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APRESENTAÇÃO
Os Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências
Criminais da UFJF (NEPCrim) apresenta-se ao público acadêmico e profissional
como o resultado do diálogo, da troca de experiências e de conhecimentos no
campo das ciências criminais construídos através do eventos.
Todas as atividades desenvolvidas durante o evento e os debates dos grupos
de trabalho buscaram se orientar pela reflexão sobre as relações entre as Ciências
Criminais e os constantes processos de transformação social que se lhes afetam,
tendo por fio condutor a indeclinável observância dos Direitos Humanos.
Dessa forma, foram quatro os grupos de trabalho, quais sejam:
“Criminologia e Política criminal: desafios e perspectivas”; “Direito Penal e
Constituição: novas tendências, expansão e inovação”; “Processo Penal e
Constituição: os limites processuais penais no Estado democrático de Direito e o
contexto brasileiro atual”; “Direito Penal Econômico: tendências e atualidades”.
Ao longo deles, buscou-se a crítica e reflexão sobre a conjuntura atual,
marcada por tendências político-criminais expansivas e atentatórias às liberdades
públicas e aos direitos fundamentais, imperiosos se fazem trabalhos dessa natureza
– seja para apontar as vicissitudes do pensamento penal, seja para indicar as
possibilidades promissoras de superação da conflitividade social afeto ao Direito
Penal, ao Processo Penal e aos demais pensamentos criminológicos que irrompem
a presente quadra histórica.
Portanto, é com muito prazer e orgulho que o Núcleo de Extensão e
Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF torna público os Anais de seu primeiro
seminário, na esperança que a produção acadêmica possa contribuir
verdadeiramente para novos rumos nas Ciências Criminais.
Mário José Bani Valente
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ABISSALIDADE DA EXPANSÃO DO DIREITO PENAL NA
CRIMINALIZAÇÃO E PUNIÇÃO DE COMPORTAMENTOS: UM
OLHAR SOBRE A SELETIVIDADE NO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Letícia Ribeiro Batista1
Luíza Athouguia Abdalla2
Mariana de Oliveira Alves3

Resumo: O presente artigo busca, através das ideias da criminologia-crítica penal, explicitar a
seletividade das escolhas legislativas da criminalização de condutas, bem como das sanções a elas
previstas, com base em critérios pessoais, diante do fomento da proliferação de crimes de perigo
abstrato, pelo anseio social de expansão de políticas incriminadoras comumente consideradas
supostamente preventivas. Objetiva-se, assim, tratar de aspectos teóricos com enfoque na análise
de delitos associativos, em especial, a organização criminosa. Nesse sentido, destaca-se a
construção, a partir de linhas abissais, da figura do criminoso, consolidando um Direito Penal do
Inimigo dentro de um Estado Democrático de Direito. Para tanto, utiliza-se as pesquisas
bibliográficas e jurisprudenciais pertinente ao tema, contribuindo, portanto, para a promoção de
reflexões mais amplas acerca da seleção de condutas e da relatividade na construção do conceito
de crime. Inicialmente, faz-se uso de tais materiais com vistas a delimitar as tendências apontadas.
Aplicar-se-á, em seguida, tais discussões ao estudo do crime de organização criminosa. Por fim,
empreender-se-á análises críticas diante do exposto.
Palavras-chave: organização criminosa, crimes de perigo, criminalização seletiva, expansão do
direito penal, pensamento abissal.

Abstract: The present article intends, with criminololgy ideas, to demonstrate the selectivity of
the legislative choices about conducts criminalization, as well as their punishments, which are
grounded in personal criteria, according the incitement of the "abstract danger crimes" in the
context of the social clamour towards the expansion of incriminating policies, wich are considered
by common sense as alegendly preventive. It searches, therefore, to discuss theorical aspects with
enlightenment in the analysis of the associative crimes, in special the criminal organization. This
way, it highlights the construction, through abyssal lines, os the image of the criminal,
consolidating a Criminal Law of the Enemy in the context of the Democratic State. In order to do
so, we use the literature and jurisprudential research pertinent to the theme, contributing,
therefore, to the promotion of broader reflections on the selection of conduct and relativity in the
construction of the concept of crime. At first, a theoretical framework will be used to delimitate
the appointed phenomena. Then, this discussion is going to be applied to the study of the crime
of criminal organization. At last, critical analysis will be promoted from the exposed ideas.
Key-words: criminal organization, danger crimes, selective criminalization, Criminal Law
expantion, abyssal thought.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo trata da análise do ímpeto punitivista, expansor do Direito Penal,
a partir do estudo do crime de perigo abstrato de Organização Criminosa. Faz-se menção,
para tanto, a uma série de fontes normativas, a saber, ao Código Penal, à legislação
específica do tema - Lei de Organizações Criminosas nº 12580/2013 - a tratados
internacionais, à jurisprudência e à doutrina. Ademais, recorre-se, também, à literatura
sociológica do direito, buscando compreender e problematizar a complexidade dos
fenômenos da expansão do Direito Penal na criminalização e punição de
comportamentos. Alude-se, nesse sentido, aos escritos de autores como Boaventura de
Sousa Santos, Maria Lúcia Karam, Raul Zaffaroni e Löic Wacquant.
Utiliza-se como marco teórico do trabalho em tela a obra "Para Além do
Pensamento Abissal: Das Linhas Globais a uma Ecologia de Saberes", de Boaventura de
Sousa Santos. A perspectiva por ele apresentada é fruto do diagnóstico de que "o
pensamento moderno ocidental é um pensamento abissal" (2007). A partir dessa lente
teórica, constata-se que tanto a construção, quanto a aplicação do Direito Penal
constituem práticas abissais. Empregando as concepções de tal autor, ao se compreender
a abissalidade das instituições penais e policiais, é possível descortinar o "outro lado da
linha", mantido invisível a partir do binômio "apropriação e violência". Essa lógica
demonstra que o próprio Direito Penal é um instrumento de criação e perpetuação de
linhas abissais, uma vez que busca a manutenção da ordem de poder vigente. Visa-se,
com isso, demonstrar o viés político das escolhas da aplicação penal, evidenciando a
instrumentalidade de sua ineficiência e sua seletividade nos momentos de criminalização
primária e secundária.
Depreende-se do exposto, que o objetivo central do presente artigo é demonstrar
que o Direito Penal é uma construção histórica, social e política de dominação. Assim, a
subjugação por meio da pena não aufere os seus alegados fins, sendo que a suposta
racionalidade do instituto encontra-se nesses fins que deveria concretizar. Segundo a
doutrina, a pena tem as funções preventivas - geral e especial -, ressocializadora e
retributiva. Contudo, o que se verifica na práxis penal é, apenas, a concretização desta
última. Pretende-se evidenciar que isso se deve pela conjugação do caráter aflitivo com a
seletividade do sistema, orientados pelos diversos interesses dominantes na sociedade.
Dessa forma, desde a criminalização, há o foco em setores selecionados, previamente
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marginalizados pela estrutura sócio-econômica, e que vêm a ser marcados por penas e
execuções também seletivas. Assim, observa-se que não há neutralidade nas decisões do
âmbito penal, vez que a própria construção do sistema inviabiliza tal imparcialidade.
1. MARCO TEÓRICO

O Direito Penal é uma das manifestações do pensamento abissal. A partir do
diagnóstico realizado por Boaventura de Sousa Santos de que o pensamento moderno
ocidental é um pensamento abissal, deriva a percepção de que o Direito Penal é uma de
suas formas. Sob essa perspectiva, inicialmente, mostra-se necessário pontuar alguns
conceitos desenvolvidos pelo supra referido autor e seus desdobramentos na seara penal.
O pensamento abissal, originado das “linhas cartográficas abissais” que
separavam o Velho e o Novo Mundo, subsiste estruturalmente. Essa cognição consiste
em um sistema de divisões visíveis e invisíveis. Nesse sentido, estabelecem-se linhas que
dividem a realidade social no binômio “este lado da linha” versus “o outro lado da linha”.
O outro lado da linha é uma concepção construída a fim de tornar determinada realidade
social irrelevante ou incompreensível, viabilizando a dominação e a autoafirmação “deste
lado da linha”. Assim, o "outro lado da linha" passa a ser radicalmente excluído, o que
ocorre de forma “justificada” a partir dessas construções, as quais não apenas ignoram as
invisibilidades do outro lado, mas também as desumanizam. Dessa forma, as linhas
abissais consagram a lógica da apropriação e da violência no campo da realidade tornada
irrelevante. Esse sistema permite que “este lado da linha” prevaleça ao passo em que
transforma o “outro lado” em ausência não dialética. O que se verifica, assim, é o
sacrifício de uma parcela da humanidade para que a outra se afirme como universal.
Adentrando-se a análise criminológica, nota-se a instrumentalidade da produção
da contraparte dos “cidadãos de bem”, isto é, o imaginário da barbárie, da criminalidade,
do criminoso. Projetam-se identidades opostas entre uns e outros, a fim de que se
justifique o exercício do poder disciplinar. Sem submergir ao mérito de todas as esferas
do poder disciplinar, objetiva-se tratar neste momento da instituição da prisão e da pena.
Nas palavras de Sousa Santos (2007) “a humanidade moderna não se concebe sem
uma subumanidade moderna.” Destarte, a construção de linhas abissais retira o caráter de
identificação entre os indivíduos, gera distinções abissais entre eles. O “criminoso” passa
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a ser exclusivamente o outro, uma verdadeira antítese das identidades dos “cidadãos de
bem”. A ausência de assimilação naturaliza a dimensão irracional e cruel da pena. Dessa
forma, aqueles que não se ajustam ao perfil de subjetividade legitimado pelo poder
hegemônico, tornam-se invisíveis, descartáveis, instrumentos de dominação e
manutenção do status quo. Assim, mostram-se de grande utilidade a produção e
radicalização de distinções para a destruição física, material, cultural e humana perpetrada
pelo Direito Penal.
2. LITERATURA SOCIOLÓGICA DO DIREITO

Nesse contexto, ressalta-se a geração do medo e insegurança em prol da afirmação
do poder de punir. Este, por sua vez, desenvolve um controle social penal, por meio de
uma gerência punitiva da pobreza. Merece destaque, nesse sentido, a obra de Loïc
Wacquant, a qual discorre com maestria acerca da “limpeza social” concretizada pelo
sistema prisional.
Wacquant traça um nexo do neoliberalismo e as estruturas atuais de poder com a
penalidade punitiva, de forma a evidenciar a construção de um “‘novo senso comum’
punitivo moldado para controlar as crescentes desigualdades e marginalidades”
(WACQUANT, 2012). Remete-se, neste diapasão, às ideias de construção do outro a
partir de linhas abissais, consoante desenvolvido por Boaventura, autorizando-se, assim,
a repressão do aparato policial-penal, isto é, a destruição do invisível, do incompreensível.
Portanto, o autor demonstra em suas obras a estruturação dos estados neoliberais,
qual seja, mão invisível e permissividade no topo em contraposição a hostilidade e
incapacitação na base. Sob essa perspectiva, aponta-se a deturpada conexão
protagonizada pelo senso comum punitivo entre a ampliação punitiva e a queda da
criminalidade. Por demasiado consequencialista, e de patente instrumentalidade à ordem
social e econômica hegemônicas, tal concepção consolida-se diariamente, na criação e
aplicação dos crimes e das penas, e dentro de um tão proclamado Estado Democrático de
Direito. Destarte, verifica-se a ausência de neutralidade na seara penal, a qual se encontra
permeada por uma série de interesses diametralmente opostos à “ressocialização” e à
“prevenção”. Diante disso, deve-se analisar de forma muito criteriosa e cautelar o
fenômeno da expansão penal, o qual vem se consolidando em diversas dimensões, dentre
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elas, pela criação de crimes de perigo. Estes ampliam e adiantam a intervenção penal para
momentos muito anteriores a qualquer dano ou resultado.
Dessa forma, flexibilizam-se as garantias penais características do Estado
Democrático de Direito a partir do ensejo exacerbado à criminalização, utilizando-se para
tanto de distinções radicais, que criam e negam o imaginário do criminoso. Legitima-se,
assim, a destruição da parcela social marcada pela marginalidade, com vistas à
manutenção do poder e à afirmação da universalidade dos interesses dominantes. A
militarização da questão social torna-se, consequentemente, instrumental à ordem
econômica, passando-se a criminalizar atos preparatórios, bem como a mera cogitação.
Ademais, a consolidação do capitalismo globalizado apresenta como decorrência
direta tal processo de desigualdade e exclusão. Nesse contexto do desenvolvimento
capitalista, segundo os ensinamentos de Maria Lúcia Karam, o Direito Penal destaca-se
por sua funcionalidade, inicialmente atrelada à necessidade de se impor uma disciplina
social e uma adequação dos indivíduos ao trabalho fabril. Com as transformações do
modelo industrial e da tecnologia, o foco deixou de estar pura e simplesmente na
eliminação dos excluídos do mercado, passando a se pautar na vigilância e no controle
constantes exercidos sobre a sociedade, com o fim de se prevenir ações perturbadoras da
ordem vigente. Diante da necessidade de se legitimar o processo de marginalização, bem
como de se assegurar a coesão social – a qual é potencialmente ameaçada por
desiquilíbrios econômico-sociais inerentes ao modo de produção capitalista -, há a criação
e a modulação da imagem do “Inimigo” do Estado. Nesse sentido, abre-se margem para
a intensificação do controle social e ampliação do poder punitivo estatal. O incisivo
clamor por maior repressão culmina na admissão de violências diversas contra dissidentes
e não dissidentes, interferindo negativamente nos princípios garantidores do estado
Democrático de Direito.
Nesse âmbito social, político e econômico, coexistem um Estado mínimo
neoliberal e um Estado máximo vigilante e onipresente. Afinal, como apontado por Raul
Zaffaroni (2000), a partir de uma análise histórica, evidencia-se que inexistem Estados de
Direito puros, pois estes contêm sempre, em maior ou menor grau, o chamado "Estado de
polícia". Ou seja, a submissão do Estado e dos cidadãos às normas vigentes, como forma
de garantia dos direitos de todos, não anula o fato de que os indivíduos se subordinam a
um poder punitivo, seletivo e irracional. Diante disso, a limitação do poder punitivo
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Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
através do Direito Penal torna-se um pressuposto indispensável para a subsistência do
Estado de Direito.
Dentro desse cenário de expansão do Direito Penal, faz-se mister uma análise do
conceito substancial de crime. Trata-se de um conceito relativo, posto que varia no tempo
e no espaço, conforme as relações de poder existentes, sendo uma construção social, e
não um conceito natural. Nessa perspectiva, o controle social, sob o ponto de vista formal,
é exercido pelo Estado por meio da seleção de determinadas condutas conflituosas ou
socialmente negativas, as quais, por intermédio da positivação de uma norma penal,
adquirem o qualificativo de crime. Trata-se da chamada criminalização primária,
fenômeno em que escolhas políticas definem o que é crime e, por conseguinte, quem é o
"criminoso". Tais escolhas se dão de maneira abstrata e pragmática, voltando-se para a
manutenção de uma organização social historicamente determinada.
Maria Lúcia Karam (2004) pontua, ainda, que "o sistema penal somente se
sustenta na medida de sua seletividade, incerteza e ausência de efetividade".

Tal

seletividade se explica pelo fato de que o sistema penal não visa alcançar todos os
praticantes de condutas criminalizadas, vez que sua eficácia decorre, justamente, da
excepcionalidade de sua atuação. Isto é, selecionam-se apenas alguns dos responsáveis
por comportamentos tidos como crimes, para que esses sejam identificados com a figura
do "criminoso". Dessa seletividade decorre o limitado alcance do sistema penal e a
ineficácia da repressão a ele inerente, de maneira que a alegada finalidade de se resguardar
a paz, a segurança e a tranquilidade, não é concretizada.
Nesse sentido, Zaffaroni aborda a noção de criminalização secundária, isto é, ação
punitiva do Estado de aplicação do conteúdo legislado. A seletividade do sistema penal é
destacada pela disparidade entre a criminalização primária e a criminalização secundária,
pois apenas um pequeno número de delitos concretamente realizados são reconhecidos
pelas agências estatais. Por conseguinte, a seleção da criminalização secundária se
restringe a uma ínfima parte da criminalização primária, atingindo principalmente os mais
vulneráveis. Para o autor, a vulnerabilidade denota o risco de criminalização, sendo
diretamente proporcional ao grau de correspondência com o estereótipo de criminoso.
Tem-se, assim, a chamada criminalização por estereótipo, ou seja, são mais vulneráveis
aqueles que se adequam melhor à imagem de criminoso e que são capazes de ilicitudes
toscas de fácil detecção.
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O exercício do poder punitivo também se materializa através do chamado dialeto
penal, como conceituado por Hulsman (1993). Nesse sentido, utiliza-se de um discurso
pautado, de um lado, na desinformação da população, e, de outro, em uma exacerbada
carga emocional. Isso leva a um cenário no qual a linguagem mascara outras formas de
violência ainda mais graves, mas, que, apesar disso, não são consideradas crimes. Sendo
assim, negligenciam-se problemas substanciais ao se incutir na população a ideia de que
as grandes ameaças decorrem de comportamentos individualizados de criminosos. Isso
reflete na disseminação da crença de que desvios pessoais precisam ser repreendidos na
maior medida possível, o que acaba por invisibilizar os desvios estruturais existentes.
Nesse ponto, a personificação do mau mostra-se instrumentalizada, como destacado por
Maria Lúcia Karam:
"A identificação do 'criminoso' em indivíduos isolados e facilmente
reconhecíveis produz uma sensação de alívio. O 'criminoso' é o outro. (...) A
imposição da pena a um apontado responsável pela prática de um crime
funciona como a 'absolvição' de todos os não selecionados pelo sistema penal,
que, assim, podem comodamente se autointitular 'cidadãos de bem', diferentes
e contrapostos ao 'criminoso', ao 'delinquente', ao mau" (KARAM, 2004)

Ademais, o discurso dramatizador no âmbito penal consolida expressões
indeterminadas, subjetivas e distorcidas, as quais se mostram funcionais ao Estado, vez
que criam um espaço para a aceitação de quaisquer meios de repressão. Nessa linha, nas
palavras de Maria Lúcia Karam:
"A expressão "crime organizado" (ou "criminalidade organizada") não tem
nenhum significado particular, apenas servindo para assustar e permitir a
produção de leis de exceção, aplicáveis ao que quer que se queira convencionar
como sendo uma suposta manifestação de um tal imaginário fenômeno"
(KARAM, 2004)

3. HISTÓRICO DOS DELITOS ASSOCIATIVOS E CONCEITO DO CRIME DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NO BRASIL

Percebe-se, no Brasil, um movimento de criminalização dos delitos associativos
que constituem-se como uma resposta a um processo histórico global por punições a
determinadas condutas. Estas seriam, nesses casos, formas de atos preparatórios ou até
mesmo mera cogitação, os quais, via de regra não são punidos no nosso ordenamento.
Vê-se, assim, uma exceção, mais uma vez, ao princípio de intervenção mínima do Direito
Penal.
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É possível identificar no ordenamento jurídico brasileiro quatro modalidades de
delitos associativos, a saber, Associação Criminosa - artigo 288 do Código Penal -,
Constituição de Milícia Privada - artigo 288-A do mesmo código -, Associação para o
Tráfico de Drogas - artigo 35 da Lei 11343 - e Organizações Criminosas - Lei 12850/13.
Vale ainda dizer que todas essas modalidades pressupõem concurso necessário de
pessoas, ou seja, é preciso, para a configuração do delito, que haja mais de um agente
envolvido. Por esse motivo é que não se coloca junto aos demais o crime de Organização
Terrorista, uma vez que a nossa legislação abriu mão do requisito de pluralidade de
pessoas, permitindo que um só sujeito configurasse tal tipificação, prevista na Lei
13260/16. Nesse momento do trabalho, busca-se evidenciar que a Lei de Organizações
Criminosas concretiza os fenômenos expostos de controle social penal.
A primeira menção que se tem de tipificação dessas modalidades delituosas data
da época da Revolução Francesa. O Código Penal Francês de 1810 consagrou o crime de
quadrilha ou bando, considerando-os num contexto de multidões perigosas com potência
revolucionária. Percebe-se que diante da conjuntura que se formara, o que se desejava era
evitar qualquer possibilidade de ruptura do famoso status quo. Desse modo, a cogitação
de uma potencial atitude que visava quebrar tal padrão de estrutura já era digna de
punição. Isso influenciou o pensamento brasileiro ao modular a legislação para
recepcionar tais tipificações. No século XVIII, puniam-se as conspirações contra a coroa,
perpetuando-se nos códigos do Império (século XIX) e até mesmo da República (séculos
XIX e XX). É, mais uma vez, perceptível o fomento de uma ideia de perturbação da paz
pública - bem jurídico tutelado até os dias atuais através dessas tipificações. Há, portanto,
diversos interesses em se condenar tais atitudes de cogitação e preparação, visto que
envolve pôr em risco todo a estrutura política que pretende se defender,
independentemente do período histórico de que se fala. Constata-se, novamente, que o
Direito Penal, historicamente, não possui neutralidade na criminalização de condutas,
uma vez que envolve decisões políticas, econômicas e sociais, mesmo diante de um
contexto de Democracia Representativa.
Diante de tal arcabouço histórico, o Código Penal de 1940 incluiu o crime de
quadrilha (grupos urbanos) ou bando (grupos rurais). É importante ressaltar que, mesmo
diante de reforma e outras alterações, esse código é o que ainda temos em vigor, 77 anos
depois. Nessa esteira, pode-se afirmar que muitos crimes se tornaram obsoletos diante da
evolução da ciência do Direito. É este o caso dos crimes associativos. Atualmente, a ideia
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de bando ou quadrilha foi sendo substituída pelo que se conhece hoje como "Associação
Criminosa", que é um tipo mais genérico em relação aos demais delitos associativos.
Ademais, é necessário entender o contexto internacional dos Crimes Organizados,
isto é, a participação estruturada de um grupo de pessoas com a intenção de praticar
determinados crimes. A ideia central, desde o início do século XX era combater as Máfias,
que seriam as organizações clandestinas de criminosos. Nesse sentido, foi-se buscando
um entendimento global do que seriam esses Crimes Organizados e em quais casos eles
se aplicariam. Segundo o entendimento do Federal Bureau of Investigastion (FBI), o
crime organizado é, genericamente, aquele praticado por um grupo que possua estrutura
organizada e tenha o objetivo de lucro através de atividades ilícitas. Entretanto, é
igualmente necessário destacar as características específicas desses crimes. Para tanto,
recorre-se ao entendimento de Alberto Silva Franco:
“O crime organizado possui uma textura diversa: tem caráter transnacional na
medida em que não respeita as fronteiras de cada país e apresenta
características assemelhadas em várias nações; detém um imenso poder com
base em estratégia global e numa estrutura organizativa que lhe permite
aproveitar as fraquezas estruturais do sistema penal dos países em que atua;
provoca danosidade social de alto vulto; tem grande força de expansão
compreendendo uma gama de condutas infracionais sem vítimas ou com
vítimas difusas; dispõe de meios instrumentais de moderna tecnologia;
apresenta um intrincado esquema de conexões com outros grupos
delinquenciais e uma rede subterrânea de ligações com os quadros oficiais da
vida social, econômica e política da comunidade” (FRANCO, 2007)

É notório, destarte, a presença de uma estrutura organizativa que lhes permite
aproveitar as fraquezas estruturais dos diferentes sistemas penais no globo, ressaltando
seu caráter transnacional. Nesse diapasão, a ONU (Organização das Nações Unidas) tem
tentado buscar uma uniformização terminológica para cooperação internacional no
combate a esse fenômeno. Na Convenção de Palermo, em 2000, também conhecida por
UNTOC (United Nations Convention on Transnational Organized Crime), assentou-se o
entendimento de que coligação criminosa organizada é o “grupo estruturado de três ou
mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de
cometer uma ou mais infrações graves”. Previamente a isso, o Tratado de Roma de 1998
previu a inclusão dos Crimes Organizados na jurisdição do Tribunal Penal Internacional,
corroborando para a configuração da transnacionalidade desses delitos.
Sobre os Crimes Organizados, no Brasil, observa-se também uma série de
produções legislativas que apresentam um certo descompasso com o entendimento
internacional. A lei 9034/95 configurou um vácuo legislativo, uma vez que não tipificava
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a conduta propriamente, mas tratava de questões processuais. A Lei 12694/12 além de
definir o processo e o julgamento colegiado, buscou conceitua-los como crimes iguais ou
superiores a 4 anos, praticados por 3 ou mais pessoas. Entendimento este superado pela
Lei 12850/13 que trata das Organizações Criminosas, definidas no seu artigo 1º parágrafo
1º:
“Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais
pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda
que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem
de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas
máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter
transnacional.” (BRASIL, 2013)

Já a primeira vista, é possível notar a diferença entre a opção legislativa brasileira
e o entendimento internacional sobre o tema em tela. A transnacionalidade não é um
requisito obrigatório no nosso ordenamento, mas uma faculdade. Percebe-se que os
demais requisitos se encontram presentes, a saber, a estrutura hierarquizada e organizada
com divisão de tarefas e especialização, para obtenção de determinada vantagem. Vale
ressaltar que esta não se restringe, no nesse caso, à patrimonial. Porém, o pressuposto
mais trabalhado no entendimento internacional sobre o delito foi negligenciado pelo
legislador, fazendo com que uma conduta estritamente nacional possa ser considerada
como Organização Criminosa. Cai por terra a competência do Tribunal Penal
Internacional, bem como toda a base cooperativa entre os países diante da ausência do
caráter multinacional da conduta. Ocorre, dessa forma, uma confusão desse tipo penal
com o da Associação Criminosa, o que pode levar a diversas injustiças e penas
desarrazoadas diante do fato concreto.
Em relação à tipificação, recorre-se ao artigo 2º caput e parágrafo 1º da referida
lei:
Art. 2o Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por
interposta pessoa, organização criminosa:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas
correspondentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1o Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça
a investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

O crime em tela é de consumação formal, ou seja, de resultado antecipado e de
perigo abstrato. Consuma-se, portanto, com a associação, que é a adesão do quarto
membro. Sendo assim, o sujeito ativo requer 4 ou mais pessoas para sua configuração; e
o sujeito passivo é a coletividade, isto é, um número indeterminado de indivíduos. Tal
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delito pressupõe dolo - vontade livre e consciente - de associar-se de acordo com os
requisitos supracitados do tipo. Há que se falar, ainda, sobre o bem jurídico tutelado,
como já comentado anteriormente, a paz pública, mas não somente, tutelando também a
ordem pública. Sobre isso, é importante observar a elucidação trazida por Luiz Flávio
Gomes:
“Os bens jurídicos protegidos no crime organizado não se limitam à paz ou à
tranquilidade pública, senão a própria intangibilidade e preservação material
das instituições. A noção moderna de organização criminosa se desvinculou
do seu antigo padrão genético, que era constituído pela quadrilha ou bando. O
crime do colarinho branco pode se organizar de forma estruturada (para
enganar o erário público, por exemplo; para fraudar licitações, para “comprar”
parlamentares etc.). A organização criminosa perdeu aquela noção estrita de
perturbação da ordem levada a cabo por algumas pessoas (quadrilheiras)
reunidas de forma estável. Aquela velha noção de bandoleiros de estrada,
piratas, hoje já não corresponde ao espectro amplo das organizações
criminosas, que podem se dedicar somente a crimes fraudulentos, sem o uso
de nenhum tipo de violência ou ameaça. O novo conceito de organização
criminosa é muito mais abrangente que o velho crime de quadrilha ou bando.
A paz pública é o bem jurídico que as modernas organizações menos querem
afetar (porque seus “negócios” não convivem bem com a violência). As
organizações criminosas mais avançadas (no Japão, por exemplo) já efetuam
nenhum tipo de disparo contra ninguém. No lugar da violência entrou a fraude,
a ganância financeira. Nem eles querem afetar a paz pública. O que mais lhes
interessa são outros bens jurídicos, destacando-se nitidamente o patrimônio
(querem lucros, tanto quanto qualquer multinacional).” (GOMES, 1997)

Dessa forma, é necessário retomar a problemática dos crimes de perigo, mais
especificamente daqueles dotados de caráter abstrato. Crimes de perigo abstrato são
aqueles que tipificam condutas tidas como genericamente perigosas, de modo que o
perigo é presumido a partir de uma constatação ex ante, prescindindo-se de perícia que
comprove a materialidade atinente à potencialidade lesiva efetiva. Nesse sentido, a
conduta apresenta um perigo inerente, aparentemente suficiente para justificar uma
intervenção do Direito Penal. O desvalor, portanto, encontra-se no comportamento em si
– caracterizado por uma exteriorização de vontade contrária à norma -, e não no resultado.
Ocorre que em um Estado Democrático de Direito, a função basilar do Direito
Penal é permitir uma contenção racional do poder punitivo estatal por meio da fixação de
diversas regras que devem orientar, limitar e justificar o exercício deste poder,
funcionado, assim, como uma garantia de proteção dos indivíduos em face do Estado.
Nesse cenário, constata-se uma incompatibilidade entre os crimes de perigo
abstrato e garantias caras ao Estado Democrático de Direito, tais como os princípios da
lesividade, da proporcionalidade e da subsidiariedade. De acordo com este último, o
Direito Penal configura-se como o ramo do Direito que incide de forma mais drástica na
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esfera do cidadão e, portanto, deve ser visto como a última ratio, intervindo apenas diante
de situações em que outro ramo do direito não seja suficientemente capaz de solucionar
o conflito em questão. Quanto ao princípio da lesividade, a intervenção penal apenas é
legítima na presença de uma manifestação do indivíduo que apresente lesão ou perigo de
lesão a um bem jurídico penalmente tutelado. Nesse âmbito, a tipicidade deve ser
analisada não só sob o ponto de vista formal, como também material. Em outras palavras,
não basta um encaixe perfeito da conduta praticada concretamente com o disposto no tipo
penal, sendo igualmente imprescindível uma adequação de conteúdo, verificada a partir
da lesividade. A partir disso, percebe-se que o crime de perigo abstrato excepciona a regra
geral de que, em nosso sistema penal, não se pune atos preparatórios ou de mera
cogitação. Com isso, tem-se uma antecipação demasiada da punição sobre uma conduta
que se encontra muito distante de ocasionar danos ou, ao menos, de expor, efetivamente,
a perigo determinado bem jurídico. A ausência de tipicidade material, diante da falta de
pressupostos justificadores de uma intervenção penal, dá azo para o exercício arbitrário e
desproporcional do poder punitivo, de maneira que não se procede uma valoração
adequada dos elementos em jogo. Constata-se, na verdade, a presença da seletividade da
criminalização secundária de modo a preservar os anseios de uma sociedade de risco,
negligenciando garantias constitucionais e a precípua preocupação com a tutela de bens
jurídicos relevantes em prol da concretização dos interesses das classes dominantes.
Assim, a lógica dos crimes de perigo encaminha o Direito Penal de autor e não de
fato, instaurando um Estado de Exceção, bem como um Direito Penal do Inimigo
(Jackobs, 2007) dentro de uma concepção de um Estado Democrático de Direito.
4. ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA:
ESTERIÓTIPOS DO SISTEMA PENAL

CRIMINALIZAÇÃO

SELETIVA

E

Para os fins propostos, destaca-se a posição de nossos tribunais acerca da
configuração do crime de Organizações Criminosas. Pretende-se evidenciar e
problematizar, com isso, os aspectos de seletividade, da exigência técnica de
transnacionalidade, da presunção de perigo e da abstração do bem jurídico tutelado.
HABEAS CORPUS Nº 424.779 - SP (2017/0294259-5) RELATOR:
MINISTRO FELIX FISCHER IMPETRANTE : MARCO ANTONIO
CHAGAS RIBEIRO E OUTRO ADVOGADOS : MARCO ANTONIO
CHAGAS RIBEIRO RITA DE CASSIA DE SOUZA BARROS ZAGO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : CRISLAINE CRISTINA DA SILVA MORAES E SILVA
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(PRESO) DECISÃO Trata-se de pedido liminar formulado em habeas corpus
impetrado em favor de CRISLAINE CRISTINA DA SILVA MORAES E
SILVA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo.
Depreende-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela prática,
em tese, do crime de organização criminosa. Irresignada, impetrou a defesa
habeas corpus perante o eg. Tribunal a quo, sendo a ordem denegada. No
presente writ o impetrante sustenta que não há fundamentação concreta na
decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente bem como o excesso de
prazo para a formação da culpa. Requer a revogação da prisão preventiva ou
sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório.
Decido. A análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a
constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris,
não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o
deferimento da medida de urgência. Isto porque, do exame da r. decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente, tem-se que tal decisum estaria
suficientemente fundamentado na necessidade de acautelamento da ordem
pública, notadamente se considerada a periculosidade concreta do agente que
integraria organização criminosa que "é uma célula do Comando Vermelho do
Estado de Mato Grosso" (fl. 49). Como cediço, "A necessidade de se
interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa,
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.
95024/SP, Primeira Turma, Relª. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009,
grifei), como na hipótese. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação
da culpa cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou
jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar
possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito
de liberdade. (STJ - HC: 424779 SP 2017/0294259-5, Relator: Ministro FELIX
FISCHER, Data de Publicação: DJ 14/11/2017)

Depreende-se do caso a abstração do bem jurídico protegido, o qual é tutelado em
detrimento de condições essenciais - alçadas à normatividade constitucional - do sujeito,
como o Direito Fundamental à liberdade. Os bens jurídicos, no contexto de um Estado
Democrático de Direito, visam frear as arbitrariedades do Estado, de forma que defluem
de Direitos Subjetivos. Contudo, o bem jurídico definido como "ordem pública" não
deriva de tais direitos, nisso constituindo sua abstração, tratando-se, assim, de um
conceito vago. Percebe-se, dessa forma, a desarrazoabilidade no conflito entre direitos,
uma vez que se pretere um direito individual frente a uma prerrogativa coletiva, cuja
justificativa de sua tutela não subsiste dentro de um Direito Penal mínimo. Acrescenta-se
a isso, a presunção da potencialidade lesiva, empreendendo-se um juízo de periculosidade
antecipado.
É notória no julgado, também, a questão da ausência do requisito de
transnacionalidade da conduta, mostrando-se atécnica a aplicação do conceito. Como já
exposto, para se configurar como um Crime Organizado no entendimento pacificado no
âmbito internacional, o delito deve envolver a participação entre diferentes nações.
Compreende-se, assim, a fraqueza da nossa legislação em tal aspecto, ao configurar
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delitos estritamente nacionais, tal como a coligação do Comando Vermelho, como
Organização Criminosa.
Os mesmos aspectos podem ser observados no julgado a seguir:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
FURTO
QUALIFICADO.
PECULATO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado
como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa
garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A teor do art. 312 do Código
de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes
o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e na
existência de indícios de autoria, bem como o periculum libertatis, fundado no
risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à
instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 3. In casu, o magistrado de 1º
grau decretou a segregação cautelar, fundamentando-a na periculosidade da
organização criminosa que as pacientes são acusadas de integrar, no risco de
reiteração delitiva e na tentativa de suborno de agentes policiais empreendida
pelo grupo, dedicado à prática de furtos e clonagem de cartões bancários, cuja
atuação ocasionou prejuízo milionário a empresas públicas federais (EBCT e
CEF). 4. O decreto preventivo ancorou-se no que dispõe o art. 312 do Código
de Processo Penal, sendo certo que a hipótese em testilha demonstra ser
inadequada e insuficiente a aplicação de outras medidas cautelares diversas da
prisão. 5. As condições pessoais das acusadas, tais como primariedade, bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes
para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, como na hipótese. 6. Habeas corpus não
conhecido. (STJ - HC: 316303 SP 2015/0031315-4, Relator: Ministro
GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 16/04/2015, T5 - QUINTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2015)

Ademais, destaca-se ainda, a problemática da seletividade penal. Ao
desconsiderar-se condições pessoais benéficas, consagradas em lei como fatores
favoráveis ao réu, instaura-se a figura de "bodes expiatórios", como trazido por Maria
Lúcia Karam, utilizando-se da seletividade penal tanto para satisfação dos anseios sociais,
na justificativa de tentar reprimir condutas similares, quanto para manutenção do poderio
hegemônico criado pela repressão do sistema penal punitivista. Demonstra-se, assim, a
real intenção de classe por trás de institutos penais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista o exposto no presente artigo, é possível concluir que as instituições
penais são uma manifestação do pensamento abissal. Pela impossibilidade de copresença
entre os dois lados da linha, isto é, os indivíduos que se adequam à subjetividade do
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Estado e aqueles abarcados pelos estereótipos do criminoso, pode-se observar a utilização
de determinados instrumentos capazes de segregar e de tornar invisíveis aqueles que não
se quer ver e conviver. Elucida-se, assim, a parcialidade do sistema penal que reproduz
as situações que supostamente visa combater, ao estigmatizar aqueles que, uma vez
selecionados, tornam-se mais desadaptados do convívio social e, assim, mais propensos
a incorrerem na prática de crimes. Enquadram-se, nessa perspectiva, a seletividade penal
e a expansão punitivista, na qual vislumbram-se a criação e proliferação dos crimes de
perigo abstrato, como o crime de Organizações Criminosas, o qual além de tais questões
possui ainda problemáticas específicas, como tratado nesse trabalho. Conclui-se,
portanto, que o crime de Organizações Criminosas concretiza a abissalidade do aparato
penal, tanto no seu processo de criminalização da conduta tipificada, quanto no momento
de aplicação do sancionamento que lhe é inerente. Entende-se, portanto, que não há
racionalidade na pena além da manifestação de poder.
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Resumo: O Direito Penal possui a perspectiva de ser sempre a ultima ratio de acordo com seus
princípios. Há na Constituição um campo principiológico que protege a autonomia privada dos
indivíduos submetidos ao ordenamento jurídico, o que abre espaço para o questionamento da
natureza indisponível da ação penal relacionada com o crime de furto, já que o bem ofendido é
apenas o patrimônio, o que não afeta a coletividade e nem mesmo bens jurídicos indisponíveis.
No presente artigo faz-se um levantamento teórico sobre a liberdade sob a ótica de John Stuart
Mill para posteriormente analisar a questão da ação penal no crime de furto. O presente artigo
possui uma relevância para o questionamento da legislação presente, podendo ser um instrumento
para reflexão e possível modificação futura do ordenamento jurídico brasileiro.
Palavras-chave: Ação Penal Incondicionada, Autonomia Privada, Direito Penal, Liberdade

Abstract: The Criminal Law has the perspective of always been the ultima ratio according to his
principles. There is in the Constitution a fundamental field that protects the private autonomy of
individuals submitted to the legal system, which opens the door to question the unavailable nature
of the criminal action related to the crime of theft, since the offended property is only the
patrimony, which it does not affect collectivity or even unavailable legal assets. In this article a
theoretical survey is made on freedom from John Stuart Mill's point of view, in order to later
analyze the issue of criminal action in the crime of robbery. The present article has a relevance
for the questioning of the present legislation, being able to be an instrument for reflection and
possible future modification of the Brazilian legal order.
Keywords: Unconditioned Criminal Case; Private Autonomy; Criminal Law; Liberty
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INTRODUÇÃO

A liberdade, também chamada de autonomia privada, sempre foi um bem
altamente procurado pela sociedade, principalmente com os avanços do pensamento
liberal, tido por muitos como bem que deve ser sempre procurado na contemporaneidade
por ser um valor intrínseco aos seres humanos. Stuart Mill, no século XIX, em seu Ensaio
Sobre a Liberdade (1991), trabalha o conceito de liberdade social, essa que tem uma
relação com o poder vigente em determinada sociedade e seu momento histórico. O ator
demonstra em seu livro a importância da liberdade do cidadão, principalmente, para o
próprio Estado, sendo ele, um Estado mais próspero e justo propiciado aos seus cidadãos
a devida liberdade para escolher o que seria melhor para eles mesmos. Estando o Estado,
liberado para adentrar a vida privada dos cidadãos somente para evitar danos a terceiros.
Com a promulgação da Constituição de 1988, a liberdade ganhou maior destaque
em relação às Constituições anteriores, Paulo Guilherme Hostin Sämy (2015), mostra
essa diferença ao relatar que a atual Carta Magna, usa as expressões “liberdade” e “livre”
45 vezes no total, sendo que a segunda que mais se utiliza das expressões, de 1934, as usa
no total 24 vezes, uma diferença de 21 verbetes utilizados.
O Direito Penal, por ser o o universo dentro do qual se instalam os pontos de
tensão mais sensíveis entre liberdades individuais e coexistência social harmônica, acaba,
por muitas vezes, adentrando o campo da liberdade individual acerca do que seria, de
fato, um bem jurídico a ser protegido por ele, e até que ponto o particular vítima do ilícito
deseja iniciar e prosseguir com a persecução criminal.
A Constituição Federal, traz, em seu artigo 5°, XXXV: “A lei não excluirá de
apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”, consagrando neste dispositivo
chamado direito de ação. O Código Penal nacional, traz a possibilidade de duas formas
da ação penal ocorrer: a ação penal pública, esta se subdivide em pública incondicionada
ou pública condicionada à representação; e a ação penal privada. O primeiro tipo de ação
penal é de poder do Ministério Público, sendo a pública incondicionada não necessitando
a representação do ofendido, enquanto a pública condicionada é necessária a verificação
da solicitação da vítima para que se dê a devida ação. O segundo tipo de ação, a ação
privada, só se realiza caso o ofendido desejar iniciar a ação, difere-se da ação pública
condicionada, pois a primeira, a vítima é a verdadeira detentora do processo, enquanto
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que na segunda, a vítima dá autorização ao membro do parquet a dar início ao processo,
e este é o verdadeiro detentor do direito de processar a pessoa que cometeu o ilícito.
O presente artigo busca tirar a obrigatoriedade da pessoa que cometeu o furto ser
processada por esse crime, uma vez que o referido ilícito penal busca proteger somente o
bem jurídico patrimônio, buscamos, também adentrar à discussão sobre até que ponto a
liberdade do indivíduo será mitigada caso
1. A AUTONOMIA DO INDIVÍDUO

Apesar de não encontrarmos em nosso ordenamento nenhum texto falando
expressamente sobre a autonomia individual, temos por certa à sua existência em todo o
sistema normativo da nossa constituição.
No âmbito do Direito, à autonomia já se fixou em nossa tradição normativa e, por
isso, se tornou de extrema importância axiológica, ética e normativa para à estruturação
de nossa sociedade.
Um dos principais responsáveis pelo pensamento sobre à autonomia individual é
Kant que, através de suas obras, institui à ideia de que à liberdade é parte essencial de um
ordenamento. Kant usa o imperativo categórico para transmitir que à máxima moral deve
advir das pessoas e deve-se evitar quaisquer interferências externas neste pensamento.
Kant, através do imperativo categórico e apoiado na ideologia liberal, limita à liberdade
individual e cria à máxima “O direito de um termina onde começa o do outro”. Podemos
observar o conceito de autonomia ligado ao imperativo categórico de Kant como:
“A autonomia é aquela sua propriedade graças à qual ela é para si mesma a sua
lei (independentemente da natureza dos objetos do querer). O princípio da
autonomia é, portanto, não escolher senão de modo que as máximas da escolha
estejam incluídas, simultaneamente, no querer mesmo, como lei universal.”
(KANT, 1994)

É importante destacar que Kant não faz uma defesa à um Estado anárquico
comandado apenas pelo imperativo categórico. O que Kant pretende é uma aplicação
desse pensamento dentro do da ideia de liberdade do Direito.
Dado o exposto, fica claro à importância da autonomia individual em nosso
ordenamento e à necessidade de enxergá-la como um princípio jurídico constitucional
para que, assim, cheguemos cada vez mais perto da consolidação do Estado Democrático
de Direito.
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2. DIREITO PENAL E AUTONOMIA
É neste momento que entra na discussão a necessidade do Direito Penal. Rogério
Greco, aduz que:
“A finalidade do Direito Penal é proteger os bens mais importantes e
necessários para a própria sobrevivência da sociedade, ou, nas precisas
palavras de Luiz Regis Prado, “o pensamento jurídico moderno reconhece que
o escopo imediato e primordial do Direito Penal radica na proteção de bens
jurídicos- essenciais ao indivíduo e à comunidade” (GRECO, 2015)

O famoso penalista, traz com essa afirmação que somente serão tutelados pelo
direito penal os bens jurídicos essenciais para a vida harmônica em sociedade. Conflitos
entre a autonomia do indivíduo e o direito penal podem ser constatados em diversos
momentos, tal fato se deve a alguns fatores, direito penal se trata diretamente do
cerceamento da liberdade, onde o indivíduo cometeu um ilícito e, a partir disso, sua
sanção é o cerceamento de sua liberdade individual, consequentemente, sua autonomia.
Esse conflito não se dá apenas nos que diz respeito ao indivíduo sancionado pelo estado,
mas a todos que possam em alguma parte da lide.
Como o direito penal interfere drasticamente na vida do indivíduo, para evitar que
o seu uso demasiado, nosso ordenamento jurídico adota o princípio da Intervenção
Mínima, tal princípio visa que o direito penal seja usado como ultima ratio, isto é, que
ele seja usado apenas como último recurso para proteger os direitos dos cidadãos. Caso
haja possibilidade de ser utilizado outro ramo do direito que não o penal para a solução
de um determinado problema, o direito penal não deverá ser utilizado.
O direito penal então deve tutelar apenas o que for de mais importante para o bem
estar da sociedade e, por isso, deve proteger apenas os bens jurídicos essenciais, conceito
este que ajuda a reafirmar o Princípio da Intervenção Mínima pois limita a área de atuação
do direito penal.
Por se tratar de violação de bens jurídicos essenciais, não só ao indivíduo mas
também a toda sociedade, em alguns casos se postula a partir de denúncia pelo ministério
público independentemente da representação ou requisição da vítima por se tratarem de
questões que interferem diretamente o interesse público, a dita ação penal pública
incondicionada, e, desta forma, em alguns casos tal interferência proferida pelo direito
penal não se justifica nos seus próprios fundamentos, como no caso do crime de furto que
é iniciado a partir de ação pública incondicionada, questiona-se tal fato porque, no crime
de furto, o bem jurídico protegido é o patrimônio, não sendo violado bens como a vida,
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integridade física ou a dignidade, sendo possível questionar o fato de ser um crime de
ação pública incondicionada e se tal interferência na autonomia se justifica analisando os
fundamentos de aplicação em relação às características essenciais do crime supracitado.
3. BREVE HISTÓRICO SOBRE O CRIME DE FURTO
A punição pelo furto é algo antigo na história humana, a legislação de Hoandi,
uma das mais antigas legislações escritas que se tem conhecimento, com data de
aproximadamente 35 A.C já assegurava o direito de propriedade e previa punições severas
para os atentados contra a propriedade particular.
Até mesmo na bíblia podemos encontrar citações recriminando o furto, tal como
nos dez mandamentos onde é dito “não roubarás”, que apesar de utilizar a palavra “roubo”
engloba em seu entendimento também o furto. Em Exôdo 22, 1 e segs temos penas
previstas para o furto de bois e ovelhas, penas estas que poderiam ir da reconstituição do
objeto do furto até penas corporais.
Durante um grande período de tempo as penas para o crime de furto podiam ser
extremamente severas, na Antiga China os crimes contra o patrimônio poderiam ser
punidos com o enforcamento do sujeito ou até mesmo o enterrando vivo. O código de
Hamurabi também previa a pena de morte para alguns casos de furto, assim como ocorria
também na Idade Média.
O crime de furto somente começou a ser punido de forma mais humana com o
movimento filosófico do século XVIII, onde a pena de morte para o crime de furto
começou a perder forças, sendo então utilizadas apenas medidas menos drásticas, tal
como a pena de reclusão de liberdade.
No Brasil o crime de furto é tipificado desde Código Criminal do Império do
Brasil, de 1830, com a seguinte redação:
Art. 257. Tirar a cousa alheia contra a vontade de seu dono, para si, ou para
outro.
Penas - de prisão com trabalho por dous mezes a quatro annos, e de multa de
cinco a vinte por cento do valor furtado.

Podemos observar que mesmo o código sendo de 1830 sua redação já se aproxima
da redação atual, a principal diferença é na sanção prevista, uma vez que penas de trabalho
já não são mais aplicáveis em nosso ordenamento jurídico.
Já o Código Penal de 1890, trazia o tipo penal do furto como:
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Art. 330. Subtrair para si, ou para outrem, cousa alheia movel, contra a vontade
do seu dono:
§ 1º Si o objecto furtado for de valor inferior a 50$000: Penas - de prisão
cellular por um a tres mezes e multa de
5 a 20 % do valor do objecto furtado.
§ 2º Si de valor inferior a 100$000:
Penas - de prisão cellular por dous a quatro mezes e a mesma multa.
§ 3º Si do valor inferior a 200$000:
Penas - de prisão cellular por tres a seis mezes e a mesma multa.

