Ferrajoli 
foi lançado questionamento sobre a maior aflição da sociedade brasileira na 
atualidade: como, a partir das bases do garantismo penal, evitar que, no ano de 
2018, contemos novamente mais de 60 mil homicídios em solo pátrio?

O entusiasta do direito penal mínimo sequer tentou elaborar uma resposta tamanha 
era sua perplexidade com o dado tingido de vermelho que lhe foi apresentado. 

Não está aí mais uma prova de que a teoria do garantismo penal – assim como 
suas ramificações – é linda quando cuidadosamente analisada e endeusada no 
âmbito acadêmico? A total despreocupação com as consequências da aplicação 
desmedida da ideologia que permeia as fundações do garantismo ficou estampada 
no rosto do Pai da quimera que tem ano após ano corroído a segurança pública 
de nosso país. 

Se, como bem observou a perspicaz articulista, nós, brasileiros, estamos arcando com 
consequências em relação às quais o criador da doutrina que as desencadeou demonstra 
absoluta ignorância e quicá indiferença, é necessário dar crédito ao talento de um 
brilhante professor que, em recentíssimo evento em que o garantismo de Ferrajoli foi 
discutido, afirmou com sarcástica precisão: “ouvimos muito falar em FERRAJOLI. 
Precisamos entender o que significa o JOLI, porque o FERRA já sabemos muito bem. Se 
o nomen é o homem, o prenome é um presságio, já contou para que veio. Não precisava 
ter vindo para cá”.
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8. CONCLUSÃO.

Do mesmo modo que os apólogos do desarmamento civil arrogam, para si – e reflexamente 
para os criminosos - o monopólio do uso de armas de fogo; organizações e facções 
criminosas, dentro e fora das cadeias, protestam contra a violência no cárcere e violência 
policial ao mesmo tempo em que assumem o monopólio da violência indiscriminada em 
todos os setores da sociedade; detratores da corrupção alheia investem-se na função de 
corromper a sociedade inteira para estabelecer um projeto tirânico de poder e criam para si 
o monopólio da corrupção; promotores da igualdade geral reivindicam uma concentração 
inaudita de poder nas próprias mãos, e por conseguinte, uma desigualdade imensa de 
poder em prol de si mesmos a pretexto de fazer “justiça social”, os críticos do sistema 
“burguês” idealizam um sistema todo seu à prova de críticas, estabelecendo em proveito 
próprio o monopólio da crítica. Nada pode ser mais cômodo do que ser beato, ungido, 
portador de uma missão histórica e juiz onisciente da sociedade humana, protegido de 
críticas pela própria beatitude auto-invocada. É a mentalidade revolucionária quatro 
cruzes: o revolucionário é um missionário ungido, o intelectual que elabora a doutrina é 
um profeta e todos absorvem uma aura de santidade que justificam todo e qualquer crime 
que venha a ser cometido no processo histórico rumo à nova ordem, preconizada como o 
paraíso terrestre. 

A substituição dos juízos de veracidade por juízos de validade, móvel fundamental da 
destruição da busca da verdade processual e aríete do relativismo no campo jurídico-
criminal é, não por coincidência, uma das máximas19 preconizadas por Luigi Ferrajoli para 
o seu modelo de juiz “democrático”. O “caráter relativo e incerto da verdade processual”, 
que Ferrajoli compreende como “margem irredutível da ilegitimidade do exercício da 
jurisdição”, e o único modo de reduzir-se essa “ilegitimidade de fato” seria o “respeito 
rigoroso às garantias”. Isso implicaria reconhecer que não existe verdade real: de real, só 

19   Disponível em: https://redazioneunacitta.wordpress.com/2013/11/21/nove-massime-di-
deontologia-giudiziaria-intervento-di-luigi-ferrajoli-al-xix-congresso-di-magistratura-democratica/, 
acesso em 9/dez/2016.
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as garantias. As garantias, nesse jogo de inversões, convertem-se de previsão abstrata em 
algo mais concreto e real que o próprio fato criminoso. É claro que a verdade não pode ser 
alcançada em termos absolutos em todos os seus aspectos, e não por outra razão a “verdade 
substancial” é, no processo, a realidade exposta nos autos. Mas essa constatação óbvia, se 
ampliada indevidamente, levará o operador do direito a perder de vista o senso prático 
inerente à sua missão de cumprir um ideal de justiça factível. Como lecionava o saudoso 
professor e membro do Ministério Público gaúcho WALTER COELHO, se fôssemos tentar 
colocar em prática um ideal de justiça “certa e infalível”, ao invés de aperfeiçoar o sistema 
e minimizar a probabilidade de erros, “renunciaríamos, anarquicamente, ao ordenamento 
jurídico e à paz social”, em um retorno ao paleolítico e à lei da selva, pois o juiz, sobretudo 
o criminal, estaria abrindo mão do “poder de julgar”. Ao exercer esse poder, o homem 
investido na autoridade judicante não está a “sobrepor-se às próprias limitações”, mas a 
assumir uma responsabilidade indispensável para assegurar um mínimo de tranquilidade 
social (e de retribuição às violações cometidas contra as vítimas). Enfim, como bem 
observa o saudoso mestre, o julgador deve ter a “humildade de, perseguindo um ideal, não 
deixar-se levar, por comodismo ou vaidade, à síndrome de infalibilidade, que é a soberba 
dos espíritos vulgares”20. A falsa humildade decorrente dessa visão relativista resulta não 
em uma melhor distribuição de justiça, mas apenas em abrir mão “magnanimamente” de 
exercer a jurisdição e gerar desconfiança em torno da prova obtida no processo, já que 
traduziria uma verdade apenas formal e produzida por uma parte “interessada”. Dessa 
caridade com o direito alheio resulta, como diria o grande escritor londrinense Paulo 
Briguet, na absolvição dos criminosos e na criminalização dos honestos, esses sempre 
prontos a pagar o pato pela impunidade irresponsavelmente patrocinada a seus algozes. A 
dúvida específica acerca da capacidade de apurar a verdade fática resulta, em última análise, 
na dúvida em relação à eficácia e, consequentemente, à própria legitimidade do sistema de 
justiça criminal. A quem pode interessar uma coisa dessas? 

É autocontraditório que uma doutrina que se pretenda científica cumpra objetivos 
políticos. Exatamente por isso, é descabida a acusação, aos críticos de Ferrajoli de, ao se 
posicionarem contra o garantismo e contra o desserviço que a academia, em grande parte 

20    Walter Coelho, Prova Indiciária em Matéria Criminal, p. 28.
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dominada por garantistas, tem prestado à nação, estarem contra a “ciência” e contra o 
“conhecimento”. Parafraseando Bruno Carpes, não nos posicionamos contra a ciência, mas 
contra a pseudociência. Contra uma doutrina ativista definida por GILBERTO CALLADO 
DE OLIVEIRA como “um saber jusfilosófico de deslegitimação de todo o sistema 
penal”21. O que se choca com o verdadeiro conhecimento é o analfabetismo funcional 
de quem não entende o que lê e se recusa a enxergar os objetivos de poder a que servem, 
e a desonestidade intelectual de quem, entendendo-os muito bem, se acumpliciam aos 
revolucionários disfarçados de cientistas, filósofos e teóricos do direito. Na realidade, isso 
é inverso da filosofia: seu fundamento gira em torno de uma “moral arbitrária”, baseada numa 
autoproclamada bondade pessoal, que “não deriva do Supremo Bem, mas da sua própria, 
arbitrária e inexplicável bondade pessoal”, um modo de “autobeatificação” característico “dos 
intelectuais céticos e materialistas”22.

Por tudo isso, o membro do Ministério Público argentino GERMÁN MOLDES, em 
recente artigo publicado no jornal Clarín23, ao sumarizar o papel do sistema garantista 
nesse processo todo, não deixou por menos:

Essa monstruosa criatura intelectual que se apresenta diante de nós sob o 
disfarce de “garantismo” nada garante porque, por esse caminho, as garantias que 
consagra nossa Constituição Nacional deixam de ser salvaguardas protetoras dos 
direitos e liberdades e se convertem em travas insuperáveis para o exercício da 
legítima força coercitiva e da autoridade do Estado. Assim, só o que consegue é 
facilitar a violência, a criminalidade, a impunidade e o caos.

É nesse contexto que se insere a ideologia garantista, e não poderia haver melhor síntese 
do que essa. Se o Brasil pretende realmente libertar-se da espiral de criminalidade que 

21   Gilberto Callado de Oliveira, Garantismo e barbárie – A face oculta do garantismo penal, p. 14.

22    Olavo de Carvalho, “De Sócrates a Júlio Lemos”, in A Filosofia e seu Inverso & Outros Estudos, p. 39.

23   “El garantismo y la gente”, artigo publicado no jornal argentino El Clarín, disponível em https://www.
clarin.com/opinion/garantismo-gente_0_Sycf Lqmaf.html, acesso em 12/mai/2018.
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tem vivido, deve livrar-se antes da mentalidade ferrajoliana. O remédio para o moribundo 
organismo da sociedade brasileira definitivamente não é garantista. É passado o momento 
de dar um basta ao garantismo e a Luigi Ferrajoli. É imperioso acabar com a mentalidade 
garantista antes que ela acabe com o Brasil.
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DANIEL SPERB RUBIN

Procurador de Justiça do MPRS

A grande vocação e a mais importante atuação do MP é a Criminal.  
Nada é mais importante que combater a impunidade, 
que cuidar as vítimas de crimes, 
que colocar bandidos fora das ruas...

“Para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados...” 
Edmund Burke

descruzamos...

INTRODUÇÃO

Enquanto os índices de criminalidade no Brasil atingem níveis intoleráveis, obrigando 
o cidadão de bem a trancar-se dentro de sua própria casa, e as autoridades responsáveis 
pela política de segurança pública em nosso país parecem simplesmente não saber que 
rumo tomar, nos Estados Unidos encontra-se em pleno andamento uma extraordinária 
experiência de redução de criminalidade.
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Pela primeira vez depois de trinta anos de aumento contínuo, os índices de 
criminalidade nas grandes cidades dos EUA apresentam substancial redução1. A que 
se deve isso? Ouve-se falar na política criminal de tolerância zero. Sabe-se que foi 
aplicada em Nova Iorque, durante a gestão do Prefeito Rudolph Giuliani. Mas não se 
sabe exatamente quais seus fundamentos teóricos. Ouve-se falar, também, na broken 
windows theory (teoria das janelas quebradas), mas, igualmente, não se sabe qual a 
sua origem e o que, exatamente, significa.

Neste despretensioso estudo, procuraremos demostrar como os EUA, a partir da broken 
windows theory  e da operação tolerância zero, conseguiram reduzir drasticamente os 
índices de criminalidade em algumas de suas grandes cidades, notadamente, em Nova 
Iorque. Analisaremos algumas críticas feitas à política criminal de tolerância zero, bem 
como os limites impostos pelo judiciário americano, ocasião em que se fará menção a 
algumas decisões que informam a jurisprudência americana acerca do assunto. Por fim, 
teceremos considerações sobre a situação brasileira no combate à criminalidade.

 BROKEN WINDOWS THEORY – ORIGENS E FUNDAMENTOS

Em 1982, o cientista político James Q. Wilson e o psicólogo criminologista George 
Kelling, ambos americanos, publicaram na revista Atlantic Monthly um estudo em 
que, pela primeira vez, se estabelecia uma relação de causalidade entre desordem e 
criminalidade. Naquele estudo, cujo título era  The Police and Neiborghood Safety ( A 
Polícia e a Segurança da Comunidade), os autores usaram a imagem de janelas quebradas 
para explicar como a desordem e a criminalidade poderiam, aos poucos, infiltrar-se numa 
comunidade, causando a sua decadência e a conseqüente queda da qualidade de vida.

1      A obra "The Crime Drop in América" (A Queda do Crime na América) anota que, em meados da década de 
90 a criminalidade violenta caiu em níveis que não se viam desde a década de 60)
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Kelling e Wilson sustentavam que se uma janela de uma fábrica ou de um escritório 
fosse quebrada e não fosse imediatamente consertada, as pessoas que por ali passassem 
concluiriam que ninguém se importava com isso e que, naquela localidade, não havia 
autoridade responsável pelo manutenção da ordem. Em pouco tempo, algumas pessoas 
começariam a atirar pedras para quebrar as demais janelas ainda intactas. Logo, todas 
as janelas estariam quebradas. Agora, as pessoas que por ali passassem concluiriam que 
ninguém seria responsável por aquele prédio e tampouco pela rua em que se localizava 
o prédio. Iniciava-se, assim, a decadência da própria rua e daquela comunidade. A esta 
altura, apenas os desocupados, imprudentes, ou pessoas com tendências criminosas, 
sentir-se-iam à vontade para ter algum negócio ou mesmo morar na rua cuja decadência 
já era evidente. O passo seguinte seria o abandono daquela localidade pelas pessoas de 
bem, deixando o bairro à mercê dos desordeiros. Pequenas desordens levariam a grandes 
desordens e, mais tarde, ao crime.

Em razão da imagem das janelas quebradas, o estudo ficou conhecido como  broken 
windows, e veio a lançar os fundamentos da moderna política criminal americana que, em 
meados da década de noventa, foi implantada com tremendo sucesso em Nova Iorque, 
sob o nome de “tolerência zero”.

Ainda exemplificando, Kelling e Wilson afirmavam que uma comunidade estável, 
na qual as famílias cuidavam de suas casas, se preocupavam com as crianças dos 
outros e desconfiavam de estranhos, poderia transformar-se, em poucos anos, ou até 
mesmo meses, em uma selva assustadora. Uma propriedade é abandonada. O mato 
cresce. Uma janela é quebrada. Adultos deixam de repreender crianças e adolescentes 
desordeiros. Estas, encorajadas, tornam-se mais desordeiras. Então, famílias 
mudam-se  daquela  comunidade. Adultos, sem laços com a família, mudam-se  para 
aquelacomunidade. Adolescentes desordeiros começam a se reunir na frente da loja 
da esquina. O comerciante pede que se retirem. Eles recusam. Brigas ocorrem. O lixo 
se acumula. Pessoas começam a embriagar-se em frente aos bares. Um bêbado deita na 
calçada e lá permanece. A desordem se estabelece, preparando o terreno para a ascensão 
da criminalidade.
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Em 1990, o Professor da Universidade Northwestern de Ciências Políticas, Wesley Skogan, 
publicou um estudo baseado em pesquisa na qual 13.000 pessoas residentes em áreas 
residenciais de Atlanta, Chicago, Houston, Filadelfia, Newark e São Francisco haviam 
sido entrevistadas. O estudo era entitulado  Disorder and Decline: Crime and the Spiral of 
Decay in America Neighborhoods (Desordem e Declínio:O Crime e a Espiral de Decadência nas 
Comunidades Americanas) e confirmava os postulados da broken windows theory. Mas ia além 
disso, afirmando que a relação de causalidade entre desordem e criminalidade era mais forte 
do que a relação entre criminalidade e outras características encontradas em determinadas 
comunidades, tais como a pobreza ou o fato de a comunidade abrigar uma minoria racial. 
Esta conclusão é de fundamental importância, especialmente diante da afirmação, sempre 
repetida e jamais comprovada, de que a principal causa da criminalidade reside nas injustiças 
sociais, desemprego, pobreza, falta de oportunidades, etc. Mais adiante, quando analisarmos 
às objeções a broken windows theory e à tolerância zero, voltaremos ao assunto.

Em 1996, Kelling, em conjunto com Catherine Coles, lançou a obra definitiva sobre a 
teoria das janelas quebradas: Fixing Broken Windows – Restoring Order and Reducing Crimes 
in Our Communities (Consertando as Janelas Quebradas – Restaurando a Ordem e Reduzindo 
o Crime em Nossas Comunidades). Nesta obra, o autor iria além, e demonstraria a relação 
de causalidade entre a criminalidade violenta e a não repressão a pequenos delitos e 
contravenções. Assim como a desordem leva à criminalidade, a tolerância com pequenos 
delitos e contravenções, leva, inevitavelmente à criminalidade violenta.

No entanto, muito antes, em 1967, um relatório2 preparado para uma comissão criada pelo 
então Presidente Lyndon Johnson para o estudo de estratégias de combate à criminalidade 
(Commission on Law Enforcement and Crime)  já apontara, com base em pesquisas e 
entrevistas com cidadãos que o medo da criminalidade estava fortemente relacionado à 
existência de desordem nas comunidades. No entanto, esta relação foi ignorada até o início 
dos anos 80 e, registre-se, continua a ser contestada (e ainda ignorada em muitos países), 
não obstante as evidências que indicam o seu acerto.

2      Report on a Pilot Study in the District of Columbia on Victmizacion and Attitudes Towards Law 
Enforcement -Departamento de Justiça Americano (Washington D.C. US Government Printing Office, 1967)
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Durante três décadas, a criminalidade só fez aumentar nos EUA. O modelo americano de 
combate à criminalidade falhara porque não reconhecia a relação de causa e efeito entre 
desordem, medo, criminalidade violenta e decadência urbana. Kelling e Coles demonstram 
como, ao longo do século XX, a polícia americana foi, aos poucos, abandonando suas 
tarefas na manutenção da ordem pública para dedicar-se, exclusivamente, ao combate 
ao crime. A raiz do aumento da violência nos EUA na segunda metade do século XX 
está, também, nesta mudança de estratégia da polícia. Originalmente, o papel da polícia 
americana era o de manter a paz e prevenir o crime. A prevenção do crime era feita com 
a presença constante da polícia no seio da comunidade. E aqui reside outro fundamento 
da  broken windows theory.  O policial deve fazer parte da comunidade, entranhar-se na 
comunidade, e lidar com as condições que criam o crime (desordens de todo o tipo, 
embriaguez pública, jogos ilegais, etc.). Assim, ele conhece a comunidade, e é conhecido 
por ela. Cria-se um vínculo entre a comunidade e a autoridade policial, e este vínculo, 
permite que ambos juntem forças para evitar o surgimento da desordem e de pequenos 
delitos que, mais tarde, levarão à criminalidade violenta. Assim, se algum traficante 
tenta imiscuir-se naquela comunidade, tanto a comunidade como a polícia podem 
imediatamente identificá-lo, e unindo forças, expulsá-lo de lá, ou mesmo prendê-lo se o 
mesmo for apanhado no exercício do tráfico. Mas para isso é preciso uma comunidade 
organizada, que preze a manutenção da ordem, e uma relação de confiança entre a 
comunidade e a polícia, de modo que ambos se auxiliem mutuamente.

O policiamento comunitário, portanto, é fundamental na prevenção do crime. A 
presença física do agente policial na comunidade inibe a desordem e a criminalidade. 
Neste sentido, Kelling e Coles são defensores do “foot patrol”, ou seja, do patrulhamento 
a pé, da figura do agente policial que percorre a pé as ruas do bairro, muito mais eficaz, 
do ponto de vista da prevenção, do que dos agentes policiais motorizados, que nada mais 
fazem do que circularem de carro. Aos desordeiros basta, portanto, esperar que passe 
o carro da polícia, para continuar a desordem, o que torna-se muito mais difícil com o 
patrulhamento a pé.

Nos EUA criou-se a idéia de que a polícia não devia mais zelar pela ordem pública, 
mas investir todos os seus esforços apenas no combate ao crime. Assim, desordens 
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e pequenos ilícitos foram deixados de lado, para que se combatesse apenas os crimes 
mais graves. Portanto, as pequenas janelas quebradas não mais eram reparadas, até que 
chegou-se a um ponto insustentável onde a criminalidade aumentou de tal forma nos 
centros urbanos, que muitos deram-se por conta do equívoco da estratégia adotada.

No Brasil, já chegamos a este ponto há muito tempo. A “estratégia das prioridades”, 
adotada tanto pela Polícia como, pode-se dizer, por Juízes e Promotores, e que consiste 
em priorizar o combate à criminalidade violenta, sob argumentos diversos, que vão desde 
a falta de recursos até a desnecessidade de reprimir comportamentos que configuram não 
mais do que um mero ato de desordem ou uma pequena contravenção, passando pela 
alegação de o crime tem causas sociais, repete o equívoco cometido nos EUA e é uma 
das principais causas do aumento avassalador da criminalidade violenta em nosso país.

Sob esta estratégia, cria-se um círculo vicioso que retroalimenta a criminalidade violenta. 
Não se combate a desordem e os pequenos delitos porque deve-se priorizar o combate 
à criminalidade violenta. No entanto, a criminalidade violenta é justamente resultado 
da falta de combate à desordem e aos pequenos delitos. Esta lógica perversa precisa, em 
algum momento, ser quebrada.

Como diz Kelling, o Juiz pode achar difícil que apenas  uma  janela quebrada seja tão 
importante para permitir que a polícia exerça alguma autoridade sobre uma pessoa 
que possa quebrar mais janelas. Ocorre que o Juiz vê apenas um flash da rua num determinado 
momento, ao passo que o público, ao contrário, vê todo o filme se desenrolando a sua frente, 
que mostra a lenta e inexorável decadência da sua rua e de sua comunidade.

 A Broken Windows Theory aponta um caminho para a redução da criminalidade, que já 
teve efeitos positivos nos EUA, como a seguir se verá, e que tem como base a repressão 
à desordem e aos pequenos delitos e, também, o policiamento comunitário. Não é mais 
possível ignorar esta extraordinária vitória contra o crime.
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 A OPERAÇÃO TOLERÂNCIA ZERO – 

A RETOMADA DO METRÔ E DAS RUAS PARA O POVO DE NOVA IORQUE

Um dos principais temas de debate durante a campanha para as eleições à Prefeitura de 
Nova Iorque, em 1993, foi o que fazer contra os “esqueegeemen”, pessoas, normalmente 
jovens e atuando em grupo, que mediante ameaças veladas, ou nem tanto, extorquiam 
dinheiro de motoristas após terem lavado os pára-brisas dos carros sem que tivessem sido 
solicitados a fazê-lo. Tanto David Dinkins (então Prefeito) como Rudolph Giuliani (um 
ex-Promotor Federal que viria a ser eleito) prometiam um combate incessante contra a 
atuação destes grupos, simplesmente porque esta era uma das principais reclamações dos 
nova-iorquinos que viam na atuação daquelas pessoas a ausência de ordem e autoridade, 
bem como uma ameaça constante, que levava ao medo e à decadência da qualidade da 
vida urbana. Esta situação bem demonstra o ponto de insuportabilidade a que o cidadão 
comum daquela metrópole chegou, quando passou a exigir das autoridades providências 
enérgicas no sentido de restabelecer-se a qualidade de vida, já então em plena decadência.

Na verdade a decadência urbana de Nova Iorque desenvolvera-se de maneira lenta e 
constante ao longo dos anos 70 e 80, diante da tolerância com a desordem e os pequenos 
ilícitos. As pichações não eram reprimidas. As gangues se proliferavam. Permitia-se que 
os sem-teto ocupassem espaços públicos, como metrôs, parques e praças, e lá fizessem 
suas necessidades. Não se os obrigava a recolherem-se aos abrigos públicos. Além disso, 
eles passavam a mendigar de maneira cada vez mais agressiva e ameaçadora. Pequenos 
delitos como ingressar no metrô sem o pagamento da passagem, pulando a catraca, quase 
não eram mais reprimidos. Tudo isso levava a um aumento constante da criminalidade.

Esta situação era mais grave ainda no sistema de transporte subterrâneo de Nova Iorque, 
o metrô, em razão das peculiaridades de se tratar de um local fechado, deserto à noite, 
mas utilizado por grande parte dos habitantes como único meio de transporte viável 
(aproximadamente três milhões de pessoas utilizam o metrô de Nova Iorque num único 
dia). O metrô tornara-se um grande problema.
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Em abril de 1990, William Bratton, um policial que fizera carreira rápida e brilhante na 
polícia de Boston, tendo se destacado principalmente por sua atuação frente à polícia 
de trânsito daquela cidade, foi contratado pela Polícia de Trânsito de Nova Iorque, para 
“resolver o problema do metrô”. Antes, George Kelling já havia sido contratado e, com a 
chegada de Bratton, passou a “alimentá-lo” com idéias e material de leitura.

Bratton imediatamente identificou os três principais problemas do metrô: passageiros 
que pulavam a catraca e não pagavam a passagem, desordem e crime.

O não pagamento da passagem havia se tornado epidêmico. O prejuízo da municipalidade 
girava em torno de oitenta milhões de dólares por ano. Os desordeiros simplesmente 
pulavam as catracas. Aqueles que pagavam sentiam que estavam entrando em um local 
onde não havia lei e a desordem imperava e começavam a se perguntar se valia a pena 
continuar respeitando a lei.

A desordem só fazia crescer. Pichações, mendicância agressiva e vandalismo criavam um 
clima propício à criminalidade.

A criminalidade no metrô aumentava e tornava-se mais violenta, com a proliferação de 
gangues juvenis, cada vez mais usando armas de fogo e simplesmente assaltando as pessoas.

Bratton teve imensas dificuldades no sentido de mostrar aos policiais sob o seu comando 
a necessidade de combater-se a desordem e o não pagamento das passagens. Afinal de 
contas, como policiais, e em consonância com a política de segurança pública até então 
adotada, eles achavam que o seu trabalho era combater o crime e não a desordem ou 
o não pagamento de passagens. Vencida esta barreira, ele começou a aplicar a  broken 
windows theory ao problema do metrô.

No seu entendimento, o não pagamento da tarifa era a principal janela quebrada no sistema 
subterrâneo de trânsito. Até então, a Polícia de Trânsito não prendia em grande número 
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aqueles que pulavam as catracas. Isto era considerado um delito menor. Apenas uma ou 
duas vezes por ano, eram feitas prisões em massa e os detidos eram levados ao Yankee 
Stadium, numa espécie de demonstração pública. Isto, obviamente, em nada alterava a 
situação. Bratton começou a aplicar uma estratégia de fazer pequenas prisões em massa, 
de estação em estação. Como não havia efetivo suficiente para efetuar as prisões em todas 
as estações, a Polícia de Trânsito de Nova Iorque alternava dias e horários. Em algumas 
estações, era como se não houvesse catracas. A imensa maioria das pessoas simplesmente 
pulava por elas. Nesta situação, policiais a paisana apenas esperavam as ondas de dez 
ou vinte “saltadores de catraca” para então prendê-los. Os poucos que ainda pagavam 
a passagem, ao verem as prisões sendo efetuadas, estimulavam e elogiavam os policiais. 
Pagar a passagem começava novamente valer a pena. Mesmo às três horas da madrugada, 
policiais à paisana postavam-se nas estações, como se fossem passageiros esperando o 
metrô. Um desordeiro entrava na estação, olhava para os lados e não via nenhum policial 
uniformizado. Pulava a catraca e era imediatamente preso pelos policiais à paisana. O 
medo da prisão começou a alterar o comportamento daqueles que não pagavam a 
passagem. A quantidade dos que não pagavam começou a declinar significativamente. A 
primeira grande janela quebrada estava sendo consertada.

Àquela altura, já estava ficando claro para Bratton que a grande maioria das pessoas 
detidas por não pagarem a passagem eram justamente aquelas que causavam desordem no 
interior do metrô. Além disso, muitas das pessoas detidas, ou carregavam armas consigo, 
ou eram pessoas procuradas com mandados de prisão expedidos contra si. Atacando o 
problema do não pagamento das passagens, estava-se prevenindo a desordem e também 
que elementos criminosos entrassem no sistema subterrâneo de trânsito. Depois de um 
tempo, os desordeiros e criminosos começaram a deixar suas armas em casa. Menos 
armas, menos roubos, menos assaltos, menos assassinatos, menos vítimas. Começava-
se a demonstrar, na prática, a relação entre desordem e criminalidade no interior do 
metrô. E, talvez mais importante, mediante um trabalho que era, ao mesmo tempo de 
repressão e de prevenção. Repressão à desordem e aos pequenos delitos. Prevenção aos 
crimes graves. E tudo isto apenas pela repressão a um delito patrimonial que custava, 
isoladamente, pouco mais de um dólar, e que, segundo muitos “entendidos”, jamais 
deveria merecer a menor atenção da polícia.
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Quando venceu as eleições para a Prefeitura de Nova Iorque em 1993, Rudolph Giuliani 
nomeou Bratton para chefiar o Departamento de Polícia. Depois do metrô, era hora de 
devolver as ruas aos novaiorquinos.

O que Bratton fez, em verdade, foi uma profunda reestruturação do Departamento de 
Polícia de Nova Iorque, mas tendo como uma das premissas básicas sempre os postulados 
da broken windows theory. Tendo em mente sempre a necessidade de coibir a desordem e 
reprimir os pequenos delitos, Bratton foi, aos poucos, devolvendo as ruas ao povo.

Uma de suas primeiras iniciativas foi atacar a conduta daqueles grupos de jovens que, de 
maneira velada ou não, geralmente em grupos, extorquiam dinheiro de motoristas após 
terem lavado os pára-brisas dos carros sem terem sido solicitados a fazê-lo. O que poderia 
parecer, em um primeiro momento, algo com que a polícia sequer deveria se preocupar, 
estava, na verdade, atormentando os motoristas, que se sentiam constantemente 
ameaçados. Era, na verdade, uma  janela quebrada.  Como esta conduta constituia uma 
infração menor, punida apenas com serviços comunitários, estas pessoas não podiam ser 
presas, mas apenas intimadas a comparecer em juízo. Ocorre que nem isto vinha sendo 
feito. Começou-se a fazer. No início, os intimados não compareciam a juízo e isto (o não 
atendimento à intimação) autorizava que fossem presos. Então prisões foram feitas. Com 
a certeza da punição, aquilo que durante anos atormentara a vida dos motoristas de Nova 
Iorque teve fim em poucas semanas.

Outras pequenas vitórias contra pequenos ilícitos confirmavam a teoria de Kelling: uma 
pessoa foi presa por urinar num parque, quando questionada sobre outros problemas 
deu informações à polícia que resultaram na localização de um esconderijo de armas; um 
motociclista foi detido por andar sem capacete, revistado, descobriu-se que carregava duas 
armas consigo e tinha várias outras em seu apartamento; uma pessoa vendendo mercadoria 
de origem suspeita, depois de questionada levou a polícia a um receptador de armas roubadas.

Nem todo aquele que pratica um delito menor pode ser considerado capaz de um delito 
grave. No entanto, alguns serão, especialmente se não encontrarem nenhuma repressão 
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ao pequeno ilícito praticado. Além disso, podem ter informações sobre outras pessoas 
que são criminosos perigosos.

Outro fundamento da  broken windows theory, o policiamento comunitário, também 
foi aplicado por Bratton em Nova Iorque. Em verdade, quando ele assumiu a chefia do 
Departamento de Polícia, tal plano já estava em andamento, com a contratação de mais 
policiais para trabalharem nas ruas e nas comunidades. O que Bratton fez foi aperfeiçoar 
o plano, identificando as áreas de maior criminalidade e desordem, e lá lotando um 
maior número de policiais. Bratton é explícito ao afirmar que “os policiais comunitários 
podem identificar as preocupações da comunidade e, algumas vezes, prevenir o crime 
simplesmente com a sua presença física”.

E para os que ainda acham que um maior número de policiais nas ruas e entranhados 
nas comunidades não faz muita diferença, é o insuspeito Claus Roxin quem diz: “... 
sobretudo, sou partidário da concepção – que surgiu na América do Norte e pouco a 
pouco ganha mais partidários na Alemanha -, de que a polícia faz falta na rua e não nos 
gabinetes públicos”3.

Em estudo sob o título “Policiamento Comunitário e Controle sobre a Polícia – a 
experiência norte-americana”, Theodomiro Dias Neto, Mestre em Direito pela 
Universidade de Wisconsin (EUA) e Doutorando em Direito pela Universidade do 
Sarre (Alemanha), afirma que o debate contemporâneo na área policial gira em torno 
de como viabilizar a parceria entre polícia e comunidade na tarefa de prevenção 
ao crime, informando que a proposta é um estilo diferenciado de policiamento, 
caracterizado por: 

1) uma concepção mais ampla da função policial que abrange a 
variedade de situações não-criminais que levam o público a invocar a 
presença da polícia; 

3      "Problemas Atuais de Política Criminal", Revista Ibero-Americana de Ciências Penais, n° 4, pág. 14.
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2) descentralização dos procedimentos de planejamento e prestação de 
serviços para que as prioridades e estratégias policiais sejam definidas de 
acordo com as especificidades de cada localidade; 

3) maior interação entre policiais e cidadãos, visando ao estabelecimento 
de uma relação de confiança e cooperação mútua4.

Tanto a broken windows theory, como a operação tolerência zero, abarcam estes três itens. E 
é isto o que Bratton fez em Nova Iorque. Quando refere “concepção mais ampla da função 
policial que abrange a variedade de situações não-criminais que levam o público a invocar a 
presença da polícia”, Theodomiro Dias Neto está fazendo explícita referência à manutenção 
da ordem como uma das funções policias.

O resultado da aplicação da  broken windows theory  pelo Departamento de Polícia 
de Nova Iorque foi a diminuição, pela primeira vez em trinta anos, dos índices de 
criminalidade naquela cidade. Desde 1994, tais índices vêm diminuindo. A história 
desta estratégia vitoriosa é contada por William Bratton em seu livro “Turnaround – 
How America’s Top Cop Reversed the Crime Epidemic” (A Reviravolta – Como a Polícia 
Americana Reverteu a Epidemia de Crime).  Esta política de segurança pública, a da 
aplicação da teoria de Kelling no combate à criminalidade em Nova Iorque é que 
veio a ser popularmente conhecida como “operação tolerância zero”. Muito distante, 
portanto, da caricatura que alguns desinformados, por vezes, pintam, reduzindo a 
“operação tolerância zero” a uma mera “limpeza” das ruas centrais da cidade, que, na 
sua equivocada visão, consistiria apenas na retirada de prostitutas, gigolôs, bêbados e 
traficantes das ruas centrais de Nova Iorque.

4      "Policiamento Comunitário e Controle sobre a Polícia – a experiência norte-americana", IBCCRIM, São 
Paulo, 2000, p. 15
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A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA AMERICANAS – UM PEQUENO APANHADO

Nos EUA já existiam, bem antes do advento da broken windows theory  e da “operação 
tolerância zero”, leis que criminalizavam determinadas condutas que, durante muito 
tempo, foram vistas apenas como meros atos de desordem. A autoridade para regular e 
reprimir legalmente comportamentos como mendicância agressiva, embriaguez pública, 
o uso apropriado dos parques e ruas da cidade, reside no poder constitucional do estado 
em prover a saúde, a segurança e a qualidade de vida dos cidadãos.

Nos EUA um Estado pode delegar a uma municipalidade o poder de regular as condutas 
nestas áreas ou pode regular ele próprio inteiramente estas áreas. Todavia, Kelling e 
Coles informam que isto não tem sido fácil. Há uma razoável possibilidade de que 
regulamentos ou decretos municipais sejam considerados inconstitucionais, e que as 
municipalidades venham a ser processadas por aquelas pessoas que, eventualmente, 
tenham sofrido alguma restrição com base nestes regulamentos ou decretos.

Em verdade, o que ocorre é uma tensão ou um choque entre os direitos individuais 
daqueles que alegam que suas condutas supostamente desordeiras nada mais configuram 
do que o seu mero direito de expressão, e o direito da comunidade, para a qual os direitos 
individuais, por vezes, devem dar lugar aos valores comunitários, a fim de que a ordem 
possa ser mantida na comunidade, impedindo-se, assim, a proliferação da desordem e a 
ascensão da criminalidade.

Os que se contrapunham ao direito de se reprimir legalmente algumas condutas tidas 
como atos de desordem, tinham, fundamentalmente, duas restrições: a primeira 
era quanto à tipificação dos comportamentos, que alegavam ser vaga e imprecisa; e a 
segunda era de que tais leis, em verdade, não reprimiam uma conduta, mas sim uma 
condição (ou um status); a condição de pobre, sem-teto, viciado, etc. Tais restrições 
foram, eventualmente, levadas ao Judiciário americano.
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Num primeiro momento, as tentativas de se reprimir legalmente tais comportamentos 
podem ser resumidas em dois tipos de leis: as “vagrancy laws” e as “loitering laws”, algo 
que pode ser definido como “leis anti-vadiagem” e “leis contra o ato de perambular, 
demorar-se em um local, vagar sem destino”.

KELLING E COLES REFEREM DOIS CASOS FUNDAMENTAIS 

NOS QUAIS A SUPREMA CORTE DOS EUA JULGOU INCONSTITUCIONAL 

AS “VAGRANCY E LOITERING LAWS”.