Novamente podemos observar que a redação do tipo penal de furto pouco mudou
ao longo dos anos. A principal diferença entre a forma como foi tipificado o crime de
furto no Código Penal dos Estados Unidos do Brasil para o nosso atual código e o Código
Criminal do Império do Brasil é novamente a sanção. A sanção é dada de maneira
taxativa, ligada ao valor do objeto do furto e não levando em conta todas as variáveis que
podem ocorrer ao longo do ato do furto. Hoje em dia, nosso código penal vigente tipifica
o crime de furto da seguinte forma:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso
noturno.
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois
terços, ou aplicar somente a pena de multa.
§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que tenha
valor econômico.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é cometido:
I
- com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa;
II
- com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza;
III
- com emprego de chave falsa;
IV
- mediante concurso de duas ou mais pessoas.
§ 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for de
veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o
exterior. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)
§ 6º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de
semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes
no local da subtração

Podemos observar a existência do furto qualificado, uma inovação frente aos
códigos anteriores. Vale ressaltar também que fatos que vão além do objeto do furto são
utilizados para determinar a pena do agente, tal como emprego de chave falsa, abuso de
confiança, dentre outros, o que demonstra certa evolução do nosso código penal.
Outro fato que demonstra evolução no que tange o tipo penal do furto é a atual
aplicabilidade do Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da
Bagatela. Tal princípio, baseado na máxima minimis non curat praetor, defende que
quando o bem jurídico tutelado é atingido de forma insignificante, nenhuma pena deve
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ser aplicada. Dentro do crime de furto o princípio da bagatela é aplicado quando o objeto
do furto possui valor ínfimo. A aplicação de tal princípio é uma evolução pois reafirma o
Princípio da Intervenção Mínima do direito penal fazendo com que o réu apenas responda
pelos atos na área civil, ajudando assim a descongestionar o sistema carcerário nacional.
4. A AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA E O BE, JURIDICAMENTE
TUTELADO DO CRIME DE FURTO
Podemos encontrar em nosso código penal, em seu artigo 24, à divisão da ação
pública em duas. Assim, Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia
do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministro
da Justiça, ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representálo.
Essas divisões recebem respectivamente os nomes de Ação Penal Pública
Condicionada e Ação Penal Pública Incondicionada. À diferença entre ambas é simples,
enquanto à primeira necessita da representação ou autorização do indivíduo, à segunda
será promovida através do Ministério Público, ou seja, não necessita de representação
alguma.
Sobre o bem jurídico tutelado no crime de furto, a doutrina diz que o bem à ser
tutelado é à propriedade e à posse, uma vez que só há crime ao retirar esses bens da posse
da vítima. Uma segunda corrente, minoritária, entende que além da propriedade e da
posse, à detenção também é um dos objetos jurídicos deste crime. Esta corrente é
minoritária pelo entendimento de que o crime de furto, por estar elencado entre os crimes
contra o patrimônio, deve tutelar os danos ao patrimônio e não à pessoa como indivíduo.
Ainda há uma terceira corrente, esta defende que apenas à propriedade é objeto jurídico
do furto, uma vez que não havendo proteção da posse, não há como o proprietário
defendê-la.
CONCLUSÃO
Por fim, consideramos que tal intervenção na autonomia privada nos casos de
furto, que é tratado com ação pública incondicionada, não apresenta coerência teórica e
prática, a partir da ponderação entre o grau de interferência na autonomia privada não se
justifica em relação ao grau de violação ao bem jurídico tutelado e sequer ao tipo bem
jurídico tutelado. Sendo assim, a retirada da obrigatoriedade de processar o ofensor se
encaixa bem no nosso ordenamento, tanto pelo fato de se respeitar a liberdade do
indivíduo de demandar a seu arbítrio, quanto nos benefícios processuais e sociais que isso
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geraria, por conta de uma descarga do judiciário, tornando os processos onde há interesse
legítimo de postulação ou com violações a bens jurídicos mais atinentes ao interesse
público mais céleres. Consideramos que o indivíduo nesses casos tem autonomia de não
demandar judicialmente por um prejuízo patrimonial que ele, exclusivamente por motivos
próprios, não considera relevante para se exigir judicialmente, se tratando do próprio
patrimônio, não há relevância social o suficiente para que o furto seja incondicionado a
representação. Tanto pelos fatores pragmáticos já citados, gerando benefícios no que
tange à celeridade dos processos, tornando mais rápidos os processos que há interesse na
demanda e nos que tenham maior repercussão social.
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A VIOLÊNCIAS DE GÊNERO INSTITUCIONALIZADA NAS
PENITENCIÁRIAS: UMA ANÁLISE DA POLÍTICA CRIMINAL
BRASILEIRA E DA MÁQUINA DE EXTERMÍNIO DE MULHERES
Caio Alves Barbosa1
Érika Conceição Batista2
Isadora Tavares Mantovani3
Resumo: O presente artigo pretende analisar o sistema penal e penitenciário brasileiro no
que se referem ao encarceramento em massa da população negra e pobre brasileira, mais
especificamente sob o referencial transversalizador da questão de gênero e da
criminalidade feminina. De acordo com os dados do INFOPEN, é possível traçar um
perfil nítido de quem são as mulheres encarceradas – em patamares absurdos – no país:
mães, negras, jovens, de baixa escolaridade, sem antecedentes criminais, cumprindo pena
em regime fechado e ligadas à atividade de varejo do tráfico e transporte de drogas. Além
disso, é flagrante a inadequação da estrutura prisional vigente em abrigar a população
feminina, o que mostra uma lógica punitiva sexista que institucionaliza a violência de
gênero no Brasil. A partir de uma revisão bibliográfica criminológica e constitucional,
será fundamentada a noção de que o Estado, através do cárcere, efetiva uma violência
sistemática e atua como agente criminoso e criminalizante destas mulheres. O objeto
principal deste estudo será a Lei nº 11.343/06, conhecida como a Lei de Drogas, que será
analisada e questionada em relação às ideias de direito penal do inimigo, criminalização,
funções da pena, política criminal e a supervalorização de elementos jurídicos abstratos
e vazios como instrumento de manutenção do encarceramento em massa de determinada
raça, classe e gênero no Brasil.
Palavras-chaves: encarceramento feminino, estrutura prisional, tráfico de drogas e
política criminal.
Abstract: Institutional gender violence in penitentiaries: an analysis of Brazilian criminal
policy and the state machine in the extermination of women. This article intends to
analyze the Brazilian penal and penitentiary system relating to the mass incarceration of
the Brazilian black and poor population, more specifically under the cross - reference of
the issue of gender and female crime. According to INFOPEN data, it is possible to draw
a clear profile of women who are incarcerated - at absurd levels - in the country: they're
mothers, black, young, have low educational level, no criminal record, serving sentences
in a closed regime and connected to drug dealing and transportation. Furthermore, the
inadequacies of the prison structures in force to shelter the female population is
impressive, that shows a sexist logic of punishment that institutionalizes gender violence
in Brazil. Based on a criminological and constitutional bibliographical review, the notion
that the State, through the prison system, turns effective the systematic violence and acts
as criminal, and criminal agent of these women. The main object of this study will be
Law number 11.343/06, known as the Drug Law, which will be analyzed and questioned
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relating the ideas of criminal law of the enemy, criminalization and early guardianship,
penal functions, criminal policy and overvaluation of abstract and empty legal elements
as an instrument for maintaining the mass incarceration of a particular race, class and
gender in Brazil.
Key-words: female imprisonment, prison structure, drug trafficking and criminal policy.
INTRODUÇÃO
O presente trabalho ganha relevo ao se inserir na temática do encarceramento em
massa e do engrandecimento e recrudescimento do Direito Penal, que, hodiernamente,
vem se impondo como política pública padrão em países neoliberais, como assevera Loïc
Wacquant. O pensador visualiza que há uma reforma da autoridade pública no plano
internacional, com a transferência transnacional de políticas que ora reorganizam o
mercado de forma flexível e minimizam a atuação estatal no plano econômico e social,
ora impõe ao poder público a adoção de versões severas do populismo penal e a
importação de estratégias, bem sucedidas ou não, para o combate à criminalidade, o que
ocasiona a ampliação dos poderes e prerrogativas da polícia, centradas em infrações de
rua e infrações ligadas às drogas; a aceleração e o endurecimento do processo judicial e
a chamada expansão da prisão como depósito. O autor propõe, ainda, o uso da expressão
“Prisonfare”, que em analogia ao workfare, designa programas de penalização da pobreza
via direcionamento preferencial e emprego ativo da polícia, dos tribunais e das prisões.
Nesse viés, este trabalho torna-se importante, especificamente, ao discutir o modo como
este direcionamento preferencial afeta um dos grupos sociais mais sensíveis e
vulnerabilizados de nossa sociedade, a saber: mulheres, mães, jovens e negras.
Esse tipo de criminalização, realizado através de conceitos abertos e carentes de
conteúdo, demanda uma interpretação jurisdicional que dá azo ao Poder Judiciário para
que este faça a incriminação dessas mulheres. Essa imputação propicia o aumento
progressivo do encarceramento feminino, gera excesso de prisões provisórias e
superlotação de presídios. Espaços nos quais há deficiência ao acesso à saúde, elevação
do risco de contágio de doenças, realização de trabalhos alienantes e ausência de vagas
em regime mais benéfico. Além de graves consequências extramuros, como a
afastamento das mulheres, na idade mais ativa profissionalmente, do mercado de trabalho,
obstando qualquer chance de ressocialização e reintegração à sociedade. Ademais, há
total privação da vida familiar, com a fragilização dos vínculos existentes, pois a maioria
dessas mulheres são mães, estão longe de seus filhos e lares, são provedoras do sustento
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de suas famílias. Com isso, está demonstrado que mesmo garantida por inúmeras leis, a
unidade familiar não encontra resguardo na realidade da execução penal brasileira.
À vista disso, este trabalho, mediante pesquisa bibliográfica legal e criminológica,
buscará analisar o sistema penal e penitenciário brasileiro, no que se refere ao
encarceramento em massa da população feminina, negra e pobre. Isso por meio da questão
de gênero e da criminalidade feminina brasileira, que se dá principalmente através da Lei
de Drogas. Além disso, busca-se perceber os meios pelo qual a lógica punitivista opera
sobre estas mulheres, bem como alternativas que impeçam este tipo de criminalização
primária e secundária, conforme preceituado por Nilo Batista, propondo outros modos
além das penas restritivas de liberdade, que flagrantemente possuem inadequações, ao
encarcerar na estrutura prisional vigente, mulheres de forma extremamente inadequada e
violenta.
1. O PAPEL DO DIREITO PENAL NA MARGINALIZAÇÃO DE CLASSES
Antes de mais nada, é preciso recorrer à análise do direito enquanto estrutura
inserida no contexto de uma sociedade capitalista e, mais especificamente, do direito
penal enquanto instrumento legitimador do uso da força pelo poder estatal, no que se
refere à manutenção da ordem e na consequente marginalização de determinadas
categorias que mantém tal sistema vigente. Sob uma perspectiva marxista de análise
social, infere-se que, no sistema capitalista, vigora uma separação de classes que mantém
o poder concentrado pela classe dominante, política e economicamente, em detrimento
da classe dominada, coincidente com a camada social mais marginalizada, subalterna e
numerosa. É essencial para o capitalismo que esta divisão subsista, mesmo que não mais
na perspectiva de burguesia e proletariado característica do século XV. A sociedade
desenvolveu-se, e, junto dela, essa estrutura, que se apropriou de diversas
marginalizações e se adequou a um contexto social globalizado da atualidade. Não há
somente uma divisão entre burguesia e proletariado, mas também uma série de
transversalizadores que convergem numa mesma classe dominada, inferiorizada e
negligenciada pelas políticas do Estado, que, sendo este fundado na ordem capitalista,
atua no sentido de legitimar e manter essa classe refém de sua força e de seus interesses.
O Direito Penal é apenas um dos eixos desse instrumento, mas é aquele que
intervém mais drasticamente na vida do indivíduo, ou seja, aquele que detém o jus
puniendi do Estado. Além disso, é aquele que mais evidencia essa opção estatal pela
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criminalização, punição e perseguição daqueles que precisam ser mantidos à margem,
isolados, como um exército de reserva disponível para uso em momentos de crise
inerentes ao capitalismo. Mesmo que boa parte da doutrina penal busque justificar o
direito penal e a estrutura penitenciária como ressocializadores e comprometidos com a
justiça social, é inegável que a política criminal é moldada para atingir porções sociais
específicas. Tudo aquilo que foge ao padrão hegemônico de gênero, classe econômica e
raça, deve ser mantido à margem Por isso, são as mulheres, pobres e negras o alvo mais
fragilizado da política criminal brasileira atual.
O Direito Penal é um conjunto de normas reguladoras de condutas em uma
ordenação coercitiva para a proteção de determinados bens jurídicos, integrando fatos e
valores a partir da tipicidade de comportamentos, o que delimita o campo do lícito e do
ilícito penais, definindo infrações, suas respectivas sanções e limitando o poder punitivo
do Estado. Dessa forma, fica clara a necessidade de delimitar quais seriam esses bens
jurídicos, qual seria a estrutura da ordenação coercitiva, quais fatos e valores são passíveis
de punição, em que grau seria executado o poder punitivo estatal e contra quais sujeitos.
Todas essas delimitações são estabelecidas em conformidade com o tipo de política
criminal adotada pelo Estado, e é nesse momento que se evidencia a lógica da produção
de normas penais consonantes à manutenção da exploração de classes.
A legislação penal brasileira é indubitavelmente patrimonialista e segregadora. A
vida e a dignidade humana são doutrinariamente construídas como aqueles bens jurídicos
mais relevantes, mas na prática, o que se percebe é a supervalorização daqueles crimes
relacionados à propriedade e aos interesses da classe dominante, que lucra com políticas
de desarmamento, de guerra às drogas e de extermínio de mulheres, negros e todas as
demais categorias sociais periféricas. Como demonstrativo mais evidente, basta uma
análise comparativa da quantificação das penas de acordo com os bens jurídicos afetados.
A própria Lei de Drogas, objeto do presente artigo, traz penas maiores para o mero porte,
transferência ou preparo de substâncias ilícitas (5 a 15 anos de reclusão) do que aquelas
plasmadas no Código Penal a respeito de crimes como a lesão corporal seguida de morte
(4 a 12 anos de reclusão) e o estupro (6 a 10 anos de reclusão). É uma opção política do
Estado criar leis cujos dispositivos genéricos e abstratos abarquem determinada classe
social e as aprisionem em condições insalubres e atentatórias à dignidade humana, como
acontece atualmente nas penitenciárias brasileiras.
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2. A QUESTÃO RACIAL E A SELETIVIDADE PENAL

Ao analisar os reflexos segregadores do papel que cumpre o Direito Penal no
contexto social, é preciso ater-se, antes de mais nada, ao conceito de seletividade.
Importante salientar que, quando se expressa a ideia de seletividade, a saber, da seleção
criteriosa de algum elemento dentro de um meio mais abrangente, admite-se a existência
de várias espécies de seletividade, seja ela penal, cultural, econômica, religiosa, etc.
Quando se trata de o Direito Penal, é impossível adotar apenas uma dessas espécies
quando existem, pelo menos, três seletividades latentes e inseparáveis atuando nesse
sistema: a seletividade de gênero, de classe e de raça. Essas duas últimas possuem um
vínculo ainda mais indissociável, no contexto social brasileiro, sendo possível estabelecer
uma relação paralela de causa e consequência entre ambas.
O período escravocrata delineado no período entre o Brasil Colônia e o Brasil
Império foi, inquestionavelmente, um dos maiores atentados a qualquer concepção de
respeito aos direitos humanos da história mundial. Mesmo após sua abolição em 1888, a
escravidão ecoou e ainda subsiste na contemporaneidade com diversos contornos e
camuflagens readequadas ao contexto de sociedade globalizada atual. A sua abolição
formal não significou a efetiva liberdade dos negros no país, já que estes foram forçados
aos mesmos trabalhos desumanos, à aglomeração em periferias e à institucionalização do
racismo em âmbito acadêmico, profissional, social, religioso e, mais especificamente, em
âmbito penal. Mantida à margem do desenvolvimento social, a população negra continua
sendo perseguida, marginalizada e exterminada, agora com caráter institucional e
legitimado através de políticas de embranquecimento, de exclusão social e de isolamento.
A seletividade penal se volta contra a população negra ao mesmo tempo em que se volta
contra a população pobre, visto que o cenário estabelecido no Brasil resta absolutamente
vinculado a esses dois tipos de exclusão que se deram de forma conjunta.
O encarceramento de negros é a medida mais concretamente perceptível de
exclusão e isolamento dessa parcela social, já que direciona o braço estatal à perseguição
e violação de corpos historicamente marcados e vinculados à vulnerabilidade
socioeconômica, criando e supervalorizando crimes diretamente ligados a tais condições.
Tipificados os sujeitos de acordo com sua cor e condição socioeconômica, os mesmos
são, assim, direcionados a verdadeiros cativeiros e privados de qualquer possibilidade de
retorno ao convívio social. Manter uma parcela específica aprisionada e isolada é manter
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determinada classe na condição de dominada e impossibilitada de qualquer reação à
ordem vigente.
Por isso, o cenário atual é o de encarceramento em massa daqueles que estão
diretamente ligados aos crimes de caráter econômico e aqueles que se desenvolvem
prioritariamente nas favelas e subúrbios brasileiros, indo além da questão social e racial,
buscando também a manutenção da dominação patriarcal em relação às mulheres,
enquanto mais uma das categorias transversais à seletividade penal. Estabelecida a
perspectiva de seletividade penal vigente, parte-se, a seguir, para a análise do principal
diploma legal atualmente responsável pelo inchaço das penitenciárias brasileiras, sendo
uma das facetas dessa política criminal seletiva, a Lei de Drogas.
3. A LEI DE DROGAS E A CRIMINALIDADE FEMININA

A Lei 11.343 de 2006, conhecida como Lei De Drogas, foi criada com o intuito
de estruturar um sistema que coordenasse as ações, políticas e estratégias governamentais
para que se combatesse o tráfico de entorpecentes, prática ilícita de caráter empresarial,
conforme a exposição de motivos da Câmara dos Deputados. Entretanto, o intuito da lei
não é somente o de criminalizar as grandes associações criminosas ligadas ao tráfico, mas
também as pessoas que estão na base dessa rede - estas sendo a maioria dos presos
enquadrados nos tipos penais e aqueles, os que coordenam toda a atividade e continuam
impunes.
O artigo 33 da lei inaugura o rol de crimes e é tipo em que a maioria das condutas
infracionárias são enquadradas, isso porque possui inúmeros verbos nucleares genéricos,
que caracterizam diversas condutas:
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar:(...)
I
- importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à
venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda,
ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à
preparação de drogas;
II
- semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em
matéria-prima para a preparação de drogas;
III
- utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade,
posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se
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utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas. (...)

Por sua generalidade, tal artigo, não especifica, precisamente, a quantidade de
drogas necessária para a configuração do crime de tráfico de drogas. Consequentemente,
dá azo ao sistema de justiça criminal enquadrar qualquer conduta neste tipo, o que
corrobora para a perenidade dos problemas estruturais na sociedade brasileira e, ainda,
fomenta uma cultura da violência institucional, especialmente contra as mulheres.
Para demonstrar o que significa essa violência institucional contra as mulheres,
serão utilizados dados coletados pelo próprio governo brasileiro. No ano de 2014, foi
realizado o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen, pelo
Departamento Penitenciário Nacional, pertencente ao Ministério da Justiça, a fim de
sistematizar informações sobre o encarceramento feminino no Brasil. Entre os anos de
2000 a 2014, a população prisional feminina aumentou 567,4%. Atenta-se que um dos
problemas da política carcerária brasileira é a estrutura física dos presídios. O número de
instalações são pequenas, o que gera superlotação, sem infraestrutura adequada, como a
falta de ventilação, iluminação, higiene e tantos outros problemas estruturais.
A Lei 11.942 de 2009 alterou alguns dispositivos da Lei de Execução Penal,
compelindo o Poder Público a oferecer penitenciárias destinadas às mulheres, com seções
específicas para as gestantes e creches a seus filhos (art. 89), e também com locais
especiais para as detentas maiores de 60 anos (art. 82, § 1°). Além disso, a Lei 12.403 de
2011 alterou dispositivos do Código de Processo Penal, assegurando em seu artigo 318
que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar, quando o agente for
imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com
deficiência e quando for gestante a partir do 7º (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de
alto risco. Contudo, observa- se dificuldade e falta de interesse para a adequação a tais
normativas, fazendo com que tal previsão não seja condizente com a realidade, e também
que tais previsões não sejam aplicadas, o que acarreta, por exemplo, que essas mulheres
tenham filhos dentro de presídios.
Até junho de 2014, eram 1.420 unidades prisionais estaduais, com 76% destinadas
aos detentos e somente 7% às detentas, além de 17% de estabelecimentos mistos. Esses
dados revelam que a prisão feminina, muitas das vezes, é apenas uma extensão da
masculina, com espaços adaptados em prédios antes destinados aos homens ou a outras
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funções. Constantemente, esses locais adaptados, não atendem todas as necessidades das
mulheres, como não possuírem condições físicas para que parturientes mantenham-se
com seus filhos nos primeiros dias, garantindo o direito da criança à amamentação, ou
que estas mulheres possam receber visitas dos filhos. Isso mostra que o Estado falha em
cumprir seu dever, não respeitando os direitos mínimos para garantir a dignidade dessas
mulheres, além de impedir um não convívio familiar com sua própria família, o que gera
uma acelerada destruição dos vínculos familiares.
Vale ressaltar que outros dados relevantes desse levantamento sobre o
encarceramento feminino são os que abordam idade, raça, cor ou etnia, escolaridade, a
natureza da prisão e os crimes cometidos. Tem-se 50% das mulheres presas estão na faixa
dos 18 a 29 anos de idade, isso revela que um grande número de jovens em idade ativa,
para estarem cursando um ensino superior ou estarem trabalhando, estão com sua
liberdade restrita. Na população brasileira 51% são de pessoas negras, segundo dados do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e 67% das detidas são negras, ou
seja, entre três presas duas são negras. Em relação à escolaridade, 50% das encarceradas
não concluíram o ensino fundamental, 11% possui ensino médio completo e 1% possui o
nível superior. Outro dado relevante, é o tipo de regime que as mulheres estão, sendo
44,7% delas estão em regime fechado, 22,5% no regime semiaberto, 2,1% no aberto e
30,1% estão presas sem condenação, ou seja, em 2014 mais de onze mil mulheres estavam
sob custódia do sistema prisional brasileiro sem serem sidos julgada, o que equivale,
também, que a cada 10 mulheres, 3 estão presas. Destaca-se, ainda, que 68% dessas
mulheres foram presas por tráfico de drogas, enquanto, no mesmo período, apenas 25%
dos homens estavam encarcerados por esse crime. Ainda, conforme o IBGE, em 2014,
53,6% da população brasileira se declara negra e dentro desse percentual, 76% possui
renda média de R$ 130 por pessoa na família. Tais estatísticas mostram um padrão das
mulheres privadas da liberdade no Brasil: elas são jovens, são negras, possuem baixa
escolaridade, em sua maioria foram presas por tráfico de droga e são de classe baixa.
O que explica esse grande número de prisões de mulheres enquadradas no tráfico
de substâncias ilícitas é a política de guerra às drogas. Inspirada na experiência norteamericana, tal política mostrou-se absolutamente equivocada e fracassada no que diz
respeito ao combate ao uso e tráfico de drogas. O narcotráfico transformou-se em um
negócio absolutamente lucrativo, e enquanto cartéis de droga crescem e lucram como
nunca antes, os níveis de violência e dados sobre homicídios e vícios aumentam
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exponencialmente. Embora perceptível em todas as camadas sociais, é inegável que esse
aumento seja sentido, em vários aspectos, principalmente nas favelas e zonas mais pobres
das cidades. O tom bélico dado à guerra às drogas é responsável pelo crescimento do
tráfico, da violência e do extermínio da população negra no Brasil, já tão vulnerabilizada
em diversos outros âmbitos. Enquanto, de um lado, a violência cresce longe dos olhos e
interesses da mídia hegemônica, de outro, o mercado de drogas é, muitas vezes, a única
saída para essa população que vê seus direitos negados e assiste a um Estado inerte e
cúmplice desse extermínio. O tráfico transformou-se em um negócio tão amplo, que
impacta diretamente na economia dessas zonas periféricas, onde há desemprego latente,
altos índices de violência e nenhuma política pública de assistência financeira ou médica
à população atingida. Resta às famílias a inserção nesse mercado como única forma viável
de subsistência no cotidiano das periferias, desde jovens que se vêem forçados a
abandonar estudos até mães que não vislumbram nenhuma oportunidade de emprego
digno ou assistência social.
Visualiza-se, dessa forma, o enorme impacto da política de drogas sobre as
mulheres que muitas vezes, objetivando a complementação da renda, ocupam postos de
mais fácil acesso e visibilidade perante o sistema de justiça criminal, atuando em
colocações precarizadas, tal qual, o varejo, processamento e embalagem de droga, e
arriscados, como o transporte de drogas no âmbito doméstico e internacional (mulas).
Percebe-se, desta forma, que a identidade de gênero interfere diretamente no
funcionamento desse mercado ilegal, já que socialmente a mulher carrega as expectativas
desse comportamento voltado a atividades secundárias e menos “arriscadas” do tráfico,
mas igualmente puníveis pelo sistema penal brasileiro, legitimando esta exclusão e
violação de seus direitos.
CONCLUSÃO

Resta evidente o duplo papel que o Estado assume em relação à punição
diferenciada por classe, gênero e raça no Brasil. De um lado, atua como agente
criminalizante ao adotar elementos jurídicos vazios e abstratos com penas muito mais
duras do que crimes voltados a bens jurídicos superiormente posicionados. Atua ainda ao
delinear intencionalmente, através dessas opções legislativas e judiciais, a figura de o
direito penal do inimigo conforme os interesses de um sistema político econômico que
precisa ver na mulher, negra, pobre e marginalizada esse papel de inimigo para se manter
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operante. Por outro lado, o Estado cumpre a função de agente criminoso ao negligenciar
os fatores específicos de gênero quanto à violação sistemática de direitos dentro dos
presídios no Brasil, que matam mulheres em larga escala e estão longe de cumprir seu
papel ressocializador de indivíduos infratores. Não se recupera indivíduos enquanto os
mesmos são privados de salubridade, segurança, apoio familiar e, no caso das mulheres,
de aspectos intrínsecos às necessidades do corpo feminino, da relação com os filhos e
com o núcleo familiar de maneira geral.
Como

trabalhado

neste

artigo,

o

Direito

Penal

cumpre

um

papel

determinadamente segregador e mantenedor da ordem política, social e econômica.
Entretanto, não é possível simplesmente recusá-lo e abster-se da relevância que o mesmo
possui na sociedade atual. É preciso trabalhar propostas e políticas alternativas a essa
lógica misógina e racista na qual se inserem o direito penal e o sistema penitenciário. Fazse imprescindível a revisão da legislação penal brasileira, bem como a reestruturação ou
revogação de qualquer dispositivo que aponte para agentes socialmente determinados
mediante mecanismos abertos, abstratos e incertos, ou ainda interpretações distorcidas e
pretensiosamente inconstitucionais daquele que deve ser um direito minimamente justo e
ressocializante. Por meio de um direito realmente garantista, mínimo, e que de fato faça
valer os princípios e garantias que delineiam a doutrina penalista contemporânea, será
possível mudar o cenário das penitenciárias brasileiras. Não de forma a inverter os
gêneros e raças que superlotam esses ambientes produtores de violência sistêmica, mas
reavaliando as alternativas de penas restritivas de direitos, concretamente adotadas no
Brasil, assim como a própria tipificação de condutas sobre a qual se debruça a doutrina.
A partir disso e da efetivação de políticas voltadas à educação, à segurança e à
empregabilidade, será possível diagnosticar uma efetiva redução da criminalidade,
especialmente no tocante a aquela criminalidade com destinatário socialmente prédefinido.
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Resumo: Por consistir a pena na mais importante consequência jurídica vinculada ao delito, seu
estudo torna-se uma necessidade preeminente. O presente trabalho aborda primeiramente uma
evolução da pena, desde sua aplicação como punição divina até seus desdobramentos atuais.
Analisa-se, posteriormente, as funções da pena sob ótica da Teoria Absolutista, da Teoria Relativa
e da Teoria Mista. Por último, há uma análise crítica dessas funções, contextualizadas no sistema
brasileiro, bem como uma abordagem do sistema prisional brasileiro, na qual se pondera a
aplicação das penas privativas de liberdade e as funções da pena enfatizadas.
Palavras-chaves: criminologia, pena, prisão, função da pena.
Abstract: As penalty is the most important legal consequence attached to crime, its study
becomes a preeminent necessity. This work initially deals with a revision over the evolution of
legal penalty, from its application as a divine punishment to its present day concepts. Later on
this article, the functions of the legal penalty under the lens of Absolutist Theory, Relative Theory
and Mixed Theory are analyzed. At its conclusion, this article presents a critical analysis of
penalty functions on the context of Brazilian system, as well as a study of Brazilian prison system,
in which are made considerations about custodial penalties and specifically the functions of legal
penalties.
Key-words: criminology, penalty, prison, penalty function.

INTRODUÇÃO
A sanção penal teve sua principal forma de expressão alterada ao longo dos
milênios. Da pena capital, variou até chegar à pena restritiva de liberdade hoje difundida
em grande parte dos países ocidentais que se dizem modernos. A restrição da liberdade
como forma de correção dos infratores, entretanto, nunca se provou necessariamente
melhor do que as outras modalidades de sanção e pode ser simplesmente mais uma
convenção adotada em razão de condições conjunturais de uma sociedade em seu
desenvolvimento histórico do que uma expressão mais refinada ou adequada de instituto
punitivo. Determinar se ela é de fato mais efetiva no alcance dos objetivos penais do que
as outras penalidades perpassa definir quais são esses objetivos penais, quem os define e
quais as suas consequências para a realidade social.
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Para se alcançar uma verdadeira compreensão sobre a pena na contemporaneidade
e seus principais formatos de aplicação, faz-se necessário estudar suas alterações ao longo
da história da humanidade e pesquisar sobre seus efeitos práticos. Depois de finalmente
se observar os caminhos trilhados pelo Direito Penal na definição das suas principais
penas, deve-se estudar a fundo a função dessas na perspectiva contemporânea para se
definir o que, de fato, uma sanção causa a cada indivíduo a que é imposta. As teorias que
orbitam a finalidade das penas são uma base interessante para se questionar a
funcionalidade do sistema carcerário brasileiro e para se procurar um parâmetro para
desenvolvimento futuro desse. Para tanto, o presente trabalho estabelece como marco
teórico o garantismo penal de Ferrajoli, que seria ideal para a construção de um direito
penal mais justo, com a proteção do indivíduo perante o poder estatal.
Para fins didáticos de estudo das modificações da pena ao longo da história, esta
pode ser separada de acordo com a historiografia francesa tradicional (em Pré-história,
Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea) e a divisão das fases
da pena será aquela fixada por Roberto Lyra (1955), com as atualizações de Felipe
Machado Caldeira na sua matéria feita para revista da EMERJ (2009). Já na parte deste
artigo referente especificamente às funções de pena, há de se usar as classificações usuais
das teorias, separando-as em absolutista, relativa e mista (com a posterior análise separada
da teoria garantista, que abrange mais do que a função da pena em si). Por fim, almeja-se
uma abordagem crítica, partindo-se da ideia de seletividade penal, passando pela
realidade carcerária brasileira e chegando ao estigma que está arraigado na sociedade e
que se estende para além dos limites da pena, segregando indivíduos específicos.
2. ANÁLISE HISTÓRICA DA PENA

Para se alcançar a compreensão da composição das funções da pena na atualidade,
faz-se necessário entender como elas se desenvolveram ao longo da história da
humanidade. A variação nas concepções da pena e na frequência do uso de suas
modalidades diz muito sobre as alterações ocorridas nos modelos de sociedade nos
milênios passados. Observando o desenvolvimento da ideia de penalidade nas diversas
etapas históricas, pode-se melhor perceber por que hoje as funções escolhidas para a pena
são as que são e não outras, deixadas no passado.
2.1. A pena na antiguidade
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Começa-se a análise da pena a partir Idade Antiga (iniciada aproximadamente em
4000 a.C, com a criação da escrita) em razão de essa ter sido a primeira a evidentemente
apresentar formas de Estado efetivamente constituídas, com delimitações de fronteira,
cultura duradoura, nações autoconscientes e formas de controle social em escala
numericamente relevante. O estudo inicia-se nas pequenas organizações sociais
emergentes, que viriam a constituir civilizações mais complexas tanto da Antiguidade
Oriental quanto da Clássica.
Os pequenos agrupamentos de pessoas, formados na modalidade de clãs ou já na
união desses, tinham múltiplas funções. Inicialmente, eles se posicionavam como uma
forma natural de defesa de cada indivíduo contra o misterioso meio que o cercava. No
crescimento do conjunto populacional, ganhava-se força e controle sobre a natureza e
sobre os outros grupos de pessoas existentes nas redondezas. Na época, a necessidade por
controle na manutenção da coesão social de um grupo já se manifestava, tendo seu
destaque quando um dos membros do conjunto lesava outro em alguma forma
considerada injusta pela coletividade. Nesses momentos, o grupo todo reagia à conduta
do membro injusto. Começava a se entender tal indivíduo não só como um inimigo da
comunidade, mas também como um inimigo dos deuses.
A pena, no começo da antiguidade (fase da reação social), portanto, não tinha um
caráter correcional ou propriamente vingativo, assemelhando-se mais a uma reação geral
contra algo entendido coletivamente como errado (seja por razões religiosas ou culturais).
A comunidade reagia contra a ação do agressor e, enquanto coletividade, usava sua força
para excluí-lo e deixá-lo sozinho no mundo, o que por muitas vezes poderia significar a
sua morte.
Com o crescimento das comunidades, elas começaram a apresentar uma estrutura
cada vez mais complexa, dividindo-se em subgrupos, entre os quais podiam existir certos
atritos. Quando um membro de um grupo lesionava um de outro, tornava-se necessária
uma forma de punição que corrigisse minimamente o evento para evitar um confronto
geral entre os subgrupos diferentes. Nessa etapa (da vingança privada), surge o primeiro
traço da ideia de proporcionalidade. A vingança controlada do membro lesado (ou de seus
familiares) contra o agressor permitia a restauração da balança. A vingança era entendida
como coletiva (CORRÊA; SHECARIA, 2002) (de um subgrupo contra o outro) e se
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baseava na Lei do Talião para garantir uma suposta equidade entre as agressões inicial e
vingativa.
Com o contínuo crescimento e institucionalização das crenças, essas começaram
a intervir nas formas de controle social. O apego à religião na antiguidade transcendia a
esfera particular e se destacava quase como uma imposição coletiva frente a cada
indivíduo do grupo. Muitas normas tinham caráter religioso, sendo muitos dos processos
probatórios fundamentados em ritos de crença. As ordálias ou “provas de Deus” são um
exemplo da influência da religião na pena. Se um suspeito andasse em brasas ardentes e
não queimasse seus pés, por exemplo, era considerado inocente. Caso fosse queimado,
era visto como culpado e a pena então aplicada para saciar a ira divina e recuperar a
benevolência dos deuses. Tal aspecto religioso se assemelha ao da fase da reação social,
mas dele difere por ser resultado de uma institucionalização. Na primeira fase, reagia-se
por medo coletivo e informal da opinião dos deuses sobre um injusto ocasional. Na
vingança divina, institucionalizava-se uma suposta vontade divina e reprovação a todo
um modelo de conduta. Quando ele ocorria, a resposta automática era a sanção, que
acabava por ser naturalizada em vez de julgada como certa pela coletividade em cada
caso.
Com a natural expansão populacional e o consequente aumento dos atritos sociais,
o esquema de punição baseado em vinganças entre indivíduos começou a apresentar
falhas. As constantes compensações arbitrárias entre grupos se mostraram insuficientes
para manter a harmonia social e, muitas vezes, ainda um motivo para o seu desgaste
(vinganças constantes por motivos privados mantinham certa animosidade entre os
envolvidos e seus aliados).
A ideia de autoridade estatal começou a ganhar mais relevância enquanto o
conceito de compensação violenta entre particulares perdeu força. A concentração do
poder fez com que o Estado emergente tomasse para si o monopólio da violência, como
forma de garantir exclusividade sobre os instrumentos de coação e controle. Começou a
fase da vingança pública, em que a punição era orquestrada, muitas vezes como
espetáculo público, pelo Estado, sem mais a possibilidade de serem travadas “guerras
particulares” entre agredido e agressor.
Faz-se aqui necessário destacar que essas fases não eram incompatíveis na
antiguidade, isto é, não existia impossibilidade de uma ocorrer junto da outra. Em muitos
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casos, conceitos de diferentes fases eram aplicados simultaneamente, de acordo com as
especificidades de cada civilização. Outro aspecto relevante é o de que a ideia de privação
de liberdade não era relevante na antiguidade. Normalmente, a prisão era só um momento
de preparação para a aplicação de outra pena, que normalmente causava danos ao corpo
do agente. Era raramente vista como penalidade autônoma, sendo tal ideia só explorada
posteriormente na história.
2.2. A pena no medievo
A Idade Média é aqui compreendida como o período entre a queda do Império
Romano do Ocidente (476 d.C) e a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos
(1453 d.C). Ela foi uma etapa da história marcada pelo poder da Igreja Católica
Apostólica Romana sobre os frágeis Estados feudais da Europa Ocidental. O catolicismo
era presente em todas as esferas das sociedades europeias ocidentais, expressando-se no
cotidiano da população, na política, na cultura, na guerra e até mesmo nos meios de maior
privacidade de cada indivíduo. Tal influência religiosa se manifestou juridicamente
através do Direito Canônico, que se tornou presente, ao lado do direito romano, como
forma de resolução de litígios e de controle populacional.
O Direito Canônico tinha um caráter principalmente retributivo. A “vingança” já
não era mais entendida como um resultado de um conflito necessariamente entre
particulares. Ela era exercida na modalidade de vingança pública, porém sempre na
perspectiva de se estar supostamente protegendo a Palavra e a Verdade divinas ao se
aplicar a punição. Duas foram as grandes inovações desse momento histórico: a busca por
correção do infrator e a criação de penas alternativas às de violência física. Ambas as
inovações do medievo se referem à primeira pena autônoma a verdadeiramente substituir
a pena capital ou a de lesão. Inicia-se, nessa época, portanto, a utilização da pena de
reclusão em alguns casos.
A ideia de privação de liberdade como punição suficiente e autônoma para
algumas condutas surge dentro das igrejas e com o objetivo de correção (não
necessariamente punição). Na época, para sancionar os sacerdotes que não cumpriam
todas as suas responsabilidades, era utilizada a reclusão em celas ou a internação em
mosteiros. Objetivava-se, com o cerceamento da liberdade deles, forçá-los a meditar,
refletir e pensar sobre seus erros para que eles não voltassem a cometê-los posteriormente
e para que também procurassem, em suas almas, o perdão do Divino. Percebe-se que,
apesar de ser usada para casos especificamente sacerdotais na Idade Média, a pena de
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restrição de liberdade deu um grande salto ao sair de uma pena preparatória para uma
pena autônoma nesta etapa da história da humanidade.
2.3. A pena na modernidade
A Idade Moderna é entendida como o período entre a tomada de Constantinopla
pelos turcos otomanos (1453 d.C) e a queda da Bastilha na Revolução Francesa (1789
d.C). É uma época de ascensão dos Estados-modernos, de expansão com as Grandes
Navegações e de transição para o momento de hegemonia da burguesia. A pena, neste
período, continuou da ideia embrionária do medievo de não exclusividade da punição por
meio da violência física e se desenvolveu de acordo com as peculiaridades históricas
características do avanço do capitalismo.
Com o crescimento populacional decorrente dos avanços científicos feitos depois
do Renascimento e com a não adaptação da estrutura social da Europa para tamanha
expansão, as ocorrências de criminalidade aumentaram. Optou-se por começar a
substituir a pena capital pelo trabalho forçado dos presos, extremamente conveniente para
controle social e para redução de gastos. É ainda na Idade Moderna que o conceito de
ressocialização começa a tomar forma e o objetivo correcional começa a abandonar seu
caráter quase exclusivamente sacerdotal (de correção dos sacerdotes irresponsáveis) para
adotar uma postura mais geral, com propósito de resolver problemas de toda a sociedade.
2.4. A pena na contemporaneidade
A Idade Contemporânea se inicia com a Revolução Francesa (1789 d.C) e se
estende até os dias atuais. Com a ascensão do iluminismo no século XVIII, o Direito
Penal começou a valorizar mais a humanidade de cada indivíduo, gradualmente
abandonando a concepção abstrata de um sujeito a ser punido, para adotar o entendimento
de que todos os indivíduos possuíam uma dignidade intrínseca a suas naturezas que
deveria ser respeitada independentemente de suas atitudes frente à ordem jurídica. Nesse
contexto, destacam-se Kant, John Stuart Mill, Beccaria, Voltaire, Montesquieu e outros
pensadores que, a partir do século das luzes, começaram a revolucionar a forma usada até
então para se entender o propósito e a proporção de uma punição.
Os intelectuais europeus na vanguarda iluminista começam a defender os direitos
subjetivos, a restrição do poder estatal (no âmbito político e também no penal) e a
valorização da ideia de ressocialização dos infratores. Não mais poderia predominar no
âmbito das execuções criminais o sentimentalismo e o ímpeto punitivo das massas. Não
mais a vingança poderia ser o motivo basilar para uma pena. Esta deveria começar a ter
50

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
consequências práticas que levassem em conta os problemas sociais que geraram o delito
e também as condições e direitos dos indivíduos que os cometeram. Nessa grande
tempestade de novas ideias fundamentadas na crença do avanço através da razão, iniciase a fase da pena conhecida como fase humanitária.
A difusão da ideia de contrato social passa a influenciar o entendimento dos
estudiosos sobre os limites do Estado. Os indivíduos concordavam em ceder parte de suas
liberdades e forças para o Estado organizar a sociedade, mas esse deveria sempre defender
os direitos individuais de seus cidadãos e protegê-los das ameaças externas, não podendo
entendê-los como mero súditos que devem ser punidos quando desobedecem seus
comandos normativos.
A percepção da prisão como forma de controle das massas desprivilegiadas do
sistema capitalista continua e se especializa. Se no final da modernidade os presos eram
usados como mão de obra barata para o desenvolvimento econômico e controle social, no
começo da contemporaneidade eles eram superexplorados como forma de impulsionar a
economia e de manter um controle extremamente invasivo. As classes dominantes
burguesas perceberam o potencial da pena restritiva de liberdade, portanto, não pela
conscientização decorrente do iluminismo, mas antes pela praticidade de se prender para
controlar e explorar. Percebe-se que eliminar duas mãos funcionais por sentimentos
vingativos era muito menos lucrativo do que colocá-las para trabalhar jornadas
desgastantes em nome dos ganhos da elite.
A contemporaneidade também apresentou as primeiras discussões de Direito
Penal que objetivavam um caráter exclusivamente científico no âmbito de aplicação e
resultado das penas. As escolas Clássica, Antropológica e Crítica se envolveram em um
elaborado debate acerca da responsabilidade de cada indivíduo na sociedade, envolvendo
questões como responsabilidade moral e social, livre-arbítrio e imputabilidade na decisão
sobre como deveria ser uma punição e quem poderia ser submetido a ela. Aqui
normalmente se define a fase científica do Direito Penal.
Os estudos das ciências criminais então evoluíram no caminho de análise da
postura estatal frente aos infratores e de limitação do poder punitivo do Estado. O
Garantismo e o Neoconstitucionalismo colaboraram para a conscientização do Direito
Penal e a adoção de maior cautela nos momentos de ponderação penal. Hoje, a polêmica
acerca do que é efetivamente a pena e para que ela serve ainda envolve as concepções e
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as mudanças históricas das sanções penais. Observada essa breve análise da história da
pena, concentra-se agora em um estudo das suas funções para posterior percepção crítica
do sistema carcerário brasileiro em relação a elas.
3. FUNÇÕES DA PENA

A pena, como bem define PRADO (2004), consiste em uma privação ou restrição
de bens jurídicos imposta ao agente de uma infração penal pelo órgão jurisdicional
competente. Aborda o autor, ainda, a pena como “a mais importante das consequências
jurídicas do delito”. Há diversas teorias que podem remeter às funções e à finalidade das
penas, as quais podem ser agrupadas essencialmente em três correntes teóricas
(absolutista, relativa e mista). Além destas, merece destaque a moderna Teoria do
Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli, que se pauta principalmente na materialidade e na
lesividade dos delitos e na presunção de inocência.
3.1. Teoria Absolutista
A teoria absolutista pauta-se na retribuição, buscando na pena uma ideia de
compensação pelo mal que foi ocasionado. A origem dessa visão remete principalmente
à “teoria da retribuição ética ou moral”, de Kant, na qual tem-se como essência da pena
uma necessidade ética, uma aspiração por justiça. Segundo essa ideia, haveria um
imperativo categórico em relação à pena, devendo essa ser aplicada simplesmente pelo
delinquir e não visando qualquer outro bem, já que o homem, para tal, não pode ser tido
em hipótese alguma como meio, ou seja, a pena seria um fim em si mesma. Assim, à pena
seria atribuída uma função de expiação. Além da retribuição moral (kantiana), tem-se a
retribuição jurídica (hegeliana) como outro fundamento de tal teoria, segundo o qual a
pena é a “negação da negação do direito”, sendo o crime (que é a negação do direito)
negado pela aplicação da pena e, com isso, o direito seria restabelecido. Em relação à
teoria absolutista discorre NORONHA (2000) que funda-se “numa exigência de justiça:
pune-se porque se cometeu crime (punitur quia peccatum est)”, ainda segundo o autor
para tal teoria a pena é “simples consequência do delito: é mal justo aplicado ao mal
injusto do crime”.
3.2. Teoria relativista
A teoria relativista, também chamada de teoria preventivista, procede da era do
Iluminismo e, apesar de ter sido intercalada posteriormente com um predomínio da teoria
da retribuição, ressurgiu com o pensamento de Franz V. Liszt. Bitencourt (2004) aborda
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que a formulação mais antiga de tal teoria é comumente atribuída a Sêneca que,
utilizando-se de “Protágoras” de Platão, afirmava que "nenhuma pessoa responsável
castiga pelo pecado cometido, mas sim para que não volte a pecar”.
Segundo a teoria relativista, a pena se dá com um fim principal de prevenção.
Assim, não se trata da pena como fim em si mesmo, mas sob bases utilitaristas, na qual
se visa a prevenção de delitos futuros, de forma a garantir a segurança social. Essa teoria
aborda a prevenção geral e a prevenção especial, ambas podendo ser positivas ou
negativas. A primeira diz respeito à generalidade das pessoas. A Prevenção geral positiva
tem o intuito de incutir na consciência da generalidade das pessoas os valores que o
Estado visa proteger, ou seja, busca fazer com que as pessoas interiorizem esses valores.
A Prevenção geral negativa, por sua vez, tem o intuito de intimidação, visando causar
temor aos infratores a ponto de mantê-los distantes de delitos. Já a prevenção especial diz
respeito ao indivíduo, podendo também ser positiva ou negativa. Enquanto na prevenção
especial positiva a pena tem uma função de promover a ressocialização do indivíduo,
fazendo com que ele assimile os valores protegidos pelo Estado, a prevenção especial
negativa relaciona-se à ideia de “inocuização do indivíduo”, de modo que visa impedir o
indivíduo de delinquir. O Estado marginaliza o indivíduo e o retira da sociedade.
3.3. Teoria mista
A Teoria mista, também conhecida como unificadora ou eclética, pode ser
entendida como uma combinação entre as duas anteriormente exemplificadas, uma vez
que visa uma retribuição pela culpabilidade da conduta do agente e uma prevenção à
reiteração dessa. Como afirma o penalista Haroldo Caetano e Silva (2002), “da
combinação entre as duas primeiras teorias, surge a terceira: a teoria mista ou eclética.
Para esta teoria, a prevenção não exclui a retributividade da pena, mas se completam [...]”.
E Magalhaes Noronha declara:
As teorias mistas conciliam as precedentes. A pena tem índole retributiva,
porém objetiva os fins da reeducação do criminoso e de intimidação geral.
Afirma, pois, o caráter de retribuição da pena, mas aceita sua função utilitária.
(NORONHA, 2004)

Nesse sentido, Bittencourt defende que essa teoria busca um único conceito de
pena:
As teorias mistas ou unificadoras tentam agrupar em um conceito único os fins
da pena. Esta corrente tenta escolher os aspectos mais destacados das teorias
absolutas e relativas. Merkel foi, no começa do século, o iniciador desta teoria
eclética na Alemanha, e, desde então, é a opinião mais ou menos dominante.
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No dizer de Mir Puig, entende-se que a retribuição, a prevenção geral e a
prevenção especial são distintos aspectos de um mesmo e complexo fenômeno
que é a pena. (BITTENCOURT, 2004)

No Brasil, essa é a teoria adotada. Segundo o artigo 59, caput do Código Penal, o
juiz deve ter dois objetivos no momento da condenação: a reprovação e prevenção do
crime. Além disso, no artigo 1º da Lei de Execução Penal, é estabelecido que a execução
penal visa “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
3.4. Teoria do Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli
Luigi Ferrajoli estabelece o garantismo como um sistema que vai proteger o réu
do Estado e da vingança privada, além resguardar a sociedade de um eventual infrator.
Um erro comum é ver o garantista como contrário ao sistema penal em si, o que se mostra
equivocado uma vez que a pena ainda tem o seu lugar nessa teoria. O que há é uma
ressalva nessa linha teórica para que a sanção seja aplicada somente quando atender a
determinados requisitos. Desse modo, constitui uma busca para sistematizar, por meio da
razão, o uso da força (pena). Dito isso, essa teoria busca trazer os dez axiomas jurídicos
que foram elencados na obra “Direito e Razão” (FERRAJOLI, 2006), sendo um
metamodelo listado a seguir:
“A. Não há pena sem crime (visa assegurar o princípio da retributividade).
B. Não há crime sem lei (visa assegurar o princípio da legalidade).
C. Não há lei penal sem necessidade (visa assegurar o princípio da economia
do direito penal).
D. Não há necessidade sem ofensa a bem jurídico (visa assegurar o princípio
da lesividade).
E. Não há ofensa a bem jurídico sem ação (visa assegurar o princípio da
materialidade).
F. Não há ação sem culpa (visa assegurar o princípio da culpabilidade).
G. Não há culpa sem processo (visa assegurar o princípio da
jurisdicionalidade).
H. Não há processo sem acusação (visa assegurar o princípio acusatório).
I. Não há acusação sem prova (visa assegurar o princípio do ônus da prova).
J. Não há prova sem defesa (visa assegurar o princípio do contraditório).”
(FERRAJOLI, 2006)

O termo garantismo exalta proteção do positivado no ordenamento jurídico, mas
não é apenas legalismo, sendo que seu pilar de sustentação não está fundado somente
naquilo que a Lei ampara, mas também no axioma de um Estado Democrático de Direito.
4. O SISTEMA CARCERÁRIO
Tendo em vista o Direito Penal como um meio de controle social, evidencia-se,
nesse âmbito, como um “braço” do poder do Estado, que monopoliza o poder punitivo.
Tal poder, no entanto, precisa ser limitado, buscando sempre consonância com as
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diretrizes do Estado de Direito, evitando arbitrariedades e a disseminação do medo. O
presente trabalho, propondo-se a uma conjugação dos temas da função da pena e da
realidade carcerária brasileira, deve, então, partir do pressuposto estabelecido sobre a
teoria mista ou dialética unificadora e sobre a moderna especialização da teoria garantista
para delimitar os objetivos da atuação punitiva.
As funções da pena são proporcionais aos fins político-criminais eleitos pelo
Estado de Direito. Tais fins são delimitados pela dignidade da pessoa humana,
proporcionalidade, igualdade, proibição de penas cruéis, preservação da liberdade,
ressocialização, entre outros. Assim, partindo-se da teoria mista da pena adotada no
Brasil, pretende-se questionar sua adequação, aplicação e efetivação no cárcere brasileiro.
Para tanto, deve-se analisar a seletividade inerente ao sistema e como seu impacto é brutal
sobre aqueles que têm as suas condutas tipificadas como crimes, não sendo o
enquadramento justificado somente pela tipicidade, ilicitude e culpabilidade, mas pelos
critérios dados pela cor, classe social e localidade em que se vive. A teoria da pena aqui
difundida também deve ser estudada em relação às inovações proporcionadas pelo
garantismo, de forma que possa ser usado para contribuir no entendimento sobre as
consequências do atual momento da penalização no cenário nacional.
Sobre o clamor social por justiça e redução da criminalidade, o endurecimento das
punições e a seletividade penal, assim afirma Wacquant:
Esses políticos mostram-se ansiosos em aplicar a imposição inflexível da lei e
o encarceramento ampliado para salvaguardar as ruas e subjugar os tumultos
que agitam suas cidades, apesar da corrupção desbragada da polícia, da
falência processual de seus tributos e da brutalidade perversa de cadeias e
prisões em seus países natais, os quais asseguram que estratégias de mano dura
traduzam-se rotineiramente em medo crescente do crime, da violência e
“detenção e punição extralegais para pequenos delitos, entre os quais a
ocupação de estilo militar e a punição coletiva de bairros inteiros”
(WACQUANT, 2012)

4.1. A seletividade do Direito Penal
No mundo das ideias, o direito de punir deve ser garantista, o que significa que
deve-se preservar a segurança de todos sujeitos ao poder de punir do Estado, de forma a
evitar abusos, contrapondo-se à máxima criminalização. Os ideais garantistas, no entanto,
aproximam-se daqueles do Direito Penal mínimo, visto que esses são concebidos a partir
da ideia de que o poder estatal deve intervir de forma mínima na liberdade individual dos
cidadãos (princípio da intervenção mínima) de forma a atuar subsidiária e
fragmentariamente. Isso indica que o Direito Penal não deve ser o grande solucionador
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dos problemas sociais, sendo, portanto, a ultima ratio, ou seja, só deve intervir quando os
bens essenciais à convivência social sofrerem algum prejuízo.
Em contrapartida, o maximalismo (ou Direito Penal máximo) busca, como o
próprio nome indica, a máxima intervenção penal, em busca da solução dos problemas
sociais, principalmente os decorrentes da criminalidade. Assim, os apregoadores dessa
corrente defendem a tolerância zero, ou seja, a criação exagerada de tipos penais,
exasperação das penas, eliminação das garantias processuais, restrição de direitos, dentre
outras medidas. Além disso, enxergam a pena como aquela que é a máxima retribuição
da conduta criminosa, funcionando como castigo, tortura, pena de morte, trabalhos
forçados, atribuição de penas cruéis e banimento, além de considerarem um absurdo que
aos presos sejam dadas condições dignas de vida nas penitenciárias. Sobre a ampliação
do sistema punitivo, Wacquant (2012) indica que “a disseminação da ‘tolerância zero’
faz parte de um tráfego internacional mais amplo de fórmulas políticas que une o império
do mercado, a redução dos gastos sociais e a ampliação penal”.
Assim, é possível observar que esse maior endurecimento penal não se dá somente
por conta do clamor pela justiça, pela paz social e pelo fim da impunidade. Pode-se
enxergar uma outra face dessas políticas de tolerância zero, a saber, a econômica. Essa
perspectiva não se dá somente pelos retornos econômicos criados pela ideia de bem-estar
e paz social, mas também porque o punitivismo exacerbado promove o que se
convencionou chamar de “limpeza social”. Esta consiste em definir quem será ou não
encarcerado e por quanto tempo, devido à sua origem, classe social, cor de pele,
vestimentas e contatos influentes o suficiente para evitar o cárcere. Sobre a referida
seletividade, Beccaria observou, já há alguns séculos que
Concede-se, em geral, aos magistrados incumbidos de fazer as leis, um direito que
contraria o fim da sociedade, que é a segurança pessoal; refiro-me ao direito de prender,
de modo discricionário, os cidadãos, de vedar a liberdade do inimigo sob pretextos
frívolos e, consequentemente, de deixar em liberdade os seus protegidos, apesar de todas
as evidências do delito. (BECCARIA, 2000)
Não raras vezes são encontradas sentenças em que pessoas com condutas muito
próximas, mas pertencentes a classes sociais distintas, recebem punições muito
desproporcionais. Isso reafirma o entendimento de que as estratégias de tolerância zero
servem somente banir da sociedade aqueles que já se encontram à sua margem. Para
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melhor esclarecer e comprovar o que se afirma, deve-se fazer um estudo mais profundo
sobre o perfil carcerário brasileiro.
4.2. O perfil da população carcerária brasileira

O Direito Penal é tido como aquele que emana ordens mais invasivas e, assim,
gera uma coerção externa sobre a sociedade. Assim, os desobedientes recebem a punição
que os aplicadores do Direito entendem como justas, sendo que muitas vezes se
posicionam de modo equivocado, tomando decisões extremamente preconceituosas,
revelando a corrupção do sistema.
Dados divulgados em 2016 (coletados em 2014), do Infopen (Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias), contam com atualizações feitas pelos gestores
de estabelecimentos prisionais. Tais informações indicaram que o Brasil seria o quarto
país do mundo com a maior população carcerária, representada por 622.202 pessoas, atrás
apenas da Rússia (644.237), China (1.657.812) e Estados Unidos (2.217.000). Ainda se
restou demonstrado que a maioria dos detentos (55%) tem idade entre 18 e 29 anos, 61,6%
são de negros e 75,08% somente têm o ensino fundamental completo. Além disso, 40%
dos brasileiros são presos provisórios, ou seja, ainda aguardam condenação em primeiro
grau. A maior parte (28%) responde por tráfico de drogas, seguida de uma parcela de 25%
por roubo, 13% por furto e 10% por homicídio.
Demonstrou-se também um aumento da população carcerária ao longo dos anos:
em 2014 a proporção era de 306,2 detentos por 100 mil habitantes, mas em 2004, essa
proporção era de 135 presos por 100 mil habitantes. Outros dados ainda indicam que 1,3%
da população prisional portava o vírus HIV em 2014, enquanto tal taxa entre a população
em geral era de 0,4%. Além disso, contabilizavam-se 95,23 mortes em penitenciárias a
cada 100 mil habitantes, ao passo que na população em geral, a referida taxa era de 29,1
mortes a cada 100 mil pessoas.
Partindo-se, entretanto, da lógica maximalista, o endurecimento das punições e a
tolerância zero fariam com que as pessoas não cometessem os crimes por medo das
punições. O que se observa realmente, porém, é que a população carcerária permanece
aumentando e, do mesmo modo, a criminalidade não é objeto de reduções. Desse modo,
observamos que a função preventiva da pena não tem surtido efeito como o esperado,
visto que, mesmo sabendo das consequências jurídicas, as pessoas permanecem
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cometendo crimes. Mesmo conhecendo as mazelas do sistema, as pessoas reincidem. Será
que as pessoas preferem ser taxadas como criminosas? Será que elas realmente são
desinteressadas a ponto de não procurarem emprego? É muito provável que as respostas
sejam negativas e que isso tudo aconteça porque as penitenciárias não atendem aos fins
de sua criação, quais sejam promover a reabilitação e a ressocialização do preso. Nesse
sentido, afirmou Beccaria, ainda no século XVIII:
“A razão está em que o sistema atual da jurisprudência criminal apresenta aos
nossos espíritos a ideia da força e do poder, em vez da justiça; é que se atiram,
na mesma masmorra, sem distinção alguma, o inocente suspeito e o criminoso
convicto; é que a prisão, entre nós, é antes de tudo um suplício e não um meio
de deter um acusado; é que, enfim, as forças que estão extremamente em defesa
do trono e dos direitos da nação estão separadas daquelas que mantêm as leis
no interior, quando deveriam estar intimamente ligadas.” (BECCARIA, 2000)

4.3. O estigma social e o senso comum
Na sociedade brasileira atual, o jus puniendi é conferido ao Estado e, pelo medo
disseminado pelo sistema para que cada vez se tenha mais vontade de punir, a população
se vê em situações em que gostaria de “fazer justiça com as próprias mãos”. É nessa
perspectiva que cresce, cada dia mais, a sensação de impunidade, passando-se a preferir
se trancar em condomínios, sob forte vigilância, ou, ainda, evitar sair de casa a partir de
determinado horário como em um toque de recolher, ou fechar as janelas dos carros com
medo de uma abordagem em um semáforo, ou atravessar a rua quando se depara com
uma figura que pode representar algum perigo, ou se recusar a contratar alguém que já
esteve preso. Enfim, diversas são as situações em que as pessoas são levadas ao medo, a
procurar o inimigo e a se defender dele.
Diante do exposto e dos ideais garantistas, é possível concluir que a abolição dos
direitos individuais tende a ocorrer de acordo com quem detém o poder. Assim, é
necessário limitar a intervenção penal por meio de garantias individuais, como o devido
processo legal, a ampla defesa e o contraditório.
5. ANÁLISE CRÍTICA DAS PERSPECTIVAS DO FUTURO DA PENA E DO
CÁRCERE NO BRASIL

Neste momento, pode-se chegar a algumas conclusões em relação ao sistema
carcerário brasileiro a partir do já exposto sobre a pena e suas funções. No começo deste
artigo, indagou-se sobre a adequação da pena restritiva de liberdade em comparação às
outras. Hoje, em uma visão pós-iluminismo, pode-se defender que ela de fato objetiva
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levar mais em consideração a dignidade intrínseca a todos os seres humanos e os direitos
de todo cidadão do que as penas anteriores. Contudo, como já afirmado reiteradamente
na doutrina e confirmado pela realidade, a maioria das prisões brasileiras não oferece
condições dignas para qualquer ser humano e está deveras longe de conseguir alcançar
qualquer forma de ressocialização. O que se percebe hoje é a prisão como verdadeiro
“depósito de desviantes”, lugar para onde são mandados aqueles que por algum motivo
são mal vistos pela sociedade, às vezes sem se respeitar os limites da aplicação do direito
penal.
É por essa situação que se faz tão necessário o garantismo enquanto parâmetro
para a aplicação de pena atualmente. Ao se condenar alguém a uma pena de reclusão,
possivelmente se está enviando tal pessoa a um mundo de sofrimento que dificilmente
corresponde à exata medida da sua culpabilidade. A coação e a invasão do poder estatal
punidor são, portanto, agravadas pelas más condições do sistema carcerário. Expandir a
esfera da punição nesse contexto significaria apenas aumentar o número de indivíduos a
sofrer com o “estado de coisas inconstitucional” do cárcere, sem qualquer verdadeira
perspectiva de se evitar um retorno ao cometimento de delitos. O que parece ser devido
agora é uma reflexão verdadeira sobre o que realmente deve se fazer com aqueles que vão
contra o ordenamento jurídico e não simplesmente continuar se enviando tais indivíduos
para reclusões isoladas por algum tempo.
Retribuir o delito pode satisfazer pretensões morais, jurídicas e até vingativas, mas
não contribui de fato para que ele não ocorra novamente. Prevenir com a disseminação
do receio da punição não parece estar sendo tão efetivo, visto que os índices de
criminalidade continuam a aumentar mesmo com a presença dessa função no direito penal
nacional atual. A reiteração dos valores a serem defendidos também não parece surtir
tantos efeitos práticos, apesar de ter um valor mais simbólico. Restariam as ideias de
separação física do infrator do resto da sociedade e de ressocialização, mas a separação
só funciona durante a execução da pena e a ressocialização está longe de ser uma
realidade.
Observa-se aqui, portanto, que são necessárias uma reforma e uma delimitação de
objetivos. Atualmente, “prende-se porque se prende”. A ideia é quase a prisão ser a opção
escolhida por não se conhecer uma melhor para os valores contemporâneos. Deve-se
determinar de fato como ela poderia ser usada para a reintegração e sempre usá-la da
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forma mais contida possível. Bons critérios para isso são os do garantismo, que vê o dano
potencial da intervenção penal e a necessidade de tratar o direito penal como ultima ratio,
como já mencionado.
Percebendo-se pelos dados expostos e pelas informações de Wacquant que o
endurecimento das penas não será capaz de resolver os problemas sociais, precisa-se
entender qual deve ser então a posição do Direito Penal contemporâneo na solução deles.
Hoje, destacam-se como incrivelmente positivas as possibilidades que diminuem o leque
de atuação do poder estatal coercitivo nas situações menores, que podem ser resolvidas
por meio de diálogo e atividades conscientizadoras. Nesse sentido, destacam-se as penas
restritivas de direito e a emergente e inovadora justiça restaurativa, capazes muitas vezes
de resolver as consequências do delito por meios menos invasivos e bem menos
traumatizantes do que a costumeira prisão superlotada. Quando elas não forem
suficientes, reitera-se que deve ser aplicada a pena reclusiva com muita cautela e com
todos os limites defendidos pelo garantismo.
Só com a delimitação do jus puniendi estatal é que se poderá evitar o retrocesso
às fases de vingança da pena e se promover real avanço no sentido do aprimoramento da
estrutura social. Não se pode entender que a pena é capaz de mudar o mundo. Ela deve
ser medida subsidiária a ser usada durante a mudança, de forma racional e sem a
influência externa de humores vingativos provocados pela mídia ou por certas classes
sociais. Só dessa forma as funções mais idealistas da pena podem ser atendidas e a antiga
ideia de vingança superada de fato. Até isso acontecer, não se sairá de um ciclo de
violência respondida com violência disfarçada de Direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a abordagem histórica sobre a pena e suas funções, buscou-se demonstrar o
que impulsiona e fomenta a punição. Teoricamente, a corrente mista é adotada no Brasil,
contudo a ressocialização não é aplicada efetivamente, sendo verdadeiramente adotado o
viés punitivo. Desse modo, o sistema penal busca sua legitimação pela violência e o
endurecimento das penas, sendo um reflexo de um clamor social incentivado pelo medo.
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Percebe-se, entretanto, que o aumento do poder punitivo se dá de forma seletiva, na qual
os estereótipos impostos determinam os sujeitos que serão punidos e aqueles que são
privilegiados saem incólumes, perpetuando sua condição de poder. Assim, é notório que
a lei penal não é feita para todos e nem se aplica igualmente a todos.
Nesse ponto, torna-se relevante a Teoria garantista de Ferrajoli, uma vez que um
dos seus principais pressupostos é o princípio da legalidade, o qual confere aos indivíduos
uma previsibilidade mínima em relação à intervenção estatal. Saber-se-ia, previamente,
os crimes e as respectivas penas. É um princípio fundamental do direito penal, garantidor
do indivíduo perante o Estado. Desse modo, haveria uma proteção das partes
marginalizadas perante a força estatal e o direito penal respeitaria o princípio da
igualdade.
Dito isso, faz-se necessária uma transformação profunda na perspectiva da
sociedade sobre a pena, uma vez que não se deve utilizar o cárcere como um depósito
destinado a guardar aquilo que a sociedade não deseja ou não suporta, assim como não
deveria ocorrer a expansão do Direito Penal e consequente banalização do mesmo. Não
se pode mais se prender a antiga ideia de punição movida pelo sentimento retributivo das
massas. Caso continue a se entender a punição penal como um meio principal de
transformação social e de solução de problemas da sociedade a ser enrijecido, continuarse-á a dar mais atenção à coerção do que à verdadeira reforma na estrutura social e cultural
responsável pelo aumento constante das práticas delituosas.
Precisa-se encarar finalmente a realidade sobre as penas no Brasil. Deve-se decidir
se a restrição de liberdade disposta no sistema penal realmente serve para algo além de
retribuição e se a tão idealizada função ressocializadora está de fato sendo buscada ou se
ela é simplesmente uma ficção que nunca será trazida para o mundo real. Caso seja só
mais uma forma de maquiar o poder coercitivo do Estado, aqui precisa-se indagar se
realmente a humanidade evoluiu dos tempos das vinganças corporais e capitais ou se ela
só aprendeu a esconder um pouco suas macabras e constantes pretensões vingativas. Em
uma perspectiva otimista e progressista, pode-se recorrer ao garantismo como caminho
para realmente abandonar tais pretensões. Somente através de verdadeiras limitações do
forte poder da intervenção estatal, portanto, irá se conseguir finalmente alcançar um
Direito Penal mais racional, sincero, igualitário e humano.
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UM DIA NA PENITENCIÁRIA: UM ESTUDO TEÓRICO E
EMPÍRICO SOBRE O QUE É SER PRESO NO BRASIL
André Bomfim Mynssen Coelho1
Resumo: No presente artigo, apresentar-se-á uma breve análise do sistema prisional brasileiro e
um estudo geral do cárcere em Juiz de Fora, MG. Pretende-se aliar tais reflexões mais impessoais
sobre a prisão no Brasil a uma experiência mais pessoal, representada em uma crônica sobre a
visita do autor deste artigo a uma das penitenciárias de Minas Gerais. Com a percepção comparada
do sistema carcerário enquanto objeto de estudo e enquanto meio de observação empírica, esperase chegar a conclusões sobre as condições dos presos no país, sobre o respeito aos seus direitos e
liberdades individuais em um contexto de cerceamento de liberdade e sobre o cotidiano em
localidades que, por muitas vezes, desafiam o alcance da dignidade básica humana. Na conclusão,
determinar-se-á se os direitos do preso legalmente garantidos estão sendo efetivamente
respeitados ou se o "dever ser" jurídico se distancia também do que a realidade brasileira tem a
apresentar em uma de suas penitenciárias.
Palavras-chave: penitenciária, crônica, política criminal, visita, realidade juiz-forana.
Abstract: In this article, there will be a review about the Brazilian prison system and a general
study of jail in the city of Juiz de Fora, MG. These more impersonal reflections about prison in
Brazil are going to be put together with more personal experiences, here represented through a
chronicle about the visit of the author of this article to one of the prisons of Minas Gerais. Through
the compared perception of the prison system as an object of study and as an empirical mean, the
purpose of this paper is to get to conclusions about the conditions of the Brazilian prisoners, about
the observation of their rights and individual freedoms on a context of liberty restriction and about
the day-to-day lives in places which many times challenge the attainment of basic human dignity.
In its conclusion, the article will determine if the prisoners’ legal rights are indeed being respected
or if the legal idealized reality is far from what the Brazilian reality has to offer in one of its
prisons.
Key-words: prison, chronicle, criminal policy, visit, reality of Juiz de Fora.

INTRODUÇÃO

Discutir sobre o melhor caminho a se seguir no âmbito das políticas nacionais é
uma tarefa por vezes um tanto árdua. Em um meio que transborda com as mais plurais
opiniões, manter a calma e a racionalidade é uma capacidade que merece aplausos.
Quando o assunto é especificamente o rumo do cárcere brasileiro, talvez aplausos não
sejam suficientes.
Por diversas razões, o tema da punição no Brasil atrai discursos deveras
acalorados, que geram infindáveis debates e até mesmo brigas nos diversos contextos da
sociedade. Há aqueles que defendem uma maior intervenção do Estado, com o
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fortalecimento e a intensificação das sanções penais. Há aqueles que defendem a
limitação cada vez maior da ação estatal, por meio de dispositivos legais que impeçam a
ascensão de alguma forma de autoritarismo. Ainda existem os que exaltam a necessidade
da abolição das formas de punição como hoje são entendidas, aqueles que rejeitam
qualquer modalidade de controle e muitos outros com diversas perspectivas sobre a pena
no Brasil.
Para se evitar cair no senso comum ou em conversas conduzidas pela simples
emoção, faz-se preciso conhecer o tema da melhor e mais completa forma possível.
Apenas se formam bons parâmetros sobre o assunto ao se estudar a prisão no Brasil, sua
população, as consequências de se viver em uma penitenciária e outros aspectos ligados
à sanção penal na sua famosa e difundida modalidade de restrição de liberdade.
Conhecer um assunto tão complexo, entretanto, não parece ser algo que possa ser
feito apenas através de textos. Para se saber o que é ser preso no Brasil, precisa-se ver de
perto o que é uma cadeia brasileira. Sem grandes pretensões de expor tudo sobre o
assunto, este artigo se propõe a fazer uma breve análise do cárcere no Brasil nesta
perspectiva, destacando uma experiência pessoal do autor, ao visitar uma penitenciária na
cidade de Juiz de Fora, MG, para então entender os acontecimentos pessoais através das
lentes objetivas do Direito Penal.
1. ANÁLISE TEÓRICA DO CÁRCERE NO BRASIL

Objetivando melhor entender a organização da prisão e de sua população, é
interessante estudar algumas perspectivas da pena restritiva de liberdade. Analisando-se
as estatísticas nacionais e confrontando-as com alguns pensamentos notáveis da filosofia
penal, pode-se melhor entender o funcionamento do cárcere brasileiro e melhor notar os
detalhes em uma experiência prática que o envolva, como a visita à penitenciária exposta
posteriormente neste artigo.
1.1. A organização da prisão brasileira, em estatísticas e no pensamento penal

Para se entender a situação precária da prisão brasileira, faz-se necessário observar
inicialmente os números que a compõem. De acordo com Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (Infopen) apresentado no final de 2017, o Brasil alcançou a
marca de 726.712 presos em 2016. Esses ocupavam 368.049 vagas, números esses que
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denunciam uma situação de quase 2 presos por vaga. A situação mais grave é a do estado
do Amazonas, em que existem quase 5 presos para cada vaga.
Tal estatística evidencia um cenário de intensa superlotação nas prisões
brasileiras. Essas por si só são, via de regra, localidades em condições deploráveis de
higiene, organização e até mesmo de segurança, como ficou demonstrado com as
rebeliões do início de 2017, como aquelas ocorridas no Complexo Penitenciário Anísio
Jobim, em Manaus, e na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista. Em
ambos os casos, o número de mortos chegou às dezenas, destacando a brutalidade e os
severos problemas existentes no cotidiano prisional e na relação entre os presos e entre
esses e os agentes penitenciários. O contexto, além de extremamente preocupante
atualmente, não tem grandes perspectivas de melhora. Observando-se a população
carcerária brasileira desde o início do milênio, nota-se que essa dobrou de 2005 (com
aproximadamente 361.400 presos) até 2016 (com aproximadamente 726.700 presos) e
que permanece crescendo.
Os frequentes discursos midiáticos e populistas defensores do enrijecimento da
atuação estatal, da expansão do Direito Penal e até mesmo da relativização dos direitos
humanos dificultam a busca por uma adequada reforma penal e pela melhoria das
condições da população carcerária. Wacquant diz, sobre o assunto: a severidade penal é
apresentada por todas e por todos, como uma necessidade saudável, um reflexo vital do
corpo social ameaçado pela gangrena da criminalidade. (WACQUANT, 2007)
Posteriormente o mesmo autor vem a enquadrar esse contínuo desejo por vingança
e violência como uma das causas da crescente popularidade das figuras punitivistas. Hoje
políticos de várias esferas e países utilizam-se dos anseios emocionais e vingativos da
população para ampliarem suas bases eleitorais. Defendendo sanções cada vez mais
pesadas e desproporcionais, conquistam aqueles influenciados pelo constante sentimento
de perigo difundido por parte expressiva da mídia e acabam por subir na hierarquia
política através basicamente de promessas de punição daqueles que não se encaixam no
misterioso, obtuso e polêmico conceito de “cidadão de bem”.
Cria-se, com esse cenário, uma constante vontade generalizada de superlotar cada
vez mais as prisões. A finalidade delas deixa de ser evitar os crimes e corrigir os
criminosos e passa a ser punir e agredir de todas as formas possíveis o “desviante”,
chamado também de “indesejável” (WACQUANT, 2007) ou até mesmo de “lixo
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humano” (ZIGMUNT BAUMAN, 1999). A vingança se torna motivo basilar para a pena
e esta deixa de ser centrada na proporcionalidade e passa a ser definida nos limites de um
discurso punitivista inflamado. Quando isso ocorre, começa a se evidentemente
desrespeitar um dos pilares do Direito Penal, já enunciado há séculos por Beccaria:
Interesse de todos não é somente que se cometam poucos crimes, mais ainda
que os delitos mais funestos à sociedade sejam os mais raros. Os meios que a
legislação emprega para impedir os crimes devem, pois, ser mais fortes à
medida que o delito é mais contrário ao bem público e pode tornar-se mais
comum. Deve, pois, haver uma proporção entre os delitos e as penas.
(BECCARIA, 1997)

Percebe-se ao se analisar tal conjuntura que as prisões brasileiras antes servem de
locais de segregação do que de ferramentas para realmente efetivar as idealizadas funções
da pena. Foucault, em sua famosa obra “Vigiar e punir: nascimento da prisão”
(FOUCAULT, 1987), analisa as alterações das penas ao logo dos séculos principalmente
na França. Ele demonstra como as sanções deixaram de ser essencialmente formas de
punição vingativas, de espetáculo público e de brutalidade supostamente preventiva para
se tornarem um instrumento moldado a partir dos parâmetros capitalistas industriais a
partir especialmente do século XIX. O filósofo francês demonstra como a transição do
regime absolutista para o controle burguês afeta a imagem do criminoso. Anteriormente
visto como um “inimigo do rei”, passa a ser visto mais como um par de braços ainda
capaz de trabalhar e, consequentemente, de ser explorado para a produção do sistema.
No Brasil, o que se observa hoje é um certo desvio do esperado uso da prisão.
Assim como em outros países com o discurso punitivista emergente, as pretensões
correcionais se encontram quase abandonadas, com alguns poucos locais de exceção.
Uma peculiaridade da prisão brasileira, entretanto, que se vê correspondida em outros
países do terceiro mundo, é a total falta de uma real direção. Não se sabe mais exatamente
o porquê de punir com a privação de liberdade e por que punir alguns delitos dessa forma
e outros não. Prende-se porque ontem se prendia e amanhã provavelmente continuará a
ser prender quase do mesmo jeito.
Percebe-se incoerência na defesa da expansão do Direito Penal. Seus apoiadores
não demonstram resultados efetivos de tal política e parecem só objetivar alguma forma
violenta de retribuição. Esta, ainda por cima, não parece nem mesmo equânime em seus
parâmetros,

afetando

muito

mais

intensamente

as

camadas

desfavorecidas

(provavelmente propositadamente). Evidencia-se tal cenário através de outros números
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determinadores do cárcere brasileiro atualmente. Segundo o Infopen, em junho de 2016,
64% da população carcerária era definida por negros, sendo 6 em cada 10 presos
analfabetos ou alfabetizados com o ensino fundamental incompleto. O que mais se
percebe ao se entrar em uma prisão brasileira é como os delitos de furto, roubo e tráfico
continuam a prender milhares de pobres, enquanto os delitos ditos “de colarinho branco”
raramente acabam por colocar alguém na cadeia, sendo várias vezes sanáveis facilmente
por meio de multas ou “de um bom advogado”.
Fica destacado através da pesquisa acerca da composição da população carcerária
brasileira e das condições de vida dentro do cárcere no Brasil que a sanção penal não tem
suas melhorias como prioridade na agenda política nacional. O que está de fato muito
bem exaltado na hierarquia das decisões políticas é o desejo de punições evidentemente
violentas, que passem uma falsa sensação de segurança e que sejam capazes de alimentar
o resistente e retrógrado sentimento de vingança popular, que deveria ter sido abandonado
juntamente com o absolutismo, séculos atrás.
2. ESTUDO EMPÍRICO EM UMA VISITA A UMA PRISÃO BRASILEIRA

Nesta etapa do artigo, destaca-se uma crônica feita após uma visita acadêmica a
uma penitenciária de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Uma linguagem mais
informal e descontraída foi escolhida para se mostrar com maior fluidez os pensamentos
do autor ao visitar pela primeira vez uma prisão. Tal modalidade de discurso também foi
entendida como necessária para melhor expressar as fortes emoções que marcaram
algumas passagens da experiência. Ele estava acompanhado de sua turma da faculdade,
fazendo a viagem junto a colegas com quem pôde discutir os acontecimentos e, através
disso, com quem pôde também definir sua opinião sobre os aspectos que mais atraíram a
sua atenção.
A penitenciária visitada foi a Penitenciária José Edson Cavalieri. Como ficará
claro durante a crônica, o local não sofre de condições tão ruins quanto aquelas
enfrentadas pelas prisões nas áreas mais desfavorecidas do país. Mesmo assim, a
penitenciária apresenta um número maior de presos do que suas vagas foram
originalmente feitas para sustentar. Os traços que mais chocaram serão destacados ao
longo da narrativa e provam que, até mesmo em Juiz de Fora, onde a situação carcerária
não é uma das piores do Brasil, diversos problemas ainda impedem os presos de terem
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um cotidiano verdadeiramente adequado para a existência de um ser humano e para o
alcance de sua dignidade.
2.1. A crônica
Nossa visita à penitenciária ocorreu em um dia bem quente de primavera. Adianto
que um pensamento recorrente que eu tive no tempo que passamos lá foi "se eu mal
consigo aguentar algumas horas aqui dentro nesse calor, o que dirá passar todos os dias
da semana, cumprindo uma pena que ainda tem a chance de ser indevida". Um outro fato
importante que deve ser mencionado agora e que será extremamente relevante depois no
relatório é que eu estava doente. Sim, estava com amigdalite e isto deve ser lembrado em
algumas passagens interessantes da minha narrativa. Tudo compôs uma experiência bem
marcante, que me fez pensar bastante desde então sobre o sistema carcerário brasileiro e
que provavelmente vai me influenciar em todos os meus futuros anos de jurista
incomodado com uma realidade que não consegue mudar.
Saímos de tarde da faculdade de Direito da UFJF em um dos ônibus normalmente
usados para nos levar até o RU. A única diferença desse transporte para os seus primos
cinzas universitários era o seu letreiro. Ele atipicamente agora expunha as palavras "visita
técnica" para aqueles que o observavam. Achei legal e não pude evitar o sentimento
eufórico de estar saindo em uma aventura.
Como já enfatizei, e pretendo continuar enfatizando, estava muito quente. Pode
parecer um traço não tão relevante, mas eu considero o calor como um dos protagonistas
da nossa "excursão" à penitenciária e pretendo explicar ao longo deste relatório o porquê.
Sentei ao lado da Vanessa Videira (uma colega de sala) no ônibus e fomos conversando
sobre assuntos triviais na ida para o nosso destino. Depois de percorrer um labirinto de
ruas da região norte juiz-forana e passar com certo cuidado por um carro mal estacionado
no final do nosso trajeto, nos deparamos com pesadas paredes de rocha.
Logo na entrada da penitenciária, vimos um guarda armado com uma escopeta,
ou, como eu chamava genericamente em decorrência dos filmes e jogos que eu consumo,
uma shotgun. Uma arma que eu já vi ser usada para parar dragões, zumbis, vilões
estereotipados tradicionais de filmes maniqueístas e monstros diversos de obras da ficção.
Lá ─ eu concluí ─ ela seria usada para parar pessoas, se necessário. Senti medo, não posso
mentir. Era um instrumento de opressão evidente, que, apesar de manejado com
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naturalidade pelo guarda que a empunhava, destacava-se nos meus olhos como algo que
poderia fazer muito mais do que parar alguém.
Formamos filas. As mulheres foram na frente e os homens ficaram um pouco
atrás. Comecei a revistar meus bolsos a procura de algo que pudesse me causar problemas
na hora que fossem nos revistar. Não achei nada. Jardel, um amigo que estava do meu
lado, achou um panfleto de promoções do Bob's. Preocupado com como poderiam encarar
o potencial lesivo daquele papel de 10 centímetros lá dentro, decidiu não arriscar e acabou
por colocar o panfleto em um buraco que encontrou em uma parede do lado da fila. Falou
que pegaria as promoções novamente no retorno ao ônibus circular da universidade. Não
pegou.
Quando os homens entraram na primeira sala da penitenciária para serem
revistados, eu fiquei no segundo lugar da fila. O guarda da sala em que estávamos nos
orientou para entrar em uma cabine com um sinal de alerta de radioatividade. Por
desencargo de consciência, procurei algo nos meus bolsos uma última vez, esperando não
encontrar nada, visto que havia deixado o meu RG na porta de entrada.
Surpreendentemente, achei uma moeda de 5 centavos, que não havia sido notada nem
mesmo pelo detector de metais que passamos quando estávamos formando a fila. Decidi
seguir a cautela do Jardel e coloquei a moeda em uma mesa próxima, com a mesma
mentalidade de "vou pegá-la quando eu voltar". Não peguei.
É interessante mencionar que me senti meio nu durante toda a visita, por não estar
com o meu celular, carteira ou qualquer documento. Apesar de ser um aspecto menos
relevante, ele merece menção pelo fato de que passei bons microssegundos de pânico
naquele dia. Toda vez que eu ia procurar minha carteira ou celular no bolso, eu me
assustava por não estarem lá. Foi divertido e útil: os sustos me ajudaram a afastar o sono
de uma noite mal dormida.
Entrei na cabine e ela felizmente não destacou nada perigoso que eu pudesse estar
carregando. Aparentemente ela não notou as ideias polêmicas e socialmente perigosas
que eu levava na minha mente sobre as penitenciárias ou, talvez, tais ideias não
estivessem tão relevantes no momento. Mas tenho certeza de que assim ficaram depois
da visita, pois o que eu vi, senti, cheirei e ouvi naquele lugar me fez mudar minhas
perspectivas sobre algumas coisas.
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Depois da sala de revista, fomos para uma área aberta. Nela, a professora Ellen
(nossa professora de penal que organizou a visita) nos apresentou aos agentes
penitenciários que nos guiariam no dia. Eram todos muito simpáticos, sendo
particularmente prestativo o guia principal, que creio ser o diretor daquela área da
penitenciária. Ele nos deu uma rápida introdução sobre o funcionamento do local e
fizemos algumas perguntas sobre curiosidades desse. Descobrimos, por exemplo, que ele
deveria suportar uns 100 indivíduos, mas que já estava com mais de 500 detentos e que a
penitenciária já tinha presenciado uma tentativa de revolta em dias distantes. Um dos
agentes que havia contribuído na contenção dessa tentativa ainda trabalhava lá e foi
chamado para nos contar sobre posteriormente. Volto aqui a lembrar que o dia estava
muito quente.
Também nos contaram que certos presos não podiam ficar nas mesmas celas que
outros, por sempre haver a possibilidade de problemas maiores na convivência de alguns
deles. Se um indivíduo de um bairro fosse colocado para morar com outro de um bairro
rival, um podia tentar matar o outro como forma de expressão da briga de gangues que
havia na cidade. Em outras palavras, pode-se dizer que era lembrado, no momento de
distribuição dos presos nas celas, que os passados deles podiam gerar consequências
pesadas em suas interações.
Foi dado também o exemplo de colocar os "jacks" na mesma ala dos presos por
homicídio. "Jack" era o apelido dado pelos presos àqueles que tinham sido sancionados
pelos crimes de estupro e os semelhantes a este. Os presos em geral não viam bem os
jacks e colocá-los em uma cela indevida podia aparentemente gerar desconforto, briga e
até morte. Fiquei um bom tempo refletindo sobre esse subsistema de moralidade na vida
na penitenciária. Achei um aspecto extremamente interessante certos indivíduos terem
sido presos por homicídio, delito esse extremamente reprovável e ofensivo, nas mais
variadas circunstâncias, mas entenderem um outro crime como até pior do que aqueles
que eles cometeram. Por me interessar particularmente pelo estudo da Ética na filosofia,
passei algum tempo pensando em qual sistema moral poderia fazer alguém conviver em
paz consigo mesmo após o cometimento de um crime extremamente ofensivo, mas, ao
mesmo tempo, não conseguir aceitar a existência de alguém que tenha cometido outro.
Fomos posteriormente levados pelos agentes a uma das áreas de trabalho dos
presos. No caminho, fui discutindo com Daniel Gussem e com outros colegas qual seria
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a origem da palavra "jack". A teoria que prevaleceu na discussão foi a de que talvez o
apelido derivasse de "Jack, o estripador". Cheguei a procurar na internet para confirmar,
mas acabei não achando nada sobre a questão.
Também nessa caminhada, o guia nos informou que nós visitaríamos apenas a
parte referente ao regime semiaberto e que, na verdade, nem todos os presos já
trabalhavam nele. A localidade da penitenciária em que chegamos era mais árida do que
a anterior. Vimos ferramentas para a confecção de blocos de construção e também rolos
de produção de papel toalha. Observamos que alguns cachorros também viviam dentro
da penitenciária. O pensamento, que normalmente teria passado sem grande relevância
para mim, adquiriu certo tempo de reflexão quando me lembrei que uma das minhas
colegas tinha medo de cachorro. Fiquei um pouco preocupado e curioso em como
faríamos para passar por eles sem deixá-la nervosa e isso acabou por me levar a pensar
sobre se a mesma coisa poderia acontecer com os presos. Essa série de reflexões triviais
não precisaria aqui ser mencionada se ela não me tivesse levado a pensar sobre algo mais
interessante: como lidar com as individualidades dos hóspedes da penitenciária.
Em uma espécie plural como a nossa, seria extremamente difícil criar um lugar
que pudesse acomodar 500 indivíduos e considerar todas as peculiaridades inerentes a
eles. Fobias, condições específicas de saúde e outras formas de problemas pessoais eram
provavelmente ignoradas em grande medida dentro de um local como aquele. Mesmo que
o Estado objetivasse considerar todos os possíveis transtornos que seus estabelecimentos
de "correção" pudessem gerar de acordo com as especificidades de cada um dos
indivíduos que neles morassem seria inviável considerar uma forma de atender a todas as
necessidades diferenciadas possíveis em um grande contingente de presos. Isso me faz
pensar sobre até onde a máquina estatal poderia ir caso tornasse uma prioridade de fato
garantir a dignidade dos detentos (algo que dificilmente irá acontecer no meu tempo de
vida, mas por que razão não refletir sobre cenários hipotéticos como esse, não é mesmo?)
Algo muito interessante que aconteceu também nessa parte da visita foi uma
experiência pessoal que tive ao olhar para os morros além dos muros da penitenciária.
Além de muito calor, fazia também um dia muito bonito. O céu estava extremamente azul
e o Sol, radiante como em poucos dias do ano. Nos morros verdejantes além das
fronteiras da penitenciária, cavalos pastavam e andavam soltos pra lá e pra cá sem parar.
Eles me lembraram de um filme que marcou a minha infância chamado "Spirit - O Corcel
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Indomável", que tratava de um cavalo inconformado com a tentativa humana de
escravizá-lo para satisfazer as mesquinhas vontades de locomoção dos homens (na visão
dos equinos, pelo menos). Era um desenho animado sobre liberdade e sobre não se
submeter a opressão alheia, basicamente, e me fez pensar o quão difícil seria para mim
morar em uma penitenciária, qualquer que fosse, e ver cavalos andando livremente em
um dia bonito como aquele tão próximos de mim, mas ainda assim, tão distantes.
Fui despertado dessa série de digressões oblíquas com a chegada do agente
penitenciário que havia participado da contenção da rebelião. Ele nos contou sua história
emocionante, dizendo que, no dia da tentativa de revolta, presos tinham brigado no pátio
e um deles falou posteriormente que estava passando mal (não sei exatamente se um dos
que tinha participado da briga ou outro qualquer). Ele, na verdade, havia escondido uma
faca e tentou, com ela, tomar esse agente penitenciário como refém quando este tentava
levá-lo à enfermaria. Interessante dizer que nesse momento da história, Kaime (um colega
da sala) perguntou algo como "desculpa, não entendi, ele te pegou de refém?", questão
essa respondida pelo agente como "não, ele TENTOU pegar". Mostrou as cicatrizes da
luta que travou contra o preso com a faca e reclamou da falta de assistência do Estado
quanto ao seu tratamento e recuperação, depois de um dos outros agentes ter perguntado
se o Estado o tinha ajudado. Contou como teve que ser levado pelo tio da sua mulher para
um hospital militar para ser operado, já que o Estado não o auxiliou, e que, se fosse
depender deste, hoje já não estaria mais andando, visto que uma das facadas do detento
atingiu profundamente o seu tendão.
Continuamos a visita para os dormitórios em que ficavam os presos que
trabalhavam. Senti o receio de alguns dos meus colegas em passar ao lado da cama onde
os detentos dormiam, mesmo eles não estando lá. Eu, por outro lado, depois de ter vivido
loucas, intensas e indesejadas experiências com o Direito Penal nos últimos meses, não
me importei nem por um segundo com a possibilidade de qualquer problema dentro da
penitenciária. Não sei se eu estava inconsequente, cansado ou meio revoltado com o clima
de opressão do lugar, mas andei pelo dormitório como se estivesse em casa. Importante
destacar, para não haver confusão, que o clima de opressão não foi de forma alguma
causado pelos agentes que nos guiavam (longe disso, eles realmente foram muito
prestativos e simpáticos). Tratava-se do clima gerado pela própria arquitetura da
penitenciária e da ideia que ela representava. Sentia na pele, ao longo da visita, o
sentimento que Foucault tentou descrever nos livros que tivemos que ler no primeiro
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período e que eu tive a chance de ler ao longo da minha vida acadêmica. A estrutura
penitenciária me cansava só de existir. O calor ampliava a tensão e os cheiros
desagradáveis que começaram a aparecer no dormitório também.
Fiquei surpreso com a existência de uma TV no dormitório e com um nível
mínimo de privacidade que os que moravam nele tinham. Eles pelo menos podiam separar
suas camas de beliche do resto do dormitório com o auxílio de lençóis que penduravam
dos seus lados. Não era nenhuma grande regalia, mas, ainda assim, devia ajudar. Mesmo
sendo uma parte da penitenciária para os presos que trabalhavam, o dormitório ainda era
um pouco repulsivo. Tinha líquidos misteriosos na sua mesa de entrada e um banheiro
coletivo que me deu um certo desconforto. Nada insuportável, mas são essas
características interessantes de recordar.
Uma parte polêmica foi quando um dos agentes penitenciários brincou dentro do
dormitório com a turma. Dizendo não ter certeza se todos os presos tinham saído do
dormitório, ele falou algo como "mas não se preocupem se alguém puxar o pé de vocês
quando vocês estiverem andando entre as camas. Só pode ter gente viva lá dentro, nenhum
morto não, se bem que eles podiam estar, heim". Senti uma certa animosidade nos meus
colegas depois dessa piada polêmica de um dos agentes. Ele não falou por mal, disse a
anedota com naturalidade, mas é interessante ver que ela não foi bem recebida pelos meus
amigos (e, pra falar a verdade, nem um pouco bem recebida por mim também). Outra
agente fez uma piada que também causou certo desconforto. Ele disse que iríamos nos
encontrar com um grupo tático depois de sairmos do dormitório para que esse nos
escoltasse pelas celas dos presos que não trabalhavam. Disse que "aqueles que eram fãs
dos direitos humanos" não iam gostar muito desse grupo, porque eles eram os "ninjas"
(homens encapuzados armados) que cuidavam das situações perigosas e que "não
chegavam nos lugares pra conversar, mas pra agir". Reitero que os comentários dos
agentes não foram feitos como críticas ou "na maldade". Eram todos muito simpáticos e
pareciam boas pessoas. Só não pareciam compartilhar da visão e dos valores de parte
expressiva da turma (incluindo os meus, em diversos pontos).
Continuamos nossa visita e, antes de encontrarmos com o grupo tático, fizemos
mais perguntas. Descobrimos que a distribuição de comida era tarefa de um dos presos (o
"faxineiro") e que se faltasse comida, ele podia ser responsabilizado. Falamos das
possíveis doações à penitenciária e tivemos uma breve conversa sobre a dinâmica de
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visitas dos familiares dos presos. Vimos alguns deles trabalhando enquanto passávamos,
mas não interagimos, seguindo a orientação dada no início da visita sobre "não ficar
encarando os presos" para evitar problemas. Essa orientação, aliás, foi aprofundada por
um questionamento do Kaime, quando ele perguntou sobre a possibilidade de nós
conversarmos com os presos. O guia disse que caso quiséssemos, deveríamos passar as
perguntas a ele, que as "traduziria" da melhor forma possível aos detentos, para evitar
quaisquer problemas ou animosidade. Achei interessante a preocupação constante com a
prevenção de possíveis problemas.
Chegamos na área do grupo tático e nos deparamos com homens bem armados,
encapuzados e com postura imponente. O guia nos disse que eles garantiriam nossa
segurança na parte das celas dos presos que não trabalhavam. Nos deixaram tocar nos
escudos contra armas de fogo e contra impacto de choque e nos capacetes
correspondentes. Ficamos impressionados com o peso de alguns equipamentos e, mais
uma vez, reparei em duas coisas. Primeiramente, nas escopetas (shotguns) que eles
carregavam. Questionei-me se eles matariam um preso que tentasse algo. Como se lesse
meus pensamentos, o guia disse que a munição utilizada por eles dentro da penitenciária
não era letal, mas mostrando inteligência e ironia, previu outro dos meus
questionamentos, dizendo que "mesmo a munição não letal pode ser, em algumas
situações, letal". Disse que tinham munição letal na penitenciária também, para casos
mais perigosos, e deu umas últimas orientações sobre a passagem nas celas.
Pensei em perguntar sobre o motivo das máscaras para o grupo tático (seria para
garantir o tão criticado anonimato?), mas o guia, mais uma vez demonstrando suas
tendências à capacidade de clarividência, falou algo como "as máscaras não são pra
esconder o rosto. Os presos acabam reconhecendo os agentes pelos olhos, postura, etc.
As máscaras são para esconder as expressões e pra ninguém poder saber o que os homens
estão sentindo." Ele fez piadas com a simpatia de sempre, mas elas não conseguiram me
tirar da cabeça o significado do que ele tinha acabado de dizer. Era isso mesmo, ele estava
completamente certo. Já tinha visto esse padrão em livros, filmes e até histórias em
quadrinhos. As máscaras eram pra trazer impessoalidade, mistério, medo. Tememos o
que não conseguimos ver ou saber, o que desconhecemos. Aqueles "ninjas" estavam lá
pra isso: botar medo. Era um pensamento muito pesado para processar naquela hora e
continuou a me impressionar até o final do dia.
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A segunda coisa que em eu reparei foi o calor. Desculpe pela reiteração, mas,
como eu disse, ele é um protagonista. Atacou-me no ônibus, na penitenciária e até na
minha subjetividade (como aquela temperatura me distraía, nossa senhora!). Reparei no
calor perto do grupo tático por causa das roupas que os homens dele usavam. Se eu já
estava me sentindo desidratado com a minha camisa ventilada, o que dirá aqueles agentes
com suas armaduras escuras e com todo o aparato de defesa que eles carregavam. A alta
temperatura, no entanto, não fez só incomodar. Mostrou-me também como alguns dias
podem ser mais insuportáveis que outros em uma penitenciária e não mascarou a
experiência como um dia fresco teria feito.
Continuamos a visita e alcançamos a parte escolar da penitenciária. Os agentes
falaram que os presos gostavam de estudar dentro da penitenciária principalmente pela
possibilidade de redução de pena por dias na escola. Elogiaram os detentos que realmente
usavam as aulas pra aprender e destacaram aqueles que fizeram bom uso até mesmo do
ENEM enquanto estavam presos. Assim como na parte dos blocos de construção e do
papel toalha, lembraram-nos do grande estigma que os presos sofriam depois de
terminadas suas penas e o guia chegou a falar algo como "quem está errado não são eles
nos trabalhos depois da pena, mas nós, que por nossos preconceitos, não os contratamos".
Achei legal ele dizer isso. Bem legal.
Visitamos as salas de aula, a biblioteca e passamos até na frente do banheiro dos
professores. Chegamos no templo utilizado dentro da penitenciária para fins religiosos.
Digo templo porque não se tratava especificamente de uma igreja: era realmente um
templo que podia ser utilizado para várias religiões e, mesmo tendo sido construído pela
Universal, era frequentado por uma multiplicidade de crentes de uma pluralidade de
crenças, aparentemente (espero eu que seja de fato assim). Pela janela do templo dava
para ver uma plantaçãozinha distante, o que me fez querer perguntar para os agentes se
quem trabalhava na plantação eram só os presos ou se eles também tinham funcionários
externos à penitenciária. Aparentemente os poderes psíquicos do guia falharam dessa vez,
porque acabei por fazer a pergunta antes de ele me dar qualquer resposta. Ele me
respondeu depois dizendo que só os presos plantavam e ainda ressaltou o fato interessante
de que aquilo era, no papel, uma colônia agrícola, brincando que eles tinham que "pelo
menos ter um uma hortinha então, né".
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Os agentes nos falaram do horário de banho do Sol dos presos e depois nos
direcionaram para as celas. Interessante mencionar que durante a nossa conversa sobre o
templo e os banhos de Sol, os presos daquela área ficaram dialogando em alto volume,
vulgo gritando, entre eles. Curiosa e misteriosamente, quando nos direcionamos para o
corredor das celas, o silêncio predominou. De uma hora pra outra, eles pararam de gritar
e nós pudemos visitar as celas sem qualquer distração. Posteriormente, quando eu e meus
amigos conversávamos no ônibus de volta, confabulamos sobre a possibilidade de os
"ninjas" terem ido "acalmar" os presos antes de nós passarmos pelo corredor. Ficamos
intrigados e um pouco perturbados. Antes de chegar às celas, conversei um pouco com
Dimas (outro colega) sobre a situação do regime semiaberto da penitenciária e comecei a
pensar sobre como seria o pior dos regimes fechados no Brasil.
O corredor das celas era meio macabro e, quando digo meio, quero dizer muito.
Era escuro, tinha umas manchas estranhas aqui e acolá, um odor peculiar que eu preferia
que não tivesse passado pelas minhas narinas entupidas e celas que me fizeram pensar na
vida, no universo e em tudo mais. Fomos andando em fila e passando lentamente de porta
em porta. De vez em quando eu dava uma bisbilhotada no interior das celas com o intuito
de ver como uma se diferenciava da outra. Não eram lá muito distintas. Eram, em sua
maioria, compostas por um quarto pequeno, com duas camas em beliche e alguns
apetrechos para segurar os pertences dos seus moradores, como sacolas de plástico
penduradas com produtos de higiene dentro, remédios, etc. Em algumas das celas,
entretanto, víamos alguns dos presos sentados em suas camas, nos encarando. Era uma
situação um tanto peculiar, que causou certo choque em alguns colegas, que acreditavam
que todas as celas ficariam vazias antes da nossa passagem (o silêncio misterioso e
repentino fortalecia essa hipótese).
Durante a nossa caminhada pelo corredor, fiquei de costas para uma das celas
brevemente. Quando isso ocorreu, um dos agentes penitenciários me alertou para nunca
ficar de costas para uma cela e pediu para que eu mudasse de posição. Isso gerou um certo
nervosismo nas pessoas ao meu redor, mas continuamos andando e nada mais aconteceu
até entrarmos em uma das celas. Essa parte merece uma descrição mais extensa, pois foi
provavelmente o momento que mais me chocou e me fez pensar durante toda a visita.
Como já disse anteriormente, eu estava doente no dia da visita. Estava com
amigdalite, uma doença que tenho com frequência e que gera sérias dores e um grande
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desconforto. Normalmente, quando apresento esse quadro, eu tenho dificuldades para
comer e até mesmo beber água, o que acaba por deixar os meus dias um tanto quanto
desagradáveis. Quando entrei na cela acompanhado de alguns colegas, fazia muito calor,
eu sentia um pouco de dor de garganta e já me sentia cansado do dia longo que já tinha
passado e que ainda estava por vir. Em outras palavras, eu já estava com vontade de me
deitar e ficar sem fazer nada. Ao entrar na cela, entretanto, vi algo que me fez me sentir
mal e ingrato.
A cela em que entramos tinha duas camas em beliche e um banheiro que consistia
basicamente em uma mureta e um buraco no chão, com um aspecto nojento. Dentro desse
buraco, havia uma escova de dente, o que levantou diversas perguntas entre os presentes,
mas perguntas que nunca chegaram a ser respondidas, nem, na verdade, externalizadas.
Pairando em cima da cama mais alta, havia um protetor de plástico improvisado e, em
cima dele, um teto bem mofado. Perguntei para as minhas amigas que estavam comigo
para que elas achavam que servia o plástico e uma delas respondeu que provavelmente
era para proteger o preso que dormia na cama de cima da goteira do teto mofado. Olhei
para cama superior para analisar o seu estado e foi aí que vi aquilo que despertou as
minhas mais profundas reflexões acerca da experiência.
Em cima daquela cama, naquela cela pequena, suja e quente, com um banheiro
repulsivo e com um teto que parecia que ia cair a qualquer hora, eu vi um remédio. De
caixa azul, ele era meu conhecido de longa data: era amoxicilina com clavulanato de
potássio, antibiótico usado no tratamento de algumas doenças, dentre elas, a minha
recorrente e perturbadora amigdalite. Avistando aquela caixa, tive um momento de
empatia e epifania pesado.
A minha semana estava cansativa. O calor, a amigdalite, os trabalhos, as
preocupações acadêmicas e familiares, tudo me fazia querer deitar e ficar olhando pro
teto. Nada disso, entretanto, provavelmente equivaleria a viver uma semana preso naquela
penitenciária. Como foi reiterado diversas vezes ao longo da visita, aquela penitenciária
não era das piores e tinha vantagens que muitas outras estavam longe de apresentar.
Mesmo assim, os agentes reconheciam que as condições não eram lá muito boas em
diversos aspectos e que os presos tinham que lidar com superlotação, falta de privacidade,
problemas de higiene precária e outras coisas desagradáveis que com certeza degradariam
a dignidade de qualquer ser humano.
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Sabe-se lá qual era a história do detento que morava na cela em que eu entrei. Eu
apenas sei que ele vivia naquela penitenciária provavelmente 24h por dia, 7 dias por
semana, com calor, cansaço, perspectivas ruins de vida, uma pena que pode ou não ser
devida, condições terríveis de existência cotidiana e, ainda, uma possível amigdalite tão
avassaladora quanto a minha. Ele era um ser humano com história, medos, sonhos e toda
uma carga de personalidade que o tornava único enquanto indivíduo e, mesmo assim, ele
provavelmente estava passando pelo "pão que o diabo amassou" naquela semana que eu
estava achando apenas cansativa. Nossa! Ver aquele remédio em cima da cama dele me
fez perceber que poderia ser eu passando por tudo isso. Fez-me notar que era um
semelhante, uma pessoa como todas as outras, que estava do outro lado das grades,
sobrevivendo em seus dias, enquanto eu passava os meus dias vivendo.
Com perdão por essa linguagem demasiadamente poética e dramática, fiquei de
fato chocado pela minha realização de que tinha gente que vivia naquela situação e ainda
era capaz de aguentar a amigdalite que me deixava quase inútil durante uma semana. Essa
realidade era real e podia, às vezes, ser causada por um furto de shampoo em um
supermercado, por um crime cometido para saciar um vício pesado ou por um delito
qualquer. A severidade de uma sanção penal agora me é tão clara quanto a memória
daquela caixa de amoxicilina deitada naquela cela escura e quente e eu não hei de
esquecê-la.
Saí da cela com o pessoal e fui para a parte final da visita. Nos aproximamos em
algum momento da hortinha dos presos e eu aproveitei para perguntar, por pura
curiosidade, o que eles plantavam nela. O guia diretor disse que plantavam de tudo e ainda
contou uma história engraçada de como algumas vacas tinham dado problemas para a
plantação uns anos atrás. Depois de ver a horta, nos juntamos na frente da penitenciária,
em uma parte externa onde chegavam os recém-presos e onde tinha um bebedouro
pequeno, em que podíamos pegar água. A quantidade de copos, entretanto, era limitada e
a turma teve que compartilhá-los para beber. Estando com amigdalite e tentando seguir
uma moral kantiana, resisti às tentações daquele calor protagonista e fiquei sem tomar
água até voltarmos à universidade para evitar passar a amigdalite para algum colega (ou
até para evitar pegar alguma coisa de algum deles, porque minha garganta também estava
bem exposta com as feridas).

79

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Depois do momento hidratação, nos reunimos para fazer as últimas perguntas aos
agentes penitenciários. Eles destacaram coisas interessantes, como a frequência
diferenciada do Ministério Público e dos defensores naquela penitenciária (o Ministério
mal aparecia, mas os defensores visitavam a penitenciária com frequência e ajudavam).
Fizeram alguns comentários para descontrair, como, por exemplo, sobre os apelidos que
davam aos defensores e depois nos contaram sobre a presença de drogas dentro da prisão.
Disseram que o cigarro era permitido, mas que o álcool não. Falaram também da presença
de maconha e enfatizaram que preferiam os presos sob o efeito desta do que sob o efeito
do álcool, porque este tendia a deixá-los agressivos. Os agentes disseram que tentavam
ao máximo impedir o contrabando desses itens para dentro das celas, mas admitiram
considerar tal prática inevitável, enfatizando a engenhosidade de alguns detentos para
obter aquilo que eles queriam (mencionaram casos interessantes de presos que criaram
carregadores de celular com materiais improvisados e que conseguiam esconder
aparelhos celulares das formas mais inusitadas possíveis).
Contaram algumas histórias sobre tentativas de contrabando através de doações e
depois reuniram a turma para tirar uma foto. Esta ficou bem plural, com as expressões
faciais dos alunos variando muito. Uns fizeram caras sérias, outras de calor, outros
sorriram e outros ficaram meio apáticos. Eu, como o simpático e fotogênico indivíduo
que sou, fiz meu sorriso 51 de costume e posteriormente guardei a foto para lembrar da
marcante experiência que ela finalizara. Voltamos para o ônibus com a professora Ellen
e fomos discutindo nossas experiências da visita até a faculdade, onde uma monitoria de
Direito financeiro nos esperava. Eu estava cansado, mas bem satisfeito e também
estranhamente feliz. Feliz provavelmente por ter descoberto tanta coisa nova e por ter
mudado tanto minha cabeça em tão pouco tempo.
Como alguém disse na viagem de volta, "iremos lembrar desse dia quando
estivermos escrevendo sentenças daqui a 10 anos". Não pretendo esquecer a visita e nem
o que ela me ensinou sobre o cotidiano em uma penitenciária. Se uma área de regime
semiaberto e considerada boa já tinha me cansado tanto assim, o que dirá uma de regime
fechado em piores condições. Concluí, entre um lembrete de financeiro e outro, no final
daquela noite, que não dá para estudar Direito Penal sem pensar nas consequências de sua
aplicação na vida dos indivíduos. Lidar com ele sem conhecer a realidade brasileira
parece extremamente inconsequente e não me deixarei esquecer disso caso venha a
decidir seguir de fato essa área no meu futuro profissional.
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Enfim, foi um dia pesado, mas extremamente importante em termos de
experiência de vida. Eu ainda sofro com amigdalite no momento em que estou escrevendo
esse relatório, mas, agora, pelo menos, sempre que eu tiver dor de garganta no futuro,
lembrar-me-ei de uma pequena e quente cela em uma penitenciária de Juiz de Fora e o
que ela significa. Para mim. Para um preso que não conheço. E para o nosso país.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, após a análise teórica do cárcere brasileiro e da exposição de uma
visita a um de seus exemplos, que o Brasil está longe de oferecer efetivamente todos os
direitos legalmente garantidos aos seus presos. Por melhor que seja a condição da
penitenciária visitada em Juiz de Fora, ela ainda apresenta características que inviabilizam
o verdadeiro alcance à tão idealizada dignidade humana.
Se a ascensão do discurso punitivista, registrada por Wacquant, continuar a
ocorrer, a criminalidade nunca vai de fato diminuir. Em vez disso, o anseio por mais
retribuição apenas fará com que um contingente populacional cada vez maior seja levado
a morar em situações precárias dentro de penitenciárias superlotadas, em um contexto
sem higiene e segurança, em que predomina a privação de diversos direitos individuais
além da liberdade.
A restrição, portanto, feita ao se colocar mais e mais pessoas no meio carcerário
não é apenas a de liberdade em seu sentido amplo. Cerceiam-se vários direitos básicos ao
se fazer alguém viver em um cenário tão tenebroso quanto aquele apresentado pela
maioria das prisões brasileiras. Sem dignidade ou perspectiva de melhores oportunidades,
não se pode esperar que, ao sair, o preso venha a se adequar aos padrões tão defendidos
pelos “cidadãos de bem”.
Surpreendente já é se o preso não volta a cometer infrações, pois, além de ter que
aguentar algo que beira o absurdo e o desumano, ele ainda tem que carregar o estigma do
seu inferno após sair dele. Caso não haja uma revisão da mentalidade penal e uma
contenção desse sentimento de ampliação punitivista, em vez de cortar as crescentes taxas
de criminalidade, o Brasil começará a obstruir cada vez mais as vidas de seus cidadãos.
Seja aprisionando-os em situações insuportáveis nas penitenciárias, seja fazendo-os se
aprisionarem em suas casas com medo uns dos outros, irá fazer com que deixem de viver.
A população começará apenas a sobreviver, em um contínuo e pessimista clima de
violência, tanto individual quanto estatal.
81

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
REFERÊNCIAS BIBLIGRÁFICAS

BAUMAN, Zigmund. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: Zahar,
1999.
BECCARIA, Cesare Bonesana. Dos delitos e das penas. Tradução J. Cretella Jr. E Agnes
Cretella. 2ed. Ver. E atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Trad. Lígia M. Ponde
Vassalo. Petrópolis: Vozes, 1987.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL.
Sistema integrado de informações penitenciárias – InfoPen. Acesso em: 20 dez. 2017.
WACQUANT, Löic. Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos.
Rio de Janeiro: Revan, 2007.

82

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF

PORTARIA 1129/2017 E OS NOVOS EMPECILHOS À
ERRADICAÇÃO DA ESCRAVIDÃO NOS MOLDES ATUAIS
Marcella Capaz Rodrigues Pádua1
Resumo: O presente artigo tem o propósito de fazer uma análise crítica da portaria 1129° de
13/10/2017, editada pelo Ministério do Trabalho. Essa traz regras que abrem brechas capazes de
dificultar a tipificação de condutas abusivas como a redução a condição análoga à de escravo e
também cria empecilhos à colocação de empresas na chamada “lista suja” das que fazem uso de
trabalho escravo. Lançando mão dos métodos bibliográfico e documental, a análise a ser feita
vem para sustentar o ponto de vista que a portaria 1129°/2017 é extremamente prejudicial para o
país, que é conhecido por seus crescentes registros de trabalho escravo nas grandes cidades e no
meio rural. A antiga definição, anterior à portaria aqui tratada, dispunha mais abrangentemente
sobre o fato, porém, ainda assim, havia dificuldade para se promoverem as prisões daqueles que
reduziam trabalhadores à condição análoga à de escravo; restou comprovado que o número de
indivíduos submetidos a tal tratamento não experimentou diminuição. O artigo sustenta que a
portaria, que criará ainda mais barreiras para que os responsáveis pelos crimes sejam atingidos,
assevera ainda que esta é inconstitucional tanto no aspecto axiológico quanto normativo.
Palavras chave: Portaria 1129°/2017, trabalho análogo ao escravo, direito penal, sociedade de
risco, direitos humanos fundamentais

Abstract: The present article has the purpose of doing a critic analysis of the ministerial order n°
1129 of October 13th of 2017, edited by the Ministry of Labor. It brings rules that open loopholes
that can make it harder to typify abusive conducts as slave-like condition and create obstacles to
putting companies’ names on the “dirty list” of slave-like labor users. By wearing bibliographical
and documental methods, the analysis to be made comes to sustain the point of view that the
ministerial order n° 1129/2017 it’s extremely damaging for the country, which is known by its
growing records of slave work on big cities and by the countryside. The previous definition, prior
to the order 1129°, arranged more comprehensively about the fact but still would have problems
promoting the prisons of those who were submitting workers to slave- like conditions; remains
proven that there was no decrease of the number of individuals under these conditions. The
present article supports that the ministry order, which will create even more barriers to hold the
responsible for the crimes on custody, affirms still that the order it’s unconstitutional, both in the
axiological and in the normative aspect.

INTRODUÇÃO
“O trabalho escravo surge como a negação absoluta do valor da
dignidade humana, da autonomia e da liberdade ao converter
pessoas em coisas e objetos” – Flávia Piovesan.
No Brasil, a escravidão foi abolida legislativamente no dia 13 de maio de 1888,
pela assinatura da “Lei Áurea”: essa marcou o fim do direito de propriedade de um
1
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indivíduo pelo outro, o fim da possibilidade legal de manter um escravo no Brasil. Porém,
até os dias de hoje, graças à desigualdade e faltas de oportunidade, há a perpetuação dessa
condição tão degradante para a condição humana: nos moldes ditados pelo pela
globalização e seguindo a demanda do regime capitalista, a escravidão é regida por novos
moldes e continua a vitimar inúmeros indivíduos.
É possível traçar um perfil bem claro dos trabalhadores escravizados no Brasil:
em locais maculados por um baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), questões
como a falta de oportunidades, o analfabetismo, as dívidas e a fome imperam, tornando
indivíduos sob essa situação mais susceptíveis de serem aliciados. Assim, forma-se a
relação viciada que solidifica a condição escrava: a falta de liberdade para romper o
vínculo empregatício danoso combina-se com o excessivo monitoramento e
frequentemente ameaças para moldar a escravidão contemporânea.
Os dados acerca do trabalho escravo no país são um tanto quanto complicados de
se obter: é impossível ter uma estatística precisa de quantas pessoas são submetidas à
escravidão atualmente, uma vez que a atividade é clandestina e a ação de grupos de
fiscalização é dificultada ao máximo. Alguns dos dados obtidos são provenientes, por
exemplo, da Organização das Nações Unidas: no ano de 2004, o Brasil reconheceu
perante essa que haviam pelo menos 25 mil pessoas reduzidas à essa condição – e isso
somente no trabalho rural. O Ministério Público Federal divulgou dados sobre sua atuação
nos casos: esses datam de 2013 e afirmam que o trabalho escravo no Brasil é mais comum
nas áreas rurais (mas também bastante significante nas áreas urbanas) e os Estados com
maior foco do crime são o Pará, Minas Gerais, Mato Grosso e São Paulo, onde se poderá
averiguar que o “perfil” desses trabalhadores, conforme afirmado anteriormente, se
confirma. Ao todo, conforme dados divulgados pela Secretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT) no ano de 2016, são 2366 investigações em andamento sobre os crimes referentes
ao trabalho escravo.
Hoje, o ordenamento pátrio trata o assunto na Constituição Federal (art. 5º, incisos
III, XIII, XV, XLVII e LXVII) e no Código Penal Brasileiro, nos artigos 149, 203 e 207.
O art. 149° do CP brasileiro (Decreto-Lei n° 3.914 de 9 de dezembro de 1941) disciplina
in verbis: “Art. 149°. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendoo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes
de trabalho, quer restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida
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contraída com o empregador ou preposto. Pena- reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além da pena correspondente à violência. ” (BRASIL, 2016, p. 524). A redação do artigo
apresentada trazia uma concepção mais abrangente do crime: os verbos nucleares do tipo
apresentados permitiam uma ação ampla e cobria mais modalidades e casos de uso da
mão de obra escrava, permitindo que mais indivíduos fossem processados acerca dos seus
atos, ocasionando, como apresentado anteriormente, as são 2366 investigações em
andamento sobre o crime em questão.
Porém, no dia 13 de outubro de 2017, o Ministério do Trabalho divulgou a portaria
1129°/2017. Essa trouxe alterações em relação ao tema, merecendo destaque as
modificações da significação dos verbos nucleares do tipo e a revogação dos artigos 2º,
§5º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH n° 4 de
11/05/2016 (que dispõe sobre as regras relativas à inclusão de nomes no Cadastro de
empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga à de escravo).
Como será defendido no presente artigo, a portaria 1129°/2017 é um retrocesso
social e abertamente inconstitucional. O objetivo aqui é explicitar mediante abordagem
crítica que a alteração feita ao tipo penal que criminaliza a redução à condição análoga à
de escravo é extremamente prejudicial, uma vez que restringe as possibilidades de
enquadrar uma conduta no tal tipo e, com isso, gera maior impunidade para aqueles que
praticam tal ato. Além disso, ao determinar que somente o Ministro do Trabalho poderá
incluir nomes na lista/cadastro de empregadores que utilizam do trabalho escravo, há
abertura para clara discricionariedade desse, dando abertura para um processo desigual e
até ocultação de nomes. Por fim, o artigo discorrerá sobre como a utilização de portaria
para alteração de tipo penal fere a hierarquia das normas presente no nosso ordenamento
e é, assim, um ato discricionário, arbitrário e inconstitucional.