O primeiro é o caso  Papachristow v. City of Jacksonville,  de 1972. Neste caso, oito 
indivíduos, entre negros e brancos, foram acusados de vagar a esmo, de carro, sem 
destino, perambulando pelas ruas de um bairro. Foram condenados por violarem 
uma lei de Jakcsonville, Florida, segundo a qual “elementos perniciosos, vagabundos, 
pessoas licenciosas, que perambulam de um lugar para outro, sem qualquer objetivo 
ou motivo legal, devem ser tidas como vadios, para efeitos legais”. A Suprema Corte 
anulou a condenação, considerando que a lei de Jacksonville era imprecisa e vaga ao 
tipificar o comportamento incriminado, porque falhava na função de dar a uma pessoa 
de mediana inteligência uma informação razoável de que sua conduta era proibida e 
também porque estimulava prisões e condenações arbitrárias. A Suprema Corte 
também enfatizou que a lei em questão era inadmissível porque tornava criminosas 
condutas inocentes, tais como o simples ato de vagar ou perambular sem destino, 
que tinha sido, inclusive, parte da tradição americana. O resultado de um diploma 
legal tão impreciso seria, ainda segundo a Suprema Corte, colocar uma excessiva 
discricionariedade nas mãos da polícia.

O segundo caso é  Kolender v. Lawson, de 1983. Lawson tinha sido detido ou preso 
pela polícia 15 vezes entre março de 1975 e janeiro de 1977, cada uma dessas vezes 
caminhando tarde da noite numa rua isolada próximo a uma área de alta criminalidade 
ou em uma área comercial onde muitos arrombamentos haviam sido cometidos. Foi 
acusado de acordo com uma seção da Lei Penal da Califórnia, que estabelecia:
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“Toda pessoa que comete um dos seguintes atos é culpada de conduta desordeira, uma 
contravenção:.. . e) que perambula ou vagueia pelas ruas, sem razão aparente, e que 
se recusa a se identificar ou a prestar contas de sua conduta, quando requerido pela 
autoridade a fazê-lo, se as circunstâncias são tais que indicam, para uma pessoa razoável, 
que a segurança pública exige a sua identificação”.

A Suprema Corte considerou a lei vaga e imprecisa diante da exigência do devido processo 
legal da 14 ª Emenda à Constituição por falhar ao definir a conduta criminal com suficiente 
precisão para que uma pessoa comum pudesse entender que sua conduta é proibida e de 
uma maneira que não encorajasse a arbitrariedade e a discricionariedade excessiva.

Como resultado destas duas decisões, a polícia e os Promotores deixaram de aplicar 
outras leis similares, que, não obstante não tivessem sido declaradas inconstitucionais, 
não eram mais aplicadas.

O próximo passo na busca de uma legislação que coibisse a desordem foram 
as “Loitering For the Purpose of Laws”. Tais leis acresciam uma particular finalidade ao 
ato de vaguear, algo equivalente ao elemento subjetivo do tipo do direito brasileiro. 
Assim, o simples ato de perambular ou vagar de lugar em lugar não era tipificado. No 
entanto, se tal ato tivesse por finalidade um outro ato proibido pelo ordenamento 
jurídico, então a lei não seria inconstitucional. Um exemplo deste tipo de lei é a seção 
647 (d) da Lei Penal da Califórnia conforme a qual “qualquer pessoa que esteja a 
vaguear próxima a um banheiro público para o fim de satisfazer sua lascívia ou para 
qualquer outro ato ilegal” incorre num ilícito penal. A Suprema Corte, em 1988, 
considerou constitucional esta lei, entendendo que a exigência do conhecimento de que 
determinada conduta era ilegal e a linguagem especificando o local do fato, diminuía 
qualquer potencial indeterminação da norma e cumpria sua função de noticiar os atos 
proibidos, além de evitar eventuais abusos policiais. Em outro julgamento, deste feita 
de uma Lei de Milwaukee (que tipificava a conduta de vaguear a ela acrescendo uma 
série de circunstância especiais e específicas), a Suprema Corte de Wisconsin manteve 
a lei da Municipalidade, e acrescentou ainda que existem áreas da conduta humana 
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que, pela natureza dos problemas que apresentam, simplesmente tornam impossível 
ao legislador definir com exatidão absoluta a conduta ilícita.

As “Loitering For the Purpose of Laws” representaram um avanço. No entanto, segundo 
Kelling e Coles, nem todas as Cortes americanas aceitaram a constitucionalidade 
das mesmas. Ainda assim, em muitos estados americanos tais leis estão em vigor, e 
sendo aplicadas.

Mas tais leis e regulamentos também tiveram contra si a alegação de violação à primeira 
emenda à Constituição Americana que protege o direito de expressão5. Em Young v. New 
York City Transit Authority, em 1990, o Departamento de Trânsito de Nova Iorque foi 
processado porque seus regulamentos anti-mendicância no interior dos metrôs estariam 
violando a primeira emenda. A primeira emenda protege não apenas o mero direito de 
expressão verbal, mas também a conduta em que um comportamento e a expressão 
estão intrinsecamente ligados, de maneira a passar uma determinada mensagem. 
Exemplificando, a primeira emenda sustentou condutas tais como a queima da bandeira 
americana e passeatas em protesto contra o envolvimento dos EUA no Vietnã. Ou seja, 
outras formas de expressões não-verbais estão protegidas pela primeira emenda. Neste 
caso, o direito dos sem-teto de mendigar seria uma forma de expressão protegida pela 
primeira emenda. Anteriormente, a Suprema Corte havia entendido que as solicitações 
de fundos feitas por organizações de caridade eram uma forma de liberdade de expressão 
protegida pela primeira emenda, pois passaria uma mensagem sobre uma causa 
particular. Sem a solicitação de fundos, a mensagem ficaria muito prejudicada. Seria um 
dos casos em que a conduta (solicitar fundos) estaria intrinsecamente ligada à mensagem 
(os problemas dos necessitados). O Juiz que julgou o caso entendeu que a mendicância 
individual estaria protegida pela primeira emenda porque não seria possível dar a esta 
um tratamento diferenciado do tratamento dado às solicitações feitas por entidades de 

5      Conforme a Primeira Emenda à Constituição Americana, "O Congresso não legislará no sentido de 
estabelecer uma religião, ou proibindo o livre exercício dos cultos; ou cerceando a liberdade de expressão, ou 
de imprensa, ou o direito do povo de se reunir pacificamente, e de dirigir ao Governo petições para a reparação 
de seus agravos"

3.3 JANELAS QUEBRADAS,TOLERÂNCIA ZERO E CRIMINALIDADE DANIEL SPERB RUBIN



296

caridade. Além disso, entendeu que os interesses do Departamento de Trânsito (proteção 
dos usuários do metrô contra comportamentos que pudessem configurar ameaças e 
intimidações mediante uma mendicância agressiva) não eram suficientes para coibir o 
direito de mendigar dos sem-teto no metrô.

A decisão foi duramente criticada pela imprensa. Houve editorial que perguntou “quem 
é esse Juiz suburbano, que nunca usou o metrô para dizer aos Nova Iorquinos o que eles 
devem agüentar”?

No entanto, a decisão foi modificada em grau de recurso. Os juízes entenderam que o ato 
de mendicância não poderia ser considerado como um direito de expressão resguardado 
pela primeira emenda, uma vez que a imensa maioria dos indivíduos que mendiga, o 
fazem para coletar algum dinheiro, e não para passar alguma mensagem ao público. Se 
alguns sem-teto quisessem passar alguma mensagem sobre a falta de políticas públicas 
com relação à falta de moradia ou sobre sua própria situação, seria muito improvável 
que os passageiros do metrô, testemunhando aquela conduta (mendicância agressiva) 
pudessem concluir que o sem-teto estivesse passando uma mensagem, pelas específicas 
circunstâncias do metrô, que, antes, os fariam se sentir ameaçados e importunados. 
Prosseguindo, os juízes entenderam que os regulamentos anti-mendicância do 
Departamento de Polícia de Nova Iorque não se destinavam à supressão do direito de 
expressão no metrô, mas sim a garantir um ambiente seguro nas estações, prevenindo 
qualquer ato que pudesse causar intimidação ou atormentasse os passageiros. Por fim, 
os juízes concluíram que, mesmo se as condutas dos sem-teto no interior do metrô 
estivessem protegidas pela primeira emenda, a decisão de primeira instância havia 
pecado por ter superdimensionado o direito destes em detrimento do bem comum.

No entanto, a demonstrar o dissenso jurisprudencial, uma lei da Municipalidade de 
Nova Iorque que considerava contravenção perambular, permanecer ou vagar em local 
público (fora dos metrôs, em parques, ruas, etc.), para o fim de mendigar foi declarada 
inconstitucional por ofender a primeira emenda. O juiz entendeu que a mendicância 
era uma conduta e também forma de expressão que estavam intrinsecamente ligadas, 
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e, portanto, protegidas pela primeira emenda, tal como as solicitações de fundos por 
entidades de caridade.

Não há consenso, portanto, acerca destas leis cujo principal objetivo é manter ou restaurar 
a ordem a fim de evitar o avanço da desordem e da criminalidade. A tendência é que o 
legislador aperfeiçoe cada vez mais a técnica legislativa, a fim de que a lei resista aos testes 
de constitucionalidade, não podendo alegar-se que é vaga ou imprecisa e tampouco que 
ofende a primeira emenda à Constituição. Esta tendência aponta, também, no sentido 
de especificação de determinados comportamentos, evitando as alegações de imprecisão 
que também podem levar à inconstitucionalidade. Neste sentido, estão em vigor nos EUA 
leis tipificando objetivamente determinados comportamentos que levam à desordem 
e à criminalidade, como a própria mendicância que se faz de uma maneira agressiva6, 
obstrução de calçadas, embriaguez pública e vandalismo, dentre outras.

CRÍTICA: OS POBRES E AS MINORIAS COMO ALVO

Não obstante o extraordinário sucesso da “Operação Tolerância Zero” na diminuição da 
criminalidade em Nova Iorque, há veementes críticos desta política criminal.

Os críticos sustentam que tal política criminal oprime apenas os pobres, os necessitados 
e as minorias. Trata-se de evidente equívoco.

Keeling e Coles são claros ao afirmarem que o problema não é a condição das pessoas, mas 
sim o seu comportamento. O que se busca coibir é o comportamento que causa desordem 
e que prepara o terreno para a ascensão da criminalidade. Não importa, portanto, a 
condição da pessoas, mas sim sua conduta.

6      A Lei das Contravenções penais brasileira tipifica a medicância feita mediante ameaça (art. 60, "a", da LCP)

3.3 JANELAS QUEBRADAS,TOLERÂNCIA ZERO E CRIMINALIDADE DANIEL SPERB RUBIN



298

No entanto, os críticos questionam porque se preocupar com mendicância agressiva, 
lavagens de párabrisas não solicitadas, embriaguez pública, quando a violência anda 
solta nos grandes centros urbanos. Acaso estariam procurando bodes expiatórios para 
a violência? Helen Hershkoff, da União Americana das Liberdades Civis critica uma 
legislação que, tratando de maneira equivocada o problema da pobreza, termina por 
proibir que os necessitados simplesmente peçam dinheiro.7

Kelling e Coles identificam nas alegações de que o objetivo de manter a ordem nada mais 
significaria do que uma forma de opressão aos pobres e às minorias o resultado de décadas 
do crescimento de um individualismo sem limites. Produtos deste crescimento seriam 
a primazia do indivíduo e o seu direito de ser diferente; uma ênfase nas necessidades 
e direitos individuais e a crença de que tais direitos seriam absolutos; uma rejeição a 
uma moralidade média dos cidadãos americanos; e, por fim, a noção de que considerar 
indivíduos como criminosos os estigmatizaria e os tornaria realmente criminosos.

Na arena judicial as cortes americanas desenvolveram um corpo de precedentes legais nos 
quais a proteção aos direitos fundamentais e liberdades individuais expandiram-se e foram 
elevados a posições muito acima de suas respectivas responsabilidades ou dos interesses 
da comunidade. Sendo mais claro: a conduta de um indivíduo causador de desordem 
numa comunidade devia ser protegida porque, em última análise, ele tem direito a ser 
diferente, e sua liberdade de ser diferente deve ser protegida pelo judiciário. Os interesses da 
comunidade não podem sobrepor-se aos direitos e liberdades individuais de uma pessoa. 
A desordem cresceu, se expandiu e foi tolerada porque virtualmente todas as formas de 
desvios comportamentais não claramente violentos foram considerados sinônimos de 
expressão individual, e, como tal, supostamente protegidas pela primeira emenda.

No entanto, Kelling e Coles afirmam que a demanda por ordem permeia todas as classes 
sociais e grupos étnicos. Quando os usuários do metrô exigiram a restauração da ordem 

7      "Leis Contra Mendicância Agressiva. Estas leis violam a Constituição: Sim: Silenciando os Sem-Teto", 
publicado no ABA Journal, em junho de 1993, conforme citado por Kelling.
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nas estações subterrâneas não eram os banqueiros ou os tubarões de Wall Street que 
estavam reclamando. Estes, afinal, tinham outras alternativas. Foram os trabalhadores, 
principais usuários do sistema, que exigiram a restauração da ordem e da segurança.

Os que advogam a restauração da ordem não estão propondo alguma forma de tirania da 
maioria. Referem-se, isto sim, a comportamentos que violam padrões de comportamento 
largamente aceitos por uma comunidade, e sobre os quais há um consenso, sem qualquer 
conotação racial, étnica ou de classes.

Além disso, a desordem tem conseqüências mais graves em comunidades pobres e, 
portanto, estas são justamente as que mais precisam de ordem a fim de evitar o aumento 
da criminalidade. Uma comunidade rica tem certas condições de manter um estado 
de ordem que uma comunidade pobre não tem, como, por exemplo, a contratação 
de segurança privada. É muito mais fácil consertar uma janela quebrada em uma 
comunidade rica do que em uma comunidade pobre. Portanto, antes de oprimir os 
pobres e minorias, a restauração e manutenção da ordem, em verdade, vêm em seu 
auxílio. Relembre-se da pesquisa de Wesley Skogan, referida no início deste estudo, 
e que concluiu que a relação de causalidade entre desordem e criminalidade era mais 
forte do que a relação entre criminalidade e outras características encontradas em 
determinadas comunidades, tais como a pobreza ou o fato de a comunidade abrigar 
uma minoria racial. Para o controle da criminalidade nestas comunidades, portanto, a 
restauração da ordem é imprescindível. Pobreza não deve necessariamente significar 
crime e desordem.

CRIMINALIDADE: CAUSAS MULTIFATORIAIS

A desordem e a ausência de repressão a pequenos delitos não são, por certo, a única causa 
do aumento da criminalidade. E, não sendo a única causa, não foi apenas a ausência 
de combate à desordem que fez com que a criminalidade crescesse ininterruptamente 
durante três décadas nos EUA.
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Na obra The Crime Drop in América (A Queda do Crime na América), Alfred Blumstein 
e Joel Wallman, o primeiro Professor Universitário e Diretor da Associação Nacional de 
Pesquisas sobre a Violência, e o segundo Ph.D pela Universidade de Colúmbia e Bolsista 
da Fundação Harry Frank Guggenheim, de Nova Iorque (onde faz pesquisas sobre 
violência e agressão), apresentam um profundo estudo sobre a queda da criminalidade 
nos EUA nos anos 90.

Neste estudo ambos concluem que não há uma explicação única para a diminuição da 
criminalidade verificada nos EUA na década de 90, mas sim uma variedade de fatores, 
alguns independentes, e outros que, interagindo entre si, foram importantes para o 
resultado final.

Blumstein e Wallmann, analisando os elementos da queda do crime nos EUA, citam as 
mudanças com relação ao tráfico de drogas, o incremento da economia, o controle do uso 
de armas de fogo, o aumento do número dos estabelecimentos prisionais (e das prisões) 
as alterações demográficas e, por fim, a política de combate ao crime, onde incluem a 
“tolerância zero” e a importância da comunidade como elementos de combate ao crime.

O grande aumento da criminalidade nos EUA verificado em meados da década de 80, 
segundo os autores, estaria diretamente relacionado ao aumento do tráfico de cocaína e 
crack. Blumstein e Wallman identificam subculturas de violência em relação ao tráfico de 
cada tipo de drogas. Identificam também “eras” de apogeu do comércio de entorpecentes, 
indicando, basicamente três períodos: o período da heroína (1960/73), o período da 
cocaína/crack (com pico em 1984/89), e o período da maconha/blunt (esta última uma 
nova “moda”, resultante da colocação da erva no envoltório de cigarros baratos no lugar 
do próprio fumo, período iniciado por volta de 1990).

A subcultura do uso e do comércio de drogas consistiria na organização de normas 
de conduta que definem o que o participante deve fazer, o que não deve fazer e qual a 
punição para a desobediência. Os participantes, no caso, são tanto os usuários, quanto 
os traficantes. No caso da cocaína e do crack, a subcultura de seu uso e tráfico seria 
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extremamente violenta, autorizando o uso de armas de fogo e o emprego de ameaças 
e violência físicas para assegurar a venda, o ponto, o pagamento, enfim, tudo o que 
se relacionasse ao comércio da cocaína e do crack e fosse necessário para assegurar o 
êxito do “negócio”. Portanto, a subcultura do tráfico da cocaína e do crack, explicaria o 
vertiginoso aumento da violência dos anos 80, bem como o declínio da criminalidade 
na década de 90, quando encerra-se o pico da venda destas drogas, iniciando-se a era da 
maconha/blunt, cuja subcultura é bem menos violenta.

Ao analisar a proliferação dos estabelecimentos prisionais, os autores informam que 
os Estados americanos quadruplicaram sua massa carcerária, resultando em gastos que 
passam dos vinte bilhões de dólares anuais, o que são números que falam por si só como 
evidência de sua importância na diminuição da criminalidade, quanto mais não seja, pela 
simples razão de que o criminoso encarcerado não está nas ruas. Embora não neguem 
totalmente a importância do aumento das prisões na diminuição da criminalidade, 
Blumstein e Wallman sugerem que a criminalidade teria caído de qualquer maneira, por 
outros fatores, ainda que o aumento das prisões não tivesse ocorrido na escala em que 
ocorreu, reconhecendo, porém, que esta é uma questão aberta.

Ao tratarem especificamente da aplicação da broken windows 
theory  e da “tolerância zero” como política criminal que levou à 
redução vertiginosa do crime em Nova Iorque, Blumstein e Wallman 
elencam uma série de opiniões de estudiosos que sustentam ou negam 
a importância desta política criminal da redução da criminalidade 
naquela metrópole. Os autores terminam por concluir que ainda é 
cedo para aquilatar-se o real impacto da “operação tolerância zero” e 
da broken windows theory na redução da criminalidade em Nova Iorque, 
concluindo também que não apenas a polícia deve “levar os louros” 
pela vitória contra o crime, pois ela não é uma instituição isolada, mas 
sim parte de uma rede de instituições, algumas formais (tribunais e 
escolas) e outras informais (família, igreja), todas elas respondendo 
ao crime. Não deixa de ser uma conclusão razoável para um estudo 
que, além de procurar indicar outras razões para a diminuição da 
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criminalidade nos EUA, procura nitidamente diminuir a importância 
da teoria de Kelling e do trabalho de Bratton.