1. OS LIMITES DO ARTIGO 149 DO CÓDIGO PENAL: ANTES E DEPOIS DA
PORTARIA 1129/2017

Os limites do tipo penal em questão, conforme afirmado no tópico anterior, foram
alterados pela referida portaria do Ministério do Trabalho. É válido fazer uma análise
detalhada dessa mudança pois essas meras alterações de significado trazem diversas
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consequências práticas, dificultando bastante a dinâmica de culpabilização acerca desse
delito.
No ano de 2003, por meio da Lei 10.803/03 trouxe alterações no artigo 149° do
CP para que ele vigorasse como conhecemos hoje. A apresentação do artigo dessa forma
veio para adequar seus limites à Constituição Federal de 1988 e às normas internacionais
que tratam do assunto. Essa se afasta da imprecisão característica da redação anterior e
preocupa em definir o que significa “reduzir alguém à condição análoga à de escravo”,
fazendo com que esse seja um tipo penal fechado. Assim, o tipo penal passa a exigir que
o acusado tenha cumprido pelo menos das condutas/modos de execução: “sujeição alheia
a trabalhos forçados, sujeição alheia à jornada extensiva, sujeição alheia a condições
degradantes de trabalho e restrição, por qualquer meio, de locomoção alheia em razão de
dívida contraída com o empregador ou preposto” (FELICIANO, 2004), ou seja, se torna
um crime de forma vinculada alternativa, abandonando a forma livre anterior.
Em relação à “redução a condição análoga à de escravo” em si, a doutrina não
restringia o objeto jurídico do crime em questão; assim, ficava determinado o bem
jurídico protegido é a liberdade pessoal, o chamado status libertatis. Esse segue ampla
acepção e deve ser entendido como a própria liberdade de ir e vir, de locomoção. O
conceito comumente avaliado quando se fala em liberdade pessoal é a liberdade física
propriamente dita, mas a redação do artigo expressa anteriormente (e mesmo a análise de
outros crimes classificados como contrários à liberdade pessoal, tais quais a ameaça e o
sequestro) nos levam a pensar que o conceito de liberdade abrange também dimensões
mentais e físicas.
“A primeira e mais genérica expressão desta (liberdade individual) é a
liberdade pessoal, assim chamada porque diz mais diretamente com a
afirmação da personalidade humana. Compreende o interesse jurídico do
indivíduo à imperturbada formação e atuação de sua vontade, à sua tranquila
possibilidade de ir e vir, à livre disposição de si mesmo ou ao seu status
libertatis, nos limites traçados pela lei. Trata-se, em suma, do direito à
independência de injusto poder estranho sobre a nossa pessoa”. (HUNGRIA,
1955)

Autores, tais quais Cavalcanti e Oltramari colocam que algumas entidades
classificam o conceito de escravidão como o regime em que o trabalhador era impedido
de deixar o emprego, colocando que esse não se confunde com a chamada
superexploração, que é quando uma pessoa trabalha além da jornada estabelecida por lei
ou não recebe salário suficiente, mas é livre para deixar o trabalho quando bem quiser.
Porém, essa visão era minoritária: pensadores como o próprio Hungria, conforme citado
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anteriormente, e grande parte dos agentes da prestação jurisdicional prezavam por uma
aplicação mais extensiva do conceito de “trabalho escravo”. Aos defensores dessa visão,
qualquer atividade que reduz completamente um indivíduo a outrem, ou seja, reduz o
sujeito ao status de objeto, é passível de ser classificada como trabalho escravo, uma vez
que a condição degradante é um dos principais indícios dessa relação assimétrica e
abusiva.
Porém, a visão expressa por autores como Cavalcanti e Oltramani, antes
minoritária e rechaçada pela maior parte dos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, parece ter sido extrapolada e norteado a elaboração da portaria 1129°/
2017. Conforme expresso no seu artigo 1°, mudanças relevantes foram feitas aos seus
conceitos essenciais, tornando o tipo penal em questão muito mais restrito e faz com que
muito menos condutas sejam enquadradas no processo de adequação típica. Há mudanças
no conceito de trabalho forçado, jornada exaustiva, condição degradante e até mesmo no
próprio conceito de trabalho escravo.
No inciso primeiro do referido artigo, fica estabelecido que o trabalho só será
considerado como “forçado” como aquele que é exercido sem o consentimento do
trabalhador e que lhe retire a possibilidade de expressar sua vontade. Porém, essa
classificação parece ser demasiadamente simplista para lidar com atual situação nacional.
É tido que muitos dos detentores dos trabalhadores nessas condições usam ameaças,
violência psicológica, coerção física, punições exemplares e até mesmo assassinatos para
manter a “ordem” estabelecida, para manter o indivíduo sob sua exploração. Assim,
parece muito aquém da nossa realidade classificar somente aquele trabalho em que o
sujeito tenha sua “possibilidade de expressar sua vontade” retirada como trabalho
forçado: mesmo que o indivíduo possa expressar sua vontade, essa muitas vezes é
diminuída por meio de punições desumanas ou abafada por receio das ameaças
constantemente feitas a si e aos seus.
No inciso II a portaria trata de estabelecer os ditames para a “jornada exaustiva”,
que fica definida como a submissão do trabalhador, contra sua vontade e com privação
do direito de ir e vir, a trabalho fora do estabelecido por lei para sua categoria. O inciso
em questão mais uma vez parece ter sido feito completamente alheio à situação atual do
Brasil. No periódico da Organização Internacional do Trabalho, em um extenso estudo
sobre os moldes da escravidão no contexto brasileiro atual (com ênfase no contesto rural),
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são apontadas algumas formas pelas quais indivíduos livres acabam sendo submetidos à
condição de escravidão. Um dos principais motivos é uma reação ao abundante
desemprego no país, que faz com que muitos se desloquem principalmente para a região
de expansão agrícola, seguindo rumores de ampla oferta de trabalho ou indo atrás dos
chamados “gatos”, que são contratadores de mão de obra a serviço de grandes
fazendeiros, que os seduzem com promessas de lucro. Assim, ao chegar no local, o
trabalhador, já comprometido pelas dívidas feitas durante o transporte, acaba contraindo
mais dívidas por conta de alimentação, remédios e afins. Por fim, no dia do pagamento,
o valor recebido (já bem inferior ao prometido inicialmente) é dado após meses de
trabalho e as dívidas são muito maiores do que ele pode pagar, e o indivíduo acaba preso
àquela condição. Como se pode observar, o inciso em questão tipifica uma conduta como
escravidão apenas se o sujeito estiver literalmente privado da sua condição de ir e vir e
contra sua vontade: assim, talvez o indivíduo que está preso em uma espécie de
“escravidão por dívida” não seja incluso no tipo, e seu algoz não será tido como alguém
que reduz os indivíduos à condição de escravos.
O terceiro inciso coloca as “condições degradantes” como atos que violem o
direito fundamental do trabalhador de ir e vir por meios de coação moral ou física. Esse
acerta ao cobrir condutas tanto físicas quanto morais de restrição da locomoção do
indivíduo, mas é omisso ao fato da superexploração. Por vezes, mesmo não sofrendo
restrição locomotiva propriamente dita, o indivíduo pode estar submisso a situações de
jornada excessiva, remuneração irrisória ou mesmo inexistente. Apesar disso, muitos
estão teoricamente livres para ir e vir, mas não tem condição de o fazer pois sofrem de
uma coação em outro extrato, a absoluta falta de oportunidade decorrente da desigualdade
social extrema, ou mesmo a escravidão por dívida mais uma vez, o que faz o inciso em
questão tão problemático.

Por fim, no seu quarto inciso, o artigo primeiro da portaria 1129°/2017 traz
alterações referentes ao próprio conceito de trabalho escravo. É tido como condição
análoga a de escravo toda aquela que: submete o trabalhador a labor exigido com o uso
de coação; isola geograficamente o indivíduo (ou seja, cerceamento do uso de qualquer
meio de transporte para retê-lo no local de trabalho em razão de dívida); retenção do
trabalhador no local de trabalho por meio de segurança armada e, por fim, a retenção de
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documentação pessoal do trabalhador para que esse não consiga se retirar do local de
trabalho.
Além da problemática já discutida anteriormente, esse inciso em específico traz
classificação bem mais restrita se comparada com a acepção anterior explicitada por G.
Feliciano. O “trabalho forçado” agora vem acompanhado da exigência de coação
explícita, a questão da “jornada extensiva” não mais é tratada pelo diploma legal, as
“condições degradantes de restrição” são de meio fechado agora, ou seja, parecem atender
a um rol taxativo de situações (são mencionados o isolamento geográfico, a retenção de
documentos e a segurança armada em si, deixando de abarcar diversos outros meios vistos
nas situações concretas) e as condições degradantes de trabalho em sua ampla acepção
não são mais tratadas. Mediante a exposição feita até então, fica bem claro o afirmado
anteriormente: a portaria em questão deixa diversos indivíduos submissos a essa condição
tão degradante desamparados legalmente ao restringir tanto a sua aplicação.
2. A INCLUSÃO DE NOMES NO CADASTRO DE EMPREGADORES QUE TENHAM
SUBMETIDOS TRABALHADORES À CONDIÇÃO ANÁLOGA DE ESCRAVO
CONFORME A PORTARIA 1129/2017

Outra relevante alteração por parte da portaria 1129°/2017 é relativa à inclusão de
empregadores na popularmente chamada “lista suja”. Essa lista é regulada pela Portaria
Interministerial MTPS/MMIRDH de n° 4, de 11 de maio de 2016, que dispõe sobre as
regras relativas ao Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a
condições análogas à de escravo. As alterações da portaria 1129°/2017 revogam diversos
artigos da portaria interministerial anteriormente tratada em seu artigo 8° e traz uma série
de novas exigências de comprovação do trabalho escravo para que haja a dita inclusão no
Cadastro.
A portaria 1129°/2017 revoga os artigos 2º, § 5º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da
PI MTPS/MMIRDH nº 4, de 11.05.2016, bem como suas disposições em contrário.
Algumas das implicações trazidas por essa disposição são: a atualização da lista de
empregadores que usam mão de obra escrava não mais pode acontecer em qualquer tempo
(além dos seis meses mencionados na PI); não mais há menção da inclusão do sujeito no
Cadastro (em seção separada, como era estabelecido nos §§ 3° e 4°, artigo 5° da PI) após
ter realizado o Termo de Ajustamento de Conduta com a administração, deixando a
entender que após o TAC não ficam registros da acusação de ter usado trabalho escravo
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na lista; diversas exigências do TAC, antes expressas no artigo 6° da PI, que visavam
tentar resguardar e mitigar os danos incumbidos ao trabalhador explorado foram
revogados; não há previsão de remissão dos autos tratados no TAC para a AGU,
DETRAE ou CONATRAE; e, conforme o parágrafo único do art. 5° da portaria
1129/2017, as decisões administrativas anteriores à portaria serão submetidas a análise
para aferir adequação com os “conceitos ora estabelecidos” para efeitos de inclusão no
Cadastro dos Empregadores.
A análise dos dispositivos citados anteriormente deixa bem claro que a inclusão
de indivíduos no Cadastro de Empregadores segue critérios que não ficam estabelecidos
em lei, ou seja, deixam espaço para a arbitrariedade dos órgãos julgadores e, mais
especificamente, para o Ministério do Trabalho. Além disso, a revogação de diversas
medidas que acompanhavam o TAC e que tentavam remediar a situação do trabalhador é
digna de destaque: a enorme preocupação com a expansão do contraditório para os
indivíduos acusados de usar mão de obra escrava vem acompanhada do silêncio para com
a situação dos trabalhadores.
3. O REAL PAPEL DA PORTARIA NO ORDENAMENTO PÁTRIO

O terceiro ponto a ser levantado não mais trata do aspecto subjetivo das leis, mas
de questões relativas à hierarquia das normas no nosso ordenamento. O assunto é
extensamente tratado em toda a literatura jurídica, sendo um aspecto importante da teoria
do Direito. A dita hierarquia de normas é muito bem tratada por H. Kelsen, em sua notória
obra “Teoria geral do direito e do estado”. Nessa, o autor estabelece a hipótese que as
normas seguem uma hierarquia avaliada com base na sua valoração, e essa organização é
vigente no nosso ordenamento pátrio. Kelsen estabelece que as normas podem ser
organizadas no formato de uma pirâmide: no seu mais alto nível fica a Constituição, no
seu sentido formal e material, e suas emendas. Logo em seguida, ficam as Leis
Complementares; abaixo dessas se situam as leis ordinárias, delegadas, medidas
provisórias e decretos legislativos. Na penúltima posição situam-se os decretos
regulamentares e, por fim, as decisões normativas, que incluem, por exemplo, as
portarias.
Fica estabelecido que a lei é ato do legislativo, ou seja, passa por diversos
processos dialéticos e elaborativos para sua divulgação; o regulamento é ato do executivo,
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ato administrativo. A portaria é um ato administrativo especial, ou seja, nas palavras de
Ranelletti: "(A portaria é) declaração concreta de vontade, de opinião, de juízo, de ciência,
de um órgão administrativo do Estado ou de outro sujeito de direito público
administrativo no desdobramento da atividade de administração".
A portaria se trata de uma resolução ministerial, similar ao decreto executivo, com
a diferença de não serem assinadas pelo Chefe do Executivo por tratarem de assuntos de
competência exclusiva dos ministros (CARRERO, 1918; p. 154). Assim, mediante
observação do que já foi exposto, fica evidente que a portaria 1129°/2017 não obedeceu
aos critérios de hierarquia das normas ao alterar dispositivo normativo presente em lei –
o artigo 149° do Código Penal vigente, configurando conflito de normas. Sobre o conflito
de normas em diferentes estágios hierárquicos, Kelsen dispõe:
“A norma que regula a criação de outra norma é a norma superior, e a norma
criada segundo essa regulamentação é a inferior. A ordem jurídica,
especialmente a norma jurídica cuja personificação é o Estado, é, portanto, não
um sistema de coordenadas entre si, que se acham, por assim dizer, lado a lado,
no mesmo nível, mas uma hierarquia de diferentes níveis de normas. A unidade
dessas normas é constituída pelo fato de que a criação de uma norma – a
inferior – é determinada por outra – a superior (...).“ (KELSEN, 2005)

O disposto na portaria n°1129/2017 impõe que uma norma hierarquicamente
inferior altere uma superior, uma vez que prega mudanças no Código Penal vigente. Tal
disposição viola disposições constitucionais do nosso ordenamento pátrio: assim, tem-se
que a portaria em questão pode ser tida como inconstitucional. Dessa forma, essa se torna
anulável perante o Supremo Tribunal Federal.
CONCLUSÃO

O conceito de escravidão, conforme foi construído ao longo do texto, é um dos
mais danosos atentados contra a dignidade humana, uma vez que atenta contra sua
liberdade em aspectos psicológicos, físicos e financeiros. Diz Flávia Piovesan sobre o
fato:
“Sob o prisma da concepção contemporânea de direito humanos e da
indivisibilidade e interdependência destes direitos, conclui-se que o trabalho
escravo constitui flagrante violação aos direitos humanos, sendo, ao mesmo
tempo, causa e resultado de grave padrão de violação de direitos. Vale dizer, o
trabalho escravo se manifesta quando direitos fundamentais são violados,
como o direito a condições justas de um trabalho que seja livremente escolhido
e aceito, o direito à educação e o direito à uma vida digna. [...] À luz da
universalidade dos direitos humanos, o trabalho escravo viola sobretudo a ideia
fundamente dos direitos, baseada na dignidade humana, como um valor
intrínseco à condição humana.” (PIOVESAN, 2006)
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Hoje, na perspectiva da Constituição de 1988, que tanto se preocupa com a criação
de garantias e direitos fundamentais para que o indivíduo tenha seu pleno
desenvolvimento assegurado, a escravidão é um grande atentado contra a ordem
democrática e a paz social. As normas que buscam punir o feito são de ordem nacional e
internacional, incluindo em seu rol diversos tratados e convenções.
No Brasil, conforme já foi citado nos tópicos anteriores, os trabalhadores que
passam por essa situação tão degradante seguem um perfil. É tido que são, na sua grande
maioria, indivíduos que passam marginais aos processos de desenvolvimento, marcados
por chagas como o analfabetismo, o desemprego, a fome e a pobreza extrema. Assim,
sabe-se que o problema da escravidão não pode ser desassociado de uma análise crítica
acerca da desigualdade social, que acaba por colocar aqueles indivíduos em situação de
fragilidade tal que faz com que sejam não só suscetíveis de serem aliciados para o trabalho
escravo, mas que acabem tendo que ficar atados a esse por uma absoluta falta de
oportunidade.
A diminuição de um indivíduo aos status de um objeto, uma mera posse, é
completamente contrário aos ideais que norteiam nosso ordenamento, com ênfase à
dignidade humana e à igualdade. A escravidão vai, antes de tudo, contra os ideais
norteadores de um Estado Democrático de Direito. Ao pensar que muitos sujeitos sejam
colocados alheios aos processos de democratização ao serem submetidos a condição tão
absolutamente degradante e desumanizadora, não se pode deixar de questionar a real
efetividade e integridade do dito Estado Democrático, que marginaliza tantos e acaba por
colocar diversos indivíduos alheios aos processos normativos de democratização.
Nesse contexto atual, em que tantos órgãos nacionais e internacionais – tais quais
a própria Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho –
percebem o aumento do número de trabalhadores submetidos a condição análoga à de
escravo e se preocupam em discutir a situação, que parece se agravar com a expansão
capitalista e pela busca incessante de capital, é deveras chocante que tenhamos uma
portaria como a 1129°/2017, que parece caminhar no sentido oposto à tendência mundial.
Ao alterar a concepção de “trabalho escravo”, a portaria em questão cria uma
perspectiva demasiadamente restritiva. Como já foi afirmado anteriormente, a redação da
portaria é surpreendente por demonstrar uma completa alienação dos seus redatores que
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nos fazem questionar se não se trata, na realidade, de uma cegueira deliberada. A
existência de uma redação tão fechada para o tipo penal do artigo 149°, CP traz uma série
de consequências práticas, dentre as quais a principal é a forma como diversas condutas
criminosas deixam de ser contempladas por esse, deixando de ser coibidas no nosso
ordenamento no âmbito Penal.
Em seguida, ao deixar tamanho poder de arbítrio – o poder de decidir quais nomes
serão divulgados no Cadastro de Empregadores, no caso – na mão de um só indivíduo, o
chefe do Ministério do Trabalho, é muito contrário ao processo dialético e participativo
que almejamos num ideário Democrático. Essa noção arbitrária mais se assemelha às
chamadas portarias da época colonial, em que os chefes do Império mandavam e
desmandavam na sociedade alheios ao seu bel-prazer. O fato da portaria em si ser um ato
de declaração de vontade de um órgão Estatal ou administrativo é simbólico, uma vez que
essa não passa pelo processo de discussão, de deliberação que tentamos viver num Estado
de Direito: ela meramente declara a vontade de uma parcela propriamente dita. E a forma
como essa também parece se preocupar excessivamente em dar direitos aos empregadores
acusados de usar a mão de obra escrava – excessiva preocupação em assegurar um
contraditório de diversas etapas (não se questiona aqui a questão do contraditório em si,
que é garantia fundamental e processual indiscutivelmente importante para um processos
justo, só se comenta o extenso rol de novas exigências adicionados na portaria 1129°/2017
que não compunham o disposto na Portaria Interministerial), e pela exigência de diversos
meios de prova para que se comprove a relação abusiva – parecem vir para blindar ainda
mais uma parte que não estava fragilizada, o empregador, aumentando ainda mais o
abismo já existente em uma relação deveras desequilibrada.
Por fim, a utilização de uma portaria para alterar um diploma legislativo nacional
é um claro atentado contra a ordem Constitucional do país, indo de encontro com a
estabelecida hierarquia de normas. A forma como a portaria 1129°/2017 foi elaborada
altera diversas disposições axiológicas e, à parte do aspecto de direito subjetivo, é
questionável. Diversas ações estão sento intentadas junto ao Supremo Tribunal Federal
pelas mais diversas entidades e organizações preocupadas com o status libertatis dos
indivíduos como arguição de descumprimento de preceito fundamental – por exemplo, a
ADPF 489 e a ADPF 491 – para que o Tribunal avalie a legalidade da portaria em questão.
É de suma importância que essa seja revista o mais breve possível, uma vez que suas
disposições estão em vigor desde da sua data de publicação (13 de outubro de 2017, no
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caso) e têm propriedade para “reavaliar” a inserção de nomes no Cadastro de
Empregadores de casos anteriores à publicação (ver se as decisões administrativas
irrecorríveis de procedência do auto de infração anteriores à data da publicação se
adequam aos conceitos agora estabelecidos).
A situação em pauta não pode deixar de ser vista como uma espécie de violência
Estatal para com seus cidadãos, uma vez que aumenta o abismo entre uma relação
processual já tão desequilibrada (entre patrão e empregado escravizado) e parece
dificultar o acesso à justiça por parte dos trabalhadores presos nessa condição. Diz K.
Marx sobre o ponto:
“Esses métodos (estatais) baseiam-se em parte na violência mais brutal; é esse
o caso, por exemplo, do sistema colonial. Mas todas utilizam o poder do
Estado, a violência concentrada e organizada da sociedade” (MARX, 2006)

É essencial que, visando a igualdade entre todos os membros da República e a
atenção à máxima da dignidade humana, a portaria 1129°/2017 seja revista o mais breve
possível, ou seus resultados podem ser desastrosos às custas do sofrimento de dezenas de
milhares de pessoas.
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BRAÇO FORTE NA OCUPAÇÃO DA MARÉ E A MÃO AMIGA A
SERVIÇO DO CAPITAL: O PARADIGMA DA SEGURANÇA
PÚBLICA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Rafael Silva dos Santos1

Resumo: A pesquisa expõe ao debate o modelo de Segurança Pública Militarizada, sob
o referencial teórico da Criminologia Crítica, que tem por função elementar examinar a
realidade social do direito. Nesse sentido, cumpre salientar que a norma jurídica é apenas
a aparência que emana de uma essência encontrada nas relações materiais no contexto da
luta de classes, portanto, é imprescindível a análise do modo de produção para a
compreensão profunda da sociedade. A pesquisa se deu a partir da observação
participante do autor na condição de integrante da Força de Pacificação do Complexo de
Favelas da Maré entre agosto e outubro de 2014, seguida de uma revisão da literatura sob
a inexpugnável perspectiva marxista. Enquanto território criminalizado, o Complexo da
Maré vislumbrou o ápice da militarização do cotidiano de seus moradores a partir da
ocupação pelas Forças Armadas. Calcada no discurso de “lei e ordem”, as UPP’s
representam um modelo de controle policialesco adotado pela segurança pública nãodemocrática e militarizada, em uma marcha inexoravelmente lúgubre da sociedade
burguesa em defesa dos vis interesses ególotras da classe dominante, sendo a
criminalização das drogas o carro chefe dessa Política Criminal seletiva e genocida.
Palavras-chave: militarização, UPP, guerra às drogas, seletividade penal.
INTRODUÇÃO

A inspiração para a produção deste trabalho redunda da inquietude deste autor ao
defrontar-se com uma situação de intensa conflitividade social em uma operação de
pacificação no Complexo de Favelas da Maré, na condição de militar das Forças
Armadas. A partir de tal experiência senti-me motivado a investigar as condições de
emergência, e a reprodução dos saberes no âmbito da Política Criminal, sobretudo as
estratégias de Segurança Pública no Brasil, com o objetivo de formar um arcabouço
teórico capaz de compreender a dinâmica do aparelho de repressão estatal e, em
consequência, responder aos questionamentos levantados, sobretudo, por militares,
visando ao menos a diminuição daquele estado constante de violência, e constrangidos
pelas mazelas mais visíveis no calor das emoções daquela situação conflituosa.

1

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito e Inovação pela Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Sendo assim, proceder-se-á a uma análise crítica dos fenômenos mais aparentes
da sociabilidade que se elevam em meio a uma atmosfera de conflitividade. Não haverá
aqui o espaço necessário para que se estabeleça uma compreensão mais profunda do atual
estágio de acumulação capitalista e a sua relação dialética com a questão social. Todavia,
a pretensão do presente artigo não deixa de ser audaciosa, pois visa a uma interpretação
dos fenômenos afetos à violência urbana perpetrada pelo aparelho estatal na cidade do
Rio de Janeiro, a partir de uma compreensão funcionalista destes num contexto de uma
sociedade extratificada em classes, e a função que tais fenômenos exercem nas estruturas
da sociedade burguesa. Portanto, por meio de pesquisa aplicada, buscou-se apontar os
fatores sócio-políticos da questão-problema, qual seja, a letalidade da atual política
criminal militarizada no âmbito das favelas cariocas por intermédio do caso
paradigmático da pacificação no Complexo de Favelas da Maré, com vistas a oferecer
uma aplicação imediata nesta realidade brutal. A pesquisa que consubstanciou o presente
artigo deu-se no nível descritivo, investigando a relação entre a variável do índice de
criminalidade e militarização da segurança pública e outras variáveis relacionadas a uma
conjuntura econômica de luta entre classes. Apresenta-se como ponto alto da presente
pesquisa, as anotações deste pesquisador a partir de sua observação participante, nesta
seara, não se almeja aqui uma pretensa imparcialidade acadêmica, pois será exposta a
perspectiva de quem esteve na linha de frente de uma guerra, na qual o morador das
favelas cariocas é o mais atingido.
Para a explanação da ideia proposta, o texto iniciará demonstrando o caráter sócioeconômico da questão da criminalidade. Em seguida articular-se-á o fenômeno da
“eleição” de inimigos com o grande encarceramento brasileiro desde a redemocratização,
com o fito de demonstrar a nova forma de repressão do Estado àqueles que contrariam a
ordem vigente. Adiante será sinalizado que uma segurança pública militarizada somente
poderá atender para a perpetuação da guerra urbana. Por fim, será veementemente
sustentado que uma segurança pública militarizada jamais poderá servir à missão de
garantir direitos, e que a violência produzida por essa política atende somente aos
interesses de uma classe dominante.
Cabe destacar a imensurável relevância do tema para o Direito, pois não é possível
compreender a construção das normas de Direito através de um olhar perfunctório e
cândido para a letra fria da lei, como se esta fosse fruto de uma ciência imaculada. O
Direito Penal está positivado no Ordenamento Jurídico brasileiro, e suas normas somente
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podem ser inferidas enquanto adstritas em um sistema penal, padecendo fatalmente de
rigor metodológico, qualquer análise de tal regramento jurídico de modo isolado e fora
desse sistema2. Seguindo esse entendimento, é de suma importância que o operador do
Direito tenha consciência do contexto econômico, histórico e social no qual a norma
positivada se insere, para que possa ser desenvolvida uma Política Criminal de modo
responsável e comprometido com toda a sociedade. Sendo assim, buscar-se-á uma
compreensão mais profunda das causas que tornaram o Complexo de Favelas da Maré
alvo de uma Política de Segurança Pública militarizada integrada a uma Política Criminal
implacável, tomando por referência o aporte teórico da Criminologia Crítica.
1. DESENVOLVIMENTO

1.1 Direito Penal e Política criminal: superestrutura ideológica do poder punitivo no
capitalismo
Para se compreender profundamente uma sociedade e as instituições por ela
criadas, não basta observar pura e simplesmente as práticas sociais, faz-se mister um olhar
crítico e analítico sobre o seu modo de produção3. Sendo assim, a Criminologia se propõe
ao papel de observar criticamente o Direito Penal, portanto, leia-se:
“Para entender o objeto da criminologia, temos de entender a demanda por
ordem de nossa formação econômica e social. A criminologia se relaciona com
a luta pelo poder e pela necessidade de ordem. A marcha do capital e a
construção do grande Ocidente colonizador do mundo e empreendedor da
barbárie precisaram da operacionalização do poder punitivo para assegurar
uma densa necessidade por ordem.” (BATISTA, 2011)

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, o sistema penal como visto atualmente, é
uma das muitas instituições criadas pelo sistema capitalista4. Na contramão do que

“O saber penal não se nutre unicamente do conhecimento da lei penal, porque ninguém pode interpretar
o objeto que uma ordem do saber põe dentro de seu horizonte de projeção, sem valer-se de dados e sem
submeter-se a condicionamentos de seu saber, os quais provêm de âmbitos que não só estão fora desses
limites, como também dele se encontram inegavelmente afastados. A limitação arbitrária das fontes do
conhecimento do saber jurídico- penal é resultado das teorias idealistas e tecnocráticas do conhecimento”
(ZAFFARONI, 2011).
3
“Esta elisão do metabolismo social fundante é uma inobservância mais do que visível da consideração de
que as ‘relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si
mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo contrário,
elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de
sociedade civil, seguindo os ingleses e franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade
burguesa deve ser procurada na Economia Política’”. (CHASIN, 2000)
4
Sistema capitalista é formado pelos muitos institutos e instituições que compõe a sociedade sob esse
sistema, sendo determinadas pelo modo de produção capitalista. Portanto para fins desse trabalho é
interessante trazer a definição Marxista de modo de produção capitalista: “O modo capitalista de produção
repousa no fato de que as condições materiais de produção são entregues aos que não trabalham sob a forma
de propriedade do capital e propriedade do solo, enquanto a massa é proprietária apenas da condição pessoal
2
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propunham os juspositivistas5, a Criminologia Crítica6 defende que não há condutas que
sejam naturalmente típicas e sim uma Política Criminal7 que coaduna com o modo de
produção capitalista. Nesse cenário, destaca-se um dos papéis que potencialmente o
Direito Penal8 pode representar: o de reprimir todas as condutas inservíveis para o modelo
de produção adotado por uma sociedade. Todavia, é imperioso ressaltar que não quer se
incorrer no erro de uma interpretação mecanicista do movimento político-jurídico, posto
que o entendimento que ora se sustenta é o de que o direito penal e a política criminal
atuam dialeticamente na totalidade.
Só assim compreender-se-á o que está acontecendo, superando as opiniões
imediatistas e superficiais que se formam apressadamente em contato apenas com as
aparências. Para a dialética a aparência é um aspecto do real, seu aspecto mais superficial
e elementar, a aparência (o que aparece) traduz as relações mais simples do real, é a
epiderme que se mostra e que, na maioria das vezes, está em contradição com a essência
dos fenômenos. Se assim não fosse, Marx não teria observado que “Toda ciência seria
supérflua se a aparência das coisas coincidisse diretamente com sua essência”. (O
Capital.) Impõe-se, consequentemente, ultrapassar o nível das aparências. É o que
significa aprofundar dialeticamente a análise e o que permitirá apreender concretamente

de produção, a força de trabalho. Distribuídos deste modo os elementos de produção, a atual distribuição
dos meios de consumo é uma conseqüência natural”. (MARX, 2000)
5
O Juspositivismo aplicado à ciência penal seria “exame causal-explicativo do crime e dos criminosos”
(BATISTA, 2011), ou seja, a explicação do crime está pura e simplesmente no próprio crime e no criminoso
6
“Para Baratta, a tarefa fundamental da criminologia é realizar a teoria crítica da realidade social do direito,
na perspectiva de um modelo integrado de ciência penal”. (BATISTA, 2011)
7
“Nilo Batista trabalha a política criminal como o conjunto de princípios e recomendações para a reforma
ou transformação da legislação criminal e dos órgãos encarregados de sua aplicação” (BATISTA, 2011).
Outra definição muito interessante: “A Política Criminal é a ciência ou a arte de selecionar os bens (ou
direitos) que devem ser tutelados jurídica e penalmente e escolher os caminhos para efetivar tal tutela, o
que iniludivelmente implica a crítica dos valores e caminhos já eleitos" (ZAFFARONI, 2011)
8
Conceito trazido por Zaffaroni: “Como expressão "direito penal" se designam- conjunta ou separadamente
- duas entidades diferentes: 1) o conjunto de leis penais, isto é, a legislação penal; e 2) o sistema de
interpretação desta legislação, isto é, o saber do direito penal. Tendo em conta esta duplicidade, e sem
pretensões de dar uma definição-e sim uma simples noção prévia-, podemos dizer provisoriamente que o
direito penal legislação penal) é o conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens
jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama "delito", e aspira a que tenha
como consequência uma coerção jurídica particularmente grave, que procura evitar o cometimento de novos
delitos por parte do autor. No segundo sentido, Direito Penal (saber do direito penal) é sistema de
compreensão (ou de interpretação) da legislação penal”(ZAFARONI, 2011). Nesse sentido se faz mister
fazer a ligação entre o Direito penal e criminologia: “O grande jurista brasileiro Heleno Fragoso trabalhou
o direito penal como parte da política social: a criminologia seria a interlocução entre a parte e o todo”
(BATISTA, 2011). Cumpre lembrar que Zaffaroni acentua ainda que o Saber Penal guarda profunda relação
com a política criminal, leia-se: “O saber penal também interpreta o seu objeto de conhecimento conforme
urna ideologia que está necessariamente vinculada à política,pois suas interpretações tendem a traduzir-se
em soluções para casos concretos, que são soluções estabelecidas por um poder do Estado, isto é, atos de
governo ou, o que é o mesmo, atos de decisão política” ”(ZAFARONI, 2011)
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a realidade, no processo do conjunto de seus múltiplos fenômenos, identificando, assim
seus fatores estruturais, responsáveis pelos significados decisivos do momento atual. E as
próprias aparências poderão, então, revelar verdadeiros significados, permitindo, assim,
que sejam objetivamente consideradas para efeitos programáticos. (CHASIN, 2000).
O Direito9 e a Política10, enquanto superestrutura ideológica11, têm como
momento preponderante o desenvolvimento das forças econômicas, ou seja, a forma
como os seres humanos produzem e reproduzem socialmente sua vida em um dado
momento histórico. Neste sentido, nenhuma situação real pode ser tomada isoladamente
de forma abstrata, mas somente pode ser compreendida a partir da perspectiva da
totalidade material.
Sem que se perca no horizonte a indispensabilidade de uma análise crítica do
movimento concreto para uma profunda compreensão do que consubstancia o aparelho
punitivo em dado momento histórico, acentua-se as palavras de Batista, V., que sintetizará

9

No caso do direito, estamos diante de um processo de complexificação da produção material que demanda
operações que parecem ter pouco ou nada que ver com ela, mas que são indispensáveis para a sua
consecução. A regulação jurídica “não entra na produção material em si; todavia, esta última, num certo
estágio, não poderia mais se desdobrar em ordem sem uma regulação jurídica da troca, dos contratos etc.,
para cuja realização se torna, também aqui, necessário um grupo de homens que possa viver desta atividade”
(447). Desse modo, a esfera jurídica e os juristas de profissão surgem para ordenar e regulamentar
atividades materiais decisivas, cuja natureza dista muito do próprio universo jurídico. (VAISMAN, 2010)
10
Outro modo da ideologia em termos restritos, segundo a concepção lukacsiana, é a práxis política, forma
pela qual são conscientizados e enfrentados os conflitos que concernem à sociedade inteira. O âmbito, pois,
da política é aquele que afeta e envolve a globalidade da formação social. E é o âmbito do conflito. Segundo
as próprias palavras de Lukács: “a política é uma práxis que, em última análise, é dirigida à totalidade da
sociedade, mas de tal modo que, na imediaticidade, coloca em movimento o mundo social fenomênico
como terreno da transformação, ou seja, de manutenção ou destruição do existente, e, todavia, a prática
assim iniciada é inevitavelmente movida, por via indireta, também pela essência e mira, da mesma maneira
indireta, também a essência” (483). Assim, segundo Lukács, “a unidade contraditória da essência e
fenômeno na sociedade assume na práxis política uma forma explícita”. A relação essência-fenômeno é, da
perspectiva lukacsiana, uma questão de grande relevo ontológico e metodológico para a apreensão marxiana
da sociedade e, portanto, no que nos interessa, da relação entre base material e ideologia. Essa relação, deste
ponto de vista, só atinge o seu verdadeiro tertium datur em face das posições mecanicista e “autonomista”
exatamente a partir da “dialética da essência e do fenômeno”. (VAISMAN, 2010)
11
Partindo de uma famosa determinação de Marx, feita no “Prefácio” a Para a crítica da economia política
(1857) , Lukács estabelece, após longa ponderação sobre a crise e a normalidade, que: “as formas
ideológicas são instrumentos pelos quais são conscientizados e enfrentados os problemas que preenchem
(a) cotidianidade” (LUKÁCS, 1981), ou seja, a cotidianidade social apresenta problemas que
continuamente devem ser conscientizados e resolvidos: de modo que a presença das formas ideológicas não
se manifesta apenas em momentos de crise, mas permanentemente no próprio cotidiano. Estando sempre
vinculada à existência do ser social, “a ideologia é acima de tudo aquela forma de elaboração ideal da
realidade que serve para tornar a práxis social dos homens consciente e operativa” (446). Por conseguinte
ela é o momento ideal da ação prática dos homens, expressando o seu ponto de partida e destinação, bem
como sua dinamicidade (VAISMAN, 2010)
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magistralmente a forma básica pela qual se desenvolveu o poder punitivo no sistema
capitalista, portanto, leia-se:
“Mas o poder punitivo em formação não é etéreo, nem ontológico. Ele se
relaciona intimamente com o processo de acumulação de capital em curso: a
crise do sistema de exploração feudal, a expulsão dos camponeses, o
crescimento das cidades e mercados, novas e crescentes necessidades de renda,
de produtos especiais, de armamentos e mercadorias para a empresa guerreira,
burocracias nascentes, manufaturas, comércio. A ideia de controle dos
indesejáveis vai oscilar entre dois modelos, descritos por Foucault: o do
leprosário, segregativo e excludente; e o da peste, disciplinar e inclusivo. Ao
longo da história, iremos observar as oscilações em torno desses dois modelos,
bem como suas sincronias fortuitas. Todo esse movimento material,
magistralmente estudado por Braudel, vai fazer emergir uma nova classe
social, a burguesia, composta por todos aqueles setores nos interstícios entre o
clero, a nobreza e os pobres. Esse setor emergente vai produzir saberes
decorrentes de suas novas funções econômicas, um saber monetário,
burocrático, a favor das racionalizações necessárias ao processo de
centralização do poder. A civilização e o progresso serão coautores, causa e
consequência de um novo método científico que vai empreender o domínio do
homem pelo homem, e também da natureza. Como diria Marildo Menegat, é
aí que vai espraiar o olho da barbárie, no uso instrumental do saber científico,
na expansão bélica das cruzadas, viagens, descobrimentos. Nós, na nossa
margem, conhecemos essa empreitada, o imenso genocídio iniciado na
colonização, aprofundado no escravismo e eternizado pelo capital. São as
nossas veias abertas, homens animais. Está lá, em Galeano e em Darcy Ribeiro:
a cada ciclo econômico da colonização corresponde um moinho de gastar
gente. O capital precisa de corpos para extrair mais-valia, que se realiza na
expropriação da energia vital que emana do trabalho do homem” (BATISTA,
2011).

A partir da análise feita até então, é fácil perceber que a lei, e a seletividade
desempenhada na formação e aplicação dessa, acabam por produzir a delinqüência. Sendo
assim, Zaccone (2007) ensina que:
“(...) a seletividade, a reprodução da violência, a criação de condições para
maiores condutas lesivas, a corrupção institucionalizada, a concentração de
poder, a verticalização social e a destruição das relações horizontais ou
comunitárias não são características conjunturais, mas estruturais do exercício
do poder de todos os sistemas penais (ZACCONE, 2007)

A função do Direito Penal de controlar as atividades lesivas ao modo de produção
fica evidenciada na superfície das aparências quando se observa, na realidade brasileira,
que a população carcerária é composta basicamente por um núcleo duro integrado por
crimes patrimoniais, tráfico de drogas e crimes contra a vida. Mas, ao contrário do que se
possa extrair do senso comum, e do medo difundido pela mídia, transmitindo para a
sociedade uma sensação de total insegurança e aumento da violência, os crimes contra o
patrimônio e os crimes da lei de drogas correspondem sozinhos por 74% da população
carcerária no Brasil, sendo 46% contra o patrimônio e 28% da lei de drogas, segundo
Levantamento do InfoPen divulgado em dezembro de 2014 (BRASIL, 2014). Esses dados
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são reveladores do quanto o sistema penal atua em defesa do patrimônio (entenda-se:
daqueles que possuem patrimônio). A sociedade capitalista estabelecerá seus sistemas de
controle social e “o grande eixo ordenador será em torno da propriedade.” (BATISTA,
2011). Outro questão revelada pelo Levantamento do InfoPen é que, além dos crimes
contra o patrimônio, as drogas se mostram como um inimigo a ser perseguido, na verdade,
o traficante de drogas.
1.2 As Drogas Inimigas e o grande encarceramento: fenômenos que indicam uma “solução”
mercadológica para o Capital Imperialista12

No Brasil, em um contexto de redemocratização, após longo período de arbítrio,
ocorre um aumento vertiginoso da população carcerária. No período de 1990 a 2013, a
partir de dados do InfoPen13, nota-se o crescimento de 507% em 23 anos. O país passou
de 90 mil para 574.027 presos, enquanto que a população brasileira total cresceu 36% no
mesmo período. Todavia, apesar de tanto aprisionamento, a demanda midiática é por mais
prisão, utilizando-se de discursos perigosistas que disseminam o medo na sociedade,
gerando uma sensação de insegurança que roga por mais policialização da vida. Nesse
sentido, nota-se que para conter as massas empobrecidas, sem trabalho e jogadas à própria
sorte, o neoliberalismo precisa de estratégias globais de criminalização e de políticas cada
vez mais duras de controle social: mais tortura, menos garantias e penas mais longas
A mídia, no seu processo de inculcação e utilização do medo, produz cada vez
mais subjetividades punitivas. A pena torna-se eixo discursivo da direita e de grande parte
da esquerda, para dar conta da conflitividade social que o modelo gera. Loïc Wacquant
demonstrou como o estado previdenciário nos Estados Unidos foi substituído pelo estado
penal. O vento punitivo que sopra dos EUA se difunde junto com a verdade única do
mercado. O capital precisa cada vez mais da prisão, conjugada às estratégias de
criminalização de condutas cotidianas (Juizados Especiais, penas alternativas, justiça
terapêutica, etc) e mais a transformação das favelas e periferias do mundo em “campos
de concentração”. O criminal e o bélico se amalgamam no que Raúl Zaffaroni analisa
como direito penal do inimigo. Os territórios não controlados são classificados como Eixo

“O imperialismo é o Capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos
monopólios e do capital financeiro” (LENINE, p. 43)
13
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias promovido pelo DEPEN (Departamento
Penitenciário Nacional), órgão do poder executivo vinculado ao Ministério da Justiça.
12
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do Mal, territórios a serem ocupados a partir da legitimação produzida por duas categorias
fantasmáticas: o traficante e o terrorista (BATISTA, 2011).
Atualmente, as drogas14 são conclamadas para servir ao papel de inimiga do
“cidadão de bem”; logo elas, que, outrora (para ser mais exato em meados do século XIX),
representaram o personagem principal de uma guerra que reivindicava o livre comércio
do Ópio15, sagrando-se como vitoriosa a Inglaterra, que subjugou a China para
comercializar tal substância no território deste país. A política proibicionista atual,
liderada pelas nações altamente industrializadas, edifica sua fundação sobre os países
produtores de drogas não- industrializadas, limpando o terreno para as substâncias
sintéticas da indústria farmacêutica, além de manter um relativo controle que afeta
profundamente a soberania destes países (principalmente os Latino-americanos), sob o
subterfúgio de uma tutela paternal, que, ironicamente, sugere uma incapacidade destes
em combater as substâncias declaradas ilícitas por aqueles.
O discurso médico-jurídico referendado pela teoria da diferenciação, que defende
a aplicação do Direito Penal para traficantes e tratamento médico para usuários, ganha
contornos globais e cria uma visão maniqueísta entre nações boas e más, as consumidoras
e as exportadoras, respectivamente. Essa visão dará ensejo ao movimento de “Lei e
Ordem”, uma política aplicada internamente sob o argumento da defesa social, e, para
além das fronteiras, o argumento é a segurança nacional, resultando em guerra total contra
a figura que, agora representa a personificação do mal, qual seja: o traficante de drogas.
“Na linguagem científica, pela Organização Mundial de Saúde, a palavra droga "toda substância que,
introduzida em um organismo vivo, pode modificar uma ou mais funções deste. É um conceito
intencionalmente amplo, pois abarca não apenas os medicamentos destinados sobretudo ao tratamento de
enfermos, mas também outras substâncias ativas do ponto de vista farmacológico".(...): a palavra droga não
pode ser definida corretamente porque é utilizada de maneira genérica para incluir toda uma série de
substâncias muito distintas.entre si, inclusive em "sua capacidade de alterar as condições psíquicas e/ou
físicas", que têm em comum exclusivamente o fato de haverem sido proibidas. Por outro lado, a confusão
aumenta quando se compara uma série de substâncias permitidas, com igual capacidade de alterar essas
condições psíquicas e/ou físicas, mas que não se incluem na definição de droga por razões alheias à sua
capacidade de alterar essas condições, como por exemplo o caso do álcool. O importante, portanto, não
parece ser n/em a substância nem sua definição, e muito menos sua capacidade ou não de alterar de algum
modo o ser humano, mas muito mais o discurso que se constrói em torno dela” (OLMO, 1990).
15
Sobre a guerra do ópio, Zaccone destaca: “O imperador chinês LinTso-Siu decidiu, provavelmente em
nome da saúde pública chinesa, apreender e destruir um carregamento de 1.360 toneladas de ópio, que
resultou na primeira declaração de guerra da Inglaterra à China, sob o fundamento do "livre comércio". A
rainha da Inglaterra considerou uma "injustiça" contra os seus súditos e o Parlamento inglês autorizou o
envio de tropas para obter "reparações", culminando com a guerra vencida pela Inglaterra. (ZACCONE,
2007)
14
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Como explica Zaccone (2007), a imposição de uma política criminal que se manifesta na
declaração de guerra às drogas é “estabelecida a partir da conjunção das ideologias da
Defesa Social e da Segurança Nacional, que irão preparar o terreno para os movimentos
de "Lei e Ordem" (ZACCONE, 2007).
O movimento de Lei e Ordem, requisita o gerenciamento militariza das regiões de
pobreza. Nesse sentido, salienta-se que a “permanente confusão entre operações militares
de pacificação e massacre de povos originários” (BATISTA, 2012), tão característicos
dos países latino-americanos do período colonial, faz-se presente nas intervenções do
Exército em função policial nos dias de hoje, legitimados pelas ideologias de Defesa
Social e Segurança nacional. O indígena ou o escravo do passado, hoje vestem a carapuça
de favelado e traficante; e do outro lado desse combate, o bandeirante ou o Duque de
Caxias – “ompacificador” -, hoje “desbravam” territórios hostis e “pacificam”
comunidades. Essas são marcas da história genocida do Brasil e seu paradigma colonial.
Essas operações militares podem ser compreendidas como “(...) ações suicidas, esgotadas
na globalização, feitas para sociedades estratificadas e oligopólicas. É por isso que a saída
do ciclo das ditaduras militares produziu o deslocamento do paradigma da segurança
nacional para o da segurança urbana que tanta letalidade causou em nossas democracias”
(BATISTA, 2012).

Dessa forma, a intervenção do Estado nos corpos de seus cidadãos através de seu
poderio militar continua sendo empregado largamente com o fito de buscar a perversa
docilização16 destes. A ditadura acabou apenas para as classes médias da população, pois,
na favela, pouca coisa mudou.
1.3 Função do Militarismo no controle da pobreza

Para uma devida compreensão da relação do militarismo com a sociedade civil,
faz-se necessária uma análise profunda da acumulação de capitais e do movimento

“É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e
aperfeiçoado” (FOCAULT, 1999)
16
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político real. Todavia, Rosa Luxemburgo sintetizou três funções básicas que se verificam
no estágio imperialista17 de desenvolvimento capitalista, leia-se:
“Enquadrando-se na sua teoria do imperialismo, Rosa Luxemburgo põe em
relevo a tríplice função do militarismo no processo de desenvolvimento
capitalista: 1) instrumento de luta pelos interesses “nacionais” em concorrência
com outros grupos “nacionais; 2) o principal modo de investimento seja para
o capital financeiro seja para o capital industrial; 3) instrumento do domínio
de classe interno sobre a população operária.” (CARRILHO, 1979)

No Brasil, em razão do desenvolvimento hiper-tardio18 de seu capitalismo, dentre as
funções explicitadas acima, a terceira terá preponderância sobre as demais19. É mister
salientar que, dizer que o militarismo, enquanto instrumento de domínio de classe, não
atua apenas na forma de uma violência extra-econômica, agindo primordialmente como
ideologia20.

As peculiaridades do imperialismo são brilhantemente destacados por Lênin, leia-se: “O imperialismo é
o Capitalismo na fase de desenvolvimento em que ganhou corpo a dominação dos monopólios e do capital
financeiro, adquiriu marcada importância a exportação de capitais, começou a partilha do mundo pelos
trusts internacionais e terminou a partilha de toda a terra entre os países capitalistas mais importantes”
(LENINE, p. 43)
18
Para uma compreensão sumária do que vem a ser o desenvolvimento hiper-tardio do capitalismo:
“compreende processo e resultantes da objetivação do capital industrial e do verdadeiro capitalismo,
marcados pelo acentuado atraso histórico de seu arranque e idêntico retardo estrutural, cuja progressão está
conciliada a vetores sociais de caráter inferior e à subsunção ao capital hegemônico mundial. Alude,
portanto, sinteticamente, ao conjunto das mazelas típicas de uma entificação social capitalista, de extração
colonial, que não é contemporânea de seu tempo” (CHASIN, 2000)
19
Dito no espírito da problemática das formas particulares de objetivação do capitalismo que nos informa,
e das quais estivemos falando há pouco: “No Brasil, bem como na generalidade dos países coloniais ou
dependentes, a evolução do capitalismo não foi antecedida por uma época de ilusões humanistas e de
tentativas mesmo utópicas - de realizar na prática o ‘cidadão’ e a comunidade democrática. Os movimentos
neste sentido, ocorridos no século passado e no início deste século, foram sempre agitações
superficiais, sem nenhum caráter verdadeiramente nacional e popular. Aqui, a burguesia se ligou às antigas
classes dominantes, operou no interior da economia retrógrada e fragmentada. Quando as transformações
políticas se tornavam necessárias, elas eram feitas ‘pelo alto’, através de conciliações e concessões mútuas,
sem que o povo participasse das decisões e impusesse organicamente a sua vontade coletiva. Em suma, o
capitalismo brasileiro, ao invés de promover uma transformação social revolucionária - o que implicaria,
pelo menos momentaneamente, a criação de um ‘grande mundo’ democrático - contribuiu, em muitos casos,
para acentuar o isolamento e a solidão, a restrição dos homens ao pequeno mundo de uma mesquinha vida
privada” (CHASIN, 2000)
17

20

A ideologia como forma específica de consciência social é inseparável das sociedades de classe. Ela se
constitui como consciência prática inescapável de tais sociedades, vinculada à articulação dos conjuntos de
valores e estratégias rivais que visam o controle do metabolismo social sobre todos os seus principais
aspectos, os interesses sociais que se revelam ao longo da história e que se entrelaçam de modo conflitante
encontram suas manifestações no plano da consciência social na grande diversidade do discurso ideológico,
relativamente autônomo, mas de modo nenhum independente, com seu impacto poderoso mesmo sobre os
processos materiais mais tangíveis do metabolismo social. (MÉSZÁROS, 2008)
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Há pelo menos dois elementos problemáticos na questão da militarização da
segurança pública segundo o Antropólogo e Professor da UFRJ, Luiz Eduardo Soares. O
primeiro é o corporativismo típico das instituições militares, que acaba por estabelecer
um ideário do “nós contra eles”, pois uma fração militar deve ser extremamente coesa
para atender aos seus fins, e isso incide na eleição de inimigos e dá sustentação a uma
situação de guerra, e em um contexto de guerra mortes ocorrem, logo, no cenário da
guerra urbana, travada contra os inimigos da sociedade, a morte seria um processo
naturalizado. Há ainda um segundo elemento muito importante: a formação
organizacional baseada na hierarquia e disciplina rígidas. A escolha da formação
organizacional de uma instituição se dá em razão de sua finalidade, e a Polícia Militar no
Brasil tem a mesma formação organizacional do Exército, logo, é possível compreender
que aquela teria a mesma finalidade deste. Teoricamente, o Exército deveria atuar na
defesa da soberania nacional, devendo estar apto a locomover-se rapidamente em
situações extremadas, numa condição constante de pronto emprego, isso justificaria uma
hierarquia rígida e inflexível para que as determinações fossem cumpridas da forma mais
rápida possível, sem discussões ou titubeios. Por outro lado, a polícia militar tem a função
de garantir direitos, ou seja, se uma pessoa tem um direito que está prestes a ser violado
ou lesionado, a polícia militar deve impedir. Sendo assim, não há qualquer necessidade
do pronto emprego na Polícia Militar. Segundo o autor, as atividades de confronto armado
representam menos de 1% das atividades militares no Brasil, portanto, a maioria das
atividades policiais exige diálogo e capacidade de compreensão para decidir da melhor
maneira. Para que haja um bom exercício da atividade da polícia é de suma importância
idealizar situações que visem planos preventivos atendendo ao pleito da comunidade,
sempre em diálogo (SOARES, 2013).
Todavia, a inculcação do medo, legitimando o enfrentamento em uma situação
constante de guerra urbana, parece ser mais compesantivo para os interesses do capital,
pois a paz é indesejável conforme aponta o seguinte estudo, leia-se:
O resultado de pesquisas realizadas nos Estados Unidos no mais elevado sigilo
nos anos 60, por uma equipe constituída por estrategistas militares e
pesquisadores oriundos das mais diversas disciplinas, selecionadas nas
Universidades norte- americanas. O relatório final, que deveria permanecer
secreto, tornou-se público graças a um de seus membros, o economista
Kenneth Galbraith. As principais conclusões do estudo são as seguintes:- a
guerra (tomada no mais amplo sentido, isto é, incluindo a produção militar em
tempos de paz, o militarismo ou a economia de armamento) oferece o único
sistema digno de confiança para “estabilizar e controlar” as economias
nacionais; - é fonte da autoridade política que assegura a estabilidade dos
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governos; - é sociologicamente indispensável para assegurar o controle de
“perigosas subversões sociais e de tendências destrutivas antissociais”; preenche uma função malthusiana indispensável;- fornece “a motivação
fundamental e a fonte dos progresso científicos e técnicos”. (CALMANNLEVY, 1968, apud GILL, 2007)

Nesta seara, nota-se que o militarismo policial tem cumprido bem ao seu papel de
agente de controle das classes perigosas no Brasil, além da evidente função malthusiana
com genocídio da juventude negra em curso, posto que estas são as funções que lhe resta
em um cenário de capitalismo atrófico e hiper-tardio.
1.4 Análise contextual da ocupação das tropas do Exército no Complexo da Maré a partir da
observação participante21

A portaria Normativa nº 3461, Publicada no D.O.U. nº 247 de 20 de dezembro de
2013, atualizou as orientações para o planejamento e o emprego das Forças Armadas
(FFAA) em Operações de Garantia da Lei e da Ordem (Op GLO), previstas no Decreto
nº 3.897, de 24 de agosto de 2001 (Manual de Garantia da Lei e da Ordem). Tal portaria
se fundamenta na Constituição Federal, art. 142, caput (BRASIL, 1988), e na Lei
Complementar 97/99, artigo 15, §2º ao §6º (BRASIL,1999). Tais normas autorizam e
orientam a utilização das Forças Armadas em operações de segurança pública, por decisão
de competência exclusiva da Presidência da República. Por meio de um Decreto datado
de 28 de março de 2014, a então Presidenta Dilma Rousseff autorizou o início do
Patrulhamento na Favela da Maré pelas tropas do Exército e pelo Corpo de Fuzileiros
Navais22.
A ocupação marcou a característica da escolha pelo modelo repressivo e de
controle adotado pela segurança pública brasileira. Em 15 meses, o governo federal
gastou R$ 599,6 milhões com essa operação. O valor é o dobro do que fora destinado pela
prefeitura com projetos sociais em seis anos23. Esse dado por si só já é revelador das
prioridades do governo.

21

Integrei o 3º Contingente da Força de Pacificação da Operação São Francisco no Complexo de Favelas
da Maré. Neste subcapítulo pretendo expor sobre o que foi a operação sob o olhar da criminologia crítica a
partir da minha perspectiva das experiências vivenciadas, buscando sempre contextualizar.
22

Disponível
em:
<http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,dilma-assina-decreto-que-autorizaexercito-a- patrulhar-complexo-da-mare,1146698>. Acesso em: 06/11/2016
23
Megaeventos e violações dos Direitos Humanos no Rio de Janeiro, novembro – 2015. Olimpíada Rio
2016, os jogos da Exclusão, p. 109.
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As comunidades da Zona Oeste não sofreram o mesmo processo de ocupação.
Observando-se o mapa das comunidades ocupadas pela UPP, nota-se que está se
formando um “cinturão” de isolamento ao em torno da Zona Sul da cidade. E ainda, é
possível notar que das 42 comunidades ocupadas, apenas 1 (uma) era anteriormente
dominada pelas milícias. Essas informações passam, ao menos, duas mensagens: a
primeira é que, para o Governo do Estado do Rio de Janeiro essa forma de crime
organizado não representa um perigo imediato para a sociedade da capital fluminense; e
a segunda é a de que a zona sul da cidade representa uma prioridade de intervenção.