Se o crime tem causas multifatoriais, as soluções também são multifatoriais. Assim, a 
“tolerância zero” e a broken windows theory não são a panacéia de todos os males, mas 
devem ser encarados como um importante elemento no combate à criminalidade, 
embora não o único.

A SITUAÇÃO BRASILEIRA

A esta altura, deve-se dizer que não se advoga a implantação pura e simples do modelo 
americano à realidade brasileira. Não apenas questões culturais e legais impediriam isso, 
senão que a simples falta de dinheiro para a implementação de uma política criminal 
nos moldes da que foi implementada em Nova Iorque configura uma barreira quase que 
intransponível para que se repita aquela experiência exatamente como aconteceu. O que 
realmente podemos e devemos aprender com a experiência americana é a necessidade 
inadiável de repressão às contravenções e aos pequenos delitos, como forma de 
manutenção da ordem e prevenção aos crimes graves.

Até pouco tempo atrás (leia-se, antes do advento da Lei n° 9099/95) o que se notava, no 
entanto, era a virtual paralisação do sistema quando se tratava de reprimir contravenções 
e pequenos delitos. Isto explica-se pela já referida estratégia de prioridades. A polícia, 
reza esta estratégia, deve priorizar a investigação de crimes graves, e não pode perder 
tempo com delitos de pouca gravidade.

Alguma condutas tipificadas pela lei das contravenções penais há muito tempo haviam 
deixado de ser reprimidas, como, por exemplo, provocação de tumulto e conduta 
inconveniente (art. 40), perturbação do trabalho ou do sossego alheios (art. 42), 
mendicância ameaçadora (art. 60, par. único, letra “a”), perturbação de tranqüilidade 
(art. 65), embriaguez (art. 62, apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de 
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modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia), recusa de 
dados sobre própria identidade ou qualificação (art. 68).

É bem verdade que tais contravenções não podem mais ser vistas pelas lentes do 
intérprete de 1942. Mas nos perguntamos se alguns dos bens jurídicos que elas protegem 
por acaso não mais merecem a proteção da norma penal. O trabalho e o sossego alheios 
não mais merecem ser protegidos contra a perturbação? A ordem pública não mais 
merece ser protegida contra a provocação de tumulto e condutas inconvenientes? A 
tranqüilidade não mais merece ser protegida contra a perturbação? A nosso sentir a 
resposta deve ser sim. Mas não apenas pelo valor intrínseco de cada um destes bens 
jurídicos, mas sim porque a ofensa a estes bens jurídicos sem a devida repressão 
configura as primeiras janelas quebradas que, não consertadas, irão, mais tarde, solapar 
todo o sistema de segurança pública, levando ao aumento da criminalidade. Mudaram, 
também, certamente, os conceitos de sossego, tranqüilidade, condutas inconvenientes, 
etc., que, em 1942 eram um, e em 2003, certamente são outros. Mas isto, antes de tornar 
o dispositivo legal letra morta, deveria, bem ao contrário, garantir sua sobrevivência ao 
longo dos tempos. É de se observar que os bens jurídicos protegidos por estas normas 
dizem respeito, em maior ou menor grau, à manutenção da ordem na comunidade.

O próprio ato de quebrar janelas configura o crime de dano (art. 163 do Código Penal). 
Igualmente a pichação configura o crime de dano, ambos potencialmente causadores de 
desordem e criadores de condições ambientais propícias à ascensão da criminalidade. 
Com relação à pichação, a absoluta escassez de jurisprudência sobre o assunto, diante da 
dimensão epidêmica com que esta forma do crime de dano se faz presente nos grandes 
centros urbanos, dá bem uma idéia da virtual ausência de repressão a este delito. Em 
uma pesquisa rápida, encontramos apenas dois julgados a respeito, ambos do Tribunal 
de Alçada Criminal de São Paulo, e cujas ementas são as seguintes:

“Dano qualificado. Agente que, mediante pichação, deteriora a 

pintura de prédio municipal. Configuração – Configura o crime 

previsto no art. 163, parágrafo único, III, do CP, a conduta 
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do agente que, mediante pichação, deteriora a pintura de 

prédio municipal “ (Recurso de Apelação, Processo n° 1199469/1, 

Relator: Amador Pedroso, 12ª Câmara, Data: 05.06.200)

“Dano. Agente que faz pichações sobre muro já parcialmente 

pichado. Configuração. Inocorrência: Inexiste crime de dano na 

modalidade ‘deteriorar’, na conduta do agente que faz pichações 

sobre muro já parcial e anteriormente pichado com propaganda 

eleitoral ou semelhante, uma vez que não houve deterioração” 

(Recurso em Sentido Estrito, Processo n° 1188271/2, Relator: 

Evaristo dos Santos, 9ª Câmara, Data: 19.04.2000).

Esta segunda ementa é particularmente interessante na medida em que refere uma pichação 
em um muro já deteriorado. Ou seja, é mais fácil (e há até um certo estímulo) pichar um 
muro já deteriorado do que um muro limpo, da mesma maneira que é mais fácil quebrar 
uma janela quando outras já estão quebradas. Portanto, assim como uma janela quebrada 
deve ser imediatamente consertada, um muro pichado deve ser imediatamente limpo.

Registre-se, ainda, que não desconhecemos o entendimento dos que sustentam que os 
bens protegidos pela criminalização das condutas contravencionais sequer deveriam ser 
protegidos pelo direito penal. A estes fica, ao menos, a seguinte questão: não é razoável 
utilizar-se o direito penal para proteger minimamente a comunidade de condutas que 
criam um clima propício, e quase irresistível, para a ascensão da criminalidade violenta?

Mas não é apenas a estratégia das prioridades policiais que levou à ausência de repressão 
a tais contravenções e delitos em que não se verifica violência ou grave ameaça à pessoa. 
Há que se reconhecer que uma visão, em nosso entender, equivocada do Direito Penal, 
nos últimos anos e décadas, em muito contribuiu para isto.

O princípio da intervenção mínima, base do movimento penal que terminou sendo 
conhecido como “direito penal mínimo”, orienta e limita o poder incriminador do Estado, 
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preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio 
necessário para a proteção de determinado bem jurídico. 8Se outras formas de sanção ou 
outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua 
criminalização é inadequada e não recomendável. Ainda segundo tal princípio, o Direito 
Penal só deve atuar na defesa dos bens jurídicos imprescindíveis à coexistência pacífica 
dos homens e que não podem ser eficazmente protegidos de forma menos gravosa. A 
leitura que se costuma fazer deste princípio é que apenas as condutas que configurem um 
ato de violência física ou uma ameaça grave devem ser criminalizadas. Tal conclusão se 
afigura insustentável quando resta comprovado que desordem, contravenções e pequenos 
delitos, quando não reprimidos, levam à criminalidade violenta. Isto não significa, por 
óbvio, que estes pequenos delitos que configuram desordem devem ser punidos com 
pena de prisão. No entanto, a resposta deve ser penal, seja por pena de multa seja por 
penas restritivas de direitos, como forma de deixar claro ao desordeiro que sua conduta é 
grave e não será tolerada pelo estado.

A ordem, o sossego alheio e a tranqüilidade são bens jurídicos que merecem a proteção 
da norma penal não apenas pelo seu valor intrínseco, mas também porque protegendo-
os, está-se evitando a ascensão da criminalidade violenta. Quando as pequenas janelas 
estão quebradas, não adianta correr para tentar evitar que as grandes janelas sejam 
quebradas. Elas inevitavelmente o serão. Ou seja, não adianta invocar o Direito Penal 
para cuidar dos crimes violentos quando desprezou-se seu poder de coerção com 
relação a crimes menores, invocando-se princípios como o da intervenção mínima. 
Isto significa atuar apenas no resultado e não na prevenção. O resultado só pode ser o 
aumento da criminalidade.

O princípio da fragmentariedade, a seu turno, corolário do princípio da intervenção 
mínima, sustenta que apenas as ações ou omissões mais graves endereçadas contra 

8     Conforme Maurício Antônio Ribeiro Lopes, in Princípios Políticos do Direito Penal, ed. RT, 2ª ed., 1999, p. 92
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bens valiosos podem ser objeto de criminalização9  . Segundo Muñoz Conde10    tal 
princípio apresenta-se sob três aspectos: em primeiro lugar, defende o bem jurídico 
somente contra ataques de especial gravidade, exigindo determinadas intenções e 
tendências, excluindo a punibilidade da prática imprudente em alguns casos; em 
segundo lugar, tipificando somente parte das condutas que outros ramos do direito 
consideram antijurídicas e, finalmente, deixando sem punição condutas meramente 
imorais como a mentira. Novamente aqui o problema está em considerar bens 
valiosos, apenas a vida, a integridade física, a liberdade sexual, a liberdade individual 
e o patrimônio, por exemplo. E considerar a ordem, o sossego, e a tranqüilidade como 
bens não suficientemente importantes para merecerem a proteção da norma penal. 
Desde que a ofensa a tais bens sem a devida repressão penal levará inevitavelmente 
a uma criminalidade violenta, os mesmos devem ser protegidos pela norma penal, 
pois são as pequenas janelas cuja integridade garantirá a sobrevivência do sistema de 
proteção social, evitando a proliferação da desordem e da criminalidade.

Observa-se, hoje, no Direito Penal, quase que um pensamento único com relação à 
doutrina do Direito Penal Mínimo. Seus inúmeros defensores não se cansam de repetir 
que a repressão penal deve ser utilizada apenas em caso de crimes graves. Para condutas 
menos graves, sustentam, há outras alternativas, tal como as sanções meramente 
administrativas. Tal pensamento, repetido exaustivamente, fez e vem fazendo com que 
inúmeros operadores do direito na área penal, desde Policiais, até Promotores e Juízes, 
simplesmente desprezem os delitos de menor gravidade, levando à não instauração 
do inquérito pela autoridade policial, ao arquivamento do inquérito pelo Promotor 
de Justiça, ao não recebimento da denúncia ou à absolvição, pelo Juiz, mesmo quando 
o delito está presente, sob o argumento de que trata-se de um ilícito menor, que não 
justifica a imposição de uma sanção penal, ou sequer a instauração da ação penal. Mal 
percebem que ali está o ovo da serpente, a raiz da criminalidade violenta que, mais tarde, 
não terão condições de combater eficazmente.

9         Maurício Antônio Ribeiro Lopes, ob. cit. p. 93

10       Introdução al Derecho Penal, Barcelona, Bosch, p. 72.
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A situação, em tese, deve ter mudado um pouco com o advento da Lei n° 9099/95, pois 
fatos delituosos que sequer mereciam a instauração de um inquérito, agora merecem, ao 
menos, a instauração de um TC. Mas ainda é cedo para chegar-se a alguma conclusão 
a este respeito, dado o fato de a lei ser nova e considerando-se a profunda deterioração 
causada no sistema de prevenção criminal, decorrente de anos de licenciosidade com 
condutas consideradas não dignas de receberem uma resposta penal

É bom registrar que não se advoga uma criminalização e/ou repressão de toda e qualquer 
conduta que ofenda qualquer bem jurídico. Nem todo bem jurídico é passível de 
proteção por uma norma penal. Há casos na legislação brasileira em que a criminalização 
de determinadas condutas afigura-se como risível. Tome-se como exemplo a Lei n° 
7643/87, que proíbe a pesca de cetáceos nas águas jurisdicionais brasileiras, e cujo art. 
1° determina que  “fica proibida a pesca, ou qualquer forma de molestamento intencional, 
de toda espécie de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras”.  A pena é de dois a cinco 
anos de reclusão. Sem contar o problema de definir-se o que configura “molestamento 
intencional”, fato é que o sossego de um cetáceo não é um bem jurídico digno de proteção 
por uma norma penal, até porque pode ser muito bem protegido, e até com mais eficácia, 
por regulamentos administrativos. Aqui, nem o bem jurídico em si, e nem a possibilidade 
de a conduta ser causadora de desordem (inexistente no caso) justifica uma proteção por 
uma norma penal.

Assim como há exageros em um sentido, há exageros em outro. Luigi Ferrajoli que tanta 
influência exerce na doutrina pátria com sua obra “Derecho Y Razon”, ao analisar quando e 
como proibir, critica o Código Rocco, alegando que este elenca uma excessiva quantidade 
de bens jurídicos por meio da criminalização de inúmeras condutas, para em seguida 
concluir que “nosso princípio de lesividade permite considerar ‘bens’ somente aqueles cuja 
lesão se concretiza em um ataque lesivo a outras pessoas de carne e osso”11. Como resultado 
deste entendimento, teríamos que o tráfico de drogas, o estelionato, o furto, a apropriação 
indébita, o peculato, a corrupção, os crimes do colarinho branco (crimes contra a ordem 

11      Derecho Y Razon – Teoria del Garantismo Penal, Editorial Trotta, 4ª Ed., 2000, p. 478.
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econômica e tributária), a organização de pessoas para atividades criminosas, e a lavagem 
de dinheiro, por exemplo, não merecem ser criminalizados. Idéias como esta em nada 
contribuem para o combate à criminalidade e nem mesmo para a evolução do Direito 
Penal. Pelo contrário, fazem com que a norma penal seja invocada apenas quando a situação 
já está de tal forma deteriorada, que mesmo sua aplicação pouco efeito terá em seus fins 
preventivos e repressivos. Isto sem falar na consagração definitiva do Direito Penal, agora 
sim, como instrumento de opressão exclusiva dos pobres, pois estes praticam o roubo 
(subtração de bem com violência contra a pessoa), enquanto que os criminosos do colarinho 
branco, praticam o peculato, a corrupção, a apropriação indébita e os crimes contra a ordem 
tributária e econômica, sem, portanto, exercerem violência contra uma pessoa “de carne e 
osso”, fazendo tudo isso diante da tela de seus moderníssimos computadores, enfiados em 
ternos ingleses, com gravatas italianas e nos ambientes climatizados e acarpetados de onde, 
certamente, dão graças aos céus por receberem tão valioso auxílio doutrinário na área penal.

 CONCLUSÃO

Quando se está às voltas com índices de criminalidade que há muito já ultrapassaram o 
limite do tolerável, não se pode ignorar exemplos vitoriosos de combate à criminalidade.O 
exemplo americano, pois, deve, no mínimo, ser levado em consideração.

A desordem é, comprovadamente, fonte de criminalidade e deve ser rigorosamente 
combatida. O pensamento que se convencionou chamar de “Direito Penal Mínimo” peca 
ao considerar como dignos de proteção pela norma penal apenas condutas que configurem 
atos de violência grave exercida contra a pessoa, atuando, portanto, apenas repressivamente, 
e não preventivamente em relação à criminalidade violenta. A norma penal deve proteger, 
também, aqueles bens cuja violação gera desordem, medo e, mais tarde, criminalidade.

A  broken windows theory  e a “operação tolerância zero” são, ao contrário do que 
normalmente se pensa, muito mais políticas de prevenção à criminalidade violenta, do 
que propriamente política criminal de repressão.
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Nenhum direito pode ser exercido de forma absoluta. Portanto, não se deve hipertrofiar 
os direitos individuais em claro prejuízo aos direitos de uma comunidade de levar 
uma vida dentro de mínimos padrões de ordem e segurança, padrões estes largamente 
aceitos e que reclamam proteção, não podendo isto ser visto como uma ofensa aos 
direitos individuais.
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4
ARTIGOS PUBLICADOS 

NA IMPRENSA

Combater a impunidade não é algo 
para ser feito apenas no recinto restrito 
dos gabinetes nem no limitado âmbito 
dos operadores do Direito e juristas. O 
Direito não é um fim em si mesmo e não se 
destina apenas às discussões meramente 
acadêmicas: ele trata da vida e da morte 
– no caso do Brasil com ênfase nesta 
última – e afeta a existência de cada um 
de nós, ainda que não seja um estudioso 
do Direito.  Aliás, não é á toa que o mais 
extremo e relevante dos crimes deve 
ser julgado por pessoas comuns, sem 
que delas se exija formação jurídica: os 
jurados do tribunal do Júri, onde o juiz 
togado, técnico, formado em Direito não 
tem direito ao voto, mas cumpre a mais 
nobre função da magistratura.

Assim sendo, quem quer combater 
a impunidade não deve falar apenas 
dentro do meio jurídico, mas dirigir-se à 

Sociedade para expor seus argumentos, 
para explicar sua visão sobre o Direito, 
para mostrar que nem todos pensam 
como aqueles que parecem viver em um 
país das maravilhas, desvinculados da 
realidade.  Por isso, reunimos artigos 
marcantes e de grande repercussão que 
foram publicados na imprensa.

O primeiro deles, de Monteiro e Abraão 
pode ser considerado o manifesto de 
fundação do Movimento de Combate à 
Impunidade.

A ele se segue a Trilogia do Mito do 
Encarceramento em massa.  Três artigos 
de Bruno Carpes  que mostraram que o rei 
estava nu: ridicularizando o establishmnent, 
revelando suas intenções,  e mostrando 
a falta de lógica a a ideologia que vem 
trocando pesquisa e realidade por slogans 
e chavões... Hoje já começam a dar frutos: 
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se antes as idéias plantadas eram apenas 
atacadas e censuradas, hoje já começam 
a ser encampadas até pelo CNMP e por 
autores de grande fama.

Em seguida passamos ao Pessi , um dos 
autores do corajoso e realista “Bandidolatria 
e Democídio” (livro escrito junto com o 
Giardin, também publicado nesta revista).  
Em seu artigo, o autor revela a hipocrisia 
e o duplipensar de boa parte das pessoas 
públicas cuja indignação é seletiva e só 
aparece quando a vítima é útil para suas 
causas ideológicas...

Vamos, então, para Castro e Pereira. 
Dentre outras coisas a Juíza e o 
Procurador de Justiça confirmam o que 
muitos tentam negar com o discursinho 
“Direitos Humanos são universais” (e 
são...) enquanto cuidam deles apenas 
para criminosos e grupos manipulados... 
Na prática, governos, ONGS e boa 
parte dos operadores de Direito não se 
preocupam com policiais nem com as 
pessoas de bem em geral. 

No artigo seguinte, Alves-Marreiros 
expõe à Sociedade a face oculta do 
Garantismo, provando o equívoco 
do “axioma” da ultima ratio que, na 
verdade, é uma inversão de valores que 

tira a liberdade dos inocentes que nada 
fizeram: para evitar punir os culpados. 