24

As UPP’s (Unidade de Polícia Pacificadora)25 são o carro chefe dessa política
excludente - que fora intensificada nos últimos anos, desde que o país fora eleito como
sede de vários eventos esportivos de grande vulto. Nessa empreitada, tendente a fortalecer
os interesses do Capital, a política de implantação das UPP’s viabilizou os interesses dos
agentes de poder, baseando-se em táticas de guerra utilizadas no Iraque e no Afeganistão:

FIGURA 1 - A imagem retrata o mapa das UPP’s no Rio de Janeiro até março de 2014, quando ainda
havia 36 Unidades na cidade. Atualmente o programa conta com 42 unidades. Disponível em:
https://capitalismoemdesencanto.files.wordpress.com/2014/04/eduardo-21.jpg e acessado em 26/10/2016.
24

Cumpre salientar as conclusões de Vera Malaguti Batista (2012) a respeito das UPP’s: “A pacificação e
a ocupação de algumas favelas do Rio deu-se em forma de guerra, com o apoio das Forças Armadas
nacionais instituindo uma gestão policial e policialesca da vida cotidiana dos pobres que lá habitam”
(BATISTA, V., 2012). “O território é a base conceitual da ocupação. “Cariocas passam a agir onde moram.
Se antes a sigla era URV (unidade real de valor), usada na estabilização do real, agora a sigla da vez é UPP
(unidade de polícia pacificadora), aplicada na segurança e no social. São programas de base territorial, mas
como os planos macroeconômicos de outrora, com vocação para exportação made in Rio” (BATISTA,
2012).
25
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“O Wikileaks teve acesso a telegramas sigilosos que o Cônsul dos EUA declara
que as UPP’s se inspiram nas táticas de contra insurgência aplicadas pelos
americanos nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Para Denis Hearne, ‘a
abordagem do programa de pacificação é uma reminiscência do limpar, manter
e construir, a doutrina americana de contra insurgência” (BATISTA, 2012)

O Complexo de Favelas da Maré encontra-se em uma posição geográfica muito
“desconfortável” para o poder público na Cidade do Rio de Janeiro. O Complexo está
encravado entre o Aeroporto Internacional Tom Jobim, a Linha Amarela, Linha Vermelha
e a Avenida Brasil. Todas as vias citadas eram importantes canais de escoamento para
locais de competição das olimpíadas e pontos turísticos para quem chegava pelo
Aeroporto, além de ser basicamente a primeira visão da cidade para os turistas. Tendo em
vista essa posição geográfica incômoda da Maré, o governo municipal tentou minorar os
danos dessa “má impressão”, “escondendo” a favela e cercando-a de placas coloridas que
foram instaladas no ano de 2010, e custaram cerca de 20 milhões de reais para os cofres
da prefeitura, e atende a no máximo 200 famílias que moram próximas às vias expressas,
em um total de 140 mil habitantes26 que vivem na comunidade. Com valores bem mais
modestos do que esses, alguns problemas emergenciais, e que contraditoriamente
encontram-se sem solução há décadas, seriam tranquilamente resolvidos, como, por
exemplo, o paradigmático caso das famílias que vivem em situação de miséria extrema
no Beco da Mc Laren, localizado nesse mesmo complexo de favelas, embaixo do
pontilhão na linha amarela que cruza por cima da linha vermelha. Outro ponto
interessante no que se refere à essa barreira acústica, é que ela é totalmente ineficaz em
sua função declarada, qual seja: proteger a comunidade dos ruídos. Destaca-se ainda que,
os desenhos que ornamentam as placas estão voltados para o lado externo à comunidade,
deixando evidente que o público alvo dessa medida é quem está fora, e não dentro da
comunidade. No período de olimpíadas (2016) os desenhos receberam uma repaginada,
e as placas foram decoradas com adesivos de temas olímpicos, o que custou R$ 750 mil
para os cofres da Prefeitura do Rio27.
Durante a missão a qual participei enquanto integrante das tropas de pacificação
do Exército no Complexo de favelas da Maré, pude notar que a maioria dos praças, que
estava atuando no patrulhamento ostensivo, tinha a noção de que seu serviço era apenas
a ponta da linha, sendo ineficaz se desacompanhados de outras políticas públicas de

26

Disponível em: http://of.org.br/noticias-analises/muros-da-segregacao/, acessado em 24/09/2016
Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/olimpiadas/rio2016/noticia/2016/07/muro-quesepara-linha- vermelha-de-favela-ganha-paineis-da-olimpiada.html, acessado em 8 jan 2018.
27
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caráter educativo e preventivo. Era nítida a descrença de todos no discurso de que o
objetivo da missão era realmente “pacificar e acabar com o tráfico”, pois todos se
questionavam quanto ao porquê de se ocupar por um prazo determinado, justamente em
um período de grandes eventos esportivos, ainda que a maioria dos militares não
conseguisse vislumbrar outra solução para os problemas enfrentados naquela
comunidade, senão pelo enfrentamento. Há de se destacar a baixa probabilidade desses
militares vislumbrarem outra situação possível, pois seu treinamento é voltado para o
embate mediante situações de tensão.
Pacificar pelas armas e pela violência é uma contradição em si mesmo. O mais
perverso nessa contradição é que, apesar dessa política se mostrar ineficaz para a
produção da supostamente pretensa paz social, gerando apenas segregacionismo e
limpeza étnica, ela esconde o lado vitorioso do capital e que muitas vezes passa
despercebido aos olhos disciplinados do militar, fazendo-os lutar contra seu próprio povo,
sua própria gente. Nesse sentido, leia-se:
“As UPPs desempenham, portanto, um papel essencial na ideologia da
integração dos pobres. É como se a “pacificação” fosse uma condição para o
desenvolvimento das relações de mercado. Essa conexão, no entanto, é
ilusória. Alguns críticos do empresariamento urbano e da “gentrificação” da
cidade acreditam que se trata de um novo padrão de acumulação (via
espoliação) das camadas populares. É como se a expansão capitalista nas
favelas resultasse em formas negativas de inclusão. Mas esse tipo de
administração armada de territórios tem pouco a ver com mecanismos reais de
integração econômica. Associadas ao aparente sucesso do “capitalismo
popular”, as ocupações militares fazem parte, na verdade, de um quadro de
segregação social e urbana que resulta no deslocamento interno da pobreza,
em remoções forçadas ou “brancas” etc. Em tais casos, as ocupações assumem
a forma de uma administração repressiva de massas sobrantes, revelando um
quadro de incapacidade estrutural de absorção da força de trabalho pelos
mercados emergentes do comércio popular e dos serviços precarizados.”
(BARREIRA, 2016)

A militarização no gerenciamento do cotidiano dessas comunidades é o primeiro
paradigma que deve ser derrubado ao se realizar qualquer pacificação, portanto, assevero
que é impossível falar em uma polícia militarmente hierarquizada que seja comunitária.
Uma instituição fundada sob o pilar da hierarquia e disciplina rígida inviabiliza qualquer
possibilidade de diálogo que as relações conflituosas no seio de uma sociedade
demandam. Não há como uma polícia ser militar, pois essa polícia não atenderá aos seus
fins de resguardar direitos. Apesar de haver um forçoso empenho em diferenciar o modus
operandis da Polícia em relação ao do Exército, a verdade é que as semelhanças são muito
maiores do que as diferenças. Os dados da violência policial no Brasil são característicos
de uma guerra. O relatório da Anistia Internacional aponta que o Brasil tem a polícia que
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mais mata no mundo28, o que tem promovido um verdadeiro genocídio de jovens negros
e pobres. No Rio de Janeiro, 99,5% das pessoas assassinadas por policiais entre 2010 e
2013 eram homens, dos quais 80% negros e 75% tinham idades entre 15 e 29 anos29.
Somente uma polícia que foi criada com o intuito de proteger o patrimônio dos mais
poderosos, e que conserva essa primazia pela defesa do patrimônio acima de outros bens
jurídicos, pode proceder em ações desastrosas, do ponto de vista dos Direitos Humanos,
como a que matou 5 jovens com mais de 100 de tiros, sendo a maioria de fuzil, no dia 28
de novembro de 2015 no bairro de Costa Barros na cidade do Rio de Janeiro30.
Infelizmente, situações como essas ocorrem com uma frequência lastimável na cidade
maravilhosa, e, indubitavelmente, a lógica do enfrentamento, característica de uma
instituição militarizada, concorre para a ocorrência dessas execuções. Por isso é
inadmissível que as Forças Armadas atuem em patrulhamento ostensivo junto à
população, pois esse é o ápice da militarização da segurança pública e põe em risco a vida
dos cidadãos que estão expostos a tal situação.
Lembro-me que os meus companheiros de profissão me questionavam
frequentemente sobre o que fazer caso um condutor não obedeça à sinalização do militar
de parar o veículo e acelere o carro se evadindo de um bloqueio (famosa Blitz). Em geral,
nesse tipo de situação, o militar se sente desrespeitado e a ação reflexa para impedir tal
conduta baseia-se no uso da força, e, em raríssimos casos, este pensaria, de forma reflexa,
em anotar a placa do veículo para posterior averiguação da situação, por exemplo. A
estrutura organizacional militarizada das Polícias e das Forças Armadas impede que o
praça reflita e questione sobre a missão que lhe fora dado, pois, como mesmo diz o jargão
utilizado no militarismo: “missão dada, é missão cumprida!”. Nesse sentido, uma questão
de ordem prática muito curiosa e paradoxal trata-se do ato de fechar bailes funk, e conduz
a uma reflexão sobre os efeitos da formação militar na atuação desse servidor público no
exercício de suas funções junto à população. O referido fechamento é realizado de forma
espantosamente consensual entre os militares que o realizam sem nenhum
questionamento, e pior, ainda “vibram”31 quando utilizam de suas armas menos letais

28

Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/policia-brasileira-e-a-que-mais-mata-no-mundo-dizrelatorio. Acesso em 26/10/2016.
29
Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/policia-brasileira-e-a-que-mais-mata-no-mundo-dizrelatorio/ acessado em 26/10/2016.
30
Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/11/aquilo-foi-uma-execucao-diz-pai-derapaz-morto-em-costa- barros-no-rio.html.
31
Jargão militar utilizado quando se quer dizer que o militar está muito entusiasmado.
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(bala de borracha, granada de gás lacrimogêneo, spray de pimenta) para dispersar a
população. Há que se destacar que, em sua maioria, esses militares são praças, que em
suas horas de folga gostam de se divertirem em bailes funk na região periférica em que
moram. A hierarquia e disciplina rígidas, que desde a formação os adestram, e não permite
que reflitam a respeito das ordens que recebem, tem grande influência sob essa postura;
e, ainda, a lógica de treinamento militar que pressupõe enfrentamento com o inimigo não
contribui para que eles enxerguem que aquelas pessoas são seus irmãos e cidadãos copatriotas em seu momento de lazer. Na verdade, o início desse processo que obscurece a
visão do militar começa bem antes de sua formação institucional, pois antes dele ingressar
nas forças militares já é capaz de identificar o “inimigo da sociedade” e o herói que usa
farda, por meio de uma lógica maniqueísta orquestrada pela mídia. No que tange ao
“inimigo bem definido”, este é o traficante, e contra ele se emprega a ideologia do
enfrentamento. Dessa forma, numa visão militarista, garantias fundamentais inviabilizam
o efetivo enfrentamento a tal inimigo, sendo assim, o militar acredita que pode se utilizar
de todo e qualquer meio necessário para reprimir seu inimigo, indigno de possuir direitos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo do presente trabalho procurei, com apoio da pesquisa acadêmica,
sobretudo no âmbito da Criminologia Crítica, oferecer novas categorias de pensamento
que pudessem contribuir para possíveis respostas às principais indagações de
companheiros – sobretudo militares - durante a Missão de Pacificação do Complexo de
Favelas da Maré. Nessa missão observei que, apesar da boa intenção da maioria dos
militares, eles estavam intoxicados pelo senso comum produzido no seio da sociedade
burguesa, sobretudo, por meio do aparato da grande mídia.
Por todo o exposto, é possível concluir que, a militarização da segurança pública
serve como instrumento de poder violento e eficaz para controle e opressão das massas
de excluídos, em uma marcha inexoravelmente lúgubre da sociedade burguesa em defesa
de seus vis interesses ególotras tencionando a manutenção de sua hegemonia classista,
sendo a criminalização das drogas o carro chefe dessa Política Criminal insana e
genocida, e o principal argumento legitimador da barbárie.
Espero que a partir das reflexões apresentadas ao longo do presente trabalho seja
possível promover um debate, sobretudo, acerca do modelo de militarizado de Segurança
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Pública, que tantas mortes têm causado na cidade do Rio de Janeiro e em outros
municípios brasileiros. Militarização pressupõe enfrentamento, já desmilitarização
pressupõe diálogo. Somente através do diálogo pode se estabelecer uma política de
segurança pública democrática, e frear o genocídio de jovens negros em curso no país e
às mortes de profissionais da segurança pública.
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A INCLUSÃO DE DELITOS NO ROL DE CRIMES HEDIONDOS E O
SIMULACRO DA RESOLUÇÃO DA CRIMINALIDADE NO BRASIL
Mariana Colucci Goulart Martins Ferreira
Alexandre Ribeiro da Silva
INTRODUÇÃO
A Lei n. 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) – cuja elaboração aparentemente foi
influenciada pelo Movimento da Lei e da Ordem norte-americano – tem como premissa impedir
o aumento da criminalidade por meio de uma legislação mais rígida. Justifica-se tal medida pela
suposta maior gravidade atribuída a determinados tipos penais, o que inspiraria sanções mais
rigorosas e que seriam então consideradas como empecilhos à prática daqueles delitos.
Porém, a Lei n. 8.072/1990 sequer definiu o que seria hediondez e por qual razão um
crime torna-se hediondo. Essa ausência de definição parece facilitar/aumentar o clamor
popular/midiático para a inserção de delitos no rol dos previstos na lei em comento. Isto
ocorreu, por exemplo, com a recente Lei n. 13.497/2017, que acrescentou a posse ou porte ilegal
de armas de fogo de uso restrito à Lei n. 8.072/1990.
Este trabalho almeja pesquisar brevemente – a partir de revisão bibliográfica de obras e
artigos referentes ao tema, além das análises constitucional e legislativa – se/como a inclusão
de delitos no quadro de crimes hediondos atua como simulacro na resolução da criminalidade
no Brasil.
1. O DIREITO PENAL
O ser humano é essencialmente um ser social, um animal político incapaz de viver
sozinho. O motivo pelo qual o ser humano é um ser vivo político reside no fato de ser ele
portador do discurso. Com efeito, é isso que distingue essencialmente os seres humanos dos
outros animais, já que através do discurso as pessoas podem discernir o bem e o mal, o justo e
o injusto, e outros sentimentos dessa ordem. Portanto, de acordo com Aristóteles (1998):
A razão pela qual o homem, mais do que uma abelha ou um animal gregário, é um ser
vivo no sentido pleno é óbvia. A natureza, conforme dizemos, não faz nada ao
desbarato, e só o homem, de entre todos os seres vivos, possui a palavra. Assim,
enquanto a voz indica prazer ou sofrimento, e nesse sentido é também atributo de
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outros animais (cuja natureza também atinge sensações de dor e de prazer e é capaz
de as indicar), o discurso, por outro lado, serve para tornar claro o útil e o prejudicial
e, por conseguinte, o justo e o injusto. É que, perante os outros seres vivos, o homem
tem as suas peculiaridades: só ele sente o bem e o mal, o justo e o injusto; é a
comunidade desses sentimentos que produz a família e a cidade.

Contudo, a interação em grupo nem sempre é harmônica. Consequentemente, pode-se
afirmar que, ao longo dos tempos, os seres humanos vivem em uma verdadeira societas
criminis, ou seja, numa sociedade na qual os crimes acontecem a todo instante, uma vez que a
disputa por interesses distintos é constante apesar desta possibilidade discursiva humana.
Alberto Silva Franco, Rafael Lira e Yuri Felix (2011) salientam que a formalização do
mecanismo de atuação penal evidencia que o exercício do jus puniendi não é uma atividade
descomedida ou regida apenas por critérios de utilidade social, mas algo que se submete a um
zeloso controle com vistas às garantias – formais e materiais – devidas ao direito de liberdade
do cidadão. Consequentemente, para a consecução do Direito Penal, no contexto do Estado
Democrático de Direito, deve haver o respeito aos direitos fundamentais erigidos na
Constituição Federal de 1988 (CF/1988).
Cumpre ressaltar que contemporaneamente o Estado é o único detentor do jus puniendi,
já que possui o direito e a obrigação de aplicar a pena cominada no preceito secundário da
norma penal incriminadora contra a pessoa que praticou a ação ou omissão descrita no preceito
primário, causando um dano ou lesão jurídico, sendo vedada qualquer punição em que não haja
a atuação daquele. Desse modo:
Do ponto de vista objetivo, o Direito Penal (jus poenali) significa não mais do que um
conjunto de normas que definem os delitos e as sanções que lhes correspondem,
orientando, também, sua aplicação. Já em sentido subjetivo (jus puniendi), diz respeito
ao direito de punir do Estado (princípio da soberania), correspondente à sua exclusiva
faculdade de impor sanção criminal diante da prática do delito. Fundamenta-se no
critério de absoluta necessidade e encontra limitações jurídico-políticas,
especialmente em princípios penais fundamentais. (PRADO, 2011)

O Direito Penal sistematizado tem como origem o surgimento do Estado Moderno.
Devido à ausência de garantias de defesa do acusado na tradição pré-moderna, o atual Direito
Penal ata-se às normas prescritas em suas leis. Deste modo, busca-se a segurança jurídica e o
devido processo legal/constitucional.
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1.1. Direito Penal como prima ratio
Percebe-se nos últimos anos a diminuição da legitimidade do sistema penal como
participante de um Estado Democrático de Direito, haja vista que seu fortalecimento é buscado
através de medidas que aumentam o seu potencial criminalizador e, consequentemente,
diminuem as garantias das penais individuais.
Segundo Vera Regina Pereira de Andrade (2003), a reivindicação da redução e
abandono do Direito Penal convive com a de sua expansão. Se aquela se faz acompanhar de um
fortalecimento das garantias inexistentes, esta preconiza o próprio abandono de seu
reconhecimento formal. Enquanto está demonstrada a debilidade dos potenciais garantidores
do Direito Penal, continua se apostando neles. Ou seja, a sociedade em geral parece entender
que o sistema penal não funciona em nossa conjuntura, todavia, continua-se pregando que
apenas através dele será possível solucionar a crescente criminalidade.
Tem-se em mente, desta forma, de acordo com Alessandro Baratta (1997), que o
Direito Penal tornou-se a prima ratio para uma nova solução dos problemas sociais, que é
simultaneamente repressora e simbólica. Por conseguinte, a sociedade contemporânea busca no
sistema penal toda a prestação de direitos que são de competência estatal, sejam eles de cunho
social ou econômico.
A hipertrofia de delitos provocada pela massa imensa e confusa de normas penais põe
em xeque a própria validade e a coerência da legislação penal como sistema
coordenado de proibições e de punições, impondo-se de forma cada vez mais nítida a
necessidade de colocar-se um freio à frenética capacidade repressiva do legislador.
(FRANCO; LIRA; FELIX, 2011)

De fato, segundo Franco, Lira e Felix (2011), a doutrina nacional nunca debateu
profundamente as obrigações de criminalização constantes na Constituição Federal,
evidenciando-se a desatenção da dogmática quanto às relações existentes entre o Direito
Constitucional e o Direito Penal.
Deve-se sempre insistir, contudo, que a CF/1988, seja de forma direta ou indireta,
determina os objetivos do Direito Penal, estabelecendo os seus limites. Ou seja, caso uma norma
penal não esteja acobertada pelos preceitos constitucionais, haverá ululante expressão estatal
de abuso ou de injustiça, o que estará em desacordo com os próprios preceitos inerentes ao
Estado Democrático de Direito.
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Nesse sentido, pode-se compreender que a onipotência jurídico-penal do Estado
necessita de limites que resguardem os direitos fundamentais invioláveis do cidadão, já que
estaria caracterizado, assim, o Direito Penal de uma nação pluralista e democrática. Nesse
contexto, a pena não deveria ser reconhecida como finalidade, havendo prevenção geral e
especial e respeitando-se os limites supracitados. Caso contrário, seria negada a existência de
um Estado de Direito social e democrático, uma vez que se estaria buscando, através do Direito
Penal, estabelecer sanções e tornar invioláveis os bens essenciais que o Estado protege, tais
como a vida e a liberdade.
1.2. O Direito Penal e o movimento da Lei e Ordem
Em contrapartida, altamente repressivo, o Movimento da Lei e da Ordem almeja a
criação de um maior número de leis incriminadoras e o agravamento das sanções penais sob o
argumento da redução da criminalidade.
“Fortalecendo o discurso e as técnicas de guerra contra o crime e da segurança
pública (limpeza do espaço público e devolução das ruas aos “cidadãos”), o controle
penal globalizado radicaliza a função simbólica do Direito Penal através de uma
hiperinflação legislativa, ou seja, a promessa e a ilusão de resolução dos mais
diversos problemas sociais através do penal, ao tempo em que redescobre, ao lado
dos tradicionais, os novos “inimigos” (o mal) contra os quais deve guerrear
(terroristas, traficantes, sem-teto, sem-terra, etc.) não poupando, ainda que
simbolicamente, a própria burguesia nacional (sonegadores, depredadores
ambientais, corruptos, condutores de veículos etc.), que de toma também vulnerável
face ao poder globalizado do capital” (ANDRADE, 2003

De acordo com Franco, Lira e Felix (2011), o Movimento da Lei e da Ordem considera
o crime como o lado patológico do convívio social, sendo a criminalidade uma doença
infecciosa e o criminoso, daninho. Sendo assim, a sociedade poderia ser considerada como uma
separação entre pessoas sadias, incapazes de praticar tais atos desviados, e pessoas doentes,
programadas para a execução de atos delituosos. Deveria haver o apartheid entre estes dois
segmentos, uma vez que os infratores poderiam propagar o “vírus da criminalidade”. Por
conseguinte, tornou-se necessária uma declaração de guerra, de modo a dilacerar o setor nocivo
da sociedade.
O fato é que o Direito Penal em um Estado Democrático de Direito tem em sua
essência a característica de ultima ratio, ou seja, a última solução a qual se deve recorrer para
solucionar conflitos sociais. Porém, ao invocar a Tolerância Zero este ramo jurídico transmutase em o primeiro recurso aplicável, tornando-se o Direito Penal Máximo e, conforme
mencionado, o Direito Penal torna-se a prima ratio. Tal diferenciação distorce a própria
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caracterização desta ciência, visto que ignora os seus próprios objetivos, quais sejam, a proteção
aos bens jurídicos previstos constitucionalmente com o respeito às garantias individuais,
também asseguradas pela CF/1988.
Segundo Baratta (2002) as conotações da criminalidade incidem não somente sobre os
estereótipos da mesma, mas também sobre a atual definição daquela. Sendo assim, tal definição
e as correspondentes reações não institucionais por ela condicionadas – reação da opinião
pública e consequente alarme social – conectam-se ao caráter estigmatizante relacionado à
criminalidade.
Salienta-se que o crime é um comportamento desviado e, em tese, inevitável diante da
convivência humana. Entretanto, cumpre destacar que alguns delitos aparentam causar maior
dano à sociedade do que outros. Aqueles, supostamente mais graves, foram etiquetados como
crimes hediondos.
2. A LEI DE CRIMES HEDIONDOS COMO REFLEXO DO MOVIMENTO DA LEI E
DA ORDEM NO BRASIL
A Lei n. 8.072/1990, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, é composta por treze
artigos e surgiu com a finalidade de complementar preceitos contidos CF/1988. Destarte, a fim
de possuir eficácia plena, nossa Constituição Federal de 1988 exigiu a criação de leis
complementares ou ordinárias, tal como a previsão do inciso XLIII do artigo 5º, que prevê:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose 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:
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os
definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os
executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. (grifo nosso)

Conforme afirmam Franco, Lira e Felix (2011), pouco antes de se esgotar o prazo de
um ano da promulgação da Constituição Federal de 1988, o então Ministro da Justiça
encaminhou ao Presidente da República o projeto de lei elaborado pelo Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciaria, que dispunha justamente acerca dos denominados “crimes
hediondos”.
A CF/1988 impôs ao legislador infraconstitucional o designo da definição de crimes
hediondos e não a escolha despótica de alguns tipos previstos na legislação penal. Todavia, a
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Lei de Crimes Hediondos preceitua radicalismo diante da punição dos crimes considerados
hediondos em comparação aos crimes denominados comuns.
Da promulgação da Constituição até à da Lei n.8.072/1990 passaram-se quase dois
anos, e, de um momento para outro, apesar de tramitarem já há algum tempo alguns
projetos de lei sobre o assunto na Câmara dos Deputados, assistimos à edição desta
lei, de afogadilho, sem uma análise ou discussão por parte de jurista e da sociedade
civil como um todo (MONTEIRO, 2002)

Os crimes hediondos não admitem graça, anistia, indulto e fiança. Além disso, o
regime inicial será obrigatoriamente fechado, independentemente da pena cominada. Ainda,
a progressão de regime dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente. Por fim, a prisão temporária terá o prazo de
30 (trinta) dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade.
Porém, o projeto de lei que abordava os crimes considerados hediondos atuou como
um sedativo à sociedade, haja vista que supostamente solucionaria os seus problemas no que
diz respeito à ocorrência de delitos. Propagava-se que a árdua penalização de crimes seria a
solução para os dissabores sociais, contemplando o Movimento da Lei e da Ordem, que visa a
punir duramente os sujeitos ativos em âmbito criminal. Em suma, o agravamento das sanções
penais acarretaria, magicamente, no remédio que a sociedade tanto buscava para curar-se da
criminalidade (FRANCO; LIRA; FELIX, 2011).
Nas razões que justificavam esse projeto e que tinham sido elaboradas pelo Professor
Damásio Evangelista de Jesus ficou consignada a preocupação de viabilizar a “guerra
contra o crime”, na linha ideológica do Movimento da Lei e da Ordem. De acordo
com a exposição, então, formulada, “a criminalidade, principalmente, a violenta, tinha
o seu momento histórico de intenso crescimento, aproveitando-se de uma legislação
penal excessivamente liberal. Surgiram duas novas damas do direito criminal
brasileiro: justiça morosa e legislação liberal, criando a certeza da impunidade”.
(FRANCO; LIRA; FELIX, 2011)

Baseando-se na necessidade uma legislação menos garantista e mais punitiva,
almejava-se a solução da criminalidade no Brasil. E tal cura surgiria por meio da normatização
dos crimes então considerados hediondos.
Seria necessário solidificar a significação da expressão constitucional “crimes
hediondos”, enumerando as figuras típicas. Franco, Lira e Felix (2011) aduzem que duas
posturas seriam responsáveis por tal embasamento, quais sejam, a enumeração de determinadas
figuras criminosas que receberam o rótulo de hediondas e a determinação da área conceitual de
crime hediondo, “que poderia ser definido como todo delito que se pratique com violência à
pessoa, provocando, pela gravidade do fato ou pela maneira de execução, intensa repulsa social
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e cujo reconhecimento decorra de decisão motivada de juiz competente” (FRANCO; LIRA;
FELIX, 2011).
Diante da pressão midiática – e obviamente social – aprovou-se um texto repleto de
contradições e delimitações errôneas da característica de hediondez que permeia certos tipos
penais, amalgamando crimes que não possuem quaisquer relações entre si. Tal fato é
demonstrado, inclusive, através da ausência de definição, mesmo na lei especial, do conceito
de crime hediondo, criando-se uma linha tênue entre a hediondez e à ausência desta, que acaba
sendo regida por clamores sociais (FRANCO; LIRA; FELIX, 2011).
Mesmo após a criação da Lei n. 8.072/1990 e o consequente agravamento das punições
relacionadas a determinados delitos, a cultura da pena capital é, ainda hoje, perpetuada
ideologicamente como solução aos dramas sociais. Há, outrossim, um elo entre tal ideologia e
o Movimento da Lei e da Ordem, que encontrou amparo nacional na Lei dos Crimes Hediondos.
O fato é que foram etiquetados, através da legislação ora debatida, tipos penais que
poderiam conter uma hediondez que não teve sua definição prevista em lei especial. Houve
arbitrariedade na fixação dos crimes que estariam previstos naquela legislação, uma vez que os
mesmos foram tão somente assim rotulados sem qualquer justificativa, estando voltados à
satisfação dos interesses políticos, midiáticos e clamores sociais.
Sendo assim, difunde-se que a resolução dos crimes é a criação de normas e o
agravamento das já existentes. Contudo, este é um raciocínio raso, uma vez que uma simples
lei não contém o poderio suficiente para diminuir ou exterminar a criminalidade em nosso país,
pois a sociedade é muito mais complexa do que uma mera previsão legislativa.
Por conseguinte, o marketing acerca da punição mais árdua deveria atuar como um
fator no mínimo “desencorajador” da prática de crimes hediondos. Porém, conforme será em
breve abordado, não é o que ocorre.
3. A NÃO DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE RELACIONADA AOS CRIMES
HEDINDOS
Os crimes etiquetados como hediondos pela Lei n. 8.072/1990 atualmente são:
Art. 1o São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no DecretoLei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou
tentados: (Redação dada pela Lei nº 8.930, de 1994) (Vide Lei nº 7.210, de 1984)
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I – homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio,
ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2 o, incisos
I, II, III, IV, V, VI e VII); (Redação dada pela Lei nº 13.142, de 2015)
I-A – lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2 o) e lesão corporal
seguida de morte (art. 129, § 3o), quando praticadas contra autoridade ou agente
descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional
e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência
dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau,
em razão dessa condição; (Incluído pela Lei nº 13.142, de 2015)
II - latrocínio (art. 157, § 3o, in fine); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930,
de 1994)
IV - extorsão mediante sequestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lo, 2o e
3o); (Inciso incluído pela Lei nº 8.930, de 1994)
V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o); (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 2009)
VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); (Redação dada pela
Lei nº 12.015, de 2009)
VII - epidemia com resultado morte (art. 267, § 1o). (Inciso incluído pela Lei nº 8.930,
de 1994)
VII-B - falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1o, § 1o-A e § 1o-B, com a redação dada
pela Lei no 9.677, de 2 de julho de 1998). (Inciso incluído pela Lei nº 9.695, de 1998)
VIII - favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de
criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, caput, e §§ 1º e 2º). (Incluído
pela Lei nº 12.978, de 2014)

É possível verificar que o artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos já sofreu muitas
modificações e a consequente inclusão de diversos delitos.
Desde a própria criação da lei em estudo, em 1990, o simulacro da resolução da
criminalidade já se fazia presente. A justificativa do primeiro projeto de lei (n. 50/1990) aduz
que ele visa “a coibir uma das atividades delituosas nefastas e que cresce dia a dia em qualidade
e quantidade” (BRASIL, 1990), referindo-se à extorsão mediante sequestro.
O referido projeto de lei também fez menção ao sequestro, seguido de estupro, lesão
corporal grave ou morte como crime hediondo, inafiançável e insuscetível de graça ou anistia,
supostamente “nos termos do inciso XLIII do artigo 5º da CF/1988” (BRASIL, 1990).
Entretanto, o inciso constitucional mencionou apenas os crimes “os definidos como crimes
hediondos”, não trazendo nenhum tipo penal específico.
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Além disso, em face da gravidade do crime, limita drasticamente – quando não
coíbe – qualquer abrandamento da pena, que deve ser cumprida em regime
fechado, sem possibilidade de livramento condicional e sem remição, pelo
trabalho, da pena. A liberdade provisória, durante o processo, também não poderá
ser decretada em nenhuma hipótese, impedindo-se que o réu fuja para o eventual
desfrute da vantagem obtida pelo sequestro. Quanto à imprescritibilidade da
punibilidade do delito, justifica-se esta pelo permanente interesse, não só estatal, mas
da sociedade, na punição de tais crimes. O aumento da pena destina-se, como é
óbvio, a desestimular os eventuais criminosos. Além disso, o crime de sequestro
está frequentemente associado a outros, como tráfico de drogas. O limite de trinta
anos estabelecido pelo Código Penal acaba por funcionar como um estímulo aos
criminosos, pois atingido o limite de 30 anos, será indiferente o cometimento ou
não de outros crimes. (grifos nossos) (BRASIL, 1990)

Desse modo, é possível verificar que tal simulacro de resolução da criminalidade por
meio do etiquetamento de determinados delitos como hediondos parece estar na essência da
própria Lei n. 8.072/1990.
E isto continua ocorrendo também hodiernamente. A última alteração data de 27 de
outubro de 2017. A Lei n. 13.497/2017 alterou a redação do parágrafo único do artigo 1º da Lei
n. 8.072/1990 prevendo ser considerado crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito, conforme o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento1.
Novamente, a justificativa para o etiquetamento de mais um crime como hediondo foi a
solução mágica da criminalidade com base na determinação de suposta hediondez de
determinado delito. A justificativa do Projeto de Lei n. 230/2014 é: “Temos como justificação
para a presente proposta a avassaladora onda de criminalidade que vitima a sociedade brasileira,
atingindo patamares nunca antes experimentados no País” (BRASIL, 2014).

1

Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Artigo 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que
gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição
de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido
ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz;
III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar;
IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal
de identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança
ou adolescente; e
VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou
explosivo.
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Por conseguinte, seguindo a mesma lógica anterior, incluiu-se no rol da Lei de Crimes
Hediondos o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito esperando-se que,
com isso, houvesse uma imediata redução nos índices de criminalidade. Busca-se novas
soluções com base nos mesmos e questionáveis métodos.
A almejada diminuição de criminalidade é inocorrente, uma vez que os números
relacionados àquela parecem apenas crescer no Brasil. Isto é, prega-se uma solução que já se
mostrou inadequada e/ou insuficiente.
Segundo dados do INFOPEN (2017), em junho de 2016, a população prisional brasileira
ultrapassou, pela primeira vez na história, a marca de 700 mil pessoas privadas de liberdade,
representando um aumento de 707% em relação ao total registrado no início da década de 1990.
Aliás, foi na mesma década de 1990 que a Lei de Crimes Hediondos entrou em vigor, mas desde
então o número de pessoas privadas de liberdade agigantou-se.

Inclusive, a taxa de ocupação no sistema prisional brasileiro, em junho de 2016, já era
de 197,8% (INFOPEN, 2017), o que demonstra que não houve diminuição, em geral, na prática
de crimes ao longo dos anos e nem construção de novos presídios. De qualquer modo, o fato é
que nossa população carcerária aumenta em números assustadores e tornar as sanções referentes
a determinados delitos não traz os efeitos almejados.
Caso se considere os delitos praticados – e etiquetados como hediondos – os números
também não são animadores.
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Em relação ao crime de homicídio (artigo 121, § 2o, incisos I, II, III, IV, V, VI e VII,
Código Penal), previsto no inciso I do artigo 1º da Lei n. 8.072/1990, na década que vai de 1994
a 2000 o número total de deste crime registrados pelo estudo Mapa da Violência (2006) passou
de 32.603 para 48.374, o que representa um incremento de 48,4%, bem superior ao crescimento
da população, que foi de 16,5% nesse mesmo período.
Por sua vez, o estudo Atlas da Violência (2016) registrou que em 2014, pelo menos
59.627 pessoas sofreram homicídio no Brasil, o que elevou nossa taxa para 29,1 mortes por 100
mil habitantes.
Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde,
em 2014 houve 59.627 homicídios no Brasil – o que equivale a uma taxa de
homicídios por 100 mil habitantes de 29,1. Este é o maior número de homicídios já
registrado e consolida uma mudança no nível desse indicador, que se distancia do
patamar de 48 mil a 50 mil homicídios, ocorridos entre 2004 e 2007, e dos 50 a 53 mil
mortes, registradas entre 2008 a 2011. Para situarmos o problema, estas mortes
representam mais de 10% dos homicídios registrados no mundo e colocam o Brasil
como o país com o maior número absoluto de homicídios. Numa comparação com
uma lista de 154 países com dados disponíveis para 2012, o Brasil, com estes números
de 2014, estaria entre os 12 com maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes.
(ATLAS DA VIOLÊNCIA, 2016)

Consequentemente, e destacando somente o crime de homicídio, é possível
compreender que não houve diminuição na prática daquele delito. E o ritmo de crescimento
continua. Não por caso, de acordo com dados mais recentes do INFOPEN (2017), há 37.907
pessoas presas pela prática de homicídio qualificado.
Em relação à lesão corporal gravíssima (artigo 129, § 2o, Código Penal) presente no
inciso I-A do artigo 1º da Lei n. 8.072/1990, não é possível precisar com exatidão o número de
pessoas presas, uma vez que os dados do INFOPEN (2017) referem-se à lesão corporal em
geral.
Quanto ao latrocínio (artigo 157, § 3o, in fine, Código Penal) constante no inciso II do
artigo 1º da Lei n. 8.072/1990, verifica-se que há 15.912 pessoas presas (INFOPEN, 2017). Já
consoante o estudo Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016), apenas em 2015 foram
2.314 latrocínios.
No que tange à extorsão mediante sequestro (artigo 159, caput, e §§ lo, 2o e 3o, Código
Penal) constante no inciso IV do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos, há 1.904 pessoas presas.
Todavia, não é possível precisar com exatidão, baseando-se no INFOPEN (2017) quantas
pessoas estão presas por extorsão qualificada pela morte prevista no inciso III do artigo 1º da
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lei em comento. Não há números referentes à extorsão mediante sequestro no estudo Anuário
Brasileiro de Segurança Pública (2016).
Em relação ao crime de estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o, Código Penal), prevista no
inciso V do artigo 1º Lei n. 8.072/1990, há 11.609 pessoas presas. Ainda, existem 6.072 pessoas
presas por estupro de vulnerável (artigo 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, Código Penal),
constante no inciso VI do artigo 1º da Lei n. 8.072/1990. Não há dados específicos quanto ao
favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente
ou de vulnerável prevista no inciso VIII do artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos (INFOPEN,
2017).
Em 2015, de acordo com dados do estudo Anuário Brasileiro de Segurança Pública
(2016), houve 45.460 casos de estupro e 6.988 de tentativas de estupro. Tal estudo não traz as
estatísticas referentes ao estupro de vulnerável.
Não há dados referentes aos crimes de epidemia com resultado morte (artigo 1º, inciso
VII, Lei n. 8.072/1990) e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado
a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 1º, inciso VII-B, Lei n. 8.072/1990) no INFOPEN
(2017), o que leva mais uma vez ao questionamento das razões pelas quais tais tipos penais
estão incluídos no rol de crimes hediondos.
De todo modo, é possível perceber que não somente inexistiu diminuição na prática de
crimes – uma vez que a população carcerária brasileira já obteve o título de terceira maior do
mundo (INFOPEN, 2017) – como a prática de delitos considerados hediondos continua sendo
constante. Ou seja, um suposto agravamento de sanções não funcionou como empecilho para a
prática de crimes etiquetados como portadores de hediondez.
CONCLUSÃO
Um Estado Democrático de Direito deve primar pelo respeito à dignidade da pessoa
humana e aos demais princípios constitucionais. Seu jus puniendi não pode ser um direito
arbitrário e sem limites. Ao contrário, a estrutura do modelo estatal escolhido pelo Poder
Constituinte significa que o sistema penal tem como limite os direitos fundamentais dos
cidadãos.

126

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Entretanto, fundamentada no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, a Lei n.
8.072/1990 surgiu com ululante inspiração no Movimento da Lei e da Ordem e na Tolerância
Zero. Por meio da lei supracitada prometia-se impedir o aumento desmedido da criminalidade
por meio de uma legislação mais rígida, justamente porque a hediondez inerente a alguns tipos
penais os tornaria ainda mais graves frente à sociedade. Por conseguinte, dever-se-ia piorar suas
sanções, de modo que as mesmas fossem vistas como empecilhos à prática daqueles delitos.
Contudo, a Lei de Crimes Hediondos sequer definiu o que seriam os delitos que lhe dão
nome, havendo um tênue limite entre o que é um crime comum e o que é um crime hediondo,
pois a Lei n. 8.072/1990 não esclarece o que é capaz de suscitar a hediondez. Devido à ausência
desta essencial acepção, é possível notar que os tipos são incluídos à lei conforme interesses
políticos e midiáticos e clamores sociais. É importante salientar que a Constituição Federal de
1988 impôs ao legislador infraconstitucional o designo da definição de crimes hediondos e não
a escolha despótica de alguns tipos previstos na legislação penal.
Todavia, ainda hoje prega-se a solução mágica da criminalidade através do
etiquetamento de determinado crime como hediondo, tal como ocorreu recentemente com a Lei
n. 230/2014, prevendo ser considerado crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso restrito.
Tal prática mostrou-se insuficiente/inadequada pois, consoante dados de estudos tais
como o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017), o Atlas da
Violência (2016), o Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2016) e o Mapa da Violência
(2006), abordados no presente artigo, não se vislumbra a diminuição na prática dos delitos que
constam no rol dos crimes hediondos, apesar do constante acréscimo de tipos penais à Lei n.
8.072/1990.
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REFLEXÕES SOBRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO
NO INTERIOR DAS UNIDADES PRISIONAIS BRASILEIRAS, À LUZ
DO FILME DETENÇÃO
Mateus Policarpo Pittelli1
Nina Bara Zaghetto Ferreira2
Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a constitucionalidade da tipificação dos crimes
de resistência e desacato, previstos nos artigos 329 e 331 do Código Penal pátrio, respectivamente, com
ênfase na aplicação dos mesmos no interior das unidades prisionais brasileiras. Nesse sentido, será
questionado se há subjetividade na realização de juízos de valor quanto à concepção da legalidade dos
atos – descritos nos referidos artigos – praticados por parte dos agentes penitenciários. Para tanto, trazerse-á como objeto de análise reflexiva da realidade carcerária brasileira, o filme Detenção, produzido no
ano de 2010, do diretor Paul Scheuring, que, apesar de ser estrangeiro, retrata uma situação característica
nos presídios de Estados Democráticos de Direito, como o Brasil, qual seja: o abuso de autoridade e
submissão dos encarcerados a condições sub-humanas. Por fim, pretende-se discutir o contraste entre a
persecução penal em face das condutas supracitadas, em contrapartida ao silêncio referente a atos ilegais
praticados por funcionários públicos, que poderiam estar definidos nos termos da Lei Nº 4.898/1965
(Lei de Abuso de Autoridade).
Palavras chave: Resistência e desacato; Abuso de autoridade; Sistema carcerário; Cinema; Estado
democrático de direito.
Abstract: The main goal of this study is to analyze the constitutionality of crimes of resistance and
“Desacato”, provided by the Articles 329 and 331 of the Brazilian Penal Code, respectively, with
emphasis on the incidence of these crimes within Brazilian prisons. In this regard, it will be questioned
if there is subjectivity regarding the conception of legality of the acts - described in the mentioned
articles - practiced by the penitentiary agents. For this purpose, it will be brought as a reflective object
of the reality of the brazilian prison system, the movie “The Experiment", produced in the year 2010,
directed by Paul Scheuring, which, despite being a foreign production, portrays a characteristic situation
in the prisons of States under the rule of law, such as Brazil, namely: abuse of authority and submission
of prisoners to subhuman conditions. Finally, it is intended to discuss the contrast between the criminal
prosecution of the aforementioned conducts and the silence regarding illegal acts committed by public
officials, which could be defined according to Law No. 4,898 / 1965 (Law on Abuse of Authority).
Keywords: Resistance and desacato; Abuse of authority; Prison system; Movie theater; State under the
rule of law.

INTRODUÇÃO
O presente artigo foi elaborado visando a aprofundar a discussão sobre a
constitucionalidade dos crimes de Resistência e Desacato, plasmados nos artigos 329 e 331 do
Código Penal pátrio, respectivamente, sobretudo no interior das unidades prisionais. A escolha
do tema se deu devido à inquietação causada pela visita à Penitenciária José Edson Cavalieri,
em Juiz de Fora-MG, na qual foi possível identificar algumas das condições sub-humanas às
1
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quais os encarcerados são submetidos. Isso nos levou a questionar sobre a eficiência do sistema
penitenciário, mas o que potencializou essa inquietação foi o filme Detenção, o qual possui um
caráter denunciativo da realidade do sistema carcerário e nos trouxe a outras reflexões,
principalmente sobre a relação entre carcereiros e encarcerados – marcada, em sua grande
maioria, por violência física e psicológica, como se buscou demonstrar ao longo do estudo.
O referido filme tem como tema um experimento no qual indivíduos são selecionados
para ocupar os papéis de agentes penitenciários e presos no interior de uma unidade prisional
simulada, tendo como objetivo analisar o comportamento humano em um ambiente histórica e
estruturalmente marcado por relações de poder. Apesar de essa produção cinematográfica ser
estrangeira e retratar uma simulação, mostra-se representativa da influência que essas relações
de poder podem ter nos comportamentos intramuros dos indivíduos. Corroborando, desse
modo, para a formação e manutenção de um ambiente propício a práticas abusivas.
Nesse sentido, tem-se na escolha do filme o ponto de interseção entre o Direito e o
Cinema. Destaca-se, assim, a importância para o Direito da interação com outras áreas do
conhecimento, de forma a auxiliar seu aplicador na compreensão da sociedade em toda sua
complexidade.
Utiliza-se, para tanto, o método de observação da produção cinematográfica, associado
à pesquisa bibliográfica no tocante à história e à função do cinema, aos crimes tratados e dados
e estudos sobre a realidade carcerária brasileira, propondo-se refletir sobre a constitucionalidade
da aplicação dos crimes de Resistência e Desacato no interior das unidades prisionais em um
Estado Democrático de Direito.
1. DIREITO E CINEMA
Nós todos tememos a morte e questionamos nosso lugar no universo. O trabalho do
artista é não sucumbir ao desespero, mas encontrar um antídoto para o vazio da
existência (Filme Meia-Noite em Paris, produzido no ano de 2011)

O presente capítulo dedica-se a demonstrar as possíveis interseções entre as áreas de
conhecimento do Direito e Cinema, evidenciando como a segunda pode ser instrumento de
reflexão da sociedade também em seu âmbito jurídico e de suas respectivas práticas. Para isso,
inicia-se esta seção com a frase supracitada com o intuito de denotar que a arte, no caso em tela,
manifestada através do viés do cinema, apresenta como um de seus propósitos propiciar
132

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
respostas às ausências da vida. Isso pode ser transmudado para a abordagem tecida neste artigo,
ou seja, o trabalho do artista tem função denunciativa da realidade carcerária, problematizando
situações como a de abuso de poder, relações de poder, condições sub-humanas. Com isso, a
depender do receptor, a linguagem cinematográfica gera inquietações que, transformadas em
ações, são aptas a mudar a realidade, preenchendo vazios ou, em outras palavras, são aptas a
alterar a lógica que permeia as unidades prisionais, a saber, a de reificação do preso.
Nesse sentido, faz-se necessário explicitar que o cinema, tido como objeto cultural,
durante o decorrer do tempo, apresentou funções distintas. Inicialmente, no contexto de
desenvolvimento da massa de proletariado, era visto sob a ótica de mera curiosidade; passou
pelo estágio de ser tido exclusivamente como ferramenta científica para, por fim, ser analisado
também como elemento reflexivo da vida política e social. Sobre essa sua última utilização,
cita-se René Gardies (2011):
“O cinema, seja qual for a sua forma levanta muitas vezes questões contemporâneas
e até tenta testemunhar directamente, sobretudo nos períodos de crise: primeiro para
informar e cada vez mais frequentemente para conservar a memória visual e sonora
dos acontecimentos. Em certos casos específicos, podemos até pedir ao cinema que
desempenhe um papel social ou político e conferindo-lhe uma eficácia propagantista
ou militante.” (GARDIES, 2011)

Dessa forma, na contemporaneidade, o cinema, em determinados casos, como o do
filme Detenção, apresenta-se como uma (re)leitura da realidade, configurando-se, nas palavras
de J. Dudley Andrew (2002) “como instrumento único e valioso de conhecimento, percepção
e, finalmente, ação.”
Ademais, a linguagem cinematográfica atribui significantes e significados às imagens,
isto é, o receptor, ao assistir um filme, é permeado por uma visão sociológica, política,
psicológica a respeito do que está sendo retratado. Destarte, o receptor recebe uma mensagem
enunciada com diversos signos que, a depender, podem se coadunar com a sua percepção e
interpretação. Nessa esteira, embora a ideia de uma ciência neutra da comunicação possa ser
atraente, cabe a pontuação de J, Dudley Andrew (2002): “[...] não existe uma ciência neutra e
de que toda análise de sistemas de significação precisa invocar implicitamente os sistemas
sociais e psicológicos dentro dos quais funcionam os signos. ”.
Tendo em vista o exposto, a escolha de um filme para ser o objeto reflexivo da situação
carcerária no Brasil deveu-se ao caráter político, social, denunciativo que o cinema pode
assumir. Pensar a realidade através de lentes diferentes, como as cinematográficas, é uma forma
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de tentar despertar as pessoas para situações vivenciadas dia a dia. Outrossim, a exibição de
imagens, muitas vezes, não acessíveis, mas retratadas na tela, é o primeiro passo para tocar o
espectador. Com relação ao último vocábulo, faz-se interessante pontuar que o intuito, portanto,
do uso de um filme é tornar o espectador em expectador, ou seja, aquele que apenas recebe a
mensagem, que assiste um fato, em um sujeito que está na expectativa, que quer experimentar,
torna-se indivíduo ativo no que está sendo apresentado.
O filme Detenção, apesar de apresentar um experimento fictício, representa a realidade
das unidades prisionais, caracterizadas, precipuamente, por condições extremamente
degradantes às quais os presos são submetidos. E, mesmo sendo uma produção estrangeira, em
uma comparação com a visita de campo efetuada e com estudos que posteriormente serão
explicitados, observa-se uma consonância entre os presídios brasileiros e o aludido no filme.
Nesse sentido, optar-se pelo filme Detenção foi em razão de, justamente, ele provocar a
sensação de que nós, enquanto cidadãos e aplicadores do Direito, devemos ser expectadores.
2. NARRATIVA DO FILME DETENÇÃO
O filme Detenção, produzido no ano de 2010 e dirigido por Paul Scheuring, trata-se
de uma releitura de um estudo comportamental conduzido em Stanford, nos Estados Unidos,
na década de 70. Desde suas primeiras cenas, o filme busca evidenciar um caráter violento da
natureza, apresentando grupos de animais caçando, até chegar a cenas de guerra. O intuito desta
representação é demonstrar que as relações de poder são inerentes à condição natural, não
apenas humana. Liderado pelo Doutor Philip Zimbardo, o estudo selecionou candidatos, através
da promessa de pagamento da quantia de US$1.000,00 ao dia, para um experimento de quatorze
dias. A escolha dos candidatos deu-se por uma série de testes psicológicos que visavam a
selecionar indivíduos com características específicas para cada um dos grupos participantes do
experimento.
Os objetos de estudo, divididos entre carcereiros e prisioneiros, foram inseridos em
um contexto de fortes relações de poder, simulando uma unidade prisional. Aos que foram
designados a função de guarda, foi entregue também uma lista de regras às quais deveriam se
ater. As regras eram: 1. Os prisioneiros devem comer três refeições diárias e toda a comida do
prato precisa ser consumida; 2. Os prisioneiros têm direito a trinta minutos por dia de recreação;
3. Os prisioneiros só devem estar em áreas designadas aos prisioneiros; 4. Os prisioneiros só
devem falar com os guardas quando os mesmos falarem com eles; 5. Os prisioneiros não devem
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tocar nos guardas em nenhuma circunstância. Para que se assegurem do cumprimento dessas
regras, foi incentivado aos guardas agir coercitivamente sobre os demais. Caso alguma regra
fosse descumprida, o grupo teria trinta minutos para tomar uma medida proporcional à infração,
mas sem uso de violência, o que encerraria o experimento. A implementação de tais regras,
embora pareça simples, simboliza algo muito maior, uma forma de controle que reafirma a
subordinação dos presos aos carcereiros a todo momento, evidenciando ainda mais as relações
de poder existentes naquele sistema. Relações estas que, como será tratado posteriormente,
criam um ambiente propenso para o desenvolvimento de desvios de personalidade e abuso de
poder.
No decorrer do experimento, a cada vez que alguma regra era infringida, as relações
de poder e controle entre os grupos tornavam-se gradativamente mais precárias, levando as
medidas para coibi-las a serem cada vez mais desproporcionais. A experiência chega ao fim no
sexto dia, momento no qual nem a violência, o assédio moral ou o abuso de poder que vinham
sendo empregados foram capazes de manter o status quo daqueles que acreditavam deter um
poder real – confundindo o experimento com a realidade. É importante ressaltar que, do
momento em que o poder foi concedido aos guardas, eles adquiriram posturas contrárias aos
valores que previamente defendiam, adotando certos padrões de comportamento análogos à
função que ora desempenhavam.
3. SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO
Explicadas as razões que motivaram a utilização do referido filme como objeto de
análise e, além disso, como objeto capaz de dialogar com a realidade carcerária brasileira, cabe
agora explicitar as condições destas. Para isso, será necessário um exame mais profundo acerca
da origem desta realidade, para que se possa chegar ao questionamento sobre a Lei de Abuso
de Autoridade e sobre a constitucionalidade dos tipos de Resistência e Desacato.
Destarte, é possível associar a origem da prisão ao capitalismo, nas palavras de Vera
Malaguti Batista (2016):
“A constituição da prisão como pena, com arquitetura e funcionamento análogo ao da
fábrica, surge naquela conjuntura impondo uma nova maneira de punir, não menos
mas com mais eficiência: vigiar e punir, articulando o disciplinamento do corpo do
homem ao disciplinamento do homem-espécie, população, a ser gerida pela
biopolítica, alavanca da decolagem econômica do Ocidente.” (BATISTA, 2016)
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Este contexto de constituição da prisão como pena, criou um ambiente fértil para as
manifestações das relações de poder no psicológico dos indivíduos nela inseridos, como será
tratado na sequência do presente trabalho.
3.1 Comportamentos extramuros e intramuros
Tendo como base a descrição do filme Detenção explicitada anteriormente, esta seção
tem como objetivo analisar o comportamento dos carcereiros e encarcerados em um sistema
prisional. Esse sistema constitui-se como social, já que se estabelece uma relação entre os
sujeitos partícipes, pertencentes a determinado grupo – com características próprias da condição
que ocupam nas prisões – formando-se uma comunidade prisional. Nas palavras de Augusto
Thompson (2002):
“Essa coexistência grupal, como é óbvio, teria de dar origem a um sistema social. Não
se subordinaria este, porém, à ordem decretada pelas autoridades, mas como é comum,
desenvolveria um regime interno próprio, informal, resultante da interação concreta
dos homens, diante dos problemas postos pelo ambiente particular em que se viram
envolvidos.” (TOMPSON, 2002)

Dessa forma, observa-se que dentro das prisões, ambiente marcado por características
próprias, como a privação de liberdade, condições precárias, os sujeitos adotam
comportamentos reativos, ou seja, frente ao poder, a condições subumanas, os indivíduos unemse, assumem comportamentos grupais3.
Nesse sentido, segundo expressão cunhada por Donald Clemmer, o processo pelo qual
o sujeito incorpora os costumes e os hábitos da penitenciária, em maior ou menor intensidade,
é denominado prisionização. O que se nota, portanto, é o provável descompasso entre atitudes
empregadas na sociedade livre e as desenvolvidas no ambiente prisional. Vale pontuar que a
prisionização reverbera em todas as pessoas envolvidas nesse sistema, isto é, os efeitos desse
processo são observados tanto em encarcerados quanto em carcereiros. Com relação a esses
últimos:

Como característica marcante do sistema prisional social, Augusto Thompson, em seu livro “A Questão
Penitenciária”, data de publicação de 2002, p. 22, enuncia: “A característica mais marcante da penitenciária como
um sistema social, é que ela representa uma tentativa para a criação e manutenção de um grupamento humano
submetido a um regime de controle total, ou quase total. As regulações minuciosas, estendendo-se a toda a área da
vida individual, a vigilância constante, a concentração de poder nas mãos de uns poucos, o abismo entre os que
mandam e os que obedecem, a impossibilidade de simbiose de posições entre os membros das duas classes – tudo
concorre para identificar o regime prisional como um regime totalitário.” Tal citação, destarte, corrobora a hipótese
de que, dentro das unidades prisionais – perpassam-se relações e jogos de poder – os sujeitos, a depender da
posição que ocupam, adotam comportamentos do grupo a qual pertencem.
3
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“De qualquer maneira, julgo curial acentuar que os carcereiros também sofrem os
efeitos de prisionização, no sentido de abandonar os padrões que observam na vida
extramuros, para – pelo menos enquanto estão intramuros – adotar os valores aqui
vigorantes.” (TOMPSON, 2002)

Como forma de elucidar este processo, recorre-se ao retratado no filme Detenção a
respeito do personagem Barris, representado por Forest Whitaker. Na seleção dos indivíduos
que iriam compor o experimento, uma das etapas foi a realização de entrevistas, nas quais eram
indagadas questões relativas às crenças e aos valores deles. Barris, quando questionado, afirma
que era devoto, partícipe de vários grupos de igreja e imbuído por valores religiosos cristãos.
Entretanto, a partir do momento em que é escolhido para ocupar a posição de guarda, assume o
cargo de líder dos carcereiros e dá início a uma série de atos de violência física, psicológica e
emocional, submetendo os prisioneiros a circunstâncias vexatórias e de tortura. Assim, é
demonstrado o paradoxo entre o dito no momento da entrevista e o que, de fato, tal sujeito
executou dentro de uma fictícia unidade prisional. Salienta-se, ainda, que mesmo sendo uma
experiência, uma ficção, os personagens incorporam, internalizam os papéis atribuídos,
evidenciando-se que os efeitos prisionais são para além da privação do direito de liberdade,
influindo na personalidade, nas ações, nos pensamentos da pessoa enquanto indivíduo bem
como enquanto ser social.
3.2 Relações de Poder
Poder. Trata-se de uma pequena palavra, mas definir propriamente seu significado e
sua origem é uma tarefa complexa. Para os fins deste artigo, adotaremos poder como “a
possibilidade efetiva de impor determinada ordem ou pensamento, mesmo que contra a vontade
ou concordância do outro”4. Dito isto, cabe agora adentrar no ponto principal do poder que se
faz relevante ao artigo, as relações de poder.
As relações de poder afetam a todos inseridos em um campo social, já que são inerentes
a estes. Uma unidade prisional, como já dito neste artigo, constitui um sistema social no qual
estas relações não são apenas presentes, mas potencializadas. A todo momento os papéis são
reafirmados, começando pela admissão do indivíduo nessas.
Ao dar entrada em uma instituição total, o indivíduo é despido de sua aparência usual.
Ele é identificado, numerado, fotografado, tiram suas impressões digitais, lhes são atribuídas

4

Conceito definido no artigo Detenção: As Relações de Poder entre encarcerados e carcereiros a partir dos estudos
de Goffman e Foucault, p. 58.
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roupas da própria instituição, ou seja, um verdadeiro processo de despersonalização ocorre
depois de sua admissão. Um indivíduo não é mais um indivíduo; ele passa a ser uma
engrenagem no sistema da instituição, e a obedecer a todas as regras da mesma; caso não o faça,
será "reeducado" pelos próprios companheiros ou pela equipe dirigente. É como se lhe tirassem
as próprias memórias e as substituíssem por memórias da própria instituição que visam à
padronização dos sujeitos. (FACEIRA; HILDENBRAND; SANT’ANNA, 2014).
Isto faz parte de um processo de quebra do indivíduo, no qual é reiterada sua posição
de inferioridade e de dominado. Segundo Elías Neuman (2006), professor de victmologia na
Faculdade de Direito na Universidade de Buenos Aires, Argentina, o indivíduo se quebra
quando o transformam em uma cifra, que interessa apenas administrativamente. Aduz ainda,
que essa quebra se dá através do abuso de poder, “cuando intencionalmente se ordenan medidas
con el fin de quebrantar el siquismo, la moral y por fin la identidad del individuo” (NEUMAN,
2006)
Simultâneo à quebra do encarcerado, tem-se a mudança no comportamento do
carcereiro intramuros. Este, embebido pelo poder atribuído à sua função, passa a praticar atos,
até ilegais, de forma a confirmar sua posição de superioridade. Neuman (2006) traz também no
capítulo El abuso de poder en las carceles latino-americanas, que é muito comum agentes
penitenciários, em geral, terem uma mentalidade retributiva, aplicando diariamente medidas de
caráter vingativo.
Com relação ao filme escolhido como objeto reflexivo da realidade carcerária
brasileira, fica clara que estas relações de poder se dão não apenas entre os carcereiros e
encarcerados, mas dentre indivíduos do mesmo grupo, ainda que não houvesse hierarquia entre
eles. O personagem Barris – que, como já dito, participava de grupos de igreja e defendia seus
valores – após ser selecionado para a posição de guarda, sente os efeitos do poder atribuído
gradativamente. Barris se torna rapidamente o líder dos agentes penitenciários e, uma vez nesta
posição, reitera sua soberania sobre os presos e sobre os outros guardas, utilizando inicialmente
de artifícios de tortura psicológica, até chegar ao ponto da violência física propriamente dita –
a qual, teoricamente, era vedada ao experimento.
3.3 Análise dos tipos de resistência e desacato
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N

este item serão avaliados os elementos constitutivos dos crimes de Resistência e

Desacato, previstos nos artigos 329 e 331, do Código Penal pátrio, respectivamente,
procurando-se compreender a constitucionalidade deles dentro de um Estado Democrático de
Direito. Ambos os tipos se caracterizam por serem contra a Administração Pública, possuindo,
pois, como bem jurídico, nas palavras de Luiz Régis Prado (2015), o normal funcionamento da
Administração Pública, resguardando a autoridade estatal e o prestígio da função pública.
Assim, nota-se que são crimes praticados por um particular em oposição a um funcionário
público – crimes extraneus.
O presente trabalho propõe-se, dessa forma, a refletir a respeito desses dispositivos
quando aplicados dentro das unidades prisionais brasileiras, em que os sujeitos ativos serão
figurados pelos presos e os sujeitos passivos, pelos agentes penitenciários – funcionários
públicos em razão da definição expressa do artigo 327 do Código Penal brasileiro. Para tanto,
começa-se a analisar o crime de desacato que enuncia: “Art. 331: Desacatar funcionário público
no exercício da função ou em razão dela [...]”. O verbo nuclear desse tipo é desacatar que:
“[...] a conduta incriminada é desacatar, que expressa a ação de afrontar, menoscabar,
desprezar, humilhar. No sentido do texto, representa a conduta do agente direcionada
a funcionário público com o propósito de ofendê-lo, humilhá-lo, atentando contra o
prestígio da função pública, e que pode se manifestar através de palavrões, gritos, vias
de fato, agressões, gestos obscenos, vaias, ruídos, ameaças, empurrões, etc. Importa
agregar que, na realidade, o desacato reveste-se de característica similar ao delito de
injúria, diferenciando-se deste quanto ao sujeito passivo.” (PRADO, 2015)

Da definição expressa por Luiz Régis Prado, infere-se que o crime de desacato propicia
uma maior proteção aos funcionários públicos em detrimento do particular, o que fere
manifestamente a concepção de um Estado democrático e o princípio constitucional da
igualdade. Em outras palavras, o crime de desacato consagra a preponderância do Estado frente
ao indivíduo. Nesse sentido, recorre-se ao Pacto de São José da Costa Risca, que em seu art. 13
dispõe a respeito da liberdade de pensamento e de expressão:
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma
impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 3. Não se pode
restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o abuso de
controles oficiais ou particulares de papel de imprensa, de freqüências radioelétricas
ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer
outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de idéias e opiniões.