Sabendo de tudo que costuma 
acontecer não só em razão da tibieza 
da lei mas principalmente em razão de 
interpretações voluntaristas de cunho 
bandidólatra, não poderíamos deixar 
de falar das Distorções da Execução: 
esses 3 artigos, 2 de Balzan e um de 
Huergo, mostram bem alguns absurdos 
que parecem só acontecer na execução 
penal NO BRASIL: inventados por 
promotores e/ou juízes ou, infelizmente, 
previstos na lei...
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VERDADES E MENTIRAS
O BRASIL NÃO PRENDE DEMAIS; 
AO CONTRÁRIO, PRENDE DE MENOS
oglobo.com | 1° de maio | 2017

Marcelo Rocha Monteiro e Alexandre Abrahão Dias Teixeira

Marcelo Rocha Monteiro Procurador de Justiça do MPRJ 
e AAlexandre Abrahão Dias Teixeira, Juiz Presidente do 3o Tribunal do Júri da Comarca 

da Capital do Rio de Janeir.  Ambos são do Movimento de Combate à Impunidade (MCI)

O primeiro trimestre de 2017 disse a que veio no âmbito da segurança pública. Sangrentas 
rebeliões em diversas penitenciárias do país, seguidas da greve da PM no Espírito 
Santo, com a consequente explosão de criminalidade, agitaram a população e a mídia. 
Temas como superpopulação carcerária, legislação penal, ineficácia da polícia, além dos 
assombrosos índices de criminalidade, ganharam lugar de destaque no noticiário.

Para muitos de nós, juízes e promotores, vem causando espécie a repetição por alguns 
acadêmicos (a maioria sem experiência profissional concreta na segurança pública e 
justiça criminal) de “mantras” como: “encarceramento excessivo”, “excesso de prisões 
por pequenos delitos”, “prisões preventivas desnecessárias” , “não aplicação de penas 
alternativas”, e até mesmo o suposto emprego de “critérios racistas” para decidir quem 
deve ser preso etc.

Uma socióloga, em entrevista na TV, comparou o sistema penitenciário a “um funil”, 
por cuja larga boca ingressam presos “em excesso” e do qual raros têm oportunidade 
de sair. “A raiz do problema das prisões no Brasil é o encarceramento em massa. Somos 

4.1Este artigo pode ser considerado o manifesto de fundação 
do Movimento de Combate à Impunidade. 
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um dos países que mais prendem, a taxa só cresce!”, bradou um professor universitário.

A experiência de muitos anos no foro criminal nos permite constatar quão equivocadas 
são tais afirmações. Por isso mesmo nos sentimos no dever, como profissionais da área, 
de trazer alguns esclarecimentos à população.

Somos, na verdade, um dos países que mais matam. A “taxa que só cresce” é, na verdade, 
a das mortes violentas. São cerca de 60 mil homicídios e latrocínios por ano, dos quais 
apenas cerca de 8% são apurados. Isso significa que, só no ano passado, autores de mais 
de 55 mil crimes sequer foram identificados, o que dirá encarcerados.

O nome disso não é “encarceramento em massa”, é impunidade em excesso. O Brasil 
não prende demais; ao contrário, prende de menos, como sabe muito bem a população 
que todo dia anda com medo pelas ruas.

O inegável problema da superpopulação carcerária não decorre do “excesso” de pessoas 
presas. É fruto da falta de vagas, que por sua vez decorre da omissão dos governantes 
na gestão e expansão do sistema penitenciário.

E aqui vai uma informação omitida pelos “especialistas”: aquele “assaltante” que 
apontar um fuzil para a sua filha, amigo leitor, será condenado, em média, a 5 anos e 
4 meses por roubo. Cumprirá, então, cerca de 11 meses em regime fechado e, depois, 
terá direito à progressão para o regime semiaberto, onde são garantidas a ele a saída 
para “visitas ao lar”, a saída de Dia das Mães, de Dia dos Pais etc.

Da próxima vez que você ouvir protestos contra o “encarceramento excessivo”, 
convém dar uma boa olhada em volta: essa “vítima da sociedade opressora” pode estar 
desfrutando do regime semiaberto logo ali na esquina.
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4.2

TRILOGIA DO MITO 
DO ENCARCERAMENTO 
EM MASSA 

O MITO DO ENCARCERAMENTO EM MASSA
politica.estadao.com.br  | 05 Setembro 2017 | 05h00

Bruno Carpes

Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

“Números redondos são sempre falsos”, alertava o escritor inglês Samuel Johnson. Nos 
últimos anos, mídia engajada, ativistas e setores da academia jurídica têm repetido 
à exaustão que o Brasil possui um “sistema punitivista e encarcerador em massa”. 
De forma a referendar suas convicções, citam os números do relatório Infopen, 
divulgado pelo Ministério da Justiça em dezembro de 2014, que revela a existência 
de aproximadamente 622.000 presos nas cadeias brasileiras. Esta estatística alavanca 
o país, segundo o próprio relatório, ao 4º lugar mundial em população carcerária em 
números absolutos, não obstante a posição brasileira de 5ª maior população mundial, 
suspeitosamente omitida.

Em estudo conjunto com Promotores de Justiça de Minas Gerais, dentre eles Renato 
Teixeira Rezende, apresentado no I Congresso Brasileiro da Escola de Altos Estudos 
em Ciências Criminais, realizou-se análise comparativa detalhada entre os números 
divulgados em 2014 pelo relatório Infopen e as estatísticas divulgadas pelo Conselho 
Nacional do Ministério Público, em 2016, em seu Relatório do Sistema Prisional Brasileiro.

Estes três artigos mostraram que o rei estava nu, ridicularizando o 
establishmnent, revelando suas intenções, e mostrando a falta de lógica da 
ideologia que vem trocando pesquisa e realidade por slogans e chavões... 



316

Já em um primeiro passar de olhos, surpreendi-me com a gritante incongruência dos 
números prisionais. Inicialmente, em relação à própria população carcerária: enquanto 
o órgão federal informa 622.202 presos, o CNMP, no ano seguinte, informa 557.310 
presos. A explicação quanto à grande diferença, em parte atenuada pelo número de 
presos em delegacia não contabilizados pelo CNMP (37.444), pode estar no interesse 
dos estados brasileiros em inflacionar sua população carcerária, a fim de possibilitar 
maiores repasses do FUNPEN (Fundo Penitenciário Nacional), uma vez que são os 
entes federados que informam os dados. Enquanto isso, os números do CNMP são 
recolhidos pelos membros do Ministério Público encarregados pela fiscalização 
mensal dos estabelecimentos prisionais.

A seguir, a fim de cotejar os índices de presos com os demais países, em consulta ao 
sítio eletrônico que busca realizar comparativo global prisional (prisonstudies.org), foi 
possível constatar que o Ministério da Justiça buscou alavancar a posição brasileira no 
comparativo, tendo desrespeitado os critérios adotados pelo instituto internacional. 
Isto é, não observou que o estudo global corretamente considera como preso somente 
aquele que se encontra em regime integralmente fechado; e como preso provisório 
somente aquele que se encontra aguardando julgamento. 

Por conseguinte, conforme o relatório do CNMP (o último relatório do órgão executivo 
federal não informa o número de presos por regime), o Brasil possui 456.108 presos – 
dentre provisórios e no regime fechado, e não 622.202. Essa brutal diferença influencia 
diretamente na taxa de encarceramento brasileiro (número de presos a cada cem mil 
habitantes). Assim, adotando-se o justo critério considerado pelos demais países, o Brasil 
passa a configurar na 60ª posição mundial e na 8ª posição da América do Sul (13 países), 
com 224 presos a cada 100.000 habitantes. Dessa forma, o país com maior número de 
homicídios no mundo e que alcançou a marca de aproximadamente um milhão de roubos, 
conforme levantamento realizado em 2011(parou-se inexplicavelmente a contagem), 
encontra-se próximo da taxa europeia, de 192 presos para cada 100.000 habitantes.

Ainda, ambos os relatórios consideram presos provisórios todos aqueles sem 
julgamento transitado em julgado, apresentando percentuais que oscilam entre 35% 
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e 36%, taxas menores que as de Suíça e dos Países Baixos, e em paridade com a Itália, 
todos países que não utilizam o nosso critério alargado. Não obstante a falta de critério 
equânime adotado pelos órgãos oficiais, segundo o próprio comparativo global, o país 
ocupa a 117ª posição em número de presos provisórios para cada 100.000 habitantes. 
Por fim, em meio ao relatório do Infopen encontra-se o percentual de 26% para presos 
provisórios sem julgamento há mais de 90 dias, critério praticamente similar ao 
adotado pelos demais países. Por óbvio, pois, o número de presos provisórios não pode 
ser causa de preocupação para as autoridades brasileiras e os “especialistas”. 

As taxas irreais de encarceramento e de presos provisórios apresentadas por meio do 
Ministério da Justiça, repetidas a todo o momento, lembram a lição de Daniel Huff em “Como 
Mentir Com Estatística”, quando alertava para o perigo das amostras com “tendenciosidade 
embutida”, com a finalidade única de manipular a utilização das estatísticas. 

Por outro lado, desde 2006 o sítio eletrônico da entidade “Contas Abertas” vem 
alertando quanto ao contingenciamento de verbas do Fundo Penitenciário Nacional 
- o que inclusive já fora reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347. 
Entre 2006 e 2015, o governo federal reduziu praticamente pela metade (49,2%) os 
gastos com o sistema prisional brasileiro, permitindo que o FUNPEN alcançasse no 
final de 2016, o saldo positivo de 3,5 bilhões de reais disponíveis para investimento 
no sistema penitenciário, valores predominantemente oriundos das loterias federais 
e das taxas administrativas. A conclusão divulgada pela “Contas Abertas”, e outrora 
reconhecida pelo próprio governo federal, é de que se optou pela utilização do saldo 
para auxiliar na melhoria do balanço financeiro da União, e não pela melhoria do 
sistema prisional. Surpreendem, aliás, as declarações de ex-Ministro da República que 
se escandalizava com as prisões brasileiras, nomeando-as de masmorras medievais, 
enquanto não aplicava vultoso valor à disposição.

Ainda, outro mantra repetido à exaustão refere-se à falência do instituto da prisão. 
Nesta ordem, declara-se que é autoevidente a falência do cárcere, ante a constatação 
simplória de que o aumento do número de presos não interferiu na escalada assustadora 
da criminalidade. Inverte-se de forma bizarra a relação de causa e efeito, segundo 
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a qual a pena é consequência do crime e não o contrário. Ora, com os cerca de 800 
mil homicídios registrados apenas entre 2000 e 2015 - dos quais, segundo dados da 
ENASP, nem 10% resultaram em denúncias – é um verdadeiro escândalo atribuir à 
pena e não à impunidade o cenário caótico de violência em que ora vivemos.

Apenas a cegueira ideológica, ou malícia pura e simples, impedem alguém de enxergar 
o óbvio ululante: que a pena detém caráter dissuasório, punitivo e pedagógico (isto 
sim autoevidente a quem já teve de educar um filho), não é possível visualizar a 
desproporcionalidade da pena privativa de liberdade aplicada em solo brasileiro. Como 
refere sabiamente o grande jurista Edilson Mougenot Bonfim: “de tanto esmiuçarem 
a árvore, esqueceram-se de observar a floresta”. 

A partir de dados esquecidos em meio ao relatório Infopen, denota-se que apenas 
no segundo semestre de 2014, enquanto 279.912 pessoas ingressaram no sistema 
prisional, saíram praticamente 200.000 pessoas. Consequentemente, é possível 
deduzir o que muitos operadores do Direito já percebem no cotidiano forense 
criminal: que o sistema punitivo brasileiro tornou-se totalmente deficiente em razão 
da desproporcionalidade da pena. 

Após inúmeras mudanças legislativas, iniciadas em 1984 por um sistema progressivo 
irreal, o sistema prisional assemelha-se a uma porta giratória de criminosos, 
permitindo-se, com o sangue e o sofrimento de incontáveis vítimas, que um 
malfeitor tenha de cometer inúmeros crimes para permanecer tempo razoável em 
regime fechado. Em outras palavras, verifica-se que os condenados criminalmente 
permanecem pouquíssimo tempo no sistema prisional, o que demonstra a falta do 
efeito intimidatório/dissuasório inerente à pena de prisão por tempo prolongado, 
conforme alertava o Nobel Gary Becker. 

Cabe aqui a pergunta: por que os órgãos oficiais não colhem dados estatísticos que 
permitam aferir o tempo médio de prisão no regime fechado de condenados por crimes 
que interferem diretamente na vida social? Ou ainda, qual o percentual de condenados 
que sequer iniciam o cumprimento da pena em regime fechado? As perguntas muito 
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provavelmente não são feitas em razão da previsibilidade do resultado assustador 
que desmascara a falácia da narrativa do encarceramento em massa, patrocinado 
generosamente por instituições internacionais com interesses espúrios. 

Infelizmente, nada disso tem incomodado inúmeros “especialistas” na área, que se 
dizem preocupados com a cientificidade em suas manifestações, mas se encontram 
perdidos na lama da ideologia. Conforme salientado na paradigmática obra intitulada 
“Bandidolatria e Democídio”, escrita pelos Promotores de Justiça Diego Pessi e Leonardo 
Giardin de Souza: “Transformar o aparato policial e o sistema prisional do país em 
espantalhos, para em seguida denunciar-lhes a ineficácia e promover sua aniquilação é 
uma monstruosidade digna dos piores psicopatas. É algo que vem sendo feito de maneira 
sistemática pelo estamento brasileiro, com um custo de 60 mil vidas por ano”.
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A PRISÃO DA VERDADE
www.puggina.org | 19 de outubro | 2017

Bruno Carpes

Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

 

No dia 12 de setembro de 2017, o ex-diretor do Departamento Penitenciário Nacional, 
as três coordenadoras técnicas dos relatórios do Infopen e o Diretor-Presidente do 
Fórum de Segurança Pública publicaram artigo intitulado “A Fé no Encarceramento 
como Solução para a Violência e Criminalidade no País”, a fim de deslegitimar o artigo 
de minha autoria intitulado “O Mito do Encarceramento em Massa”.

Os autores da resposta afirmaram que o artigo desafiava a lógica, de modo a “querer 
legitimar a todo custo sua tese de que o aumento do encarceramento constitui a grande 
solução para o problema da violência e criminalidade”. Já nesse primeiro ponto, verifica-
se a preocupação dos responsáveis pela coleta de dados prisionais em descaracterizar o 
estudo apresentado, utilizando-se de usual estratégia de atacar o autor, e não o conteúdo 
propriamente dito. Em vez de se debruçarem nos números trazidos, baseado em dados 
objetivos, demonstraram ao público seu viés ideológico: preocuparam-se em confirmar 
a qualquer custo a tese de hiperencarceramento no Brasil, negligenciando a análise 
aprofundada e isenta da situação prisional, inclusive, eximindo-se da obrigação de prestar 
contas acerca da omissão na coleta de dados sobre o tempo médio de prisão no regime 
fechado para cada preso brasileiro, denunciada em nosso estudo.

Após, afirmam os autores que “distancia-se do bom senso” a exclusão dos apenados 
em regime semiaberto, o qual “guarda características arquitetônicas e operacionais 
típicas do regime fechado”. Explica-se, em larga medida o caos nos presídios quando 
os responsáveis pelo Sistema Penitenciário Brasileiro afirmam categoricamente que os 
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regimes fechado e semiaberto “possuem similaridade”, com o fito de corroborar a tese do 
encarceramento em massa. Ora, a realidade criada pelos autores é de que “os presos no 
semiaberto encontram-se em situação de confinamento e, apenas em pequena escala, são 
autorizados a ausentar-se da unidade penal para trabalhar”.

Dessa forma, pergunto: por que isso não foi confirmado em números? Por que 
continuarmos discutindo narrativas, em vez de dados objetivos? Por que o penúltimo 
relatório de junho de 2014 refere que 25% do total de presos (todos os regimes) exercem 
trabalho externo, sem demonstrar de forma individualizada o percentual dos apenados 
do regime semiaberto?

A resposta é encontrada através de uma leitura global do referido relatório. Ele aponta 
que apenas 15% dos apenados se encontravam em regime semiaberto e outros 3% em 
regime aberto; portanto, percentual menor do que o total de presos que exercem trabalho 
externo (25%). Ou o relatório novamente mostra falhas consideráveis, ou fica revelado 
que a maciça maioria dos apenados do regime semiaberto exerce trabalho externo, ao 
contrário do alegado pelos desencarceradores que formularam o próprio relatório. Afinal, 
o trabalho externo no regime fechado é praticamente inexistente em solo brasileiro (ante 
a notória falta de recursos humanos para a necessária fiscalização contra a fuga - art. 36 da 
Lei de Execuções Penais). Cumpre reafirmar, pois, a regra da liberdade para os apenados 
que disserem trabalhar ou estudar durante o dia (sem qualquer fiscalização), além do 
direito às saídas temporárias, gozado especialmente durante feriadões, em irrestrita 
liberdade. Quem desconhece o exemplo paradigmático de Suzane Richtofen, em gozo 
de saída temporária durante o dia das mães?

Realmente não há como discordar da afirmação dos autores: “Em estatística é comum a 
afirmação de que, sob tortura os números confessam qualquer crime”.

A fim de exemplificar a evidente falsa percepção da realidade, a Superintendência dos 
Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, responsável administrativamente 
pelas prisões nessa unidade federativa, respondeu ao veículo de comunicação que não 
tinha “obrigação de fiscalizar presos do regime semiaberto, já que o entendimento é 
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que eles estão a um passo da liberdade”. Na mesma reportagem, veiculada no ano de 
2016, apurou-se que 27% das prisões nas Delegacias são provenientes de foragidos do 
semiaberto.¹

É espantoso que o Diretório Penitenciário Nacional tenha sido comandado por quem 
desconhecesse a realidade prisional, buscando apenas fomentar antidemocrática e 
ilegalmente o ativismo desencarcerador (hipótese não contemplada ao Departamento 
Penitenciário Nacional, nos termos do art. 72 da Lei de Execuções Penais). Lamenta-
se, por conseguinte, as afirmações dos que outrora foram responsáveis por órgão 
tão relevante ao sistema prisional brasileiro. A Nação, especialmente as incontáveis 
vítimas (algumas que não se encontram mais entre nós) dos apenados do regime 
semiaberto, merecia pedidos sinceros de escusas pelo Ministério da Justiça e pela 
Presidência da República.

Ainda, os desencarceradores acusaram o autor de falta de bom senso, quando excluiu 
apenados do semiaberto na comparação em nível global.

Em verdade, a falta de bom senso advém de quem desconhece ou omite que o Brasil 
detém sistema progressivo leniente, o qual permite, por exemplo, que um assaltante 
portando arma de fogo (latrocida em potencial) inicie o cumprimento da pena em 
regime semiaberto e progrida de regime com apenas um sexto de pena cumprida. Por 
outro lado, na pesquisa dos poucos países do mundo civilizado que adotam o sistema 
progressivo, tal como o nosso vizinho Argentina, bem como a Espanha (penas maiores 
de 5 anos), é permitido o deferimento da semiliberdade somente após o cumprimento de 
metade da pena. Sem contar os países que não adotaram o sistema progressivo (maioria 
dos países europeus e dos de tradição anglo-saxônica). No próprio Mercosul, vizinhos de 
mesma tradição latina, tais como Chile e Uruguai, não adotaram o sistema progressivo e 
permitem o livramento condicional depois de cumprimento entre metade a dois terços 
da pena.

A título de observação, adotando-se o critério dos desencarceradores (englobando-se os 
apenados de todos os regimes), consoante dados do Conselho Nacional do Ministério 
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Público, o Brasil figura em 42º lugar, com 274 presos a cada cem mil habitantes. Ou 
seja, taxa de encarceramento muito inferior ao número de 306 presos a cada cem mil 
habitantes, como afirmado no relatório do Infopen.

Quanto à questão dos presos provisórios, resta pouco a comentar, apenas reafirmar 
os índices e os comparativos trazidos pelo artigo “O Mito do Encarceramento em 
Massa”, que apenas reproduziu o comparativo global. Pontua-se apenas que, em vez 
de contrariar os apontamentos, os responsáveis anteriores pelo Infopen acabam por 
confessar que a estimativa de 40% de presos provisórios não passava de um palpite, 
sem qualquer referência real que lhes servisse de lastro.

Depois de confessar o palpite, surpreendentemente criticam os critérios adotados por este 
autor: “Para as edições de 2014, o formulário de coleta e toda a metodologia do estudo 
foram cuidadosamente discutidos com mais de uma dezena de pesquisadores da área. (...) 
A revisão metodológica realizada em 2014 buscou atender às regras de inferência científica 
para melhoria da confiabilidade, validade, rigor e integridade dos resultados através da 
transparência dos procedimentos de coleta e análise dos dados”. Não há dúvida, portanto, 
de que essa afirmação destina-se somente àqueles que ousam divergir dos ativistas do 
desenceraceramento, pois conforme consta na página oito do relatório do Infopen de junho 
de 2014: “Os diagnósticos realizados e divulgados nesse relatório não esgotam, de forma 
alguma, todas as possibilidades de análise. A publicação dos dados em formato aberto, 
pela primeira vez na história do Departamento Penitenciário Nacional, permitirá a livre 
interpretação dos dados a partir dos mais diversos olhares e perspectivas, com análises 
críticas que poderão somar à compreensão da realidade prisional brasileira”.

Salta aos olhos a inaptidão dos autores para analisar a grave questão criminal brasileira 
quando - para referendar a ineficácia da prisão – afirmam que “paira a certeza de que 
as velhas fórmulas utilizadas nos últimos 30 anos não têm se mostrado eficazes”, sem 
perceberem que “as velhas fórmulas” são justamente aquelas por eles defendidas de 
maneira hegemônica há cerca de 30 anos, período no qual o número de assassinatos no 
Brasil saltou de 11 para quase 30 por cem mil habitantes.
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Os autores apenas referendam outro falso mantra: o do punitivismo penal. Ignoram, a 
toda evidência, estudos fundamentais como o exemplar trabalho acadêmico intitulado 
“O Caráter Polifuncional da Pena e os Institutos Despenalizadores: Em Busca da Política 
Criminal Do Legislador Brasileiro”, de Jônatas Kosmann, que mapeou os intervalos de 
penas previstos em 1050 tipos penais. Conclusão: 50,67% das penas no Brasil comportam 
transação penal, 24,10% comportam suspensão condicional do processo, outras 3,42% 
admitem a substituição por penas privativas de direito e apenas 2,67% (28 tipos penais) 
impõe que o juiz aplique o regime inicialmente fechado.

Sim, caros leitores, o ordenamento pátrio obriga o juiz a estipular a efetiva prisão 
(inicialmente fechada) em apenas 2,67% das penas criminais existentes e possibilita, 
com absoluta certeza, em mais de 75% das penas, que sequer HAJA CONDENAÇÃO 
a qualquer regime de pena privativa de liberdade. Dizer que o Brasil vive uma onda 
encarceradora e punitivista equivale a algo tão desproporcional e distante da realidade 
quanto a comparação entre um cavalo e um cavalo-marinho.

Chama a atenção também à falta de interesse na apuração de dados quanto à impunidade 
brasileira, uma vez que, desde 1998, o economista J.C. Fernandez referia que não existiam 
dados que estimassem a probabilidade de detenção de um indivíduo no Brasil. Contudo, 
supôs ser ainda menor que a verificada nos Estados Unidos, que é de apenas 5%. Isto 
implicaria dizer que no Brasil a probabilidade de sucesso no setor do crime pode ser 
maior do que 95%².

Os autores ainda buscam autor estrangeiro para comentar acerca das facções criminosas 
nos presídios norte-americanos, algo totalmente fora do contexto do artigo que 
contestavam. De qualquer forma, enquanto demonstram interesse na questão carcerária 
dos Estados Unidos da América, não explicam porque não buscaram se espelhar naquele 
país, que possui ampla gama de dados sobre crimes e prisões desde a década de 60.

Ainda, desconsideram vários estudos, como o do Doutor pelo MIT, Steven Levitt, co-
autor do Best-seller “Freaknomics”, que afirma: “Cada criminoso preso gera uma redução 
de 15 crimes patrimoniais por ano e que os benefícios sociais da prisão são maiores que 
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os custos”³. Ou de Thomas Sowell, renomado economista, que demonstra, com base em 
dados do Reino Unido, que um criminoso solto custa vinte vezes mais caro à sociedade4. 
Ou ainda, que o aumento de número de prisões, após acompanhar o aumento no 
número de crimes, possibilitou a diminuição no número de crimes violentos, retornando 
a índices da criminalidade do início da década de 70.

Por fim, pergunto: Por que os autores não coletaram dados quanto ao tempo médio 
de prisão dos apenados, pormenorizadamente, por regime? Por que não coletaram 
dados a fim de aferir a probabilidade de detenção de um criminoso no Brasil? Por que 
não coletaram dados a fim de aferir a quantidade de apenados que deveriam estar em 
cumprimento de regime semiaberto e aberto, mas que se encontram em recolhimento 
domiciliar, sem qualquer fiscalização? Por que não se interessaram em realizar uma 
radiografia completa do sistema prisional e denunciar o contingenciamento de valores 
do Fundo Penitenciário Nacional, que alcançaram o valor de 3,5 bilhões de reais no final 
do ano de 2016, enquanto a população era iludida sobre a inexistência de verbas públicas 
para construção de presídios?

Duvido sinceramente que o façam. O próprio título do artigo “Fé no Encarceramento em 
Massa” dá conta de que o jargão pseudocientífico e a montanha de clichês empregados 
pelos “especialistas” apenas escondem uma fé cega na “causa” da impunidade, que há de 
ser defendida a qualquer custo e por todos os meios.

Parafraseando Grouxo Marx, àqueles que não comungam dessa mesma fé, os especialistas 
parecem nos dizer: “Você prefere acreditar em mim ou em seus próprios olhos?”.

 

¹     http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2016/07/semiaberto-origina-27-das-prisoes-da-
delegacia-de-capturas-do-rs.html 

²     FERNANDEZ, J. C. A economia do crime revisitada. Economia & Tecnologia. Campinas, v. 1, n. 03, Jul.-
Set./1998. p.36-44. 
³     LEVITT, S. D. The effect of prison population size on crime rates: evidence from prison overcrowding 
litigation. The Quarterly Journal of Economics. vol. 111, n. 2, maio 1996, p.319-351. 
4     Dados do Reino Unido. Fonte: Basic Economics, Thomas Sowell
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O DESENCARCERAMENTO DOS NÚMEROS
politica.estadao.com.br | 14 de dezembro  | 2017

Bruno Carpes

Promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul

Na última sexta-feira, dia 8 de dezembro de 2017, o Ministério da Justiça divulgou 
novo relatório do Infopen, a fim de divulgar o número de presos no ano de 2016. 
Infelizmente, nada mudou do que já fora apontado em artigo anterior intitulado “o Mito 
do Encarceramento em Massa”¹.  Aliás, o próprio Infopen reconhece que os estados do 
Acre, Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Norte não validaram os dados. Somados, 
estes estados possuiriam, por conta e risco do Ministério da Justiça, 76.235 apenados.

Primeiramente, o Infopen anuncia um total de 726.712 presos em junho de 2016. 
Novamente, não é explicado que neste total computaram-se apenados dos regimes 
semiaberto e aberto, que somam 153.703 pessoas. Por conseguinte, o verdadeiro número 
de presos totalizaria 573.009 pessoas, aqueles sem contato com o mundo externo. 

Todavia, estes não são os números apontados pelo CNMP e pelo CNJ. Atualmente, 
é possível verificar em tempo real o número de presos no Brasil através do sistema 
Geopresídios², que coleta dados junto aos juízes. Eis a surpresa, segundo o CNJ, em 
acesso na mesma data da divulgação do Infopen, o Brasil possui, neste ano de 2017, 
666.568 apenados, ou seja, 60.144 a menos. Quanto ao número de efetivamente presos, 
o CNJ aponta 546.390 pessoas.

Ainda, os números informados em relação ao ano de 2015 divergem de forma 
assustadora com os últimos dados divulgados pelo Conselho Nacional do Ministério 
Público³. Enquanto o Executivo Federal refere que o país detinha 698.618 presos, o 
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CNMP informa 557.310, totalizando uma diferença inexplicável de 141.308 apenados. 
Para o CNMP, o Brasil detinha 456.108 presos efetivos. Ressalva-se que o CNMP não 
computou os 35.463 presos em Delegacia apontados pelo Ministério da Justiça, que, por 
óbvio, também podem estar inflacionados. 

Estranho? Pode piorar. Enquanto o Infopen informa 368.049 vagas existentes, o CNJ 
informa 403.499 vagas existentes. Ou seja, 35.450 vagas sumiram do informativo do 
Ministério da Justiça. Qual o resultado de incremento de presos e decréscimo de vagas: 
tornar irreal a taxa de ocupação dos presídios, impulsionando a posição do país em nível 
global no quesito superlotação.

Ainda, o relatório afirma que 40% do presos não haviam sido julgados e condenados, 
confundindo o conceito de presos provisórios. Tudo indica que, em verdade, diga respeito 
a presos sem condenação com trânsito em julgado, como apontado anteriormente 
pelo próprio Executivo Federal e pelo CNMP, visto que este percentual sempre 
variou entre 35% e 40%. Aliás, segundo o comparativo global, o Brasil ocupa o 117º 
lugar em número de presos provisórios para cada cem mil habitantes4, com percentual 
semelhante à Holanda e Suíça. 

Com base nestes novos números inflacionados, alardeou-se que em onze anos o Brasil 
dobrou a sua massa carcerária (o que não se verifica segundo os dados do CNMP e 
CNJ). Este dado por si só, em análise qualitativa, nada diz, afinal a prisão é resultado do 
crime, e não o contrário. Portanto, é necessária a análise comparativa com o aumento da 
criminalidade. E neste ponto, fica claro segundo amostras dos crimes mais graves, que o 
aumento da população carcerária é reflexo do aumento ainda maior dos crimes. Isto é, o 
aumento de prisões é proporcionalmente menor do que o aumento de crimes.

De qualquer forma, os inconfiáveis números do Infopen5 já causaram novo alvoroço nos 
desencarceradores. Novamente, os mantras “prendemos demais” e “prisão não resolve” 
voltaram com força. Abandona-se, pois, a análise qualitativa dos dados, a qual necessita 
de profundo conhecimento do sistema legal penal e de execução penal, bem como de 
honestidade intelectual.
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Toma-se como exemplo o número de roubos (subtração com emprego de violência ou 
grave ameaça – majoritariamente com emprego de arma de fogo) no país. Nos últimos 5 
anos, entre 2011 e 2016 (menos da metade do período avaliado erroneamente em relação 
às prisões), os registros praticamente dobraram, passando de 985.983 para 1.726.757 
roubos6, , isto é, um roubo reportado a cada 18 segundos. Sem esquecer que nosso país é 
o que mais mata no mundo, com 12,5% dos homicídios no mundo.

A afirmação de que “se prende demais”, sempre acompanhada do dito “punitivismo” 
penal, nunca esteve tão dissociada da realidade. Afinal, 50,67% das penas no 
Brasil comportam transação penal, 24,10% comportam suspensão condicional do 
processo, outras 3,42% admitem a substituição por penas privativas de direito. Ou 
seja, 78,19% sequer possibilitam que o juiz estipule pena privativa de liberdade em 
meio aberto. Por fim, apenas 2,67% (28 intervalos de penas) impõem que o juiz 
aplique o regime inicialmente fechado7. Portanto, referir que o Brasil vive uma 
onda encarceradora e punitivista equivale a algo tão desproporcional e distante da 
realidade quanto a comparação entre um cavalo e um cavalo-marinho. 

O outro mantra, “prisão não resolve” também cai por terra na em análise das entradas e 
saídas do sistema prisional. Visualiza-se através dos estados do Piauí e Mato Grosso do 
Sul, que se destacaram por remeter a quase totalidade dos dados, que o sistema prisional 
brasileiro constitui verdadeira PORTA GIRATÓRIA de criminosos, como exposto no 
artigo anterior. No Mato Grosso do Sul, a cada entrada de 100 presos, saíram 96; no 
Piauí, saíram 93, enquanto 100 entraram8.

 Outros pontos devem ser considerados, a surgir em novos artigos. É necessário tratar da 
questão de forma séria, de forma a proteger a sociedade totalmente amedrontada; e não 
inverter a posição, tornando o algoz da sociedade em vítima desta. Espera-se, portanto, 
que o Ministério da Justiça não tenha se colocado aos pés dos cegos ideólogos (notáveis 
na arte de duplipensar). São aqueles que, em 2013, foram atendidos quando no pedido 
de suspensão da construção de presídios ao Governo Federal9 e, em 2017, denunciam 
as condições precárias dos presídios, como se não tivessem contribuído para a falta de 
criação de novas vagas.
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 ¹     http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-mito-do-encarceramento-em-massa/

²     http://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/mapa.php

³     http://www.cnmp.mp.br/portal/publicacoes/9948-a-visao-do-ministerio-publico-sobre-o-sistema-
prisional-brasileiro-2016
4     http://www.prisonstudies.org/country/brazil
5       http://www.puggina.org/artigo/outrosAutores/a-prisao-da-verdade/10797
6    http://www.forumseguranca.org.br/atividades/anuario/ - ver anuários da segurança pública de 2012 e 2017.
7      Exemplar trabalho acadêmico intitulado “O Caráter Polifuncional da Pena e os Institutos Despenalizadores: 
Em Busca da Política Criminal Do Legislador Brasileiro”, de Jônatas Kosmann, que mapeou os intervalos de 
penas previstos em 1050 tipos penais
8      sobre os resultados da pena de prisão efetiva, ver http://www.puggina.org/artigo/outrosAutores/a-prisao-
da-verdade/10797
9      http://carceraria.org.br/agenda-nacional-pelo-desencarceramento
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ONDE OS HERÓIS NÃO TÊM VEZ
Gazeta do Povo | 1º de abril |  2018

DIEGO PESSI

Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul 
e co-autor do livro “Bandidolatria e Democídio, Ensaios Sobre 

Garantismo Penal e Criminalidade no Brasil”.

   “Mas nas ruas sórdidas da cidade grande precisa 
andar um homem que não é sórdido, que não se deixa 
abater e que não tem medo. (...) Ele é o herói; ele é 
tudo. Ele deve ser um homem completo e um homem 
comum e, contudo, um homem fora do comum. Ele 
deve ser, para usar um clichê, um homem honrado – 
por instinto, por isto ser inevitável, sem que ele pare 
para pensar sobre isso, e certamente sem que ele o 
diga. Ele deve ser o melhor homem em seu mundo e 
um homem bom o suficiente para qualquer mundo”.

(Raymond Chandler)

O mundo da experiência humana possui como elementos fundamentais a ordem e 
o caos. Caos é o domínio da ignorância mesma, o território inexplorado e estranho. 
É o desespero e horror que sentimos quando profundamente traídos, o lugar onde 
os sonhos morrem e as coisas desmoronam; é “onde estamos quando não sabemos 

4.3 Aqui o autor revela a hipocrisia e o duplipensar de boa 
parte do meio jurídico.
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onde estamos e aquilo que fazemos quando não sabemos o que estamos fazendo”. 
Em suma: são todas as coisas e situações que não conhecemos nem entendemos. 
Ordem é o lugar onde o mundo preenche nossas expectativas e desejos, o lugar 
onde as coisas acontecem da forma que esperamos, onde tudo é certo e ordenado.  
Cada situação vivida ou concebível é composta por esses dois elementos, pois 
habitamos eternamente a ordem rodeada pelo caos. Manter um pé naquilo que 
dominamos e entendemos enquanto exploramos o desconhecido e aprendemos 
é a maneira de nos posicionarmos de forma segura diante da vida, controlando o 
terror da existência.  

Dentro desse quadro, esboçado pelo Professor Jordan B. Peterson logo no início 
do estupendo “12 Rules for Life, An Antidote to Chaos”, há uma notável estirpe 
de indivíduos, que voluntária e corajosamente plantam os dois pés naquele 
tempo e lugar onde, nas palavras de Peterson, “a tragédia irrompe subitamente 
e a malevolência revela seu semblante paralisante”. Uma casta guerreira que faz 
do caos seu “habitat” natural e se dispõe a viver em permanente risco, não por 
temeridade ou em razão de alguma pulsão autodestrutiva, mas, antes, movida pela 
sublime vocação ao sacrifício. Refiro-me, obviamente, aos policiais. 