Diante das previsões do referido pacto, faz-se duas pontuações, a saber, sobre o aspecto
jurídico formal e sobre o aspecto jurídico material. O Brasil, como país signatário, o
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recepcionou de acordo com o art. 5º, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, como o pacto é um
tratado internacional relativo a direitos humanos, equivale-se a emenda constitucional. Ora,
nota-se que as disposições do referido acordo prezam pelo direito de expressão e pela liberdade
pensamento, dentro do qual, o tipo do desacato representa um óbice. Diante de um conflito
aparente de normas, conforme Bobbio (2006), prevalece a norma hierarquicamente superior,
no caso, qual seja, o Pacto São José da Costa Rica. Assim, através de uma análise formal, já há
indícios da inconstitucionalidade do desacato.
Outrossim, sob uma perspectiva material, principiológica, admitir o crime de desacato
é, camufladamente, silenciar as opiniões contrárias a posição do Estado, violando a liberdade
de expressão (art. 5º, IX, da Constituição Federal de 1988) e de pensamento (art. 5º, IV, da
Constituição Federal de 1988). Assim, tipificar o desacato possibilita que qualquer indivíduo
que se expresse contrariamente ao governo e suas respectivas políticas, possa ser enquadrado
nesse tipo, o que vai de encontro a um Estado Democrático de Direito. Tal assertiva pode ser
comprovada por meio do filme Detenção, no qual, em diversas cenas – protagonizadas,
precipuamente, por Travis (preso) e Barris (agente penitenciário) –, quando os encarcerados
propunham soluções diversas das impostas pelos carcereiros, expressando opiniões contrárias
a dos fictícios funcionários públicos, aqueles eram submetidos a castigos. Transpondo a
realidade do filme para a brasileira, nas unidades prisionais, poder-se-ia afirmar, portanto, que
os presos seriam enquadrados no crime de desacato.
Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no RECURSO ESPECIAL Nº
1.640.084 - SP (2016/0032106-0), em controle difuso de constitucionalidade, declarou
inconstitucional o crime plasmado no art. 331 do Código Penal. Segundo o Ministro Relator do
caso:
“Ademais, a punição do uso de linguagem e atitudes ofensivas contra agentes estatais
é medida capaz de fazer com que as pessoas se abstenham de usufruir do direito à
liberdade de expressão, por temor de sanções penais, sendo esta uma das razões pelas
quais a CIDH estabeleceu a recomendação de que os países aderentes ao Pacto de São
José abolissem suas respectivas leis de desacato.” (DANTAS, 2016)

Dessa forma, apesar de a decisão do STJ não tornar o desacato atípico, ela já demonstra
a posição do Tribunal quanto a condutas antidemocráticas, o que constitui primeiro passo para
tal tipo ser declarado inconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro.
Neste momento, depois de analisado o crime de desacato, far-se-á um exame quanto
ao crime de resistência, que diz: “Art. 329: Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
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ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio
[...]”. Pela redação do tipo, depreende-se que a expressão “ato legal” constitui elemento
normativo. O conceito de legalidade deve ser interpretado não só a partir de uma perspectiva
formal, mas também avaliado em sentido material. Em outras palavras, não basta que o ato seja
executado por funcionário público competente, esse tem que dispor de meios legais para tal.
Nesse sentido, quanto a concepção de legalidade, apresentam-se três correntes. A
primeira, desenvolvida na época do absolutismo, pregava a presunção de legalidade nos atos
praticados por funcionários públicos, não se podendo, assim, alegar nenhum direito de
resistência. A segunda corrente, de caráter liberal, presente no Século das Luzes foi calcada no
art. 11 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1793: “Todo ato exercido contra
um homem fora dos casos e sem as formas que a Lei determina é arbitrário e tirânico; aquele
contra quem se quer exercer pela violência tem o direito de rechaçá-lo pela força”. Segundo
Rogério Greco (2012): “os revolucionários diziam que, mais do que um direito de resistência,
os cidadãos tinham um verdadeiro dever de resistência, pois que todos tinham a missão de
esmagar a tirania do poder.” Nesse cenário, surge uma terceira corrente, denominada de eclética
ou mista, adotada pelo Código Penal brasileiro de 1940, que enuncia a possibilidade do direito
de resistência, todavia, esse só poderá ser exercido frente a um ato manifestamente ilegal.
Tendo em vista o apresentado nesta seção, indaga-se se, no dia a dia das unidades
prisionais, os atos executados por agentes penitenciários constituem-se dentro do conceito de
legalidade ora apresentado. Para tanto, emprega-se o método comparativo, trazendo de um lado
estudos e relatórios realizados por diversos órgãos, contrapostos ao Manual do Agente
Penitenciário. Desde já, ressalta-se que não devem ser feitas generalizações quanto à ética e
conduta dos personagens envolvidos neste sistema.
Destarte, o manual traz o “Perfil do Agente Penitenciário”, no qual é ressaltado que as
atitudes tomadas pelos agentes devem ser realizadas em um espírito de legalidade e ética. Ainda
neste item, o próprio documento estabelece que os profissionais da área devem reconhecer as
contradições inerentes à própria função e atribui-lhes um papel de ordenador social, mas será
mesmo que esta função vem sendo cumprida? “Os presos podem ser extorquidos, ameaçados
ou sofrer qualquer outro tipo de violência. Contudo, é bastante possível que nada seja
devidamente comprovado, investigado ou averiguado” – diz o relatório divulgado pelo
Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) sobre o Presídio Central de
Porto Alegre.
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Em seguida, o manual intitula atitudes e condutas profissionais necessárias ao agente
penitenciário, entre elas a honestidade, responsabilidade e disciplina, mas o que chama atenção
são os itens 08 e 09, equilíbrio emocional e autoridade, respectivamente. Ora, como explicitado
na narrativa do filme e quando foram retratadas as relações de poder, o segundo tende a causar
um certo grau de instabilidade no primeiro. Prova disso é a declaração de Valdirene
Daufemback, ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) ao canal BBC em
2012: “Há abuso de poder e muitos castigos desproporcionais. Já soubemos de presos que por
terem levantado a cabeça – quando deveriam estar com ela abaixada – perderam o direito de
visita por 30 dias”.
Na sequência do código de conduta são atribuídos os deveres dos agentes. Dentre estes
estão dispostos no item 2 o dever de zelar pela integridade física e moral de presos e, no item
5, o dever de “relatar e repassar claramente as ocorrências do plantão [...]”, o que não acontece
também na realidade, como é possível deduzir ao ler o Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias e da fala do Juiz do Conselho Nacional de Justiça Luciano Losekann – referindose a casos de maus-tratos e tortura no interior das unidade prisionais – respectivamente: “A
situação de encarceramento [..] traz inúmeros riscos aos direitos das pessoas encarceradas, com
grande destaque para o direito à vida.” e “Muitas denúncias não vêm à tona, não chegam a
juízes e promotores. Quando eles ficam sabendo já passou muito tempo e é difícil obter provas”.
Por fim, faz-se relevante trazer a fala de Lúcio Costa, perito do MNPCT, “Essas pessoas são
submetidas a muitas formas cruéis de castigo. O uso de spray de pimenta e cassetetes é uma
prática constituída em grande parte das unidades de privação de liberdade”5.
Finalizadas as comparações, considera-se importante trazer também mais dados acerca
da situação carcerária nacional e, para tanto, utiliza-se os dados publicados pelo Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) de dezembro de 2014. O levantamento
traz informações relevantes sobre a realidade das unidades prisionais, como o problema da
superlotação. A população prisional, à época, era de 622.202 pessoas, ao passo que o número
de vagas era de 371.884, ou seja, há um déficit de 250.318 vagas. A superlotação, cominada
com as deficiências estruturais constatadas no mesmo documento, cria um ambiente de difícil
habitação e embora a Lei de Execução Penal (LEP), em seu artigo 3º, estabeleça que serão

5

Em visita de campo à Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora, foi notória a posse dos itens descritos
pelo perito. Ao passarmos pelo Grupo de Intervenção Rápida (G.I.R.), foi possível perceber que estes estavam
munidos de diferentes tipos de escudos, armas, munições.
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assegurados ao condenado todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, o referido
levantamento revela um problema ainda maior:
“[...] outras prioridades da política pública impedem que se invistam os recursos
compatíveis com aqueles que seriam necessários para garantias desses direitos. A
situação da prisão está associada historicamente, a doenças como Aids e tuberculose,
à violação do direito à integridade física, e mesmo à violação do direito à vida [...]”

Isto quer dizer que a negligência demonstrada com as unidades prisionais coloca os
indivíduos em risco de contrair doenças graves, sendo a chance de um detento contrair
tuberculose 28 vezes maior que o da população em liberdade, segundo o Portal da Saúde. Mas
mais que isso, a taxa de mortalidade chega ao ponto ser de três vezes maior por 100 mil
habitantes na prisão que na população em geral, o que pode nos levar a questionar se realmente
estamos em um Estado Democrático de Direito.
Desse modo, diante dos dados apresentados, afirma-se que, dentro das unidades
prisionais brasileiras, o direito de resistência do preso é suprido. Na verdade, tendo em vista às
correntes citadas a respeito da concepção de legalidade dos atos executados por funcionários
públicos, o que se observa é a adoção da elaborada no período do absolutismo, uma vez que se
presume a legalidade dos atos provindos de agentes penitenciários. Decorre disso, assim, que
mesmo frente a atos ilegais praticados por carcereiros, quando os encarcerados reagem, podem
ser enquadrados no crime de resistência.
Ademais, conforme os dados ora explicitados, nas prisões, marcadas pelo abuso de
poder e por condições sub-humanas, questiona-se qual é o liame entre o animus de opor-se à
execução de ato legal e o comportamento reativo do encarcerado. Tal problematização pode ser
ilustrada por meio do filme Detenção. Diante de inúmeras violações aos presos, como o ato de
urinar em Travis, de raspar o cabelo do mesmo, de afogá-lo em uma privada, quando Travis se
opõe a alguma imposição dos carcereiros, poderia ser enquadrado, segundo a legislação pátria
no tipo da resistência? Destarte, o que se intui demonstrar é que, tendo em vista o subjetivismo
quanto à concepção de legalidade, não se pode alegar, neste cenário, a prática do crime de
resistência por parte dos presos. Caso essa persecução penal ocorra, evidencia-se o caráter
autoritário e arbitrário do Direito Penal – no qual o ius puniendi é empregado como forma de
anular a pessoa do preso – não se zelando pelas garantias fundamentais dos indivíduos, caras a
um Estado Democrático de Direito.
3.4 Abuso de autoridade dentro das unidades prisionais
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Tendo em vista o objeto reflexivo deste trabalho – o filme Detenção – e os dados já
apresentados na seção anterior, para discutir a problemática do abuso de autoridade, reitera-se
a declaração de Valdirene Daufemback, ouvidora do Departamento Penitenciário Nacional
(Depen) ao canal BBC em 2012: “Há abuso de poder e muitos castigos desproporcionais. Já
soubemos de presos que por terem levantado a cabeça – quando deveriam estar com ela
abaixada – perderam o direito de visita por 30 dias”; e a fala do Juiz do Conselho Nacional de
Justiça Luciano Losekann: “Muitas denúncias não vêm à tona, não chegam a juízes e
promotores. Quando eles ficam sabendo já passou muito tempo e é difícil obter provas”.
Assim, é evidenciada a dificuldade da persecução penal da conduta dos agentes
penitenciários na Lei 4.898/65, relativa ao abuso de autoridade. De acordo com o art. 3 º da
referida lei: “Constitui abuso de autoridade qualquer atentado: d) à liberdade de consciência e
de crença; i) à incolumidade física do indivíduo”. No mesmo sentido, dispõe o art. 4 º:
Constitui também abuso de autoridade: a) ordenar ou executar medida privativa da
liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder; b) submeter
pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em
lei; h) o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. (BRASIL, 1965)

Como pode-se notar, a lei é datada de 1965, período da ditadura militar no Brasil, no
qual os atos abusivos praticados por autoridade eram revestidos de legalidade. Mesmo diante
dessa pontuação e de um possível argumento alegando o anacronismo da lei, pela leitura dos
artigos

supracitados,

depreende-se

salvaguardas

ao

particular

e

a

consequente

responsabilização, no caso das unidades prisionais, dos agentes penitenciários por atos de abuso
de poder cometidos frente aos presos. Observa-se, assim, que o ponto central da discussão é a
ineficácia da aplicação dessa lei para o enquadramento de tais condutas abusivas. E, isso
decorre, precipuamente, do fato de em um ambiente permeado por relações de poder, os
dominantes exercerem significativo controle social, sendo suas condutas ora omitidas, ora
maquiadas.
Vale salientar que, no presente trabalho, não se está defendendo, quanto ao
enquadramento das condutas dos agentes penitenciários na lei de abuso de autoridade, a
perspectiva punitivista do Direito Penal. Na verdade, pretende-se demonstrar que em um Estado
Democrático de Direito, o Direito Penal deve fundar-se em bases racionais e, por conseguinte,
assegurar garantias fundamentais aos presos. Tendo em vista que, nas palavras de Vera
Malaguti “milhões de latino-americanos apodrecem em prisões abaixo de todos os padrões de
144

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
dignidade”, deve-se coibir as práticas de abuso de poder, que constituem agravante para
situação do preso dentro dos cárceres.
El abuso de poder, tal cual ocurre en el mundo carcelario, prodrá tener el sentido de
omisón de hacer. De hacer algo para que cambien las cosas, pero mucho más
concretamente se manifesta por la agresión, los tratos violentos y degradantes y la
tortura continua sobre estos seres humanos. (NEUMAN, 2006)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O filme Detenção propicia significativas reflexões acerca do sistema penitenciário
brasileiro. Tomando esse filme como objeto reflexivo, foi possível problematizar sobre a
tipificação dos crimes de resistência e desacato dentro das unidades prisionais.
Tendo em vista o ambiente prisional, marcado por condições sub-humanas, por
reiteradas práticas caracterizadas por abuso de autoridade, mostrou-se que o elemento
normativo do tipo de resistência, a saber, “ato legal” pode ser interpretado conforme três
correntes distintas. Nesse sentido, o Código Penal pátrio de 1940 adotou a teoria eclética, que
enuncia a possibilidade do direito de resistência para atos manifestamente ilegais. Entretanto,
pela análise do filme e pelos dados ora demonstrados, concluiu-se que, dentro das unidades
prisionais, vigora a teoria elaborada no período absolutista, a qual ditava a presunção de
legalidade de todos os atos provindos de funcionários públicos. Assim, não há possibilidade de
os presos resistirem a atos abusivos praticados por agentes penitenciários e, quando o fazem,
são enquadrados no tipo de resistência, mesmo nos casos em que os atos dessas autoridades são
permeados de ilegalidade.
Ademais, observou-se que o tipo do desacato deve ser analisado tanto em uma
perspectiva jurídico formal, quanto em uma perspectiva jurídico material. Na primeira,
vislumbrou-se que o Pacto de São José da Costa Rica, tratado internacional sobre Direitos
Humanos, foi recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, de acordo com o art. 5º, § 3º,
da Constituição Federal, como emenda constitucional. Assim, tendo em vista o conteúdo
divergente enunciado por esse pacto e o crime de desacato, deve-se prevalecer o primeiro.
Outrossim, sob o viés jurídico material, constatou-se que o desacato pode ser empregado como
ferramenta para silenciar opiniões distintas a do Estado, o que vai de encontro aos valores
plasmados na constituição, tais como a liberdade de expressão (art. 5º, IX, da Constituição
Federal de 1988) e de pensamento (art. 5º, IV, da Constituição Federal de 1988).
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Tendo em vista as pontuações ora explicitadas, concluiu-se pela inconstitucionalidade
da tipificação dos crimes de resistência e desacato dentro das unidades prisionais. De acordo
com Thompson (2002), quando os carcereiros imergem no sistema carcerário, adotam
comportamentos estruturais, que influem diretamente em seus respectivos valores. Dessa
forma, passam a admitir práticas desumanas, de modo a reafirmar sua posição de autoridade,
valendo-se de punições corporais como ferramenta de sustentação da ordem. Nesse sentido os
tipos de resistência e desacato funcionam como instrumentos para submeter os presos a tais
práticas, uma vez que, se manifestam-se, podem ser enquadrados nesses delitos. Portanto, como
são instrumentos de perpetuação de práticas abusivas, afirma-se pela inconstitucionalidade
deles.
No presente trabalho, tentou-se demonstrar também a importância de o Direito
dialogar com outras áreas de conhecimento como o Cinema, a fim de repensar sua própria
estrutura, que, como notado, é marcada pelo poder e pela dominação. Assim através de uma
visão multidisciplinar, é possível pensar os fatos regulados pelo Direito, para além das letras de
lei. Através deste artigo, buscou-se, mesmo que em poucas páginas, despertar a atenção dos
leitores para o sistema penitenciário brasileiro. Associado a linguagem cinematográfica, este
artigo visou a contribuir para que não só os aplicadores de direito, mas também os membros da
sociedade se tornem expectadores da situação carcerária no Brasil.
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LEI ANTITERRORISMO E SUA CONSTITUCIONALIDADE
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Resumo: O presente estudo propõe refletir sobre a Lei Antiterrorismo, nomeação atribuída à lei
13.260/2016, que disciplina o crime de terrorismo, em consonância com o disposto no inciso XLIII do
artigo 5º da Constituição Federal, e aborda, dentre outros aspectos, questões processuais, investigatórias
pertinentes ao tema, bem como estabelece nova definição para o conceito de organização terrorista.
Além de revisitar tais aspectos do referido diploma, procurar-se-á, ao longo deste trabalho, discutir
aspectos polêmicos acerca da tipificação do terrorismo no Brasil, bem como as formas de punição
previstas para crimes dessa natureza. Para cumprir tal desiderato, serão trazidas reflexões no sentido de
que, ao ceder às pressões externas e aos apelos punitivistas, o legislativo inobserva parâmetros
constitucionais e internacionais a respeito do tema e, consequentemente, abre espaço para interpretações
e encaminhamentos desacertados, que podem determinar cerceamento de liberdades e direitos
individuais, situações essas incompatíveis com o Estado Democrático de Direito. Tendo em vista o
embasamento das ideias aqui propostas, fez-se uso de pesquisas em fontes bibliográficas, as quais
ampararam não só a compreensão acerca do tema, mas também a formação de uma visão crítica.
Palavras Chave: Direito Penal, Lei de Terrorismo, Operação Hashtag, Princípios,
Inconstitucionalidade.
Abstract: This study examines Antiterrorism Law; specifically, the appointment attributed to the law
13,260 / 2016 which disciplines the crime of terrorism in accordance with the provisions of item XLIII
of article 5º of the Federal Constitution, and addresses, amongst other aspects, procedural and
investigative issues related to the subject, as well as establishing a new definition for the concept of a
terrorist organization. In addition to revisiting these aspects of the aforementioned law, discussion of
controversial aspects about the typification of terrorism in Brazil is also found, as well as the forms of
punishment provided for crimes of this nature. Upon giving in to external pressures and punitive appeals,
the legislature fails to observe constitutional and international parameters regarding the subject and,
consequently, opens space for misinterpretations and referrals, of individual freedoms and rights situations that are incompatible with the Democratic State of Law. This study will reflect key aspects of
these phenomena. Initial formulation of these ideas and their appropriateness is supported by the
bibliographical sources included, which supported not only the prior understanding about the subject,
but also the formation of a critical analysis.
Keywords: Criminal Law, Terrorism Act, Hashtag Operation, Principles, Unconstitutionality.
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INTRODUÇÃO
Inserido em um contexto internacional fortemente marcado pelo temor a atos terroristas,
sobretudo a partir do ataque de 11 de Setembro de 2001 ao território americano, o Brasil acabou
por sucumbir a pressões externas, editando a lei 13.260/2016 e demonstrando a aplicabilidade
do princípio constitucional segundo o qual as relações internacionais devem-se reger em
consonância com repúdio ao terrorismo (art. 4º, VIII, CF.). A referida lei, denominada Lei
Antiterrorismo, foi desenvolvida com o objetivo de pacificar o entendimento nacional acerca
do tema, visto que embora o regime gravoso de punição já fosse previsto constitucionalmente,
a partir do art. 5º, XLIII, não havia, ainda, uma definição legal para “atos terroristas”. Ainda,
embora agora tenhamos uma legislação específica disciplinando o conteúdo, uma breve análise
da realidade aponta que o Brasil não constitui um país associado a discussões acerca de crimes
de terrorismo, de forma que, alguns críticos defendem que o já existente Código Penal detém
tipificações suficientes para abranger todas as condutas possíveis, tais como os crimes de
explosão e uso de gás tóxico ou asfixiante. Resta questionar se a edição da lei realmente mostrase necessário no contexto nacional, ou se esta deu-se meramente visando alimentar interesses
políticos.
Há, ainda nesse sentido, inúmeras outras críticas ao conteúdo presente na Lei
Antiterrorismo, de modo que alguns chegam a questionar sua constitucionalidade. A violação
a consagrados princípios, como legalidade e lesividade, não deve ser tolerada em um Estado
Democrático de Direito.
1. A LEI ANTITERRORISMO NO BRASIL
No Brasil, no dia 17 de março de 2016, entrou em vigor a Lei nº 13.260, que regulamentou o
disposto no inciso XLIII do art. 5°, da Constituição Federal. A referida lei trouxe em seu art. 2º
a definição de terrorismo:
Art. 2º: O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos
neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia
e religião, quando cometidos com a ﬁnalidade de provocar terror social ou
generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade
pública. (BRASIL, 2016)

A Lei de Antiterrorismo, nesse sentido, veio para normatizar uma definição legal
daquilo que reputa-se como crime de terrorismo, auxiliando as várias referências que traziam
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esse termo na legislação brasileira, como a Lei 6.815/80, em seu art. 77, § 3º; a Lei n° 7.170/83,
em seu art. 20; a Lei n° 8.072/90, em seu art. 2°; e a Lei n° 12.850/13, em seu art. 1°, §2°, II.
Percebe-se, assim, que o terrorismo, na visão da nova lei, trata-se de um crime
monossubjetivo, que possui como desnecessária a pluralidade de agentes, fato que difere da
doutrina estrangeira quando regulamenta o tema, item tratado posteriormente no presente
artigo. Ademais, o agente, para a prática do delito, atua por razões de xenofobia, discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, não tendo sido incluídas motivações políticas, ponto
também polemizado de acordo com o Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de
Roma em 2002. Apresenta-se, no tipo, como ﬁm especial de agir, a ﬁnalidade de provocar terror
social ou generalizado, com exposição a perigo de pessoa, de patrimônio, da paz pública ou da
incolumidade pública, bastando a veriﬁcação do estado anímico ou da psique do agente, sendo
desnecessário perquirir se, efetivamente, foi provocado terror.
O art. 3º da Lei 13.260 trata da Organização Terrorista, dizendo que as condutas de
promover, constituir, integrar ou prestar auxílio a organização terrorista cominam pena de
reclusão de cinco a oito anos, e multa. Assim, segundo a definição inserida no artigo 1º, § 2º,
II, da Lei de Organização Criminosa (Lei nº 12.850/2013) pela Lei Antiterrorismo, podem ser
entendidas como organizações terroristas “aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo
legalmente deﬁnidos”. A Lei Antiterrorismo também tipiﬁca, em seu art. 5º, a conduta de
“realizar atos preparatórios”, criminalizando atos antecedentes ao início da execução.
Ademais, a lei em estudo traz, além da previsão dos crimes, regras processuais
especíﬁcas. Quanto à competência, a lei impõe em seu art. 11 que tais crimes serão contra o
interesse da União, baseando-se no artigo 109, IV da Constituição Federal e conﬁgurando,
assim, competência da Justiça Federal para processar e julgar e atribuição de investigação
centrada na Polícia Federal.
1.1. Contexto histórico nacional e internacional
O terrorismo é um fenômeno que remonta às primeiras sociedades, nos mais antigos
povos. No entanto, essa prática se consolidou e ganhou visibilidade, principalmente, a partir
dos atentados terroristas perpetrados em 11 de Setembro de 2001, no interior do território dos
EUA, contra símbolos econômico e militar de sua hegemonia. A partir desses ataques pode-se
dizer que ocorreu um marco revisional no que tange ao tratamento jurídico que os Estados
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Unidos e o mundo passaram a conceder às legislações penais atinentes ao terrorismo, o que
gerou uma das maiores alterações legais já vivenciadas durante os últimos anos.
Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo estadunidense após os ataques, na
época sob o comando de George Bush, foi a promulgação da Lei Patriota dos Estados Unidos
(USA Patrioct Act), o qual ampliou significativamente os poderes policiais e limitou, de
maneira expressiva, as garantias processuais penais dos indivíduos tidos como terroristas.
Ademais, essa lei começou a ser aplicada de forma demasiadamente irrestrita, o que permitiu o
aumento das possibilidades de escuta telefônica, invasão de lares, prisões cautelares,
incomunicabilidade de presos, fatos que contrariam a visão de Estado Democrático de Direito.
Entretanto, apesar da legislação antiterrorismo ter sido impulsionada principalmente
nos Estados Unidos, não foi somente nesse país que ocorreu o recrudescimento de leis de
combate ao terror. Na União Européia também foi visível o reconhecimento de uma reação em
relação às leis antiterrorismo após os atentados de 2001, em que se buscou uma harmonização
das definições do que se considerava como ato terrorista mas, de certa forma, também compeliu
os Estados membros a adotarem legislações de combate ao terrorismo.
No Brasil, como já anteriormente abordado, antes da promulgação da Lei 13.260, a
principal menção ao terrorismo estava contida no art. 5º, XLIII da Constituição Federal sem,
no entanto, apresentar uma definição do que seria, de fato, um ato terrorista. Essa carência de
normas que regem esse tema se deve, principalmente, pelo fato de o Brasil não se caracterizar
como um país com tradição em atentados terroristas, o que estaria prolongando a efetiva
elaboração de uma lei que definisse o terrorismo. Contudo, após os atentados de 11 de setembro,
essa discussão ganhou novo fôlego no mundo todo, o que contribuiu para que organismos
internacionais mais envolvidos no assunto começassem a pressionar os países com legislações
pouco desenvolvidas sobre o tema. Um exemplo dessa pressão internacional foi a atuação do
GAFI (Grupo de Ação Financeira), órgão do G7 que atua contra a lavagem de dinheiro e o
financiamento do terrorismo. Esse grupo reúne as maiores economias do mundo e, após os
episódios notórios de atentados terroristas, vem se posicionando no sentido de compelir os
países na criação de mecanismos legais de combate ao terrorismo, quase como um
condicionante para investimentos. Isto é, o GAFI vem difundindo a visão de que um país
propício para investimentos seria aquele que prezasse, entre outras coisas, pelo combate maciço
ao terrorismo, o que acaba por pressionar os países que não tem esse tipo de legislação a
elaborá-la.
151

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Ainda nesse contexto de influências internas e externas para a criação da lei
antiterrorismo, é cabível mencionar a intensificação da ocorrência de ataques terroristas nos
últimos anos, principalmente pelo advento do Estado Islâmico e de outros grupos radicais. Esse
alargamento de atentados ao redor do mundo tem propiciado um maior receio no que tange à
segurança nacional dos países e, no Brasil, esse receio se intensificou, ainda mais, pelo fato da
grande visibilidade alcançada em decorrência dos notáveis eventos esportivos sediados (Copa
do Mundo e Olimpíadas). Dessa maneira, percebe-se que, em decorrência de toda essa
conjuntura abordada é que a Lei Antiterrorismo do Brasil foi promulgada no ano de 2016.
1.2.

Operação Hashtag
Muito noticiada nas mídias nacionais e internacionais, a Operação Hashtag foi uma

ação organizada pela Polícia Federal (PF) com o intuito de neutralizar o que, supostamente,
seria um grupo que defendia, cogitava e planejava atentados terroristas no país, com
fundamento nas premissas da organização extremista muçulmana Estado Islâmico (EI).
Inicialmente, essa Operação se deu por intermédio do FBI (Polícia Federal dos Estados Unidos),
que, através da National Security Agency (NSA), coletou inúmeros dados, a maioria deles por
comunicação telemática, chegando ao nome de aproximadamente sessenta e cinco brasileiros
admiradores do EI, nomes esses que foram enviados à PF e deram origem às investigações da
Operação Hashtag. A fase de investigação se deu, além de inicialmente por informações
prestadas pelo FBI, por uma denúncia anônima, contendo a identificação de perfis em redes
sociais que seriam correspondentes aos membros dos grupos apoiadores do EI, assim como
fotos de dezenas de diálogos de um grupo fechado no aplicativo Telegram. Em um desses
diálogos, os membros estavam discutindo sobre a possibilidade e o desejo de que ocorressem
atentados terroristas durante as Olimpíadas do Rio, em razão de o evento atrair grande público
internacional.
A primeira fase ostensiva da operação se deu duas semanas antes das Olimpíadas
sediadas no Rio de Janeiro, com a prisão temporária (posteriormente convertida em prisão
preventiva), no dia 21 de Julho de 2016, de dez suspeitos de planejar ataques que, supostamente,
seriam realizados durante o evento. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério
Público Federal (MPF), a operação foi baseada na interceptação de mensagens enviadas em
redes sociais, nas quais os membros demonstravam seu apoio à causa do EI, além de cogitar a
realização de ataques, sendo um deles durante as Olimpíadas do Rio. Um exemplo desses
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ataques cogitados foi a contaminação das águas do Rio de Janeiro através de produtos químicos
tóxicos.
Todavia, apesar das mensagens que evidenciavam o desejo de causar algum ataque,
nota-se, tendo como base as próprias informações prestadas na denúncia, que havia diversos
empecilhos consideráveis para que a fase de cogitação dos ataques pudesse migrar para, de fato,
atos preparatórios objetivando a consumação do crime. Um desses empecilhos se evidencia no
fato de os membros que estavam se comunicando ativamente nas redes sociais interceptadas
residirem geograficamente muito afastados um do outro, o que tornaria muito complexo uma
união presencial concreta para que executassem o possível “plano”.
Ademais, constatou-se que majoritariamente todos os integrantes do grupo eram
economicamente limitados, o que impossibilitaria, ainda mais, que algum esquema fosse
desenvolvido, em razão de os atos preparatórios para a efetivação do ataque exigirem recursos
financeiros, tanto para a compra e produção de artefatos lesivos, quanto para o gasto com
transporte para os locais visados. Ainda nesse contexto, é importante frisar que nenhum
armamento e artefato explosivo foram comprados ou fabricados, fato que contraria a possível
denúncia de execução de atos preparatórios, tendo em vista que não há documento probatório
suficiente para demonstrar que os membros do grupo planejavam, verdadeiramente, concretizar
o que haviam cogitado. Um exemplo concreto dessa contrariedade se baseia no fato de a
Operação ter tomado rumos ostensivos, segundo depoimento do então Ministro da Justiça
Alexandre de Moraes, em decorrência da tentativa de um dos denunciados comprar um
armamento via internet em uma loja do Paraguai, evidência obtida por interceptação de
endereço eletrônico. No entanto, foi descoberto posteriormente, que tal evidência referia-se a
um email enviado no ano de 2015, e não nas vésperas da Olimpíada, o que quebra a lógica de
ato preparatório destinado a um ataque no evento olímpico.
Outro ponto que merece destaque dentro desse contexto da Operação Hashtag é o fato
de a denúncia realizada pelo MPF, baseada na Lei Antiterrorismo, ter se fundado
primordialmente em opiniões, vontades e desejos manifestados em redes sociais. É notório, nos
dias de hoje, que as redes são espaços em que as pessoas expressam suas convicções de uma
forma que não exteriorizariam se fosse na vida real. Assim, caso fossemos criminalizar o
discurso de ódio expresso nas redes, estaríamos diante de um grande dilema, tendo em vista
que limitaríamos a opinião em um ambiente virtual, o que acabaria por cercear, algumas vezes,
o direito de livre manifestação de pensamento.
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Além dessas contradições no que tange à denúncia por promoção de atos preparatórios
para realizar ataques terroristas, vê-se, também, uma irregularidade no âmbito processual da
Operação Hashtag. Isso se dá em razão das prisões temporárias terem sido realizadas de maneira
imprudente, uma vez que os acusados foram interrogados formalmente, na condição de
suspeitos presos, estando presentes somente agentes penitenciários e autoridades policiais, que
não prestaram o devido esclarecimento da acusação que pesava sobre eles. Outrossim, ainda
nesse momento das prisões temporárias, não foi dada a oportunidade dos acusados de solicitar
a presença de um defensor, assim como também não foi realizada a Audiência de custódia, o
que lhes poderia permitir o acesso a um defensor.
A condenação dos suspeitos acusados pela Operação Hashtag veio à tona no início de
Maio de 2017, em que oito membros dos grupos de apoio ao EI foram condenados, variando as
penas de 5 a 15 anos, sendo quatro delas com início em regime fechado. Essa foi a primeira
condenação tendo como base a Lei Antiterrorismo sancionada em 2016 pela então presidente,
Dilma Rousseaf. Os acusados foram enquadrados na lei antiterrorismo, que versa, no seu artigo
3º, sobre “promover, constituir, integrar ou prestar auxílio, pessoalmente ou por interposta
pessoa, a organização terrorista” e condenados pelos crimes de promoção de organização
criminosa, recrutamento para a prática de atos de terrorismo e associação criminosa.
2. A APLICAÇÃO DA LEI E SUA CONSTITUCIONALIDADE
A Constituição Federal de 1988 surgiu após um período histórico conturbado no
Brasil. Por meio desta, a Assembleia Constituinte rompeu com a Constituição de 1967,
elaborada no contexto do regime militar, o qual vigorou no país de 1964 a 1985. Durante as
duas décadas de vigência do período ditatorial, inúmeros direitos foram suprimidos e violados
– a ocorrência de censura aos meios de comunicação, a tortura física e psicológica aos chamados
inimigos políticos, assim como a mutilação ocultação de corpos das vítimas assassinadas, as
quais foram tratadas simplesmente como desaparecidas, são apenas alguns exemplos das
atrocidades cometidas pelos militares no poder. Desta forma, foi tendo em vista a ocorrência de
tais horrores, e visando evitar que estes se repetissem, que os legisladores constituintes
formularam a Constituição Cidadã de 1988, classificada como analítica, cujo texto é prolixo,
abrangendo os mais diversos pontos, e rígida, já que prevê tanto um procedimento rigoroso para
modificação de seus dispositivos, quanto um conjunto de matérias que não podem ser
suprimidas, as cláusulas pétreas.
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A Constituição Cidadã estabelece, em seus artigos, os direitos fundamentais, ou seja,
o conjunto de direitos humanos positivados pelo legislador constituinte no ordenamento, por
serem considerados essenciais para a existência livre, digna e igualitária do ser humano. Fica
claro, desse modo, o objetivo da Assembleia Constituinte ao elaborar a nova Lei Maior – visava
resguardar os direitos dos indivíduos frente às ingerências estatais, garantindo o
desenvolvimento de uma sociedade livre das atrocidades vivenciadas no período ditatorial.
Contudo, a criação da Lei Antiterrorismo vai de encontro a tais objetivos, mostrando-se
constitucionalmente incompatível com o ordenamento jurídico. Como será explicado mais a
frente, a referida legislação faz uso de termos vagos para a definição do crime de terrorismo (a
exemplo da prática de atos “cometidos com a ﬁnalidade de provocar terror social”), além de
criminalizar de forma autônoma a prática de atos meramente preparatórios, de forma a violar
consagrados princípios e garantias como a segurança jurídica, e a permitir arbitrariedades
estatais no momento de punição dos indivíduos.
Vale lembrar, ainda, que os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal
constituem rol meramente exemplificativo, visto que existem também direitos implícitos, ou
inferidos a partir de princípios e tratados internacionais. Ainda, são direitos marcados pela
limitabilidade, tendo em vista serem entendidos como princípios, mandamentos de otimização
segundo a visão do autor alemão Alexy – não são absolutos, podendo ser ponderados e
relativizados no caso concreto.
De acordo com a Teoria dos Princípios, formulada por Robert Alexy, os princípios são
normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, alcançando maior grau
de satisfação, dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. São, dessa forma,
mandamentos de otimização (ALEXY, 2015). Uma contradição entre princípios é chamada
colisão. Quando ocorre uma colisão, um dos princípios tem de ceder perante o outro,
permanecendo, entretanto, válido o princípio desprezado (TOLEDO, 2003). Assim, um dos
princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições,
a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Deve-se optar, portanto, segundo
a visão de Alexy, pelo meio menos restritivo ao princípio preterido ou menos gravoso ao titular
do direito afetado.
Sendo assim, conforme a Teoria dos Princípios, cotidianamente notam-se inúmeros
casos de conflito de direitos. Nesse sentido, a prisão de indivíduos que cometem crimes existe
graças a ponderação do direito à liberdade de ir e vir. Já ao estabelecer a possibilidade de
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aplicação de pena de morte em caso de guerra declarada, em seu art. 5º, XLVII, a Constituição
realiza uma restrição ao direito fundamental à vida, restando provado que nem mesmo este pode
ser considerado um direito absoluto em nosso ordenamento.
Sob a ótica da Lei Antiterrorismo, insere-se o direito de punir, de titularidade exclusiva
do Estado e inferido a partir da CF:
Art. 144. 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 […] (BRASIL, 1988)

A partir da leitura do referido artigo, torna-se evidente que o Estado detém não só o
direito, mas também o dever de aplicar sanções. Entretanto, este direito – dever não é irrestrito,
devendo respeitar a ordem constitucional, preservando seus princípios e garantias
fundamentais. Ainda, vale lembrar que, como todos os demais, tal direito estatal não é absoluto,
podendo ser ponderado no caso concreto. Defende-se, assim, que em uma colisão entre o direito
fundamental do indivíduo a liberdade e a integridade psicofísica, e o direito de punir estatal
pautado em uma legislação de constitucionalidade duvidosa (a exemplo da lei antiterrorismo),
o primeiro deve prevalecer. Só assim, restarão preservados os pilares e valores constitucionais
do ordenamento brasileiro.
Além disso, a Lei Antiterrorismo fere de forma explícita o Princípio da Legalidade
plasmado no artigo 5º, XXXIX da Constituição Federal, este dispõe que “não há crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”. Esse princípio no âmbito do
direito penal não se restringe apenas à anterioridade da lei, isto é, só é considerado crime o
comportamento previamente tipificado. Além dessa vertente, outras afirmações podem ser
extraídas da legalidade penal: a lei penal deve ser clara, precisa, taxativa. Esta não pode permitir
uma interpretação ampla, arbitrária e discricionária. Porém, ao analisar o conteúdo desta lei que
veda atos terroristas, conclui-se que seu conteúdo encontra muitos problemas técnicos, os quais
comprometem sua devida aplicação.
Acertadamente, está ligado internacionalmente à organizações e grupos, sendo
classificado como um crime plurissubjetivo, ou seja, de concurso necessário. Entretanto, a
primeira falha técnica na definição brasileira surge ao permitir a possibilidade dos atos de
terrorismo serem praticados por um ou mais indivíduos, logo, considerando-o um crime
monossubjetivo, sendo assim, praticado em concurso eventual. Ademais, no contexto nacional
é desnecessário a ﬁnalidade política da conduta, basta o ﬁm de provocar terror social ou
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generalizado, o que gera uma grande controvérsia, uma vez que no exterior o terrorismo está
diretamente ligado a ideia da derrocada de princípios do Estado Democrático de Direito ou da
soberania estatal, objetivando-se o estabelecimento de um Estado paralelo.
Essas dessemelhanças técnicas comprometem a legitimidade técnica legislativa
brasileira, acarretando lesões ao princípio constitucional da legalidade, o qual busca uma
aplicação adequada e eficiente do direito penal.
Outro princípio constitucional lesionado com a aplicação da lei é o da lesividade.
Embora não esteja expresso na Constituição Federal, é desdobramento do Princípio da
Legalidade. Além de deter base constitucional, possui fundamento legal. O artigo 13 do Código
Penal dispõe que “o resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a
quem lhe deu causa”. Isto é, não basta, para caracterizar o crime, que haja desvalor da conduta,
por força do dispositivo exige-se o desvalor do resultado. Portanto, o princípio veda a existência
do crime quando não há efetiva lesão ao bem jurídico.
Porém, observando as disposições da lei e o caso apresentado (Operação Hashtag),
infere-se em constantes lesões ao princípio, uma vez que além de ser de difícil comprovação
que a pessoa almeja praticar atos terroristas, pune-se sem que haja efetivas lesões aos bens
jurídicos, tipificando como crime atos preparatórios e, em alguns casos (como o exposto no
presente trabalho), cogitações sem condutas factuais.
No Estado Democrático de Direito o bem jurídico deve vir antes da norma penal, sob
pena de o Estado virar autoritário. O bem jurídico é utilizado como instrumento capaz de frear
a arbitrariedade do Estado. Entretanto, o Princípio da Lesividade acaba sendo afastado, dando
lugar às políticas criminais, possibilitando uma hipertrofia do direito penal e a criação de crimes
cada vez mais abstratos.
Tal expansão do direito penal é demasiadamente seletiva e foi impulsionada
significativamente na pós modernidade. Adventos como a Indústria Bélica e o Capitalismo, no
qual os interesses dominantes influenciavam diretamente da produção legislativa, tiveram
papéis determinantes na elaboração desses tipos penais. Ademais, a ampliação da esfera penal
é derivada do crescimento gradativo da sensação de insegurança e risco, impulsionados pela
globalização e, na maioria das vezes, pelas agências de comunicação.
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Pode-se afirmar que tal sociedade de risco, a qual se configura a partir do argumento
da vulnerabilidade em face das diversas formas de risco, incrementa o endurecimento do direito
penal e atende os interesses dominantes, propiciando a criação de um direito penal
extremamente seletivo, voltado a essas classes favorecidas.
A partir dessa lógica, as políticas criminais voltadas para o combate ao terrorismo
fomentam a violência visto que extrapolam os limites de um Estado Democrático de Direito. O
poder punitivo nesse certame, invoca o discurso do risco conjugado com um medo absurdo
pregado pelos meios de comunicação, que legitima a eleição do inimigo a ser detido. Assim,
esse sujeito, ou terrorista, tem suas garantias cerceadas, objetivando-se apenas a neutralização
da sua periculosidade.
Percebe-se que em busca de uma maior segurança a ser promovida pelos Estados, a
sociedade pleiteia atuações e respostas das esferas políticas, almejando-se segurança e
estabilidade na sociedade. Entretanto, essa busca contínua por segurança e por uma maior
proteção coletiva, acaba suprimindo e limitando os direitos e liberdades individuais arduamente
conquistados com a implantação da Constituição Federal de 1988. O medo dos ataques
terroristas, os quais são bem distantes da realidade brasileira, podem acarretar um estado
intolerante e a frequente violação de direitos humanos e dos valores democráticos.
O tratamento legislativo utilizado na lei antiterrorista, cerceia a liberdade e garantias
individuais. A segurança sem liberdade não assenta com a democracia, ou seja, é nesse sentido
que o tratamento dado ao terrorismo acaba representando um grave problema para as
democracias, posto que a sociedade em prol da segurança, permite e anseia a restrição de
direitos humanos fundamentais. Portanto, os valores democráticos asseguram aos seres
humanos direitos e garantias fundamentais, os quais são indispensáveis a uma vida digna com
liberdade.
CONCLUSÃO
Dado o exposto e tendo-se em vista a análise construída acerca das tipificações
presentes na Lei Antiterrorismo Brasileira, é possível compreender a razoabilidade das
inúmeras críticas dirigidas à tal legislação. Desenvolvida em um contexto global conturbado e
marcado pela intensificação de atos terroristas, a Lei em questão representou um alinhamento

158

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
aos interesses político-internacionais de países desenvolvidos, simbolizando o apoio brasileiro
a agressivas ações de repressão ao terrorismo, como a Lei Patriota dos Estados Unidos.
Ainda, para melhor interpretar as críticas tecidas à lei 13.260/2016, deve-se ter em
mente os princípios basilares de nosso Estado, tais como a unicidade do ordenamento jurídico
e a supremacia material da Constituição Federal, cujo conteúdo abarca os elementos
consagrados como mais relevantes para a nação - de tal forma, leis infraconstitucionais devem
ser lidas à luz da Constituição, não podendo instituir dispositivos que a contrariem, como o faz
a Lei Antiterrorismo. Nesse sentido, ao ferir o princípio da legalidade, da lesividade e permitir
a arbitrariedade na aplicação da norma, a lei mostra-se inconstitucional, demandando a revisão
e revogação de, ao menos, alguns de seus artigos, visando garantir o respeito aos direitos
individuais constitucionais garantidos no Estado Democrático de Direito.
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AS PRÁTICAS NÃO-DISCURSIVAS INDIRETAMENTE
NORMATIZADAS PELA LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE AFASTAM
O INDIVÍDUO DE SI MESMO
Igan Figueiredo Mainieri Silveira1
Tiago Barbosa de Figueiredo2

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de analisar quais aspectos do texto da Lei de Execução
Penal brasileira (Lei nº 7.210, de 1984) normatizam práticas que podem ser consideradas “nãodiscursivas”, tomando como base os estudos das instituições totais, de Erving Goffman. Também se
propõe a investigar como essas condutas podem ser lesivas se afastarem o sujeito que é alvo da execução
penal de sua própria subjetividade. A metodologia desta investigação compreenderá a análise do texto
da lei em questão, buscando identificar quais dispositivos podem ser considerados como causadores de
práticas não-discursivas responsáveis por afastar a pessoa de sua subjetividade, bem como o estudo das
instituições disciplinares e sua estruturação, bem trabalhado por Foucault. Identificadas normas na Lei
de Execução Penal que possam afetar a subjetividade de indivíduos que a ela estão sujeitos por meio
destas ações não-discursivas, pode-se fazer uma análise crítica visando uma possível proposta de
mudança humanizada das diretrizes da execução penal no Brasil, como, por exemplo, a implementação
dos princípios concernentes à prática da Justiça Restaurativa.
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INTRODUÇÃO
Ao analisarmos as instituições totalizantes, ou “instituições totais”, para buscarmos
compreender seus mecanismos de atuação e controle e os efeitos de sua estruturação na vida
dos que a elas estão submetidos, dois referenciais são de extrema relevância: Erving Goffman
e Michel Foucault.
Em sua obra intitulada “Manicômios, prisões e conventos”, Goffman (1987) define a
instituição total como “um local de residência e de trabalho onde um grande número de
indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período
considerável de tempo, leva uma vida fechada e formalmente administrada”. Como instituição
total, portanto, podemos considerar os manicômios, os hospitais, os conventos, as instituições
militares, as escolas, as prisões, entre outras. Neste trabalho serão utilizadas apenas as principais
características das instituições totais que se enquadram na categoria daquelas que se propõe a
proteger a comunidade de supostas pessoas intencionalmente perigosas: as cadeias e
penitenciárias. Neste diapasão, elas podem ser enquadradas como instituições totais nas quais
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as condições de vida dos que nela estão segregados estão em um plano secundário em relação
à proteção da harmonia social que se declara nos objetivos e funções da pena.
A história do desenvolvimento destas instituições disciplinares é apresentada e
esmiuçada com excelência por Foucault (1999a, 1999b), que, caracterizando as instituições
totais como “instituições de sequestro”, as define como aquelas que “retiram compulsoriamente
os indivíduos do espaço familiar ou social mais amplo e os internam, durante um período longo,
para moldar suas condutas, disciplinar seus comportamentos, formatar aquilo que pensam,
etc.”, nos dizeres de Alfredo Veiga-Neto (2003).
Segundo Sílvio José Benelli (2004), Goffman faz uma observação minuciosa dos
detalhes das instituições totais buscando entender o enfoque político das pequenas atividades
do cotidiano destas instituições que se direcionam ao controle e que influenciam diretamente
na produção de subjetividade dos indivíduos subordinados ao contexto institucional.
Ao analisar os detalhes do cotidiano institucional, torna-se perceptível que o plano
microfísico das relações intra-institucionais nada mais é que uma estrutura pela qual o poder se
mantém. Nestes detalhes, pode-se observar a existência de práticas não-discursivas, o “não-dito
institucional”, ou seja, existem práticas claramente visíveis nas instituições totais prisionais que
não estão propriamente estipuladas ou, se previstas, não demonstram seu real objetivo.
Entendendo a subjetividade como uma construção social, a subjetividade daqueles que se
encontram sob o domínio de uma instituição total há de ser produzida (ou, como proposto neste
trabalho, radicalmente alterada) pela imposição das normas e práticas discursivas e nãodiscursivas que formam as cadeias e penitenciárias.
Assim, o objetivo aqui proposto é analisar se a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984), que “tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão
criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do
internado” (art. 1º, LEP), possui em sua redação dispositivo(s) que indiretamente normatize(m)
práticas não-discursivas no cotidiano das instituições carcerárias que possam afastar os
indivíduos a ela submetidos de sua subjetividade primária (ou, como propõe Benelli (2004),
criar nestes sujeitos uma subjetividade própria destas instituições totais).
Uma análise da LEP tendo como referencial teórico Goffman e Foucault possibilita a
proposição de uma intervenção crítica e inovadora, em aspectos da Lei de Execução Penal aqui
analisados, com o viés de sugerir um posicionamento realista e ético da referida lei no que tange
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à afetação da subjetividade singularizada dos sujeitos subordinados às instituições. Poderão ser
propostas, por exemplo, adoções de medidas e princípios da Justiça Restaurativa na execução
penal que não permitam o afastamento do sujeito de sua própria subjetividade ao ser
subordinado a uma instituição carcerária ou que reabilitem o indivíduo a ser um sujeito ativo e
dotado de autonomia na constituição de sua subjetividade.
2. AS PRÁTICAS NÃO-DISCURSIVAS NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
As práticas não-discursivas que afastam o sujeito do seu eu, ou seja, que fazem parte da
formação de uma nova subjetividade nos indivíduos subordinados à penitenciárias ou cadeias,
são facilmente observadas de variadas formas. Uma crítica aos métodos tradicionais de
execução de pena se demonstra necessária, ainda mais quando se observa os bons resultados,
principalmente nos índices de reincidência, de métodos mais humanizados (como as APACs,
por exemplo) que visam à reinserção do indivíduo, e deixam de lado o foco na repressão e no
castigo.
Consistem em práticas não-discursivas a superlotação, a precariedade dos
estabelecimentos penais, práticas de tortura, castigo físico e violência psicológica por parte de
agentes penitenciários entre outras violações de direitos humanos. Observa-se que a L. 7.210
indiretamente normatiza (ou, no mínimo, serve de fundamento a) certas práticas não-discursivas
ao conter conceitos abrangentes que, na prática, abrem margem à discricionariedade no
exercício do poder coercitivo, ao abuso de autoridade, à humilhação, à sujeição total do
indivíduo a situações de extrema desumanização. Os seguintes dispositivos, a nosso ver, contém
em si uma indireta normatização que fundamenta práticas não-discursivas (grifo nosso):

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta a habilitação, a
condição pessoal e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades
oferecidas pelo mercado.
§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato sem expressão
econômica, salvo nas regiões de turismo.
(...)
Art. 37. A prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do
estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do
cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena.
Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a
praticar fato definido como crime, for punido por falta grave, ou tiver comportamento
contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo.
Art. 38. Cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado,
submeter-se às normas de execução da pena.
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Art. 39. Constituem deveres do condenado:
I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;
II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;
III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;
IV - conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão
à ordem ou à disciplina;
V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;
VI - submissão à sanção disciplinar imposta;
(...)
Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo.
Art. 41 - Constituem direitos do preso:
(...)
V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a
recreação;
(...)
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
(...)
XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e
de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
(...)
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos
ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.
Art. 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às
determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho.
Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade
ou restritiva de direitos e o preso provisório.
Art. 47. O poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, será exercido
pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares.
Art. 48. Na execução das penas restritivas de direitos, o poder disciplinar será exercido
pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado.
Parágrafo único. Nas faltas graves, a autoridade representará ao Juiz da execução para
os fins dos artigos 118, inciso I, 125, 127, 181, §§ 1º, letra d, e 2º desta Lei.
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação
local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;
(...)
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
(...)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório.
Art. 51. Comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que:
(...)
III - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 53. Constituem sanções disciplinares:
I - advertência verbal;
II - repreensão;
III - suspensão ou restrição de direitos (artigo 41, parágrafo único);
IV - isolamento na própria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos que
possuam alojamento coletivo, observado o disposto no artigo 88 desta Lei.
V - inclusão no regime disciplinar diferenciado. (Incluído pela Lei nº 10.792, de 2003)
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Art. 54. As sanções dos incisos I a IV do art. 53 serão aplicadas por ato motivado do
diretor do estabelecimento e a do inciso V, por prévio e fundamentado despacho do
juiz competente. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento reconhecido em favor
do condenado, de sua colaboração com a disciplina e de sua dedicação ao trabalho.
Art. 56. São recompensas:
I - o elogio;
(...)
Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua
apuração, conforme regulamento, assegurado o direito de defesa.
Parágrafo único. A decisão será motivada.
Art. 85. O estabelecimento penal deverá ter lotação compatível com a sua estrutura e
finalidade.
Parágrafo único. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária
determinará o limite máximo de capacidade do estabelecimento, atendendo a sua
natureza e peculiaridades.
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a
transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso
tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas
as normas que vedam a progressão. (Redação dada pela Lei nº 10.792, de 2003)
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
Art. 123. A autorização [para saída temporária] será concedida por ato motivado do
Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e
dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:
I - comportamento adequado;
Art. 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar
fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições
impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso.
Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição
no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do
merecimento do condenado.
Art. 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da
infração disciplinar. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

3. AS PRÁTICAS NÃO DISCURSIVAS E A SUBJETIVIDADE DOS PRESOS
Segundo Goffman (1987), geralmente o discurso institucional oficial (ideológico) se
apresenta em explícita contradição às práticas não-discursivas, e destas emergem o real objeto
das instituições totais. Para além da já conhecida superlotação carcerária que impõe condições
sub-humanas de cumprimento das penas cominadas, sabe-se (e se observa na prática) que nem
sempre há o respeito à integridade física, menos ainda à integridade moral dos condenados e
presos provisórios (como ordena o art. 40 da LEP), nem que as sanções disciplinares deixam
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de colocar em perigo a integridade física e moral do condenado (como manda o parágrafo único
do art. 45 da LEP).
Se apresentam as práticas não-dircursivas como estratégias anônimas de manutenção de
poder sobre os corpos, entendendo o poder como a relação que abrange a dominação, resistência
e coerção às relações intra-institucionais no plano microfísico das instituições totais e seus
resultados. Segundo Benelli (2004), essa análise supera a “pura e simples dimensão
organogramática” e “mergulha nas diferentes estratégias nas quais o poder se ramifica, circula,
domina e produz”. Esta é a concepção de poder de Goffman (1987), que o apresenta como
modelador, repressivo, permanentemente vigilante e mutilador da subjetividade singularizada,
completamente falho na sua dita missão de ressocializar. Para Goffman (1987), tem-se em uma
instituição total os oprimidos (internados), objetos de ações modeladoras, e opressores
(dirigentes administrativos, agentes de segurança e agentes ressocializadores).
Há um cenário de tensão constante dentro das penitenciárias e cadeias. Segundo
Foucault (1999b), primeiro os indivíduos são distribuídos no espaço de modo funcional, onde
todos são permanentemente vigiados. “É o fato de ser visto sem cessar, de sempre poder ser
visto, que mantém o sujeito indivíduo disciplinar” (FOUCAULT,1999b). Proceder-se-á então
a uma codificação instrumental do corpo, onde os indivíduos receberão um número, uniforme,
terão seus cabelos cortados. Depois, a tecnologia disciplinar vai controlar minuciosamente a
atividade e o tempo de cada um. Assim estará estruturada uma sociedade disciplinar que se
incumbirá de tentar adestrar os sujeitos a ela submetidos.
As práticas não-discursivas que podem ser indiretamente permitidas pela LEP, aqui
apresentadas, fazem parte de um microssistema de punição e repressão atuante dentro de cada
instituição totalizante (inclusive com instâncias de julgamento e de sanções próprias). Esta
“micropenalidade repressiva atua sobre os mais ínfimos comportamentos e detalhes de conduta.
Todo um conjunto de processos sutis é organizado num plano que vai do castigo físico,
passando por privações calculadas até as pequenas humilhações” (BENELLI, 2004). Goffman
(1987) fala da tiranização do sujeito por este sistema que infantiliza socialmente o indivíduo ao
“retirar dele sua autonomia, liberdade de ação e capacidade de decisão, perturbando
decididamente sua capacidade de autodeterminação. As menores partes de sua atividade ficam
sujeitas a regulamentos e julgamentos da equipe dirigente. Cada especificação normativa da
conduta priva o indivíduo da oportunidade de equilibrar suas necessidades e objetivos de
maneira pessoalmente eficiente, violentando a autonomia pessoal” (BENELLI, 2004)
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Entendida a subjetividade como um resultado do convívio social, a imersão do sujeito
nesta sociedade disciplinar o fará ser um produto, inclusive, das práticas não-discursivas.
Segundo Benelli (2004), trata-se de “outro discurso que, apesar de não-dito, é perfeitamente
visível e extremamente efetivo quanto à produção de subjetividade.” É o que Goffman (1987)
chama de “processos de mortificação do eu”.
O objetivo da instituição total se demonstra no propósito de enquadrar o comportamento
dos sujeitos em determinados padrões, sob uma constante vigilância, de modo a esvaziar a
subjetividade do sujeito enquanto indivíduo único. É necessário, portanto, que se questione até
que ponto a Lei de Execuções Penais (L. 7.210) abre espaço a essas práticas não-discursivas
que, inerentes a uma instituição totalizante, possam afastar o indivíduo de sua subjetividade
singular.
4. AS POSSIBILIDADES DA JUSTIÇA RESTARURATIVA
O sistema prisional opera pelo marco legal da LEP sob o paradigma retributivo com o
objetivo declarado de conduzir o apenado por um processo de reintegração social, enquanto um
dos pilares das funções da pena que a conferem legitimidade. Entretanto, a partir da observação
e análise dos detalhes do cotidiano do funcionamento das instituições que levam a cabo o
cumprimento das penas, percebe-se a existência de práticas não-discursivas que mutilam a
subjetividade primária do indivíduo amoldando-o às características da instituição totalizante,
de maneira que os ideais de ressocialização e integração harmoniosa do indivíduo se veem
inócuos. Necessita-se, portanto, de novas práticas e métodos de resolução dos conflitos e de
socialização dos agentes opressores e oprimidos no âmbito de tais instituições que sejam
capazes de tornar possível o desempenho de fato de suas funções declaradas.
Nesse sentido, uma opção que se apresenta como caminho possível no enfrentamento
do problema e que vem sendo impulsionada pelo Conselho Nacional de Justiça consiste na
implementação dos métodos e princípios da Justiça Restaurativa, enquanto provedora de novos
horizontes resolutivos no âmbito do sistema de justiça penal. Isso porque ela traz em si uma
possibilidade de abertura no ordenamento jurídico capaz de habilitar as instituições e seus
agentes para a transformação do paradigma retributivo – fundado no medo e na violência,
fundamentando a estrutura de perpetuação e ramificação do poder enquanto assujeitamento e
dominação – em restaurativo, ou seja, capaz de restaurar o tecido social rompido pela violência
em suas múltiplas formas, inclusive institucional. Como se vê:
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“A Justiça restaurativa se apresenta como um movimento que se abre criativamente
para esta nova dimensão, atualizando a maneira pela qual o valor Justiça (dentro e
fora do Poder Judiciário) é concretizado; não apenas quando ocorre algum tipo de
desequilíbrio social, mas também, antes mesmo que o desequilíbrio ocorra, nutrindo
e sustentando a harmonia da teia relacional. Neste sentido, as dinâmicas que
caracterizam a Justiça Restaurativa, não se limitam – ou não deveriam se limitar – a
estruturar fluxos e procedimentos de resolução dos conflitos, mas,
concomitantemente, devem buscar reestruturar os ambientes institucionais e os
contextos sociais que afetam e muitas vezes determinam tais conflitos, sobre a égide
de uma Cultura de Paz.” (GRECCO et al, 2014)

Conforme Penido, Mumme e Rocha (2016) o conceito que fundamenta os princípios,
métodos e técnicas da Justiça Restaurativa é o ser humano em sua complexidade e grandeza, de
maneira a trata-lo não a partir de um ato lesivo singular, mas sim de sua dignidade intrínseca e
potencial transformador, tanto de si quanto do meio social em que se vê inserido. Através das
práticas restaurativas os indivíduos inseridos em um conflito específico ou em uma instituição
ou localidade marcada por conflitos e violência assumem o protagonismo na resolução dos
problemas que envolvem tais situações com o objetivo de reparar não só os eventuais danos
causados, mas o próprio tecido das relações sociais afetadas. Dessa forma, são habilitados a
recuperar sua autonomia e se verem responsáveis por suas próprias decisões e atos. Assim:
“(...) trabalha‑se com Justiça Restaurativa como uma possibilidade de Justiça calcada em
valores e relações interpessoais (multiplicidade humana e valorativa) onde se propõe a
restauração da responsabilidade, da liberdade e da harmonia que existem nos agrupamentos
sociais. (...) Por isso trabalha‑se com a reconstrução do paradigma de Justiça a partir da
produção de poder, que para Celso Lafer (1988) – em um diálogo teórico com Hannah Arendt
‑, é a potencialidade gerada pela associação, não pela força. É um agrupamento que se
transforma em política e decisão, e que deve ser pensada e discutida, ter analisadas as
complexidades, ser dialogada. O poder se gera e se desenvolve coletivamente, por e com
autoridade grupal, e não individualmente pela força.” (SALM; LEAL, 2012)

No Brasil, a Justiça Restaurativa passou a ser implementada dentro da estrutura do
judiciário em 2004, com programas pioneiros no Estado do Rio Grande do Sul e São Paulo,
especialmente na área da Infância e da Juventude. Desde então, novos projetos vem sendo
desenvolvidos expandindo seu campo de aplicação, especialmente a partir da edição da
Resolução nº 225 do CNJ, que criou um estatuto jurídico próprio capaz de orientar a criação e
desenvolvimento de tais projetos, que alcançam, inclusive, os órgãos do judiciário e instituições
que levam a cabo a execução penal, cite-se, por exemplo, o projeto desenvolvido na 2ª Vara
Criminal e Execuções Penais de Araguaiana de aplicação da metodologia da Justiça
Restaurativa em diferentes frentes no contexto do sistema prisional, com agentes penitenciários,
policiais e agentes de socialização na solução de conflitos ocorridos dentro da prisão.
CONCLUSÃO

168

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Existe uma contradição visível entre a LEP e o funcionamento cotidiano real das
penitenciárias e cadeias, evidenciando a existência de inúmeras violações de direitos humanos
que ocorrem de maneira reiterada no cotidiano de tais instituições, de maneira que não podem
ser vistas como uma exceção à regra, mas sim como o objeto real por meio do qual elas operam.
Dessa forma, resta claro que o sistema prisional convive com o emprego sistemático de práticas
não-discursivas cujo o efeito se observa na destituição da subjetividade primária dos sujeitos
submetidos a tais instituições.
O objetivo declarado da execução penal consiste em aplicar e efetivar as disposições de
sentença ou decisão criminal de maneira a dissuadir o indivíduo de praticar novos delitos,
concomitante à missão de reintegração harmoniosa do indivíduo à sociedade. Entretanto, a
partir das observações feitas, percebe-se que esse discurso não se evidencia na prática, pelo
contrário, aqueles submetidos ao julgo das instituições totalizantes são amoldados, formatados
às características de tais instituições marcadas pelo controle, pelo exercício violento do poder
sendo produzidas subjetividades torturadas e violentas. A LEP contribui para a perpetuação de
tal cenário na medida em que dá margem para a efetivação de tais práticas através de normas
que contém conceitos abrangentes facultando sanções disciplinadoras com a ressalva de não
ofenderem a integridade física ou moral dos presos.
Assim, a busca por formas de implementação de programas de Justiça Restaurativa no
âmbito das instituições do sistema prisional é positiva, na medida em que constitui a
possibilidade de trazer a autonomia de volta aos indivíduos encarcerados e alterar o paradigma
de convivência que reina no seio de tais instituições. Considerando que a questão do sistema
prisional é estrutural, ela, por si só, não é capaz de reverter esse quadro, mas aponta um caminho
possível para a percepção do problema e formas eficazes de resolvê-lo.
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BATUQUE NA COZINHA E TAMBORZÃO NO MORRO SINHÁ NÃO
QUER
Lauren Canuto Vianna de Almeida1
Pedro Rocha Badô2

Resumo: O presente artigo terá como objetivo analisar a tentativa de criminalização de expressões da
cultura popular brasileira, demonstrando como na história do Brasil essas manifestações das classes
trabalhadoras e populares, compostas majoritariamente pela população negra, são perseguidas e
censuradas pelo Estado, tendo o Direito Penal servido como concretização da ideologia das elites. Este
trabalho terá como foco o samba, no fim do século XIX até o período Vargas, e o funk, no século XXI.
Nesse sentido, far-se-á o histórico e paralelo entre ambos os ritmos bem como uma avaliação das
questões jurídicas e sociais que permeiam a problemática. Para tanto, busca-se amparo nas ideias do
professor e pesquisador Jessé de Souza sobre a influência da escravidão na formação da sociabilidade
brasileira que a define até hoje, não ficando fora disso também as questões culturais. Não obstante, há
de se considerar por base a perspectiva marxista de uma sociedade composta por classes sociais em
constante luta, que nos revela como a vida e as expressões da classe trabalhadora brasileira são relegadas
à miséria, a marginalidade e a criminalidade.
Palavras-chave: controle social, criminalização da cultura, funk, samba, classes sociais.

INTRODUÇÃO
As relações sociais de uma determinada sociedade estão intrinsecamente ligadas à sua
formação histórica, que molda as expressões ideológicas e a manifestação do desenvolvimento
dessas relações concretas. De tal maneira, é necessário estabelecer os traços fundamentais da
formação nacional no nível das relações de produção e reprodução da vida humana, da qual
resultarão as formas políticas, culturais, religiosas e jurídicas que se estabelecem.
O objeto de estudo proposto neste trabalho não perde de vista tal contexto social em que
são produzidas essas relações, bem como preocupa-se em avaliar como o Direito Penal foi
historicamente e ainda é hoje um meio de efetivação de ideologia dominante. Utiliza-se como
marco teórico a teoria de Karl Marx de uma perspectiva da sociedade dividida por classes, bem
como da perspectiva da herança escravocrata que o Brasil possui, como elucida Jessé de Souza.
Nesse sentido, falar-se-á aqui de manifestações culturais, sobretudo o samba e o funk que como
expressões de arte vinda das camadas mais baixas sendo estas muito permeadas por raízes
negras, e como têm sido histórica a criminalização e perseguição dessas formas artísticas, ou
no dizer de Marx e Engels (2007): “a produção de ideias, de representações, da consciência,
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está, em princípio, imediatamente entrelaçada com a atividade material dos homens, com a
linguagem da vida real”.
Atualmente, vê-se na criminalização do funk a derradeira oficialização da expressão
ideológica antipopular. Esse ritmo é visto com repulsa pelos círculos mais abastados nacionais,
que pretendem sufocar todo tipo de expressão que traz à luz a real situação da classe
trabalhadora brasileira, que não possui somente coisas boas para dizer, há todo um lado que é
expresso nas letras das músicas e nos locais onde elas são reproduzidas que não escodem a
criminalidade, a marginalidade e a miséria presentes em seu cotidiano.
Não obstante, o samba também foi alvo de criminalização até o período Vargas. Aquele
que hoje é visto como ritmo nacional e a cara do Brasil no exterior era visto de um modo
completamente diferente no início da República. Cantar samba era considerado um ato de
vadiagem e reprimido sistematicamente pela polícia. A capoeira, até a primeira metade do
século XX, era considerada um ato criminoso e era tipificado com previsão de pena no Código
Penal de 1890, que dispunha que “fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e
destreza corporal conhecida pela denominação de capoeiragem” teria como pena prisão de dois
a seis meses. Outras expressões também foram bastante perseguidas, como as manifestações de
terreiros de candomblé e de umbanda, que eram considerados “prática de feitiçaria e falsa
medicina”, tipificação que vige até o presente em nosso Código Penal.
Percebe-se que são abundantes no decorrer de nossa história nacional os momentos de
extrema repressão política às classes populares e, desta mesma forma, a repressão às expressões
culturais do povo. Assim, está posta claramente uma face da ideologia dominante de nossa
sociedade: a perseguição e opressão das expressões populares. A constituição e formação
histórica do Brasil, enquanto empresa colonial, necessariamente criou formas específicas da
ideologia burguesa em nossas terras. Os três séculos de produção agroexportadora no latifúndio
através mão de obra escravizada, conjugada com a formação de uma burguesia débil e
dependente do capital estrangeiro forjou condições ideológicas que mediam esta relação entre
a classe dominante e as classes exploradas.
De tal forma, o presente estudo não poderia deixar de compreender estas condições
ontológicas da formação nacional que legaram um comportamento autocrático, racista e
antipopular desta burguesia. O Direito, enquanto reconhecimento oficial dos fatos, apresentase recorrentemente durante a história nacional como uma forma ideológica em o que os
representantes da classe dominante atuam na realidade social, buscando a regulamentação
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jurídica como forma de dirimir estes conflitos sociais derivados da candente repulsa burguesa
pelos hábitos, expressões e organização da vida social da classe trabalhadora. Portanto,
pretende-se demonstrar que a tentativa de criminalização do funk, tal como fora a do samba no
início do século XX, vai além de uma resposta jurídica, é uma forma ideológica, um momento
posterior à existência das relações concretas da sociedade de classes, relação esta que compõe
o cotidiano da vida social.
2. A CULTURA POPULAR PELO RECORTE SOCIAL E RACIAL
O conceito de cultura passa por diversas compreensões no campo dos estudos das
Ciências Sociais, perpassa o sentido de cultivo da terra, oposição ao natural, conhecimento de
artes e ciências até chegar em um conceito moderno. No século XIX, os antropólogos passam
a compreender Cultura como um sistema simbólico, que irá reger a vida social através dos
conhecimentos de crenças, artes, leis dentre outros. Assim, cada sociedade terá uma forma de
cultura e expressão que englobara seu conjunto de valores e normas (MOUGEOLLE, 2014).
As prática culturais, de acordo com Pierre Bourdieu (1979) em A Distinção, associamse às posições sociais dos indivíduos:
“De fato, par intermédio das condições econômicas e sociais que elas pressupõem, as
diferentes maneiras, mais ou menos separadas ou distantes, de entrar em relação com
as realidades e as ficções, de acreditar nas ficções ou nas realidades que elas simulam
estão estreitamente associadas às diferentes posições possíveis no espaço social e, por
conseguinte, estreitamente inseridas nos sistemas de disposições (habitus)
características das diferentes classes e frações de classe. O gosto classifica aquele que
procede a classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles
operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar; por seu intermédio, exprime-se ou
traduz-se a posição desses sujeitos nas classificações objetivas.” (BOURDIEU, 1979)

Aproximando esse entendimento de Bourdieu ao que se discute neste trabalho, coadunase à ideia de que o recorte social e racial é determinante para compreensão da marginalização
da cultura popular no Brasil, sobretudo do samba e do funk que é o foco a ser trabalhado aqui.
Para tanto, utiliza-se como marco teórico a ideia da sociedade brasileira ser fundada e
determinada pela questão racial, pela escravidão que se tinha desde o início dessas terras
enquanto ainda colônia portuguesa cujos vestígios ainda estão presentes nos dias atuais.
Segundo o pesquisador Jessé de Souza (2009) a escravidão formou a sociedade brasileira, sendo
responsável pelo ódio e indiferença entre os indivíduos nas relações sociais em que:
“Preconceitos arraigados e conceitos ultrapassados andam de mãos dadas no sentido
de impedir uma constatação mais elaborada e sofisticada das causas e consequências
da modernização periférica e de suas sequelas, como a desigualdade abissal,
marginalidade e subcidadania. [...] Na verdade, o preconceitodas sociedades centrais
que só percebiam no século 19 como “racisticamente” superiores foi transformado em
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superioridade “cultural” precisamente pela contraposição entre a “racionalidade”
(superior) e o “afeto” (inferior) típico das sociedades periféricas. O “racismo”, no
entanto, apesar de disfarçado, continua na visão culturalista que também, como em
todo racismo, “essencializa” e torna homogêneos indivíduos e sociedades inteiras”
(SOUZA, 2009)

A figura da repressão é tão forte que vem desde major Vidigal, Miguel Nunes Vidigal,
típico representante da ordem no fim do século XIX, que atuou como guarda real da Polícia da
Corte e se tornou figura tão célebre que fora retratado como personagem do romance Memórias
de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Ele também é o motivo do “Morro
do Vidigal”, no Rio de Janeiro, ter tal nome, porque segundo relatos populares o policial teria
ganhado as terras que compreendem ao local de monges3.
Outra personalidade que encabeçou a perseguição às manifestações populares foi o
delegado João Batista Sampaio Ferraz, com o incremento da caça aos capoeiras quando
proclama da república, em 1889. Sampaio Ferraz era conhecido como “cavanhaque de aço” e
foi responsável por muitas prisões de chefes da malta da capoeira, no Rio de Janeiro, há relatos
que em quarenta dias que estava no cargo, prendera e deportara cerca de 1500 capoeiras. Ele
agia sob a égide de proteção à ordem pública e sucesso da República, isso antes do Código
Penal da República, que só viera em 11 de outubro de 1890, em que a capoeira foi penalizada.
A capoeira passou a ser clandestina e praticada nas tabernas e ruelas da cidade e só fora ter
melhor fama quando se tornou uma atividade desportiva, através da figura do Mestre Bimba,
nas décadas de 1920 e 19304.
3. A FORMAÇÃO DO BRASIL, A ESCRAVISÃO E AS CLASSES SOCIAIS
A colonização do Brasil pelos portugueses possui um caráter específico ligado ao
desenvolvimento do nascente capitalismo europeu. O desbravar dos temidos mares que
cercavam o velho continente se torna uma necessidade para a expansão mercantil. As disputas
entre as nações europeias por mais matéria-prima e por mais mercados, lança os lusitanos a
uma empreitada pela descoberta de novas rotas comerciais e novas fontes de extração de
riquezas para suprir o pungente mercado da Europa. É nesse momento que a colonização da
América se torna o principal investimento da coroa portuguesa.
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A produção de gêneros tropicais e, posteriormente, a exploração do ouro, para atender
as demandas do consumo europeu, se tornam as principais atividades daqueles que para cá
vieram explorar as novas e vastas terras.
“Para estes [novos territórios], o europeu só se dirige, por livre e espontânea vontade,
quando pode ser um dirigente, quando dispõe de cabedais e aptidões para isto; quando
conta com outra gente que trabalhe para ele. Mais uma circunstância vem reforçar esta
tendência e discriminação. É o caráter que tomará a exploração agrária nos trópicos.
Esta se realizará em larga escala, isto é; em grandes unidade produtoras - fazendas,
engenhos, plantações [...].” (PRADO JR., 1961)

É este caráter fundante que produzirá no deslindar histórico as relações sociais que nos
foram legadas. Esta sociedade, de tipo inteiramente original, tem características que só aqui
poderiam se desenvolver.
“No seu conjunto, e vista no plano mundial e internacional, a colonização do trópicos
toma o aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria,
mas sempre com o mesmo caráter que ela, destinada a explorar os recursos naturais
de um território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido
da colonização tropical, de que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os
elementos fundamentais, tanto no econômico como no social, da formação e evolução
históricas dos trópicos americanos.” (PRADO JR., 1961)

As tentativas de escravização das populações indígenas, seu extermínio e expulsão, mas
também sua integração pelos aldeamentos e incorporação ao contingente populacional de
colonos, conjuntamente com a principal mão-de-obra trazida ainda no início da colonização, os
africanos escravizados, irão compor as massas trabalhadoras desta grande empresa colonial
europeia.
É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a
considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e
a economia brasileiras. Tudo se disporá naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades
do país. Virá o branco europeu para especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e
recrutará a mão- de-obra que precisa: indígenas ou negros importados. Com tais elementos,
articulados numa organização puramente produtora, industrial, se constituirá a colônia
brasileira. Este início, cujo caráter se manterá dominante através dos três séculos que vão até o
momento em que ora abordamos a história brasileira, se gravará profunda e totalmente nas
feições e na vida do país. Haverá resultantes secundárias que tendem para algo de mais elevado;
mas elas ainda mal se fazem notar. O “sentido" da evolução brasileira que é o que estamos aqui
indagando, ainda se afirma por aquele caráter inicial da colonização. (PRADO JR., 1961).
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O nosso caminho histórico, completamente diferente da constituição do capitalismo
clássico europeu, está atravessado por um sistema produtivo voltado para a satisfação do
mercado externo, de tal maneira que está fundado na propriedade latifundiária e
agroexportadora, de baixa industrialização. Mas ainda assim, e só desta maneira, integrado ao
mercado mundial em sua origem. E é nisso que reside uma das principais determinações: a
forma de um capital atrófico e subordinado, que estando ligado ao capital internacional, a ele
se liga de forma subalterna.
“[...]pelo estatuto de seu arcabouço e pelos imperativos imanentes de sua
subordinação, tais formações do capital nunca integralizam a figura própria do capital,
isto é, são capitais estruturalmente incompletos e incompletáveis. Pelo que são e vão
sendo, em todo fluxo de sua ascensão, ponto a ponto, reiteram a condição de
subalternidade do “arcaico”, para a qual todo estágio de “modernização” alcançada é
imediatamente reafirmação de sua incontemporaneidade. O receptor é assim a
desatualidade permanente, o “arcaico” irremissível, por si e pela relação com o outro;
dito ao inverso, o “arcaico” é a condição de existência do receptor” (CHASIN, 1989).

Esta forma de capital, o capital da Via Colonial de objetivação do capitalismo
(CHASIN), cria um tipo específico de sociabilidade que matiza, a partir da esfera econômica,
todas a relações, as tradições e movimentações políticas e culturais das classes sociais no Brasil.
“[...] a objetivação pela Via Colonial do capitalismo, que particularizava formações
sociais economicamente subordinadas, socialmente inconsistentes e desastrosas,
politicamente instáveis em sua natureza autocrática e culturalmente incapacitadas de
olhar para si com os próprios olhos e traçar um horizonte para seus dilemas específicos
na universalidade dos impasses mundiais. Sob os influxos e refluxos do capital
metropolitano, produzem e reproduzem a miséria de sua incontemporaneidade,
armada sobre a incompletude de seu capital incompletável e, por isso, sobre a natureza
invertebrada de suas categorias sociais subalternas.” (CHASIN, 1989)

É neste duro solo no qual se ergue uma forma particular de classe correspondente à
esfera do capital, que assim como ele, constitui-se débil, subalterna e dependente.
“[A burguesia brasileira] nunca foi a cabeça de sua própria criação, e nunca aspirou a
não ser não ter aspirações. Não consumou suas luzes políticas, porque só abriu os
olhos, quando estas já estavam extintas. Nunca teve que desacreditar do ideal de
Estado. Também não abandonou a salvação do mundo e os fins universais da
humanidade, porque sempre só esteve absorvida na salvação amesquinhada de seu
próprio ser mesquinho, e seus únicos fins foram sempre fins particulares” (CHASIN,
1985)

Esta burguesia, encerrada na debilidade de seu capital, também se encontra inscrita
numa estreiteza que constitui a vida política nacional. O seu ardil, enquanto classe dominante,
portanto reside na constante capacidade de adaptação das formas “arcaicas” com o “moderno”,
sempre numa transição gradual e sem grandes rompimentos. O novo sempre paga alto tributo
ao historicamente velho.
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“No Brasil, bem como na generalidade dos países coloniais ou dependentes, a
evolução do capitalismo não foi antecedida por uma época de ilusões humanistas e de
tentativas – mesmo utópicas – de realizar na prática o “cidadão” e a comunidade
democrática. Os movimentos neste sentido, ocorridos no século passado e no início
deste século, foram sempre agitações superficiais, sem nenhum caráter
verdadeiramente nacional e popular. Aqui a burguesia se ligou às antigas classes
dominantes, operou no interior da economia retrógrada e fragmentada. Quando as
transformações políticas se tornaram necessárias, elas eram feitas “pelo alto”, através
de conciliações e concessões mútuas, sem que o povo participasse das decisões e
impusesse organicamente sua vontade coletiva. Em suma, o capitalismo brasileiro, ao
invés de promover uma transformação social revolucionária – o que implicaria, pelo
menos momentaneamente, a criação de um “grande mundo” democrático –
contribuiu, em muitos casos, para acentuar o isolamento e a solidão, a restrição dos
homens ao pequeno mundo de uma mesquinha vida privada” (COUTINHO, 1967).

Neste sentido, ronda na tradição política dessa classe dominante o pavor e a repulsa
pelas massas populares. Diferentemente da burguesia ilustrada européia, que emerge da luta
revolucionária contra a antiga ordem feudal, a burguesia de extração colonial sempre
protagoniza processos de transformação sobre seu completo controle, distante da possibilidade
de participação das classes ligadas ao trabalho. Articula-se sempre “pelo alto” as
movimentações políticas mais essenciais da vida nacional.
“Este, filho temporão da história planetária, não nasceu da luta, nem pela luta tem
fascínio. De verdade, o que mais o intimida é a própria luta, posto que está entre o
temor pelo forte que lhe deu a vida e o terror pelos de baixo que podem vir tomá-la.
Toda revolução para ele é temível, toda transformação uma ameaça, até mesmo
aquelas que foram próprias de seu gênero. É de uma espécie nova, covarde, para quem
toda mudança tem de ser banida. E só admite corrigendas na ordem e pelo alto, aos
cochichos em surdina com seus pares. De si para si em rodeio autocrático. Não optou
pela autocracia, nem a covardia foi de sua livre escolha, meramente assumiu sua
miséria.” (CHASIN, 1986)

É por razão desta estreiteza, desta debilidade e desta mesquinhez que os processos de
modernização são sempre excludentes. Isto quer dizer que o reajustamento com o
desenvolvimento do capital internacional, que como em todos os outros processos acontecem
“pelo alto”, necessariamente fazem as massas passarem ao largo dessa modernização, ou seja,
a evolução de nosso capital atrófico não possui uma correspondente progressividade social. Os
processos modernizantes estão sempre em consonância com a violência institucionalizada,
típica desta estreiteza econômica e política. Portanto, a regra aqui é a vigência da autocracia
burguesa, ora institucionalizada, inscrita em moldes de caráter mais “democrático” e liberal,
ora em formas deliberadas de dominação pela força, o bonapartismo. Não há, então, que se falar
em algum tipo de democracia burguesa aos moldes formais europeus. Desde cá, deste lado da
linha do Equador, impera a violência generalizada contra as massas populares. Neste mesmo
sentido, Darcy Ribeiro exemplifica ao afirmar que:
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“[...] o Estado apresenta também mais continuidades do que rupturas, estruturando-se
como uma máquina político-administrativa de repressão, destinada a manter a antiga
ordenação, operando nas mesmas linhas a serviço da velha elite, agora ampliada pelas
famílias fidalgas que vieram com o monarca e por novos-ricos que surgem com a
modernização. O povo reage ao longo de quase todo o país contra a estreiteza dessa
independência, exigindo a expulsão dos agentes mais visíveis da velha ordem, que
eram os comerciantes lusitanos. A repressão mais cruenta o compele a submeter-se.”
(RIBEIRO, 1995)

Do outro lado da sociedade, as classes do trabalho também se formam sob o signo desta
incompletude do capital atrófico. Desde sua formação agrária, pela exploração dos gêneros
destinados à agroexportação, até a formação do operariado urbano e industrial na segunda
metade do século XX, a classe trabalhadora se reproduz em meio a esta miséria social. Inscrita
nessas estreitas margens da vida política nacional, o que sempre lhe foi dado em troca de suas
tentativas de organização e de uma real ofensiva ao capital é a repressão cruenta, a guerra aberta,
a dizimação e o extermínio. Esta intolerância estende-se também ao campo da cultura, já que
as expressões de nossa cultura popular estão ligadas diretamente às formas de vida, do cotidiano
e dos tipos de relações que estas classes estabeleceram e estabelecem nesta miséria social em
que vivem. O desprezo pelas classes populares constituinte do ideário burguês necessariamente
passam também por extirpar de suas vistas as expressões destas classes.
A formação dessa classe trabalhadora passará, como já referimos anteriormente, por
diversas determinações, desde os encontro encarniçado de portugueses e índios, até a vinda de
imigrantes europeus pauperizados e assalariados para compor um novo operariado industrial.
Pela curto espaço que temos, cabe a nós ressaltar um traço fundamental que integrará o
itinerário da ideologia burguesa nessas terras: o racismo.
A submissão do negro africano à escravidão não tem apenas o caráter da dominação de
uma “raça” por outra. A utilização da força de trabalho escrava reside também no complexo da
expansão do capitalismo ao redor do mundo.
O recrutamento dos africanos está ligado à dominação colonial exercida pela Europa
sobre a África. Neste sentido, a mão-de-obra escrava era necessária para esta forma de produção
degradante no latifúndio agroexportador, reduzindo os custos dos proprietários, criando, dessa
maneira, a possibilidade de extração absoluta de trabalho destes homens e mulheres. Entra nesse
ciclo também o tráfico de escravos, que se tornou uma atividade extremamente lucrativa para
nações, como a Inglaterra, fazendo circular essas pessoas enquanto mercadorias.
Da mesma forma, a abolição desse sistema de exploração do trabalho não se deu, ao
menos de forma majoritária, por conta de alguma inspiração humanitária ou progressista. O
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Império, pressionado de um lado por alguns setores abolicionistas da classe média e pela
constante tentativa de regulamentação do mercado pelos ingleses, que já não se interessavam
tanto pelo tráfico de africanos, havia do outro lado os proprietários monocultores escravistas
que protagonizavam constantes disputas parlamentares, estendeu ao máximo, em favor dos
fazendeiros, a libertação dos escravos (PRADO JR., 1963). Libertação esta que, se olhada para
além de sua formalidade, atira os negros e negras à dinâmica de sociedade que agora busca seus
reajustes, estabelecendo a mão-de-obra livre e assalariada e, progressivamente, urbanizada e
industrial.
“Um vasto excedente populacional era atraído pelo modo de produção capitalista
monopolista de todas as regiões do Brasil. No seio das massas migrantes, aumentavam
os contingentes negros e mestiços. O capitalismo monopolista vai ocupar um exército
de trabalhadores ativos muito vasto. Os contrastes entre classes e raça tomam-se
nítidos. E as várias saídas (ou falta de saídas), muito visíveis. O sistema ocupacional
abre-se em duas pontas para os negros. Em massa, nos trabalhos braçais, como os dos
“peões” e da construção civil. Seletivamente, em posições intermediárias, que exigiam
algum preparo cultural e competição inter- racial, e no ápice das ocupações melhores,
como uma exceção, que iria perder tal caráter com muita lentidão, mas com certa
constância."(FERNANDES, 1989)

É neste ponto em que reside a perpetuação da situação de miserabilidade do negro, pois
novamente está atirado ao pauperismo de toda a classe trabalhadora, já que se tem "a classe
como meio de exploração do trabalhador e de preservação das desigualdades e das iniquidades,
que ela determina, inclusive as raciais." (FERNANDES, 1989). Temos, portanto, a condição
racial, nesse desenvolvimento histórico das relações sociais, agravada pela constituição do
racismo enquanto uma forma ideológica. Florestan mais uma vez afirma nesse sentido que "O
negro nega duplamente a sociedade na qual vivemos - na condição racial e na condição de
trabalhador. A interação de raça e classe existe objetivamente." (FERNANDES, 1989).
4. CULTURA POPULAR E REPRESSÃO
A proclamação da República no novembro de 1889 configurou relativas mudanças, já
que no plano econômico resulta na liberação de certas tendências que se encontravam
represadas no Império, isto é, se libera a possibilidade modernizante e de enriquecimento da
burguesia brasileira. Porém, o advento da República consistiu, no essencial, em um golpe
militar, que envolveu poucos setores civis e passou ao largo das massas trabalhadoras, que
sequer tinham ideia do que realmente consistia aquele processo (PRADO JR., 1963). Fica
evidente a reprodução da modernização excludente, dirigida pelas classes proprietárias, que
compelia uma massa de trabalhadores cada vez maior à sua situação miserável.
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Neste momento predomina no Brasil uma população majoritariamente rural, apesar de
uma considerável massa urbana. A capital da República, o Rio de Janeiro, concentrava pouco
mais de 522 mil habitantes no ano de 1890 (IBGE, 2010). Uma população de maioria
analfabeta, trabalhando no setor comercial e em fábricas, que em 1907 totalizavam 1075 na
capital, o que representava 33% da indústria nacional (PRADO JR., 1963).
Essa crescente massa de trabalhadores constituía-se em muito por negros libertos da
escravidão, tendo alguns se deslocado de suas antigas fazenda em direção à cidade, e cada vez
mais, ao longo das décadas seguintes, por imigrantes europeus pobres e trabalhadores rurais em
geral, que vão engrossando estes contingentes populacionais ao fim do século XIX e início do
século XX.
A aglomeração dessa população em regiões da cidade, habitando barracões nos morros,
cortiços e pardieiros precários, revelava o pauperismo ao qual estavam submetidas as massas
populares nesse momento. O crescente processo de industrialização aprofundava a pobreza
desses trabalhadores, que também não contavam com nenhum tipo de legislação trabalhista ou
programa de seguridade social nesse momento.
5. HISTÓRICO DE LEGISLAÇÕES CRIMINALIZADORAS
O contexto da nova República, proclamada no Brasil (15 de novembro de 1889), junto
à abolição da escravidão ainda na monarquia (13 de maio de 1888). A comissão de Direitos
Humanos e Legislação Participativa (CDH), do Senado Federal rejeitou no dia 21 de setembro
de 2017 a Sugestão 17/2017, que pretendia criminalizar o Funk como crime de saúde pública à
criança, aos adolescentes e à família. Conforme o parecer nº 32/20175 do Senado Federal em
que teve como relator o Senador Romário (Podemos – RJ), a Sugestão veio da Ideia Legislativa
nº 65.513, que teve andamento entre janeiro e maio de 2017, apoiada por mais de vinte mil
manifestações individuais no portal e-Cidadania do Senado Federal. Nesta, é colocado que os
“pancadões” apenas presta-se para recrutamento organizado de jovens para prática de atos
criminosos ou ao menos indesejáveis, como consumo de álcool, exploração sexual, arruaça,
roubo etc.
O Relatório aponta como legítima a proposição e reconhece que alguns episódios de
criminalidade aconteceram. Todavia, ressalta que essas eventuais ocorrências não fazem com
5

BRASIL. Senado Federal. Parecer 32/2017. Brasília: Senado Federal, Comissão de Direitos Humanos e
Legislação
Participativa,
2017.
Disponível
em:
<http://legis.senado.leg.br/sdleggetter/documento?dm=7198981&disposition=inline>. Acesso em: 22 nov. 2017.
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que a cultura ligada ao funk seja a da criminalidade, tampouco que fatos tais sejam exclusivos
de bailes funk mas, sim, de festas em geral sob o seguinte argumentando para rejeição da
Sugestão 17/2017:
“O que entendemos não ser juridicamente defensável, portanto, é a criminalização do
funk enquanto gênero musical e manifestação artística, ante o direito de livre
manifestação do pensamento, constitucionalmente garantido no art. 5º, inc. IV, da
Constituição Federal. Não nos devemos esquecer, por fim, que em tempos não
longínquos outros gêneros musicais populares já foram vítimas de perseguição. O
samba, outrora, foi considerado ritmo lascivo e pertencente à gente da “ralé”. No
mesmo sentido, o jazz já foi considerado um estilo musical degenerado, de gente
“impura”. Todavia, embora se tenha tentado, o Estado nunca conseguiu proibir a
manifestação da cultura popular. A sabedoria do tempo ensinou que não se consegue
algemar o pensamento; ele sempre encontrará um caminho para se libertar.” (CDH,
2017).

Foi muito positivo o tratamento que o senador deu a tal questão, demonstrando não
encarar o funk como crime e nem “falsa cultura”, como era chamado na Sugestão e, sim, como
expressão musical popular, como de fato o é.
Como bem levantado no Parecer, nem sempre essas expressões culturais foram tratadas
com justiça e é histórica a perseguição que essas sofrem por parte do Estado, na figura do
punitivismo penal, bem como pela sociedade burguesa e branca, que pede transformá-las em
condutas típicas. Como já mencionado neste trabalho, foi assim com a capoeira no início da
República, com as danças e músicas cantadas por ex-escravizados, como maxixe, lundu e
samba, bem como as de rituais religiosos da umbanda e candomblé.
Merece destaque as prisões e perseguições de mestres de capoeira e grandes músicos do
gênero, como prisões de João da Baiana e alteração da letra da canção Bonde de São Januário,
de Ataúlfo Alves e Wilson Batista, que dizia “O Bonde de São Januário/ leva mais um otário/
sou eu que vou trabalhar”, cuja palavra “otário” fora trocada por “operário”, para obedecer aos
valores da época vinculados ao trabalho como virtude. Esse período foi do final do século XIX,
até a década de 1930, ocasião em que o Samba ultrapassou a marginalização a qual era
subjugado e tornou-se símbolo da cultura popular brasileira, tanto no país quanto no exterior,
pela política nacionalista de Getúlio Vargas6.
É possível perceber que a criminalização não ficou no passado. Como já mencionada
tem-se a Sugestão 17/2017 e episódio como a censura aos blocos de carnaval de rua no Rio de

6

Acerca do tema é interessante destacar o vídeo Sambas e Sambistas, disponível na plataforma Youtube, no canal
Históri@ Ilustrada, publicado em 9 de agosto de 2016. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=BCwgGyeRThI>. Acesso em: 20 nov. 2017.
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Janeiro, em 2014, pelo então prefeito Eduardo Paes (PMDB), ocasião em que no Bloco das
Carmelitas o samba “Black bloc, vem samba!” foi alterado para “Black bloc, alto lá” e ainda
dificuldade de expedição de alvarás para realização de rodas de samba, na gestão de Marcelo
Crivella (PRP), em 2017 (ALMEIDA, 2017).
Nesse sentido, tem-se ainda o Decreto 43.219/20177, que em seu art. 8º permite que o
prefeito, a qualquer tempo, faça restrições aos eventos ou produções de conteúdos audiovisuais
autorizados, mesmo durante a realização, sob o argumento de proteção do interesse público.
Deve-se, assim, ser perguntado qual o limite de um conceito tão aberto como é o interesse
público, uma vez que essa ampla concepção pode dar margem para que se argumente qualquer
coisa que nada mais é do que censura e autoritarismo.
Em resposta ao Decreto 43.219/2017, a prefeitura expediu a Resolução CVL N38,
corrigindo os pontos inconstitucionais do Decreto, como a isenção à consulta prévia casos que
se relacionam à liberdade de reunião e religiosa e insenção do pagamento de taxas pelas rodas
de samba mapeadas e cadastradas pelo RIAMFE, sistema que não é público, de modo a violar
o que viola o princípio constitucional da isonomia.
Conforme o Professor Reinaldo Santos de Almeida (2017), doutor em Direito Penal pela
UERJ, já ocorreram tentativas de criminalizar o funk através do tipo penal apologia de crime
ou criminoso (art. 287, CP). Essa ocasião deu-se por volta de 2004, em que alguns MC’s tiveram
que prestar esclarecimento sobre suas letras, o episódio ficou conhecido como “feirão do funk”,
em que escritórios de advocacia do RJ tiveram que agir em defesa da liberdade de expressão e
contra o poder punitivo do Estado8.
Observa-se que desde a primeira república a cultura da periferia, que muito descende da
cultura negra e também é marcada pelo recorte de classe social, vem sendo perseguida e
encarada marginal sob os argumentos de proteção dos “bons costumes”, ordem e paz pública.
Todavia, distanciando-se de uma república recém-criada e ainda sem face de democracia, bem

7

O Decreto nº 43.2019, de 26 maio de 2017, revogou o Decreto nº 43.019, de 28 de abril de 2017, este dispunha
sobre a delegação competente à Ordem Público e aquele “institui o Sistema ‘Rio Ainda Mais Fácil Eventos –
RIAMFE’, simplifica os procedimentos relativos à autorização e à realização de eventos e produções de conteúdo
audiovisual em áreas públicas e particulares no Município do Rio de Janeiro, e dá outras providências”, conforme
redação do Decreto.
8
Os episódios elencados pelo Professor Reinaldo Almeida (2017) foram: em outubro de 2005, inquérito instaurado
na Delegacia de Repressão a Crimes de Internet, contra MC Frank, defendido pelo escritório Fernando Fernandes
Advogados, sob o número 2005.001.125371-0; em julho de 2006, o escritório Nilo Batista e Advogados
Associados impetrou um mandado de segurança, nº 2005.001.125372-0, em que se requereu a cópia integral da
verificação de procedência de informações (VPI) nº 352/2006.
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como das ditaturas as quais o Brasil passou, o contexto presente é de que se vive em um Estado
Democrático de Direito, ao menos em teoria e Constituição Federal. Assim, coaduna- se com o
que elucida o Professor Nilo Batista (2015) sobre a clareza dos dispositivos constitucionais
quanto à impossibilidade de criminalização das expressões artísticas, que encontram fulcro no
art. 220, CRFB/1988, caput e §§ 1º e 2º.
CONCLUSÃO
A partir do exposto neste trabalho é possível perceber que a relação entre burguesia e
proletariado nestas terras não pode ser simplesmente resumida a um tipo de "teoria geral"
abstrata. Este tipo de compreensão não pode explicar a condição concreta de isolamento da vida
política que sofrem as massas no Brasil, bem como é insuficiente para demonstrar como o
direito surge enquanto protagonista das tentativas de repressão popular e dos processos de
opressão e de controle da classe trabalhadora.
O direito aparece na sociedade de classes enquanto força material que objetiva dirimir
conflitos inerentes a essa sociedade (LUKÁCS, 2013). Assim, enquanto ideologia, as leis
possuem eficácia material, principalmente em sua face punitiva, atuando nas chagas mais
profundas da sociedade, a procura de extirpar o que se apresenta enquanto um problema entre
a classe social do capital e a classe social do trabalho. Marx, ao tratar do problema do
pauperismo na Inglaterra nos revela um traço essencial da atuação do Estado e,
consequentemente, o direito dizendo que a “administração [pública] renunciou a estancar a
fonte do pauperismo através de meios positivos; ela se contenta em abrir-lhe, com ternura
policial, um buraco toda vez que ele transborda para a superfície do país oficial” (MARX,
2010).
Na perspectiva brasileira, não há que se falar nem de uma tentativa concreta, com raras
exceções, de se sanar o pauperismo por meios “positivos”. Afinal, por esse caráter burguês
antipopular, regressivo e racista, o que vige é a repressão deliberada. A formulação de
conhecimento popular de que “a questão social é um caso de polícia”, atribuída ao expresidente da república Washington Luís (1926-1930), sintetiza o modo burguês com que se
opera para a solução dos problemas sociais.
O samba e o funk, enquanto expressões culturais das classes populares, só poderiam
refletir as relações materiais que essas estabelecem. De tal modo, ao relatar a vida violenta das
favelas e bairros pobres, ao falar abertamente sobre a sexualidade, sobre os costumes e suas
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formas de se organizar socialmente, emerge-se justamente o cotidiano concreto de miséria e
violência, que as classes dominantes ignoram enquanto podem e reprime quando às
incomodam.
Na recente obra sobre o samba, Uma História do Samba, Volume 1, Lira Neto (2017)
diz que as autoridades civis e policiais cumprem uma função de manutenção da hegemonia, e
que o samba naquele contexto precisava ser extirpado em nome da civilização e da segurança.
Todavia, o autor também coloca que a partir do momento que a indústria do entretenimento
percebeu que aquele se tratava de um bom produto de venda, o samba passou a ser aceito
socialmente.
Tal fato só deixa mais evidente que não houve uma aceitação daquela expressão
enquanto cultura, pode até ser que hoje já o seja, muito pelas grandes propagandas nacionalistas
vindas da era Vargas ou porque, ainda, o samba tornou-se mais palatável à elite branca. O samba
teve que “embranquecer” para passar a tocar em círculos sociais da burguesia. Dessa maneira,
ou por se tornar mais “bossa nova” ou então por ocupar espaço do “exótico”, o ritmo passou a
ser interessante para o capital e fizeram dessa expressão algo comercial.
É possível dizer que algo semelhante acontece com o funk, a perceber cantoras como
Anitta que começaram no funk e fora até citada na mencionada Sugestão 17, que pretendia
criminalizar o funk, hoje figura com carreira internacional e mistura o ritmo ao pop. Uma
expressão de origem nas periferias brasileiras, cariocas e paulistas em grande medida, hoje toca
em espaços elitizados, lugares onde alguém da comunidade muito provavelmente não irá pisar.
O que mudou de ser uma expressão popular até chegar ao ponto da aceitação? Pode-se tecer
várias hipóteses acerca de fatores que influenciaram, como já dito a perda um pouco da origem,
a propaganda em torno do exótico, mas não obstante está a resistência dessa classe social frente
as perseguições.
A sobrevivência do batuque e o brado do tamborzão não pedem licença pra ecoar, e nem
devem! Como já exposto, muito mudou desde a primeira República Brasileira até os dias atuais,
principalmente no campo jurídico cuja Constituição Federal assegura direito de expressão,
manifestação cultural e igualdade. Dessa maneira, criminalizar um ritmo musical é não só
inconstitucional como um meio descarado de perpetuar o atraso que a elite brasileira insiste
fascista e racista em propagar.
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Resumo: presente trabalho visa analisar a atuação do Ministério Público em face do incêndio ocorrido
na cidade de Santa Maria/RS durante a realização de show pirotécnico na casa noturna Boate Kiss. De
acordo com a exordial acusatória, materiais inflamáveis teriam sido utilizados de forma irregular e
dolosa pelos integrantes da banda. Diante disso, este trabalho pretende expor uma leitura crítica acerca
da postura adotada pelo Ministério Público, o qual clama pela ampliação e pelo recrudescimento do
Direito Penal. Para tanto, utiliza-se como metodologia uma revisão bibliográfica calcada em autores do
Direito Penal Crítico, como Nilo Batista, Raul Zaffaroni e Vera Malaguti, bem como uma análise das
informações divulgadas pela mídia sobre tema. Assim, objetiva-se demonstrar que, em casos de grande
repercussão midiática, a atuação da referida instituição vem se mostrando amplamente contrária à sua
função de fiscalizar o cumprimento da lei no Estado de direito.
Palavras-chaves: Direito Penal. Ministério Público. Mídia. Punitivismo. Boate Kiss.
Abstract: The present work aims to analyze the performance of the Public Prosecutor in the face of the
fire occurred in the city of Santa Maria / RS during the pyrotechnic show at the nightclub Boate Kiss.
According to the exculpatory accusation, flammable materials have been used irregular and intentionally
by the members of the band. In view of this, this paper intends to present a critical reading about the
position adopted by the Public Prosecutor, which cries out for the expansion and the intensification of
Criminal Law. For this purpose, a bibliographic review based on Critical Criminal Law authors such as
Nilo Batista, Raul Zaffaroni and Vera Malaguti, as well as an analysis of the information published by
the media on the subject, are used as methodology. Therefore, the objective is to demonstrate that, in
cases of great media repercussion, the performance of this institution has been largely contrary to its
function of monitoring compliance with the law in the Rule of Law.
Key words: Criminal Law. Public Prosecutor. Media. Punitiveness. Boate Kiss.