Como observa Tim Larkin (“When Violence is the Answer”), “Numa sociedade 
civilizada, a violência raramente é a resposta. Mas quando ela é, é a única 
resposta”. Vivemos num mundo repleto de predadores brutais, impermeáveis à 
própria noção de civilização e capazes de perpetrar atrocidades que sequer são 
concebíveis para uma mente não criminosa. Tais atrocidades são definidas por 
Larkin como expressões de “violência associal”, que tem como marcas distintivas: 
1) a impossibilidade insuperável de comunicação com o agressor (argumentar 
com um sociopata faz tanto sentido quanto “discutir com uma bala”); 2) o 
absoluto desprezo do agressor por qualquer regra de conduta ou consideração de 
ordem moral; 3) o fato de que o agressor só pode ser detido quando reduzido à 
incapacidade de agir. Como parar uma força que, investindo furiosamente contra 
tudo aquilo que represente as mais elementares noções de ordem, está disposta 
a destruir a própria sociedade, caso isso seja necessário para satisfação de seus 

4.3 ONDE OS HERÓIS NÃO TÊM VEZ DIEGO PESSI
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apetites bárbaros?  A resposta é uma só: lançando mão de uma força ainda maior, 
capaz de suplantá-la, inclusive pelo uso metódico e legal da violência, em nome 
da conservação de nosso legado civilizacional. Eis a função do policial, treinado 
para sobreviver onde reina o terror e diariamente submetido a ambientes hostis e 
situações violentas que destruiriam a maioria de nós (e que, não raro, custam-lhe 
a vida). Que tributos rendemos a esses guerreiros em troca de seu sacrifício e 
heroísmo? É importante que o façamos? 

Em obra clássica e fundamental para compreensão da psicologia do combate 
(“On Killing, The Psychological Cost of Learning to Kill in War and Society”), o 
Tenente-Coronel Ranger Dave Grossman explica como o reconhecimento público, 
expresso em paradas, memoriais, condecorações e, principalmente, no suporte e 
afeto cotidianos da sociedade, é essencial para o combatente, pois sinaliza que o 
esforço por ele empreendido é valorizado por seus pares, reafirmando o sentido 
de um sacrifício que, afinal de contas, não foi em vão. Grossman aponta o trágico 
legado da guerra do Vietnã como um bom exemplo de quão cruel uma sociedade 
pode ser com seus heróis: os combatentes enviados ao sudeste asiático (a maioria 
pelo período de um ano) foram recebidos com uma hostilidade sem precedentes 
no retorno ao País pelo qual lutaram. A falta de suporte e o massacre psicológico 
infligido aos veteranos do Vietnã custaram a saúde mental de milhares de homens, 
cujo único crime foi servir à Pátria, fazendo aquilo para que foram treinados. 
O preço dessa terrível injustiça (apenas tardia e parcialmente reparada) levou o 
governo americano a rever sua doutrina estratégica, estabelecendo, entre outras 
premissas, que os Estados Unidos jamais deverão se comprometer numa guerra 
que não tencionem vencer. 

Imagine agora uma guerra que não é travada em algum lugar remoto, mas a 
partir do quintal de sua casa. Uma guerra na qual você deverá se engajar não pelo 
período de um ano, mas por toda a vida. Uma guerra na qual não apenas você, 
mas seus familiares e amigos estarão permanentemente expostos à sanha assassina 
de um inimigo inescrupuloso, onipresente e invisível, que, ao contrário de você, 
não está sujeito a qualquer limitação de ordem legal, ética ou orçamentária. Um 
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inimigo que conta com o apoio e simpatia de pessoas que, por obrigação legal, 
teoricamente deveriam estar a seu lado. Imagine que muitos daqueles por quem 
você luta não apenas apregoam que se trata de uma guerra perdida e sem sentido, 
como fazem questão de aviltar seu trabalho e cuspir no sacrifício de seus colegas, 
exigindo, em coro com o inimigo, nada menos que a extinção da força à qual 
você dedicou seus melhores esforços. Não é preciso imaginar: essa é a situação do 
policial no Brasil, dolorosamente simbolizada pelo martírio de Marcos Paulo da 
Cruz e Caroline Pletsch no último dia 26 de março. 

O casal de policiais militares de Santa Catarina gozava férias na cidade de Natal. 
Identificados por delinquentes durante um assalto à pizzaria onde jantavam, foram 
sumariamente condenados, sem chance de recurso: Caroline, 32 anos de idade, 
teve a vida ceifada por um o disparo no peito e Marcos foi gravemente ferido. 
Uma família destruída. Sonhos esmagados. O futuro roubado, na irremediável 
perda de tudo aquilo que poderia ser e jamais será. Como de praxe, a execução 
de policiais não gerou veementes protestos da mídia, não ensejou manifestações 
histriônicas de celebridades comovidas, tampouco despertou a atenção dos 
organismos supostamente devotados à causa dos direitos humanos. Trata-se, 
afinal, de mais uma nota de rodapé, fadada ao ocaso, no interminável inventário 
da vergonha nacional. Caroline será apenas mais um número na estatística que 
contabiliza quase três mil policiais assassinados desde 2011 (437 apenas em 2016, 
contra 64 nos Estados Unidos no mesmo período). Os assassinos? Na improvável 
hipótese de que seu crime não venha a figurar entre os mais de 90% que sequer 
são denunciados, deverão responder ao processo em liberdade. Caso condenados, 
serão soltos após cumprimento de uns poucos anos de prisão (ou de no máximo 
3 anos de internação, caso sejam menores de 18 anos), tudo isso, é claro, sob os 
veementes protestos de doutores e especialistas, que denunciarão esse arremedo 
de pena como genuína expressão do “punitivismo exarcebado” que assola o Brasil. 
Uma única certeza: em qualquer hipótese, os assassinos voltarão às ruas em busca 
de novas presas. Destruirão outras famílias, esmagarão outros sonhos e roubarão 
o futuro de outras vítimas.  

4.3 ONDE OS HERÓIS NÃO TÊM VEZ DIEGO PESSI
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O drama vivido pelas forças policiais brasileiras é um sintoma clamoroso do 
avançado estágio de degradação moral de nossa sociedade, que, não satisfeita em 
permitir a imolação dos cordeiros, agora chancela, com sua indiferença, o direito 
do lobo ao holocausto de seus pastores. Com pilhas de cadáveres e com o sangue 
dos mártires, pavimentamos a estrada que nos levará ao abismo onde os heróis 
não têm vez. 

ARTIGOS PUBLICADOS NA IMPRENSA
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4.4

A SOCIEDADE 
A ESTATÍSTICA E A FARDA. 
Estadão - Fausto Macedo  | 16 de agosto | 2018 

MIRIAN CASTRO E FÁBIO COSTA PEREIRA

 Juíza de Direito do TJ-RJ / Procurador de Justiça. Auditor do Curso de Defesa Nacional. 
Especialista em Inteligência Estratégica e Especialista em Defesa e Segurança. 

Viver no Rio de Janeiro e continuar vivo é questão de sorte e fé em Deus. As 
estatísticas, os criminosos e os políticos corruptos que quebraram o Estado estão 
contra os cariocas. Demonstram as estatísticas que, no Rio de Janeiro, estamos em 
guerra, apesar de não declarada.

Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), órgão da ONU, a taxa média 
mundial de homicídios é de 6,4 por 100 mil habitantes.

No Brasil a taxa de homicídios é exponencialmente maior do que a média mundial, 
de 34 por 100 mil habitantes, o que nos “catapulta” para o primeiro lugar em números 
absolutos de homicídios em todo o mundo.

Aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, a média de homicídios extrapola a 
média nacional. O índice é homicídios é de 40 por 100 mil habitantes.(*)

Não fazer uma análise comparativa dessas informações é, com certeza, negar a realidade: 
somos um país com altos índices de criminalidade e altíssimos índices de impunidade. 
Nossa taxa de elucidação de crimes, onde envolvidas mortes violentas – homicídios 
dolosos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte-, é pífia, apenas de 8% (se tanto).

Dentre outras coisas os autores confirmam o que muitos tentam negar 
com o discursinho “Direitos Humanos são universais” (e são) enquanto 
cuidam deles apenas para criminosos e grupos manipulados... Na 
prática, Governo, ONGS e boa parte dos operadores de Direito não se 
preocupam com policiais nem com as pessoas de bem em geral. 
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Agora, se você for policial militar no Rio de Janeiro (que Deus te proteja), aí que 
a situação fica absurda mesmo. Policiais militares, no iluminado Estado do Rio 
de Janeiro, estatisticamente falando, correm um risco 6 vezes maior do que a 
população em geral de morrer de forma violenta, a razão de 249 PMs por 100 mil 
habitantes.(*)

É isso mesmo que você leu… não se trata, infelizmente, de um erro de grafia. Ser PM 
no Rio de Janeiro é apenas para os fortes, heróis ou “insanos”.

A absurdidade expressa nos números apresenta inegáveis correlações, que passam 
pelo baixíssimo investimento do Estado no aparelhamento da polícia, baixos salários, 
sempre atrasados, e na falta de treinamento continuado. Isso sem falar, é claro, nos 
discursos ideológicos contra a instituição policial e na falta de alteridade com os 
policiais militares.

Por esse motivo, a ideia de direitos humanos universais que abranjam os humanos de 
farda, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, é um distante e inatingível “sonho em 
uma noite de verão”.

Nenhuma associação ou organização de defesa de direitos humanos tem os policiais 
como destinatários de suas preocupações e ações. Parece que a vida dos policiais não 
importa tanto quanto a de qualquer outro habitante do Rio de Janeiro.

O negacionismo no que tange à defesa de direitos fundamentais dos policiais, direito à 
vida, à integridade física e psíquica é fato.

O silêncio, tão eloquente quanto emblemático sobre essa questão, diga-se de passagem, 
é a forma mais contundente de negação dos humanos direitos aos humanos de farda.

Argumento largamente difundido por ativistas dos direitos humanos é de que eles 
atuam em prol de grupos vulneráveis.

ARTIGOS PUBLICADOS NA IMPRENSA
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A vulnerabilidade deste grupo humano – os policiais, expressa nas taxas acima, 
justificaria, a priori, que a mesma paixão pulsante na defesa de outros grupos vulneráveis 
norteasse a intransigente defesa e respeito aos direitos humanos dos policiais.

Vítimas da violência urbana, tanto ou até mais vulneráveis do que os demais cidadãos 
do Rio de Janeiro, os policiais militares têm de ser vistos como os humanos que são.

A sociedade, aos policiais, deve dispensar o mesmo respeito e cuidado na proteção dos 
direitos fundamentais para que eles possam, como é o desejo de todos nós, VIVER em 
paz na Cidade Maravilhosa.

(*) Dados extraídos da palestra ministrada na Emerj pelo Cel. Cajueiro da Diretoria de 
Assistência Social da PMERJ

4.4 A SOCIEDADE A ESTATÍSTICA E A FARDA MIRIAN CASTRO E FÁBIO COSTA PEREIRA
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4.5

COMO ELES USAM 
UMA TAL DE ULTIMA RATIO 
PARA ACABAR COM SUAS LIBERDADES.
COMO ELES USAM UMA TAL DE ULTIMA RATIO PARA ACABAR 
COM SUAS LIBERDADES O CONFRONTO ENTRE DELÍRIO E A 
REALIDADE, ACADEMIA E O MUNDO FÍSICO.

Estadão - Fausto Macedo | 15 de março | 2017

ADRIANO ALVES-MARREIROS

Promotor de Justiça Militar com Especialização em Direito Penal Militar 
e Processo Penal Militar e um dos autores da obra Direito Penal Militar. Teoria Crítica & Prática.

Você gosta de tomar uma cervejinha?  Enquanto assiste a uma partida de futebol?  
Então você é um arruaceiro que só quer arrumar briga e já fez tumulto e praticou 
violência em estádios!  Não?! Você não briga com ninguém? A última vez que vc brigou foi 
ao morder um coleguinha no jardim de infância?  Então porque raios você é que é punido 
exemplarmente com a proibição de tomar cerveja em estádios, pra curtir seu futebol regado 
com a gelada, e não os bandidos que fazem tudo aquilo?  Apresento a vocês a ultima ratio 
dos juristas brasileiros: aquela que quer impunidade ou punições brandas pra quem comete 
crimes e acha que outras áreas do direito devem ser usadas antes de optar pelo penal – leia-
se: probir coisas que a maioria faz sem cometer malfeitos, só porquê uma ínfima minoria 
comete.  Essa é a ultima ratio, ao menos como é aplicada no Brasil.

Conceito criado por Ferrajoli, um juiz italiano ligado a movimento de esquerda da 
magistratura, está inserido no que ele chama de axiomas. Curioso é que axioma é aquilo 
que não precisa ser demonstrado…  Mais ideológico que isso só chamar um jornal de 
Pravda (verdade em russo).  O tal “axioma” afirma que “Não há lei penal sem necessidade”.  
Ah, você concorda com essa frase?  Também sou tentado a concordar, no entanto, olha o 
perigo: o que é necessidade?  Se o que eu acho necessário é um pouco ou muito diferente 

O autor revela à Sociedade a face oculta do Garantismo que é 
uma inversão de valores que tira a liberdade de quem nada fez 
para evitar punir os culpados. 
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do que você acha, então só a vontade da maioria pode definir um consenso: o voto, a eleição 
de representantes no Congresso.  Enquanto pra nós necessário é o que a Sociedade assim 
considera e gera a lei ou a manutenção da lei existente, feitas pelo Congresso que elegemos, 
esse ‘axioma” de sentido muito subjetivo serve para outro raciocínio por alguns julgadores 
e operadores do direito: “eu é que digo se é necessária ou não a lei”.  Enfim, quem deve 
aplicar a lei a afasta alegando um suposto axioma que não está nem em nossa lei nem na 
Constituição: sim, a Constituição não adota essa famigerada ultima ratio.por mais esforço 
que eles façam para inventarem entrelinhas inexistentes.

Quero reafirmar a você, cidadão, pagador de impostos, que meu compromisso é 
com a Sociedade, com a Democracia, com o cumprimento da lei  e, como você, não 
consigo entender que alguns coloquem o criminoso acima dos demais indivíduos.  
Não quero acreditar que existem pessoas que querem colocar culpa na Sociedade, na 
pobreza, pessoas que, muitas vezes, apenas por terem estudado Direito na academia, se 
acham acima da Sociedade e mal conhecem a pobreza, quando sei, por experiência própria 
que pouquíssimos pobres são criminosos: quase todos trabalham e lutam dignamente por 
uma vida melhor. Basta de ofenderem quem é pobre, olhem a lava-Jato, por exemplo – você 
consegue perceber a intenção pelo discurso: pois note que uma parte dos que vivem falando 
que só prendem pobres, que querem criminalizar a pobreza são os que mais defendem os 
corruptos ricos que estão sendo investigados e presos pela Lava-jato.

Enfim, hoje estão usando essa famigerada ultima ratio, essa vontade de não aplicar o penal 
nos culpados para tirarem boa parte da liberdade dos inocentes. Colocam velocidades 
ridículas para trafegar nas marginais de São Paulo, proibem cerveja nos estádios, e 
proíbem o cidadão habilitado e de bem de ter meios para sua legítima defesa em vez 
que punir penalmente e de forma dura os baderneiros, os que matam no trânsito e os 
que usam armas (quase sempre ilegais e imunes a estatutos demagógicos que contrariam 
referendo) para cometerem crimes…

Que país é esse? Porque insistimos em destruir a credibilidade do Direito?  Por que 
protegemos mais o criminoso que a vítima?  

Quando queremos usar a pena só como última opção contra o culpado, optamos por 
restringir as liberdades dos inocentes como primeira opção…

4.5 COMO ELES USAM UMA TAL DE ULTIMA RATIO PARA ACABAR COM SUAS LIBERDADES ADRIANO ALVES-MARREIROS
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DISTORÇÕES DA EXECUÇÃO

CIDADÃO DE BEM EM RISCO DE VIDA CONSTANTE: 

VOCÊ SABIA QUE HÁ JUÍZES QUE DIMINUEM O TEMPO DE PENA 
ATÉ DE CRIMINOSOS PERIGOSOS PELO... “TRABALHO”... 
COMO “REPRESENTANTE’ DOS OUTROS PRESOS? VOCÊ ACHA QUE QUEM 
“REPRESENTA” OS OUTROS PRESOS O FAZ SEM ESCOLHA OU PERMISSÃO DOS 
LÍDERES DE FACÇÃO SE NÃO FOREM ESTES PRÓPRIOS?

Estadão - Fausto Macedo  | 30 de maio | 2018 

Debora Balzan

Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Não tenho notícias de haver, em qualquer outro país do mundo, exceto no Brasil, o 
Instituto da Remição.  Ele consiste no condenado que cumpre pena nos regimes fechado 
e semiaberto ter a pena diminuída de um dia a cada três dias de trabalho, ou a cada 12 
horas de frequência escolar – artigo 126 da Lei 7.210, de 11/07/1984). Obviamente, ele 
não é a única aberração: há outros tantos institutos de que também não se têm notícias 
(ou há rarissimamente) em outras legislações: a visita íntima é um outro exemplo. 

Pois bem, na prática diária onde tramitam parte muito expressiva dos processos de 
execução criminal do Estado do Rio Grande do Sul, observo com clareza solar a 
leniência da Lei de Execução Penal; essa, somada à suavidade muitas vezes ideológica 
das personagens dessa engrenagem toda, contribui para o caos da insegurança pública 
e impunidade.

4.6
Estes 3 artigos mostram bem alguns absurdos que parecem só acontecer 
na execução penal NO BRASIL: inventados por advogados ou defensores 
ou, pasmem, por promotores ou juízes ou, infelizmente, previstos na lei…
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Voltando à remição, o que é considerado trabalho? Serviços na limpeza, cozinha 
ou manutenção geral? Pois aqui no Rio Grande do Sul, PASMEM, está sendo 
considerado trabalho um preso “representar” outros presos. São os “representantes 
de galeria”, “plantões de galeria” ou podem estar na “liga” do “trabalho interno de 
galeria”. Entenda: conforme afirmou um diretor de estabelecimento penal gaúcho, 
esse “trabalho” consiste em “repassar as diretrizes determinadas pelos presos e 
reivindicações” à administração da casa. 

Os representantes de galeria (dependendo da casa prisional muda a nomenclatura) 
têm muito poder sobre os demais presos. São eles, por exemplo, que indicam quem vai 
trabalhar ou não nas “ligas de trabalho”, como na cozinha, limpeza. São donos de um 
cabide de empregos, pode-se dizer; além de tudo, têm imenso poder de escolher e indicar 
dentre os demais presos, quem terá oportunidade de desconto de pena nessa modalidade.

Os representantes, se não todos em determinado momento, são na sua imensa maioria, 
os mesmos que têm ou tiveram contra si pedidos pela própria Superintendência 
de Serviços Penitenciários e pelo o Ministério Público, representações por 
Regime Disciplinar Diferenciado, pela GRAVIDADE DE SEUS CRIMES, 
PERICULOSIDADE E PODER NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSO OU SÃO 
OS CONSIDERADOS CHEFES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS OU 
COM GRANDE INFLUÊNCIA NELAS. Entendeu: o bandido fica preso MENOS 
TEMPO por ser mais perigoso, por ser um dos chefes de facção criminosa!!!  Você 
consegue aceitar uma coisa como essa?  Não importa se você aceita ou não, a Sociedade, 
por vezes é mero detalhe: alguns decidem assim em favor desses bandidos. 

É algo completamente esquizofrênico; o próprio Estado, ao requerer o RDD de algum 
preso, admite que se trata de uma liderança negativa na massa carcerária; mas, ao 
mesmo tempo, os consideram como “lideranças positivas” – dito isso por Diretor de 
importante Casa Prisional Gaúcha – para representarem demais presos e, por esse 
“trabalho”, receberem desconto de pena. Há uma enorme contradição entre premiar 
líderes dessas organizações e, ao mesmo tempo, querer combater essas organizações 
dentro dos presídios.  Mas tudo isso ajuda a entender melhor a bandidolatria que gera 

4.6 DISTORÇÕES DA EXECUÇÃO DEBORA BALZAN
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tanto democídio, denunciados na bela obra de Pessi e Giardin e por alguns outros: 
o que é Democídio?  A morte do povo pela má conduta omissiva ou comissiva do 
Estado.  No Brasil: cerca de 60 mil homicídios por ano, dos quais nem 5000 têm a 
autoria descoberta: e ainda dizem que se prende demais e querem soltar.  É o tal do 
desencarceramento. Algo baseado em um suposto encarceramento em massa que 
Bruno Carpes e outros grandes autores já demonstraram ser um mito (Leia “O Mito 
do Encarceramento em Massa e outros artigos do citado autor).

E tem mais: além da imoralidade desse labor— e sem se saber exatamente no que 
consiste – não há como aferir o tempo desse trabalho. Quer um exemplo?  Em 
determinado caso concreto ocorreu de se “trabalhar” 30 minutos quinzenais, 
reunindo-se com a Direção da Casa Prisional, recebendo em seu favor atestado de 
efetivo trabalho, por oito horas diárias. Note-se que as Instituições estão funcionando 
normalmente nas Casas Gaúchas, Ministério Público, Defensoria Pública e o próprio 
Poder Judiciário através do Juizado da Fiscalização. Visitam as unidades prisionais.  
Essa “representação” pouca diferença vai fazer. Você acha que isso é o mesmo que 
trabalho DE VERDADE, como limpar ou cozinhar por oito horas diárias?

É um desabafo, um relato e uma prestação de contas para a Sociedade que faço aqui.  A 
Sociedade que jurei defender e que tem que saber detalhes sobre o que acontece hoje 
nos meios jurídicos brasileiros e mais sobre outra das razões de bandidos ficarem tão 
pouco tempo presos no Brasil...

#bandidolatriamata
#desencarceramentoMata
#impunidadeMata

ARTIGOS PUBLICADOS NA IMPRENSA
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A REMIÇÃO DA PENA PELA LEITURA, 
MAIS UMA JABUTICABA NACIONAL

Estadão - Fausto Macedo  | 25 de junho |  2018  

Debora Balzan

Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Como Promotora de Justiça e legalista que sou, observo o artigo 226 da Lei de Execução 
Penal que trata da remição de pena, tanto pelo trabalho quanto pelo estudo. Não tenho 
conhecimento desse instituto em outra legislação no planeta. Não gosto dele, o que não 
muda nada. Mas é fato que o criminoso que está no regime fechado fica muito pouco 
tempo preso e que o desconto de pena pela remição não deveria sequer existir. Explico: 
ele manda mais rápido o criminoso para as ruas e não dá à labuta o valor devido.

O trabalho enobrece o ser humano e ajuda na formação do caráter, desde que o mundo é 
mundo. Não é um favor social que o criminoso presta.

Também não tenho a menor dúvida de que a sociedade paga duplamente pela ação do 
apenado: quando sofre o crime e quando o sustenta. Mas até aqui essa aflição cinge-se 
aos meus valores e à forma como vejo a vida com relação ao trabalho. O instituto tem 
previsão legal.

Pequeno parêntese faço para registrar que condenados por crimes de extrema gravidade, 
como roubos majorados, em sua maioria, em Porto Alegre, vão direto para a tornozeleira 
eletrônica – absoluta ficção penal e com tecnologia ridícula, e quando se detecta alguma 
infração às restrições, difícil aplicar na prática alguma sanção condizente. Comum esses 
assaltantes cumprirem a pena sem expiar um dia sequer de sua liberdade. Registre-se, eles 
também têm direito a remir a pena. Tudo certo, é lei; péssima, mas é.

4.6 DISTORÇÕES DA EXECUÇÃO DEBORA BALZAN



344

Retomo à remição no regime fechado, aquele em que somente 2,8% de todos os delitos 
preveem como sanção! Desses 2,8 por cento de crimes cominados com reclusão no 
regime fechado, não são elucidados mais de 90 por cento. Daqui, segue o funil, passando 
pelo processo de conhecimento até se conseguir uma condenação que não seja tão pífia.

Chegamos com talvez um por cento dos crimes ao mundo da ficção e da mentira do 
excesso de encarceramento, tão bem desmentido pelo colega Bruno Carpes. Faça as 
contas. Aqui entra a remição, para encurtar um dia de pena a cada três dias trabalhados ou 
12h de estudo. Também entra aqui o não-reconhecimento judicial da reincidência como 
circunstância pessoal, que acompanha o criminoso nas demais condenações. É mole?

Aqui no Rio Grande do Sul é o berço do garantismo penal, na aplicação aguda do 
marxismo cultural. Antecipa-se o que já é curto e de forma alguma atende o contribuinte, 
que é obrigado a pagar impostos para que o Estado cumpra a lei e contenha pessoas que 
os molestam.

Mais uma vez, à dita remição: já se sabe que os representantes, os chefes ou comparsas, 
ganham remição sem trabalhar para serem mediadores dos desejos dos demais presos à 
administração. Senão todos, a imensa maioria dos mais perigosos e com destaque nas 
facções gaúchas são beneficiados com essa nobre labuta. Eles também indicam os presos 
que irão receber remição (não disse que trabalharão; formalmente, sim). Cem por cento? 
Não. Restrinjo-me às que tenho conhecimento e que são as da VEC/POA, e com nobres 
exceções. Tenho como provar?

Até onde sei, é do conhecimento de quem vive essa rotina, foi assim que descobri. Não 
venha alguém me contraditar na exceção! Na melhor das hipóteses, a grande maioria; não 
há nenhuma fiscalização e quando há é deficiente, e não se sabe onde e como são criadas 
as tais ligas, e, se não com participação ativa de atores, no mínimo, com a omissão, por 
ideologia, preguiça ou sabe-se lá o quê. Tudo nebuloso, mas todos sabem; nos processos, 
documentos perfeitos. Quanta inversão e injustiça com a população, que sofre o crime e 
que para receber salário tem que trabalhar de verdade!
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Com os pés no chão e sem acreditar que os presos trabalham (alguns sim, o que me 
dá a certeza da regra), mesmo com previsão legal, não posso concordar com a remição 
pela leitura. Primeiro, porque enxergo uma injustiça terrivel com a sociedade e, segundo, 
porque, mesmo para os que vêem na pena a necessidade de ressocialização (penso ser ela 
desejável mas não sua principal função), ela não funciona.

O preso é incentivado à malandragem. Mas o principal motivo para ser contra o Ministério 
Público se antecipar, nunca perdendo a realidade inserida: ela não tem previsão legal! O 
que há é apenas uma resolução do CNJ, que não tem poder para legislar e suas resoluções 
não têm caráter cogente, ao menos nesse caso. Não se consegue conter as fraudes das 
remições legais e quer-se implementar uma sem previsão legal? A quem serviriam essas 
remições? À sociedade? Será que o contribuinte e vítima se sentiriam bem em saber 
que estamos nos antecipando a dar um benefício a mais num contexto de impunidade, 
violência em números de estado de guerra, legislação leniente, ativismo judicial? Não se 
esqueça que a leitura já está inserida quando há previsão de remição pelo estudo e deve 
seguir àquele regramento. Sinceramente, eu não me sinto bem com isso.

Ainda, sem querer ofender ninguém, o Brasil tem um dos piores índices (talvez o pior) 
mundiais no PISA- Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Quem pode 
garantir que os presos não sejam analfabetos funcionais? Os professores da Susepe, os 
que fariam a fiscalização das resenhas? Mas esses professores também estão no Brasil… 
Os alunos formais que alcançaram o pior índice do PISA tiveram professores. Esses da 
remição seriam melhores? Não percamos a nossa realidade nacional.

Lembro também que temos cercada a possibilidade de analisar os requisitos subjetivos 
do preso, não se tem uma característica sequer acerca da

Personalidade do agente, quando para a progressão do fechado. Por quê? Tantas razões 
conhecidas, e outras não.

O que se deve inferir é que aqui não se pune e se despeja presos precocemente às ruas. 
Seriam tantos temas a serem abordados, mas não em gabinete, ou em fotos de celas cheias.
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Sabemos de presídios lotados (que não é a realidade em todo o estado), sabemos 
das mazelas do presídio central, o que não se nega, o que não aceito é a parcial visão 
da realidade. A cada ano, observo crescente afrouxamento nas decisões judiciais e um 
crescente de violência e chama a atenção o retorno de criminosos soltos precocemente. 
Lembrem que não se elucida mais de 90 por cento dos crimes…

Não é o sistema, mas o exagero em beneficiar criminosos e o descuido com as vítimas. O 
povo está sofrendo e a melhor restauração da ordem e proteção da sociedade é prender 
mais e manter presos por mais tempo, com mais responsabilidade na concessão de 
medidas exageradas que apenas beneficiam um lado. Nada pessoal. Meu olhar. Não tenho 
conforto moral para conceder de graça um benefício que não é obrigatório em nenhuma 
situação, o quanto menos no contexto monocular. Se mais essa jabuticaba virar lei, vou 
cumprir. Por ora, não.
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EXECUÇÃO PENAL: 
EXCESSO DE BENEFÍCIOS, INTERPRETAÇÃO E CRIATIVIDADE 
EM SERVIÇO DA IMPUNIDADE

Estadão - Fausto Macedo  | 09 de outubro |  2018 

RAFAELA HIAS MOREIRA HUERGO

Promotora de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul

Conquanto sedutora a olhares incautos, a tese do “superencarceramento” - verdadeiro 
mantra entoado nas academias e nos meios de comunicação diariamente - não resiste à 
mais superficial das análises da criminalidade existente no Brasil de nossos dias.

Para muito além de contar com uma legislação extremamente leniente com os criminosos 
no campo da responsabilização penal (desafio o nobre leitor a encontrar, na legislação 
estrangeira, outro país que puna com pena que parte de míseros 6 anos, em regime 
semiaberto, o autor de crime de homicídio), nosso ordenamento jurídico é pródigo em 
benesses no campo da execução penal, ou seja, no cumprimento das penas aplicadas 
pelos juízes e tribunais. Não bastasse isso, a onda do “desencarceramento” faz crescer o 
número de novos privilégios aplicáveis aos réus e presos, com base legal ou não, o que faz 
com que a pena aplicada, no momento de ser cumprida, resuma-se a muito menos do que 
se espera de um país minimamente sério e que se pretenda civilizado.

De início, o Brasil insiste em manter e perpetuar seu falido regime progressivo 
de cumprimento de pena, o qual resulta na invariável (re)colocação prematura 
de criminosos perigosos na sociedade.  Através desse nefasto método, basta o 
cumprimento de parcela ínfima da pena aplicada - já baixa, em regra, uma vez que 
vige, no judiciário brasileiro, verdadeiro fetiche pela pena mínima - para o ingresso 
do apenado no regime jocosa e merecidamente apelidado de “sempre aberto” ou no 
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aberto, os quais, em termos práticos, significam liberdade com baixa ou nenhuma 
vigilância efetiva por parte do Estado. 

Para demonstrar a ineficácia absoluta do sistema progressivo, veja-se o exemplo de 
meu estado natal: segundo dados extraídos do Mapa Carcerário, o Rio Grande do Sul 
possui pouco mais de 7.900 criminosos no regime semiaberto (ou seja, que deveriam 
estar RECOLHIDOS em estabelecimento prisional), dos quais quase 3.000 estão 
em monitoramento eletrônico (isto é, estão em CASA, com tornozeleira), ao passo 
que mais de 1.220 estão em situação de liberdade desvigiada e faticamente plena, na 
“nuvem”, aguardando a disponibilização de tornozeleira. Outros tantos, pelas mais 
variadas razões (problemas de saúde, inexistência de estabelecimento prisional na 
localidade, incêndios orquestrados nos pavilhões de semiaberto, etc), ao completo 
arrepio da legislação aplicável (LEP, art. 117), estão em prisão domiciliar. Diante desse 
contexto, pergunta-se: considerando que o tráfico de drogas, em razão da pena mínima 
prevista no art. 33 da Lei 11343/06, redunda, em regra, em condenação em regime 
semiaberto, há efetiva responsabilização penal? Dito de outro modo, para o traficante 
de drogas, que, de hábito, vende entorpecentes na sua residência ou proximidades, há 
regime mais conveniente do que o recolhimento domiciliar, monitorado ou não, para 
a perpetuação do comércio ilegal de tóxicos sem qualquer dificuldade???

Podemos citar, outrossim, o indulto natalino, tradição brasileira em prol da impunidade, 
segundo o qual, por conveniência política do Presidente da República e por meio de 
simples decreto, concede-se perdão a quem cumpre uma parcela irrisória da sanção 
aplicada, mesmo em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça. Ano 
após ano, tal instrumento, bem como seu correlato mais brando - a comutação -, 
vem sendo ampliado para alcançar mais e mais criminosos (“resolvendo”, de modo 
irresponsável e em prejuízo da sociedade, o problema do excesso de presos recolhidos 
ao sistema carcerário), tendo ensejado o clamor popular apenas recentemente, quando, 
ao não estabelecer sequer um período máximo de condenação e reduzir ainda mais 
o tempo de cumprimento de pena exigido, acabou por chamar a atenção da pacata 
população brasileira, que, neste caso, insurgiu-se contra o alargamento demasiado do 
instituto e suas possíveis consequências nos casos dos crimes de corrupção.
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Outrossim, o trabalho, ao invés de constituir OBRIGAÇÃO daquele que foi condenado 
por transgredir as regras mais básicas do convívio social para custear os gastos com os 
quais onera o Estado durante sua estadia no sistema prisional, é benefício redutor da 
pena imposta e que diminui sensivelmente o tempo de encarceramento efetivo dos 
detentos através da remição. 

E, no afã de ampliar ainda mais o instituto, a jurisprudência tem entendido, em 
analogia in bonam partem (para o deliquente) e in malam partem (para a sociedade), 
que o rol do art. 126 da Lei de Execução Penal não é taxativo. 

Tanto é assim que a Recomendação nº 44 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a 
possibilidade de remição pela leitura, a qual vem sendo aceita pela jurisprudência pátria (STJ, 
HC 353689/SP) e que permite a redução de até 48 dias de pena por ano através da mera 
leitura de livros por parte do condenado, sem prejuízo que ele, inclusive concomitantemente, 
também reduza sua pena através da remição pelo trabalho e/ou estudo.

Também enseja a remição o “labor” na condição de plantão de galeria, ou seja, de 
porta voz dos apenados recolhidos na galeria do estabelecimento prisional junto 
à administração carcerária, sem que haja, em tais casos, qualquer cumprimento de 
jornada de trabalho, execução de tarefas definidas ou função ressocializadora (TJRS, 
AgEx 70077686855).

A criatividade em favor da impunidade é tamanha que até mesmo o fato de cantar em 
um coral (STJ, REsp 1666637/ES) e fazer artesanato (REsp 1720785) já foi admitido 
pela jurisprudência do STJ como fator redutor da pena pela remição!

Nesse ritmo, chegará o dia em que o simples ato de respirar do preso lhe dará direito 
à redução da pena! 

Como esquecer, ainda, a decisão do STF que, em sede de habeas corpus coletivo, 
decidiu que a gestantes e mães de crianças de até 12 anos presas preventivamente deve 
ser deferida a prisão domiciliar, salvo pontuais exceções? Por força de tal jurisprudência, 
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uma mulher condenada por sentença sem trânsito em julgado (e lembremos que a nossa 
legislação prevê uma infinidade de recursos, o que faz com que um processo simples 
se arraste por anos a fio) e que não pensou no filho ao enveredar pelo caminho do 
crime, ao ser presa, poderá se valer da criança ou provocar uma gravidez irresponsável 
para alcançar a liberdade. Ademais, quando a sua condenação tornar-se definitiva, 
ela poderá, tranquilamente, detrair (ou seja, descontar) todo o tempo que passou em 
recolhimento domiciliar da sanção a ser cumprida, o que implicará, no mais das vezes, 
na redução significativa (ou mesmo inexistência) do saldo de pena a ser executada em 
regime fechado. 

Com tantos instrumentos a serviço da bandidolatria (e outros que poderiam ser citados, 
como saída temporária, permissão de saída, etc), não é raro (pelo contrário, é frequente!) 
vermos um condenado a uma pena de mais 10 anos não passar mais do que 2 ou 3 
efetivamente recolhido ao sistema prisional em situação de privação da liberdade. 

Nesse contexto, o que se percebe é que a política que visa sanear o chamado “caos 
carcerário” atualmente praticada no Brasil, baseada na quimera (de fundo ideológico) 
de que o nosso país “prende muito e prende mal”, tende, muito mais, a conceder a 
liberdade irresponsável, indevida e prematura a quem deveria estar preso do que em 
melhorar as condições do sistema prisional, com a criação de mais vagas e a aplicação 
rigorosa da lei. É por isso que devemos inverter tal lógica, pois é a impunidade, e não 
o encarceramento, o combustível que fomenta o aumento sensível da violência e da 
criminalidade do país!
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EPÍLOGO

Fernando Pessoa... 
Quem, em língua portuguesa, conseguiu expressar tanto em versos? Tanto...  

Se é certo que nos chamarão de loucos, 
punitivistas, fascistas, nazistas, 
farristas, dentistas:

Quinta: D. SEBASTIÃO, REI DE PORTUGAL
 

Louco, sim, louco, porque quis grandeza
Qual a Sorte a não dá.

Não  coube em mim minha certeza; 
Por isso onde o areal está

Ficou meu ser que houve, não o que há.
 

Minha loucura, outros que me a tomem
Com o que nela ia.

Sem a loucura que é o homem
Mais que a besta sadia,

Cadáver adiado que procria?

20-2-1933
Mensagem. Fernando Pessoa. 

Lisboa: Parceria António Maria Pereira, 
1934 (Lisboa: Ática, 10ª ed. 1972).   - 42