INTRODUÇÃO
O caso da Boate Kiss ocorrido no início do ano de 2013 em uma casa noturna da cidade
de Santa Maria/RS gerou a comoção de toda a população brasileira devido ao grande número
de jovens vitimados nesta tragédia. O fato foi motivado por um incêndio que decorreu do uso
irregular de materiais inflamáveis em um show de pirotecnia da Banda Gurizada Fandangueira.
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À vista disso, os frequentadores do local não conseguiram evadir em tempo hábil, haja vista
que a boate não era bem sinalizada e estava com a capacidade acima do permitido.
Este acontecimento ganhou grande destaque na mídia nacional, sendo que os meios de
comunicação passaram a pressionar o Estado por uma resposta ativa quanto a punição dos
responsáveis pela tragédia. Assim sendo, os noticiários incutiram na opinião pública a
necessidade por uma ampliação do Direito Penal, vez que a atuação estatal deveria ser
concretizada por meio de condutas coercitivas e pela aplicação recrudescida da reprimenda
penal.
Destarte, na peça exordial apresentada pelo Ministério Público os anseios populares
foram correspondidos e os integrantes da banda Luciano Leão e Marcelo Santos, responsáveis
por acionar o material inflamável, foram denunciados por homicídio e tentativa de homicídio,
na modalidade dolo eventual, qualificados por meio cruel e motivo torpe. Todavia, através de
uma análise crítica em relação a peça acusatória observa-se uma clara desconsideração dos
princípios e garantias fundamentais a fim de se filiar ao senso comum gerado pela midiatização
do Direito Penal.
Nessa toada, a atuação do órgão ministerial demonstrou-se como amplamente contrária
à sua função de fiscalizar o cumprimento da lei no Estado Democrático de Direito, vez que a
atividade estatal não esteve em consonância com os conceitos penais historicamente
construídos em prol da proteção aos Direitos Fundamentais, como, por exemplo, os conceitos
de culpa e de dolo e o princípio da subsunção.
1. O CASO DA BOATE KISS
No dia 27 de janeiro de 2013 na Boate Kiss, localizada na cidade de Santa Maria, Rio
Grande do Sul, acontecia o show da banda Gurizada Fandangueira na festa “Agromerados”,
organizada por estudantes universitários da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Durante uma música, o vocalista, Marcelo de Jesus dos Santos, em conjunto com o produtor e
assistente de palco, Luciano Bonilha Leão, acionaram um artefato pirotécnico, identificado
como “Chuva de Prata 6” ou “Sputnik”, destinado para uso em ambientes externos. As
centelhas, ao entrarem em contato com a espuma de poliuretano que revestia o teto da boate,
imediatamente produziram um pequeno incêndio que fora percebido apenas pelos integrantes
da banda, por alguns seguranças e pelas pessoas que se encontravam perto do palco. O cantor
e o segurança tentaram apagar o fogo, porém em vão.
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Em poucos minutos, tendo em vista que a referida espuma é altamente inflamável, o
fogo começou a alastrar. Uma fumaça preta e altamente tóxica tomou conta do local: era o gás
cianeto, liberado com a combustão da espuma de poliuretano. A junção desse gás tóxico com
monóxido de carbono e dióxido de carbono foram decisivos para o resultado da tragédia. Os
jovens, especialmente os que se encontravam na área VIP, demoraram a perceber que
efetivamente havia um incêndio. Quando notaram, a fumaça tóxica já havia tomado conta da
boate. De início, os seguranças também não perceberam o fogo, razão pela qual impediram as
pessoas de saírem por falta de pagamento da comanda. Porém, quando receberam a confirmação
do incêndio, liberaram a passagem pela única saída da boate, que era a mesma da entrada: uma
porta de apenas 3 metros de largura para evacuar cerca de 1300 (mil e trezentas) pessoas em
um local cuja capacidade era de apenas 691 (seiscentas e noventa e uma) pessoas.
Em razão disso, o caos se instalou. A fumaça não permitia os jovens de verem o caminho
para a saída. Não existiam luzes de emergência para conduzi-los. Muitos foram até ao banheiro,
acreditando ser a saída, porém, ao chegarem lá, se depararam com as janelas fechadas,
revestidas por uma fachada. As pessoas começaram a cair no chão, já mortos em razão da
inalação dos gases tóxicos. Outras perderam as forças antes de conseguirem sair a tempo.
Mesmo com a ajuda do Corpo de Bombeiros e com as pessoas que conseguiram fugir, não havia
muito o que ser feito.
Como resultado do exposto, naquela trágica noite, 242 (duzentos e quarenta e duas)
pessoas morreram por asfixia, conforme Laudo da Necropsia, sendo que 180 (cento e oitenta)
foram encontradas nos banheiros, em razão de acharem que lá haveria uma saída. Além disso,
636 (seiscentos e trinta e seis) pessoas foram feridas em decorrência do incêndio. Foi a maior
tragédia do Brasil nos últimos cinquenta anos.
2. A DENÚNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Não obstante, a resposta do judiciário para o caso foi rígida: o cantor e o produtor da
banda foram recolhidos à Penitenciária Estadual de Santa Maria, presos preventivamente. Na
denúncia do Ministério Público, as condutas de Marcelo e Luciano foram enquadradas em
homicídios e tentativas de homicídio, praticados com dolo eventual, qualificados por meio
cruel, haja vista o emprego de fogo e a produção de asfixia nas vítimas e motivo torpe, pois
adquiriam o fogo de artifício indicado para uso externo por ser mais barato que o específico
para uso em ambientes fechados. Desse modo, de acordo com o órgão ministerial:
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“Assim agindo, os denunciados incorreram: (...) 242 vezes nas sanções do art. 121, §
2º, incs. I e III, e no mínimo 636 vezes (nº de sobreviventes identificados) nas sanções
do art. 121, § 2º, incs. I e III, na forma dos arts. 14, inc. II, 29, caput, e 70, primeira
parte, todos do Código Penal” (Processo nº 2.13.0000696-7 TJ/RS)

Além disso, cumpre destacar que o Ministério Público classificou a conduta do cantor e
do produtor como dolosa, na modalidade dolo eventual, em razão de terem assumido o risco
de produzir a morte das pessoas na boate em total indiferença pela segurança e pela vida dos
que ali estavam, pois, mesmo podendo prever o resultado, não possuíam controle sobre o risco
criado em decorrência de diversos fatores, como: o dispositivo pirotécnico ser destinado a
ambientes externos; o ambiente ser inapropriado para shows de pirotecnia em razão do piso de
madeira, das cortinas do palco e da espuma inflamável que revestia o teto; a superlotação da
casa de show; a falta de sinalização e de saídas de emergência adequadas para o número de
pessoas que ali estavam; e a falta de treinamento para emergência por parte dos funcionários da
boate Kiss.
2.1 Andamento processual
Em relação ao andamento processual, em maio de 2013 o cantor e o produtor da banda
conseguiram liberdade provisória. Ainda em 2013, a Polícia Civil concluiu o inquérito com 16
indiciados e apontou os responsáveis. Na fase de instrução do processo, em maio de 2014, teve
início a oitiva de testemunhas: foram ouvidas 114 (cento e quatorze) vítimas, 16 (dezesseis)
testemunhas de acusação, 50 (cinquenta) testemunhas de defesa, 2 (duas) testemunhas referidas
e 18 (dezoito) peritos. Quase dois anos e dez meses depois da tragédia, houve o interrogatório
dos réus. Na sentença de pronúncia em 2016, o juiz de 1ª instância decidiu levá-los ao Tribunal
do Júri. No recurso interposto pela defesa, em março de 2017, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão, entendendo que houve dolo eventual, porém
retiraram as qualificadoras de meio cruel e motivo torpe.
No entanto, como a decisão teve dois votos pela manutenção e um contrário ao
julgamento, os réus entraram com um novo recurso. Em sede desse recurso, o 1º Grupo
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu, em dezembro de 2017, que
nenhuma das provas demonstram que restou configurado o dolo eventual, principalmente pelo
fato do artefato pirotécnico já ter sido utilizado em outros shows da banda na Boate Kiss, sem
qualquer incidente, bem como por não haver indício probatórios que apontassem o desígnio
criminoso dos réus.
3. CONDUTAS DE MARCELO SANTOS E LUCIANO LEÃO: DOLO E CULPA
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À luz do “Caso da Boate Kiss” e da tipificação eleita pelo Ministério Público para a exordial
acusatória relativa a Luciano Leão e Marcelo Santos, faz-se imprescindível a investigação de
conceitos jurídico-penais intrinsecamente envolvidos com a presente situação jurídica. Isso
porque considerou a Acusação que agiram os integrantes da banda Gurizada Fandangueira com
“dolo eventual”, sendo os mesmos indiferentes quanto ao resultado morte de 242 (duzentos e
quarenta e dois) jovens – dentre os quais, estava o colega e integrante da banda Danilo Jaques
– além de mais de 600 (seiscentos) feridos.
Nesse sentido, dispõe Raul Zaffaroni e Nilo Batista acerca do instituto jurídico definido
por “dolo eventual”:
“Existe dolo eventual, também chamado indireto ou condicionado, quando o resultado
típico constitui um efeito apenas possível dos meios escolhidos pelo agente que não
obstante, o incorpora à sua vontade. Nossa lei se vale da fórmula “quando o agente
(...) assumiu o risco de produzi-lo” (art. 18, inc. I, CP) e convém realçar que o verbo
“assumir” deve aí ser interpretado em sua acepção forte de “arcar”, “avocar”,
“apropriar-se”, “imputar-se”, a única compatível com a incorporação à vontade
realizadora do agente de um efeito possível dos meios por ele escolhidos.”
(BATISTA; ZAFFARONI, 2010)

Visualiza-se, assim, que tal conceito remete a uma indiferença do agente, quando da
prática dos fatos delituosos, acerca dos resultados produzidos pela conduta por ele perpetrada.
Significa dizer, portanto, que o sujeito ativo do delito possui em sua mente a fotografia mental,
a previsão e a imagem das consequências da sua ação e, mesmo assim, realiza a conduta, visto
que, para ele, mostra-se irrelevante se o resultado ocorrer ou não.
Extremamente tormentosa é a tarefa dos aplicadores do Direito quanto à definição, no
caso concreto, sobre a intenção do agente, visto que tal fato depende da investigação do estado
subjetivo e psíquico do autor delituoso, o que, pela obviedade dos fatos, revela enormes
dificuldades. Dessa forma, para que se analise se existe ou não indiferença quanto às
consequências da conduta, recomenda-se a análise, no caso concreto, dos elementos
exteriorizáveis que permeiam o crime, para que assim, se possa aproximar da intenção do
agente.
Nesta toada, é preciso que se esclareçam os motivos divulgados pela Assessoria de
Imprensa do Ministério Público do Rio Grande do Sul, para o enquadramento dos réus Luciano
e Marcelo nos delitos de homicídios e tentativas de homicídio, praticados com dolo eventual,
qualificado por fogo, asfixia e torpeza. Vejamos:
“O QUE LEVOU À CONCLUSÃO PELO DOLO EVENTUAL: Segundo o Código
Penal, há dolo eventual quando o agente não quer o resultado, mas assume o risco de
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produzi-lo. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de dolo “deve ser
verificada a partir do exame das circunstâncias, pois não se pode penetrar na mente
das pessoas”. No caso da Kiss, diante das condições da boate, que não dispunha de
saídas adequadas, estava superlotada e era revestida de material altamente inflamável,
a utilização de fogo gerou altíssimo risco, sendo que os acusados, mesmo conhecendo
o risco elevado, realizaram o show pirotécnico. O Código Penal trata o crime culposo
como exceção, ou seja, o dolo é a regra.” (Ministério Público do Rio Grande do Sul,
p.
02,
Disponível
em
<http://www.mprs.mp.br/media/areas/criminal/arquivos/informacoessobreaboatekiss
.pdf>, Acesso em 21 de novembro de 2017)

Evidencia-se, porém, que transportando o retratado conceito jurídico para a fatídica
madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, para que se enquadrem os réus Luciano Leão e
Marcelo dos Santos na tipificação jurídico-penal pretendida pelo Ministério Público, há que se
afirmar que tais integrantes da Banda, ao realizarem um show pirotécnico, aceitavam a morte
dos mais de 1300 (mil e trezentos) indivíduos que ocupavam a Boate – vale destacar, inclusive
a deles próprios – em nome do torpe motivo de se utilizar fogos de artifício na apresentação na
casa noturna. Em que pese o esforço argumentativo do Órgão Ministerial, uma conclusão nestes
moldes discrepa a não poder mais do considerado como justiça, em um Estado Democrático de
Direito, visto que, pelos elementos exteriorizáveis nos autos – os quais serão evidenciados – é
impossível que se conclua pela escolha de tal conceito jurídico.
Segundo os elementos de prova colhidos no processo criminal em epígrafe, constatouse como fatos relevantes para o presente artigo que: i) a conduta de Marcelo de Jesus dos Santos
considerada importante, do ponto de vista causal, para a configuração dos crimes de homicídio
e de tentativa de homicídio foi segurar um artefato pirotécnico, enquanto que o produtor
Luciano Bonilha Leão foi o responsável pela compra dos referidos fogos; ii) o vocalista Marcelo
de Jesus dos Santos tentou, junto com seguranças presentes na Boate, apagar o fogo com o uso
de extintores, iii) não restou claro se o vocalista avisou ou não, com uso de seu microfone,
acerca da ocorrência do início das chamas; iv) era comum o uso de efeitos de pirotecnia nas
performances da banda Gurizada Fandangueira, inclusive na casa noturna em que os crimes
ocorreram. Ademais, o revestimento do palco fora feito com espuma comum, sem tratamento
anti chamas; não existiam extintores de incêndio funcionando; a boate estava superlotada; não
haviam sinalizações de emergência; entre outros fatores que nada se relacionam com o
comportamento exigível ou com a responsabilidade criminal dos membros da Banda.
No que concerne aos elementos relevantes ora mencionados, analisemos os mesmos,
para que possamos concluir acerca da configuração ou não do elemento subjetivo ‘dolo
eventual’. Inquestionável é que as condutas de Marcelo e de Luciano, acima mencionadas,
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foram importantes do ponto de vista causal para a consecução do resultado, visto que ambas
estão intrinsecamente relacionadas com o início das chamas do incêndio causado na Boate.
Porém, não se pode aceitar, sem questionamentos, que os fatos de comprar fogos ou de lançálos significa dizer que os sujeitos eram indiferentes quanto à morte das pessoas que ocupavam
o local. Em um segundo momento, observou-se que Marcelo, junto com os seguranças, tentou
conter as chamas, revelando atitude de preocupação (e não de indiferença) quanto à possível
ocorrência do incêndio.
Por outro lado, não restou, até o presente momento, evidenciado nos autos se Marcelo
utilizou ou não seu microfone para avisar aos indivíduos da Boate que o incêndio havia se
iniciado. Como é sabido, no processo penal, para que um fato seja considerado contra o réu,
precisa ser este exaustivamente provado pelos elementos colhidos sob o crivo do contraditório;
premissa que, por si só, já indica que esse fato, em verdade, não seria relevante para a discussão,
por não ter a acusação se desincumbido do ônus de prová-lo. Apesar disso, analisemos as
hipóteses: i) se Marcelo avisou, por meio de seu microfone, às pessoas da boate, corrobora-se
a preocupação do mesmo com os indivíduos presentes na Casa Noturna, preocupação esta que
também esteve presente quando o vocalista tentou conter as chamas; ii) se Marcelo não o fez,
por outro lado, esta indica tão somente uma atitude de negligência do vocalista da Banda,
completamente compreensível, diante da calamidade e do caos que na Boate se instaurou. Nesse
sentido, não se visualiza também nesse tópico qualquer atitude de indiferença por parte do
integrante mencionado.
Por fim, ressaltou-se que era comum o uso de efeitos de pirotecnia nos show da banda
‘Gurizada Fandagueira’, o que transparece a crença de todos os integrantes da banda de que não
aconteceriam resultados nocivos a partir da conduta dos agentes, crença esta que só é ratificada
com o fato de que o idealizador do uso dos fogos era Danilo Jacques, integrante do grupo
musical, que morreu na madrugada da tragédia.
Nesse cenário, parece-nos inadmissível que se cogite terem Marcelo e Luciano agido
com dolo eventual, sendo certo que eles não queriam e nem mesmo aceitavam a morte dos
indivíduos presentes no local. Por outro lado, faz-se incontroverso que as condutas de ambos
revelam imprudência quanto ao incêndio, o que indica a configuração do elemento subjetivo
culpa. Vejamos os esclarecimentos de Raul Zaffaroni e Nilo Batista quanto ao conceito de
culpa:
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“ tipo culposo não pretende criminalizar o autor pela forma mediante a qual certa
finalidade foi procurada, mas sim porque o resultado (diferente da conduta procurada)
proveio da causação por ele de um perigo proibido evitável e previsível, e isto se
explica porque a simples criação de um perigo não é suficiente para a imputação
culposa. Certamente isto não significa que a ação não tenha uma finalidade, mas
apenas que ela não está proibida em razão dessa finalidade. Sempre será necessário
averiguar a finalidade diante de cada fato concreto, para conhecer de qual ação se
tratava e, a partir daí, demarcar qual era o cuidado correspondente ao exercício dessa
ação, providência indispensável para fechar o tipo e comprovar a tipicidade.”
(BATISTA; ZAFFARONI, 2010)

E ainda, os mesmos autores complementam:
“Nossa lei afirma ser o crime “culposo quando o agente deu causa ao resultado por
imprudência, negligência ou imperícia” (art. 18, inc. II, CP), fórmula da redação
original de 1940, inspirada no Código Penal de 1890, já naquela ocasião, tal fórmula
era considerada “deplorável atraso”. Nessa fórmula estão recolhidas expressões
clássicas do direito romano, que a doutrina tentou diferenciar. Já na primeira metade
do século XX, quando a dogmática dos crimes culposos ainda engatinhava, percebiase não haver “razão para se distinguir, em essência, a culpa por negligência da culpa
por imprudência ou imperícia, de vez que esses conceitos se fundam em um idêntico
critério jurídico. Hoje, afirma-se que “estas velhas modalidades já perderam a razão
de ser, diante da moderna investigação do conteúdo do injusto penal. A literatura
recente procura substituir a antiga expressão culpa (predominante na doutrina italiana:
colpa) por negligência ou imprudência, como tradução da Fahrlassigkeit alemã; tratase, contudo, de questão puramente terminológica.” (BATISTA; ZAFFARONI, 2010)

Dessa forma, percebe-se que a culpa é o elemento subjetivo característico dos delitos
cometidos com a inobservância de um dever objetivo de cuidado, em que resta configurada a
imprudência, a negligência ou a imperícia. Em um delito culposo, o agente não quer e nem
aceita os riscos resultantes de sua conduta; mas acaba que esta é determinante, no âmbito da
causalidade, para que o delito se configure.
Nessa perspectiva, faz-se indispensável que haja previsibilidade objetiva do resultado,
isto é, em um juízo objetivo, feito a partir de uma análise “ex ante”, é de conhecimento de todos
que a conduta praticada pelo agente poderá causar o resultado previsto na figura típica. Assim
sendo, visualiza-se que a culpa pode ser consciente ou inconsciente. Nos esclarecimentos de
Raul Zaffaroni e Nilo Batista, temos:
“Arraigada doutrina distingue entre culpa consciente (ou culpa com representação) e
culpa inconsciente (ou culpa sem representação). Na culpa consciente, o sujeito
representa a possibilidade de produção do resultado (ou, o que dá no mesmo, tem
consciência de que o resultado típico pode originar-se do perigo por ele criado); na
culpa inconsciente, a despeito de dispor o sujeito de conhecimentos que lhe
permitiriam representar a possibilidade de produção do resultado, não os atualiza (não
pensa neles), e portanto não representa tal possibilidade (ou, o que também dá no
mesmo, não tem consciência de que está criando um perigo de produzir o resultado
típico). Em qualquer caso, é suficiente para a tipicidade culposa o conhecimento
atualizável, dispensável a efetiva atualização (o “pensar naquilo” ou consciência da
criação do perigo). Essas espécies de culpa não se relacionam como diferentes graus
de culpa: do ponto de vista do injusto, a gravidade da culpa será indicada por sua
temerosidade, que se revela pela presença de dominabilidade. Essa culpa temerária
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pode, quando for também consciente, confundir-se com o dolo eventual, e essa é a
única razão pela qual é necessário sustentar a distinção entre culpa consciente e
inconsciente. A identificação da culpa temerária, que tem velhos antecedentes
legislativos e doutrinários e que volta a ser adotada em legislações contemporâneas,
pode realizar-se dogmaticamente no direito vigente, com efeitos teóricos e práticos
muito mais importantes do que qualquer aporte vindo da distinção culpa consciente –
culpa inconsciente. Nem mesmo se pode pretender que a culpa consciente seja mais
grave do que a inconsciente, pois frequentemente é maior o conteúdo do injusto da
ação de quem nem sequer se representa a criação de perigo com altíssima
possibilidade de concreção.” (BATISTA; ZAFFARONI, 2010).

Nesse cenário, é possível perceber que o vocalista e o produtor da banda Gurizada
Fandangueira, pelos elementos exteriorizáveis dos autos, podiam até ter consciência do perigo
que estava envolvido em suas condutas, mas, sem dúvidas, acreditavam piamente que o
incêndio não aconteceria. É esse o motivo de reiteradamente utilizarem os artefatos pirotécnicos
em suas apresentações e é esse o motivo de terem concretizado uma atitude de tamanha
imprudência na casa noturna, expondo a vida de mais de 800 – oitocentos – jovens, inclusive a
deles próprios. Nesse ponto, portanto, percebemos que o elemento subjetivo presente no caso é
a culpa; resta-nos discutir a tipificação realizada.
Evidencia-se, com a propagação das chamas pela boate, que o fato expôs a perigo a vida
e a integridade física de um número indeterminado de pessoas, o que conduz à perfeita
subsunção das condutas dos integrantes da banda ao fato típico expresso no artigo 250, §2º, do
Código Penal. Resta claro, também, que a pena do delito será agravada pelos resultados “morte”
e “lesões corporais” ocasionadas, nos termos do artigo 258, segunda parte, do mesmo diploma
legal. Tal conclusão é obtida por meio da aplicação do princípio da especialidade entre os
delitos de “incêndio” e “homicídio”, visto que a norma especial prevalece e afasta a aplicação
da norma geral.
A respeito da tipicidade ora mencionada, é cabível apontar o fato de o tipo penal servir
de instrumento para o poder punitivo, na medida em que este último seleciona condutas e
agentes sobre os quais a pena é destinada. Com base no caso analisado, percebe-se, na atuação
do Ministério Público, grande propensão de exercer o poder punitivo arbitrariamente, elegendo
maneiras específicas de atuar com base na repercussão social de cada caso. Em um Estado
Democrático de Direito, é de imprescindível necessidade observar, na aplicação do Direito
Penal, princípios e valores constitucionais, de maneira que no momento de aplicação da sanção,
preponderam instrumentos racionais e jurídicos. Tal questão é destacada haja vista a gravidade
da resposta penal. Nessa toada, assevera Nilo Batista e Raul Zaffaroni que ''cabe considerar o
plano da tipicidade como um terreno de conflito no qual colidem o poder punitivo e o direito
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penal. O primeiro luta ali pela expansão do seu exercício arbitrário, e o segundo procura contêla racionalmente.'' (BATISTA; ZAFFARONI, 2010)
Desse modo, determinam os autores que o tipo configura-se como um conceito dual, na
medida em que para o poder punitivo, o tipo é instrumento que habilita o seu exercício,
enquanto que para o direito penal, o tipo limita o poder punitivo. Diante disto, os autores tratam
da necessidade de se averiguar a extensão de aplicação dos tipos penais, valendo destacar os
apontamentos de Raul Zaffaroni e Nilo Batista:
"O direito penal, enquanto instrumento de realização do estado de direito, deve prover
um sistema interpretativo limitador do âmbito das figuras típicas: quanto mais uma
doutrina penal for idônea para reduzir interpretativamente o alcance dos tipos penais,
menor será o exercício seletivo do poder punitivo numa sociedade." (BATISTA, Nilo;
ZAFFARONI, Eugenio Raúl, 2010).

Dessa maneira, determinam os autores que deve restar configurada uma redução
interpretativa das condutas previstas no tipo em análise a fim de que as agências estatais que
exercem o poder de vigilância, tenham limitado o seu arbítrio. Assim, com base no exposto,
observa-se que o ministério público apresenta-se como uma destas agências, podendo restar
configuradas a adoção de condutas punitivistas e a ampliação do rol dos tipos penais. Todavia,
tal posicionamento vai de encontro com as reais funções de defensor da democracia atribuídas
ao órgão no momento de sua criação. Nesse sentido, diante do caso da boate Kiss, é notório
como a instituição deixou de atuar com base nas nos princípios constitucionais, bem como nos
direitos e garantias fundamentais previstos no ordenamento, ao tipificar o crime como
homicídio doloso ao invés de incêndio qualificado pelo resultado morte a fim de acatar a
influências midiáticas e a clamores populares baseados na busca por maior coerção.
4. MÍDIA E DIREITO PENAL: UMA COMBINAÇÃO PERIGOSA
Na sociedade contemporânea, marcada pela globalização, os meios de comunicação
vêm exercendo uma grande influência no modo de vida da população. Nesse contexto, a mídia
se comporta como uma importante fonte de informação, que, por estar presente cotidianamente
na vida do ser humano, acaba por exercer um grande poder de domínio, precipuamente, no que
se refere a formação de ideologias, estereótipos e pensamentos.
Desta feita, grande parte da mídia, ciente dessa influência determinante que exerce em
relação a população, adota uma postura sensacionalista, principalmente no que se refere a
notícias sobre crimes e violências. Assim sendo, a opinião pública vem baseando suas crenças
e posicionamentos em notícias que excedem a realidade e geram uma sensação de medo e de
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insegurança. Diante de todo este cenário, com a efetiva perplexidade da população, a sociedade
clama por uma maior interferência do Poder Público a fim de aplicar medidas, cada vez mais,
coercitivas, haja vista que foi incutido no pensamento desses indivíduos que punir é o melhor
caminho para solucionar a problemática da violência.
Vislumbra-se, perante essa realidade, que a mídia, ao apresentar a notícia, já institui um
senso que lhe convém. À vista disso, os meios de comunicação são um importante mecanismo
de controle social de modo que transmitem na sociedade uma cultura do medo, onde todos
estariam em uma situação de risco iminente e por isso a atuação do Estado deveria ser rápida e
eficaz.
Nesse cenário de ampla influência social, é indiscutível que o Direito Penal é uma das
searas em que as consequências dessa influência midiática têm mais repercussão. Desse modo,
sobre tal questão, trata Nilo Batista:
"Uma importante característica dos sistemas penais do capitalismo tardio é sua
vinculação com a mídia. Assim, discursos que legitimam a crença na pena como dito
sagrado da solução dos conflitos são estimulados e incorporados a massa
argumentativa dos editoriais e crônicas de jornal." (BATISTA, 2002)

Nesse sentido, assombrada pelo medo e pela impunidade estampada nas manchetes, a
população clama por penas mais altas. Dessa forma, motivados por esse sentimento, tem-se a
desconsideração de direitos fundamentais, princípios constitucionais e de conceitos técnico
jurídicos, fazendo com que a atuação dos profissionais do direito esteja distante da técnica e
mais próxima do senso comum. Outrossim, o Poder Judiciário, amparado pela opinião pública,
vem perquirindo não a redução da criminalidade, mas sim a retribuição/expiação do agente
através da supressão de direitos e garantias. Com base no exposto, é importante ressaltar os
ensinamentos de Vera Malaguti:
“É por isso que afirmamos que a grande política social da contemporaneidade
neoliberal é a política penal. A qualquer diminuição de seu poder os meios de
comunicação de massa se encarregam de difundir campanhas de lei e ordem que
aterrorizam a população e aproveitam para se reequipar para os “novos tempos’’. os
meios de comunicação de massa, principalmente a televisão são hoje fundamentais
para o exercício do poder de todo o sistema penal, (...) seja através da fabricação de
realidade para produção de indignação moral (...).” (MALAGUTI BATISTA, 2003)

Nesse sentido, destaca-se a influência que os meios de comunicação exercem, os quais
conseguem, até mesmo, distorcer a realidade fática, de maneira que, em muitos dos casos, a
gravidade do delito nem sequer condiz com o clamor popular a ele relacionado. O espetáculo
197

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
criado pela mídia cria no seio social e nos operadores do direito um fascínio pela punição. O
populismo penal assume o protagonismo, de maneira a justificar uma ideologia que paira na
sociedade e que pressiona as instituições criadas com o fim de assegurar que o Direito penal
seja utilizado como limitador do poder punitivo, tal como o Ministério Público. É nesse sentido
que os conceitos técnico-jurídicos devem ser utilizados, isto é, estes devem ser tomados como
parâmetro, conjuntamente com a racionalidade, a fim de se impedir que a força seja usada de
forma arbitrária.
Ante o exposto, passa-se a análise do caso emblemático em nosso ordenamento, qual
seja, o incêndio na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria/RS. Trata-se de um nítido exemplo de
atuação do Direito Penal influenciada pela mídia, vez que os meios de comunicação geraram
em sociedade um temor de impunidade que fez com que a população, consternada pelo fato,
protestasse por justiça.
Diante dessa tragédia, a mídia se aproveitou da consternação nacional e potencializou o
sentimento de impunidade que sempre rodeia a sociedade de risco na qual grande parte da
população acredita estar vivendo. Nesse cenário, as manchetes de jornais clamavam por uma
resposta imediata do Estado perante este acontecimento, demonstrando, inclusive, que para o
mínimo de conforto das famílias das vítimas seria necessário uma intervenção do Direito Penal,
vez que nenhuma outra consequência seria aceita, a não ser a punição e expiação.
À vista disso, perquirindo essa tal justiça construída pela mídia e incorporada pelo senso
comum, o Ministério Público, órgão incumbido de defender a ordem jurídica, o regime
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, apresentou denúncia em
oposição aos conceitos técnicos jurídicos que garantem os direitos e garantias fundamentais.
Nessa toada, a peça exordial elaborada pelo órgão ministerial respeitou os anseios populares e
comportou-se em sintonia com a midiatização do caso narrado, vez que não apresentou a
atuação contramajoritária que se espera.
Em uma verdadeira sublevação de valores historicamente construídos no Direito Penal
que visam, inclusive, a contenção e limitação de poderes centralizados, o Ministério Público,
órgão que representa o Estado, se rendeu a opinião pública e a pressão midiática e
desconsiderou as diferenças conceituais existentes entre dolo eventual e culpa e não analisou
de forma técnica o princípio da subsunção, tipificando de forma incorreta a conduta praticada
pelos integrantes da banda.
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Observa-se, sob a luz desse caso e sobre a atuação do órgão ministerial, que os meios
de comunicação são capazes não só de exercer grande influência na formação de ideologias e
estereótipos, mas também interferem nas próprias fases do processo penal, sendo responsáveis,
inclusive, por modificar a postura estatal de um caso que gere grande comoção da opinião
pública. Fato é que diante de todo o enfoque do caso da Boate Kiss e da pressão da opinião
pública pela repressão estatal, o Ministério Público adotou uma postura altamente punitivista e
coercitiva, que se distanciou, sobremaneira, dos ditames legislativos que pregam pelo princípio
do devido processo legal.
A midiatização do Direito Penal leva a taxatividade dos agentes como criminosos antes
mesmo que se tenha iniciado qualquer fase da persecução criminal. Assim sendo, não restam
dúvidas que essa postura é altamente problemática em um Estado Democrático de Direito e
cabe ao representante estatal se distanciar do senso comum a fim de garantir os parâmetros
constitucional. Destarte, o caso analisado no presente trabalho mostra-se relevante, haja vista
que o Ministério Público desconsiderou a atuação contramajoritária que se espera do Estado e
se rendeu a clamores populares, demonstrando a susceptividade que os envolvidos nessa
tragédia estão submetidos.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, observou-se que o Ministério Público do Rio Grande do Sul,
fortemente influenciado pela pressão midiática e pela comoção nacional com a tragédia que
envolveu mais de 800 (oitocentos) jovens, adotou uma postura nitidamente punitivista. Nesta
toada, o órgão se afastou da aplicação técnica e isonômica da lei, desconsiderando conceitos
técnico-jurídicos como a relevante distinção entre o dolo eventual e a culpa consciente.
Assim sendo, por meio do estudo dos conceitos ora mencionados, a partir dos
ensinamentos de Raul Zaffaroni e Nilo Batista, sustentou-se a incorreção do enquadramento
das condutas de Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão, nos delitos de homicídio e
tentativa de homicídio, caracterizados pelo dolo eventual, sendo este o resultado de uma postura
punitivista adotada em razão do clamor da sociedade por “justiça” e por vingança. Desse modo,
o presente trabalho demonstrou que a mídia influencia diretamente tanto na opinião da
sociedade, quanto na atuação dos aplicadores do Direito. Evidenciou-se, desse modo, que, em
uma aplicação técnica do diploma jurídico-penal vigente, considerando, inclusive, o princípio
da especialidade, Luciano Bonilha Leão e Marcelo dos Santos realizaram a conduta típica
equivalente ao delito de incêndio culposo, agravado pelos resultados morte e lesão corporal.
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Conclui-se, portanto, que o princípio da legalidade atrelado a um visão garantista do
Direito Penal é imprescindível para a concretização do Estado de Democrático de Direito. Desse
modo, o presente artigo foi apto a demonstrar os perigos de uma aplicação do Direito baseada
na opinião pública, a qual, por diversas vezes, acaba sendo sensacionalista e punitivista,
colocando em cheque os princípios constitucionais que regem o Direito Processual Penal.
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CRIMINALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO: REPERCUSSÕES DE UMA
DISPUTA POLÍTICA NO CAMPO PENAL
Arthur Bastos Rodrigues1
Felipe Fayer Mansoldo2

Resumo: O presente artigo apresenta uma investigação acerca dos recentes movimentos tendentes ao
cerceamento à liberdade de cátedra, apontando cenário de disputa política consubstanciado em projetos
de lei que procuram criminalizar condutas relacionadas ao exercício da prática docente (criminalização
primária) e atuações repressivas por parte do Poder Público em relação aos que se insurgem contra as
pretendidas “Reformas Educacionais”, mediante ocupações de escolas ou manifestações populares
(criminalização secundária). Pretende-se discutir, à luz da Criminologia Crítica, a abordagem seletiva
existente em tais formas de atuação, que demonstram uma predileção pela reprodução de determinados
discursos, pautados na conservação de estruturas sociais. As escolas e faculdades são identificadas como
um locus de poder, um terreno em que discursos contra-hegemônicos tendem a ser neutralizados, sob a
bandeira de uma suposta “neutralidade”. Nesse contexto, foram analisadas as propostas de tipificação
do “assédio ideológico” e da “doutrinação de gênero”, como mecanismos de controle social que se
destinam a reforçar o papel de agentes de reprodução ideológica de tais instituições.
Palavras-chave: Política Criminal. Educação. Escola sem Partido. Direito Penal.

INTRODUÇÃO
Há tempos a Educação brasileira vive um cenário desolador. O sucateamento das
instituições de ensino em todos os níveis (principalmente o básico), os reiterados casos de
violência no espaço escolar3 e acadêmico, a desvalorização profissional seguida de forte
repressão contra os que ousam pleitear melhores condições de trabalho4 e, mais recentemente,
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Ganhou notoriedade a agressão sofrida em agosto de 2017 pela professora Márcia Friggi, em Indaial/SC,
relativizada em discurso na Câmara dos Deputados pelo parlamentar João Rodrigues (PSD-SC), que disse embora
“ter ficado chocado com a imperdoável agressão”, considerar que o posicionamento político da educadora nas
redes sociais despertou a revolta do estudante e não querer que seu filho tivesse “a lavagem cerebral de uma
ratazana que venha a dizer a ele o que deve pensar da política brasileira ou de seus líderes” (DEPUTADO..., 2017).
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Cite-se como exemplo os acontecimentos no Centro Cívico da cidade de Curitiba/PR, em abril de 2015, que
deixaram 200 feridos e foram noticiados como “confronto” entre professores e policiais por Veja, Globo e Estado
de São Paulo e “agressão” pela Carta Capital, Portal Terra e Revista Fórum. A diferença é sutil, mas demarca a
pluralidade de discursos construídos a partir de um mesmo fato.
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propostas de criminalização de condutas ameaçam cercear por completo a liberdade de ensino
e aprendizagem, já que influenciam diretamente no conteúdo, métodos e formas de abordagem.
É cediço que o direito fundamental à Educação, assegurado constitucionalmente, é uma
abstração que carece, para além de sua força normativa5, de elementos estruturais que possam
dotá-lo de efetividade. Dentro do quadro delineado pelo Constituinte, foram previstos entre seus
objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania.
No tocante ao pleno desenvolvimento da pessoa, é possível relacionar tal expressão ao
livre desenvolvimento da personalidade, considerado de forma ampla e bidimensional,
significando a ausência de interferência estatal na liberdade do indivíduo (dimensão negativa),
mas também a necessária atuação legislativa e jurisprudencial na proteção e promoção do
desenvolvimento da personalidade humana – dimensão positiva (PINTO, 1999; ALMEIDA,
2012).
Com relação ao preparo para o exercício da cidadania, entendemos que o ambiente
escolar e, indubitavelmente também, o ambiente acadêmico são espaços propícios para a
discussão de temas relacionados à realidade política, o que no plano teórico demonstraria o nãocabimento de disposições estatais que pretendam restringir esse debate.
Entretanto, para além dos bons objetivos declarados constitucionalmente, há uma
notável disputa política travada em diversos níveis que perpassa os espaços institucionais.
Valendo-se de uma visão poulantziana, é possível compreender o Estado como a condensação
de uma relação de forças entre classes e frações de classe, que se encontram em constante
embate (POULANTZAS, 2000, p. 130). Referida instituição tenderia a “curto-circuitar” os
movimentos que ponham em risco a dominação de uma determinada fração de classe
hegemônica, servindo-se de mecanismos ideológicos, repressivos ou da capacidade de
proporcionar benefícios que lhe é inerente.
O Direito Penal, embora dotado do decantado caráter de ultima ratio6, não ficaria imune
a tais conflitos. Os recentes projetos de lei que pretenderam criminalizar o assédio ideológico e
a doutrinação de gênero são exemplos dessa disputa política.

5

Não pretendemos discutir a questão apenas sob o plano deontológico, mas sim empreender uma leitura que
perpasse por sua eficácia social.
6
Se no plano teórico há inequívoco consenso quanto à existência de um princípio de intervenção mínima ou de
um caráter fragmentário do Direito Penal (GRECO, 2008, p. 62; BITENCOURT, 2007, p. 13; TOLEDO, 1994, p.
7), a prática legislativa demonstra, no mínimo, pouco apreço às lições doutrinárias.
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A Educação se mostra indispensável à formação técnica que proporciona as constantes
revoluções tecnológicas ao sistema e escolas e universidades constituem importantes agentes
de socialização (GIDDENS, 2004). Esses agentes, contudo, tendem a reforçar o papel de
reprodução ideológica de um discurso punitivo, adequado à conservação do status quo
(ZAFFARONI, et. al., 2003). Nessa esteira, na medida em que adotem um discurso
contrahegemônico, entram em cena mecanismos que procurem neutralizar tais iniciativas,
recolocando tais instituições a serviço da manutenção das estruturas sociais existentes.
Antes de adentrarmos propriamente na discussão sobre os projetos, faz-se necessário
traçar algumas linhas sobre o desenvolvimento histórico da liberdade de cátedra e sua
harmonização com os objetivos declarados constitucionalmente.
2. LIBERDADE DE CÁTEDRA E LIBERDADE DE APRENDER: LIMITES E
POSSIBILIDADES
Historicamente, costuma-se atribuir a Wilhelm von Humboldt, professor da
Universidade de Berlim nas primeiras décadas do séc. XIX, o pioneirismo na construção,
desenvolvimento e defesa do termo “liberdade de cátedra” (CASTRO, 2011).
Inicialmente, compreendia a liberdade de defender ideias impopulares, de escolher os
tópicos de sua pesquisa e, principalmente, de não ser demitido por emitir opiniões que
contrariassem os interesses dos poderosos (CASTRO, 2011). Vale propor, ainda que
modestamente, uma definição que seja adequada aos nossos dias.
A liberdade de cátedra pode ser considerada, em sentido amplo, como o direito do
educador de escolher seus métodos e exteriorizar seus ensinamentos aos alunos, sem
ingerências externas, embora parte da doutrina constitucionalista faça questão de ressalvar a
possibilidade da fixação do currículo escolar pelo órgão competente (MORAES, 2005, p. 741).
Nota-se que, longe de representar uma liberdade irrestrita, tal é disciplinada pelo
estabelecimento de ensino, que possui autonomia para elaborar sua proposta pedagógica, nos
exatos termos do art. 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996).
O estabelecimento de ensino, por sua vez, está condicionado às diretrizes legais que
procuram disciplinar as bases da Educação Nacional. Essas diretrizes não podem, contudo,
esvaziar o conteúdo daquelas liberdades já mencionadas, sob pena de incorrer em
inconstitucionalidade.
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Há quem considere ser a liberdade de cátedra uma forma de expressão da liberdade de
opinião. Porém, existe também quem defenda que tal liberdade possui limites e contornos
próprios, pois está, em última análise, a serviço do direito à Educação (RODRIGUES,
MAROCCO, 2014, p. 220).
Não há citação literal sobre ela na Constituição de 1988, mas sim em Constituições
anteriores, como a de 1934 (pioneira em assegurá-la) e a de 1946. A Constituição de 1967, que
vigorou durante o período da ditadura militar, também a mencionava, embora considerasse que
a Educação deveria se inspirar no “princípio da unidade nacional”, o que esvaziava por
completo sua efetividade7.
Consideramos que ela representa a forma clássica de redação da “liberdade de ensinar”
citada pelo texto constitucional. Nela estaria compreendida a possibilidade de escolher
métodos, metodologias, estratégias e instrumentos à sua escolha, dentre os que forem legal e
pedagogicamente autorizados e reconhecidos, bem como de textos e obras que discutam o
conteúdo a ser ministrado (RODRIGUES, MAROCCO, 2014, p. 222).
Dessa forma, Horácio Rodrigues e Andréa Marocco compreendem haver certa tensão
entre a liberdade de ensinar e a liberdade de aprender, sendo que uma anularia a outra caso
fossem absolutas (RODRIGUES, MAROCCO, 2014, p. 221). Dessa forma, se a primeira
autorizaria o professor a expor seus próprios pontos de vista, a segunda o obrigaria a também
expor as demais teorias e posições científicas sobre determinado tema.
Ousamos divergir nesse aspecto. O processo de ensino-aprendizagem não parece se
desenvolver, a nosso sentir, de uma forma unilateral. A participação dos educandos na
construção do conhecimento exige uma perspectiva dialógica, de verdadeira troca de
experiências entre educadores e educandos. A suposta tensão desapareceria a partir do momento
em que fosse dada voz a todos os participantes do processo, trazendo consigo a pluralidade de
crenças e opiniões que caracteriza a nossa sociedade.
Por isso, faz sentido nossa Constituição ter tratado delas em conjunto. Liberdade de
ensinar e de aprender são duas faces de uma mesma moeda, e não oponentes em um ringue. O
equívoco está em compreendê-las sob uma perspectiva que nega a colaboração dos educandos

7

Para não cairmos numa visão mistificadora, é necessário insistir que a mera inscrição de um direito em um texto
de norma não assegura automaticamente a efetividade daquele comando. A obviedade de tal afirmação é, por
vezes, obscurecida pelos que se contentam com uma abordagem puramente normativa.

204

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
no processo de construção do conhecimento e parece compreender educadores e educandos
como adversários8.
Referida perspectiva abre as portas para projetos que pretendem esvaziar ambas, como
parece ser o caso do que criminaliza o chamado “assédio ideológico” e passa-se a comentar no
próximo tópico.
3. AS TENTATIVAS DE CRIMINALIZAÇÃO DO ASSÉDIO IDEOLÓGICO E DA
DOUTRINAÇÃO DE GÊNERO
A primeira versão do Projeto de Lei nº 1411/2015, apresentado à Mesa Diretora da
Câmara dos Deputados em 13 de maio de 20159, de autoria do parlamentar Rogério Marinho
(PSDB-RN), pretendia criar o tipo penal do “assédio ideológico”.
Descreve-se a prática delituosa: “Expor aluno a assédio ideológico, condicionando o
aluno (sic) a adotar determinado posicionamento político, partidário, ideológico ou constranger
o aluno por adotar posicionamento diverso do seu, independente de quem seja o agente”
(BRASIL, 2015, p. 133).
Ou seja, a redação original estabelecia o que os penalistas costumam chamar de crime
comum, aquele que pode ser praticado por qualquer agente, não sendo dele exigido alguma
característica especial, como pertencer à categoria dos docentes, por exemplo.
A descrição da conduta a ser criminalizada era feita de forma vaga, não se restringindo
ao espaço escolar, mas estabelecendo causa de aumento de pena quando o fato ocorresse no
âmbito de estabelecimento de ensino, público ou privado. Também incidiria, segundo o projeto,
majorante de um terço quando o agente da prática criminosa fosse “professor, coordenador,
educador, orientador educacional ou psicólogo escolar” (BRASIL, 2015, p. 133).
A proposta previa ainda um aumento de metade da pena se da prática criminosa
resultasse “reprovação, diminuição de nota, abandono de curso ou qualquer resultado que afete
negativamente a vida acadêmica da vítima” (BRASIL, 2015, p. 133). Pretendia alterar também
o Estatuto da Criança e do Adolescente, acrescendo um inciso ao dispositivo que trata do direito

A imagem de uma “educação bancária” cunhada por Paulo Freire, em que o professor “transferiria conhecimento
ao aluno” se assemelha a um contrato (de depósito), figura que por sua própria definição implica na existência de
interesses opostos. Freire é um ardoroso opositor de tal modelo educacional.
9
Maiores informações sobre o projeto podem ser obtidas no site oficial da Câmara dos Deputados. Vide o link:
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1229808>.
8
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à liberdade dos menores, deixando claro que ele permite a adoção de posicionamentos
ideológicos “de forma espontânea”, “livre de assédio de terceiros”10.
Conseguimos compreender melhor o projeto ao ler sua justificativa. Seu autor pretende
“defender a Democracia do totalitarismo”, manifestado no ato de “doutrinar por dentro da
sociedade”, “destruindo a coesão social e as tradições da sociedade”. O domínio do sistema de
ensino faria parte de uma estratégia gramsciana de conquista e manutenção do poder11 pelo
partido que então o detinha.
Sendo assim, continuava o parlamentar:
[...] Essa forma de assédio ideológico está espalhada, como receita política, em
documentos do PT, divulgados por eles, denominado de “Caderno de Teses” para o
quinto congresso do partido. Vejamos algumas pérolas de autoritarismo. (...) Há
correntes do Partido dos Trabalhadores que nomeiam seus inimigos e pregam guerra
aos que pensam como a maioria da população brasileira em temas como segurança,
educação e valores da família: “a mobilização de iniciativas reacionárias e regressivas
em relação aos direitos da juventude, dos/as negros/as, das mulheres e dos/as LGBT,
como a que foi colocada em movimento pelas bancadas neoconservadoras do
Congresso Nacional: tentativa de reduzir a maioridade penal e de bloquear o fim dos
autos de resistência, a legalização do aborto, a legislação que criminaliza a
homofobia.” (BRASIL, 2015, p.133-134)

O projeto indicava a vulnerabilidade e hipossuficiência intelectual do aluno,
considerado – a nosso sentir – como uma espécie de “folha em branco”. Considerava que o
indivíduo em formação não possuiria maturidade para fazer juízo de valor acerca de
posicionamentos que lhe são apresentados, mas, contraditoriamente, o autor da proposta
reconhece que “o amplo acesso ao conhecimento passa necessariamente pela apresentação por
parte dos professores de todas as vertentes ideológicas, políticas e partidárias, sem distinção”
(BRASIL, 2015, p. 134).
Por sua vez, outro projeto (2731/2015), de autoria do parlamentar Eros Biondini (PTBMG) previa uma norma de extensão que, na prática, criava o tipo penal da “doutrinação de
gênero”. Ao alterar o Plano Nacional da Educação, indicava a criminalização da conduta
consistente em utilizar “qualquer tipo de ideologia na educação nacional, em especial o uso da
ideologia de gênero e seus derivados, sob qualquer pretexto” (BRASIL, 2015b). O
descumprimento desse novo preceito legal implicaria no incurso nas mesmas penas previstas
no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, prisão de 6 (seis) meses a 2 (dois)

10
11

BRASIL. Cit., p. 133.
BRASIL. Cit., p. 133.
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anos para aquele que submetesse criança ou adolescente sob sua guarda, autoridade ou
vigilância “a vexame ou constrangimento” (BRASIL, 1990).
A proposta de criminalização do assédio ideológico foi recebida pelo Movimento
“Escola Sem Partido” (MESP) como desnecessária, já que sanções administrativas e cíveis
(previstas a partir de uma alteração legislativa na Lei de Diretrizes e Bases proposta pela
organização) já seriam capazes de inibir o que seus defensores consideram como um “abuso da
liberdade de ensinar”. Todavia, seus defensores saudaram a iniciativa do deputado como uma
“demonstração da repulsa provocada pela prática da doutrinação política e ideológica em sala
de aula e pela usurpação do direito dos pais sobre a educação moral dos seus filhos”
(PROJETO..., 2015).
Recentemente, há estudiosos que apontam que os defensores do Movimento deixaram
em segundo plano a existência de uma “doutrinação marxista” e passaram a empreender uma
batalha contra o que consideram “exposição à ideologia de gênero” (MIGUEL, 2016). Logo,
passaram a atuar se valendo do discurso da moralidade, sem se afastar da política. Daí surgirem
na esteira o surgimento de projetos no sentido da criminalização de tal prática.
Tanto o Projeto de Lei 1411/2015 quanto o Projeto de Lei 2731/2015 foram retirados
por seus autores, após encontrarem resistência de sindicatos da categoria dos docentes12 e no
âmbito do próprio Congresso Nacional. Uma versão menos drástica chegou a ser proposta como
substitutivo pelo Deputado Izalci Lucas (PSDB-DF) no âmbito da Comissão de Educação ao
primeiro dos projetos, transformando o assédio ideológico em contravenção penal.
Embora as propostas tenham sido retiradas, a ideia se mantém viva e sua discussão
permanece atual. Por meio do Portal E-Cidadania, do Senado Federal, foi proposta uma
sugestão legislativa de criminalização da ideologia de gênero, que recebeu os mais de 20.000
apoios necessários para sua conversão em ideia legislativa em menos de uma semana13
(BRASIL, 2017).

12

Sindicatos de Professores de São Paulo, Distrito Federal, Minas Gerais, dentre outros, se posicionaram
publicamente contra o que consideraram como a “criminalização do magistério” (PLs..., 2015).
13
O Portal E-Cidadania permite que cidadãos apresentem ideias legislativas que, caso recebam 20 mil apoios no
prazo de quatro meses, são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do
Senado e formalizadas como Sugestões Legislativas. É possível que um parlamentar se convença da importância
da proposta e apresente projeto de Lei a encampando. Quanto à ideia em comento, consulte-se:
<https://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaoideia?id=94721>.
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PROJETOS DE LEI E A ATUAÇÃO REPRESSIVA
DAS

AGÊNCIAS

DE

CRIMINALIZAÇÃO

CONTRA

OS

DISCURSOS

HEGEMÔNICOS
A nosso ver, soa bastante equivocado afirmar que o aluno é desprovido de experiências,
já que carrega consigo toda vivência entre seus pares em sua comunidade. Um dos grandes
problemas dos projetos é buscar uma suposta “neutralidade”, ignorando – talvez
propositadamente – o componente ideológico existente em tais instituições.
O pesado instrumental do Direito Penal serviria de instrumento para cercear
determinadas abordagens, pois nunca restará claro o limite entre a mera “exposição” de um
determinado posicionamento ou um “constrangimento” à adoção desta ou daquela postura. A
avaliação do conteúdo discutido em sala de aula passaria a ser uma questão de polícia,
transferindo às delegacias e aos tribunais a tarefa de avaliar quando o docente (ou mesmo a
instituição de ensino, na definição do currículo escolar ou acadêmico, ou mesmo um palestrante,
convidado a expor sua história de vida aos alunos) “excedeu os limites da mera apresentação e
passou a aproveitar-se de sua posição de maturidade intelectual para empreender discurso
sedicioso, utilizando tom não meramente descritivo, e sim, persuasivo, constrangendo o
discente a adotar seu posicionamento”. Já é possível imaginar uma ementa jurisprudencial
redigida nesses termos.
Cumpre salientar que a versão original do projeto de criminalização do assédio
ideológico não restringia seu alcance a quaisquer instituições. Dessa forma, podia restar
configurada a prática a ser criminalizada em todos os níveis de ensino e mesmo fora do
ambiente escolar ou acadêmico14. Não é difícil imaginar a dificuldade que um educador teria
em sua atividade profissional quando tivesse que orientar um aluno ou mesmo arregimentar
estudantes para um determinado grupo de pesquisa que coordene.
Dessa forma, entendemos que as propostas são tributárias da prática do amedrontamento
punitivo15mais drástico que a estrutura jurídica oferece (qual seja, a tipificação criminal) e
pretende se apresentar como defensor de uma liberdade que acaba por castrar a autonomia dos

A imposição da “moralidade” foi, historicamente, um requisito atribuído ao exercício do magistério, que no
Brasil Imperial exigia que os professores não tivessem “nota na regularidade de sua conduta” e as professoras
soubessem ensinar também as prendas domésticas (DAMASCENO, 2017).
15
Expressão devida a Bhrawlio Mendes (MENDES, 2015, p. 94).
14
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envolvidos. Há verdadeira incoerência em buscar a liberdade de aprender através do
encarceramento.
Suponhamos que um determinado núcleo de pesquisa acadêmico desenvolva estudos
relativos à desigualdade de gênero ou à divisão sexual do trabalho. Estaremos diante de um
objeto de pesquisa que parece “contrariar as tradições da sociedade”, com relação aos valores
da família, para utilizar uma expressão contida no Projeto que pretendia criminalizar o assédio
ideológico. Restaria configurada a conduta delituosa nessa situação?
A adoção deste ou daquele marco teórico, por sua representatividade histórica, poderia
ser considerada subversiva a depender das circunstâncias? Um professor de filosofia teria
liberdade para expor a obra de Nietzsche, mas não poderia manifestar sua adesão a uma de suas
afirmações, dizendo-se ateu e defendendo que o cristianismo está morto porque isso poderia
significar a cooptação dos educandos rumo ao ateísmo? Gramsci, por sua vez, parece ser
considerado um autor proibido, já que um dos projetos em comento apresenta, em sua
justificativa, duras críticas em relação à concepção do filósofo acerca da sociedade.
A rigor, pretende-se instaurar uma nova era inquisitória, na qual os educadores não
teriam condições psíquicas de trabalho, sentindo-se constantemente pressionados, e as
liberdades de ensinar e de aprender, asseguradas constitucionalmente, estariam completamente
esvaziadas.
Não cremos que um educador precise ou possa se apresentar como um ser absolutamente
“neutro”, à prova de ideologias. A opinião política faz parte da identidade do ser e sua
construção deve ser estimulada. Os projetos pecam em compreender que o educando não é
capaz de formar suas convicções por conta própria, num exercício de problematização constante
daquilo que lhe é exposto.
Outros agentes de socialização influenciam nesse processo de construção e reconstrução
da identidade do indivíduo em formação, como a família, os grupos de amigos e os meios de
comunicação. Mesmo em relação às crianças é descabido considerar existir uma total
passividade.
A esse respeito, vale citar o sociólogo Anthony Giddens:
[...] A socialização não é uma espécie de “programação cultural”, em que a criança
absorve de forma passiva as influências com as quais entra em contacto. Até os recémnascidos têm necessidades e exigências que afetam o comportamento daqueles que
são responsáveis por tratar deles: as crianças são, desde o início, seres activos
(GIDDENS, 2004, p.28).
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É inquestionável que os meios de comunicação de massa possuem potencial para
influenciar a formação dos indivíduos. Não se cogita, por se tratar de “afronta à liberdade de
expressão”, criminalizar opiniões veiculadas em editoriais ou artigos de jornal. Considera-se já
haver proteção suficiente quando o emissor da mensagem se excede e ofende a honra de pessoas
ou grupos representativos, através de manifestações discriminatórias. Não há o tratamento de
determinados assuntos como proibidos ou indesejados.
Da mesma forma, não faria sentido pretender atribuir ao educador a pecha de
“assediador ideológico”, pois sua participação na formação do indivíduo, embora importante,
não é exclusiva. Ao restringir o debate possível em sala de aula (ou fora dela), caminha-se para
uma intolerância que pretende homogeneizar uma sociedade complexa. A defesa cega da
neutralidade pode representar verdadeira mutilação do espírito irrequieto e questionador do ser,
propiciando uma formação defeituosa.
CONCLUSÃO
Na esteira de Paulo Freire, pode-se defender que uma das tarefas do educador é
estimular a criatividade e a curiosidade inerentes a qualquer ser humano (FREIRE, 2014),
possibilitando o livre desenvolvimento dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem,
tornando-os capazes de compreender melhor a realidade que os cerca e conscientes de que não
existe um único ponto de vista acerca de determinada questão nem indivíduo ou sociedade que
não possa transformar-se.
Estamos todos, dessa forma, em contínua mutação e reconstrução. Em outras palavras,
a Educação é um meio capaz de ampliar a autonomia, sendo a liberdade um caminho necessário
à plenitude do desenvolvimento da pessoa, preconizado pelo texto constitucional.
As liberdades de ensinar e de aprender estão compreendidas em uma dimensão mais
ampla de autonomia e esta, por sua vez, está abrangida pelo valor da dignidade humana. Dessa
forma, podemos afirmar que qualquer intervenção legislativa que pretenda esvaziá-las, mesmo
que a pretexto de defendê-las, é violadora de tais garantias.
Acreditamos que este seja o caso dos projetos de lei em comento, vez que sua aprovação
representaria o desestímulo à abordagem de temas polêmicos em sala de aula, comprometendo
a formação do ser em sua plenitude, mutilando sua capacidade crítica e questionadora.
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O processo de ensino-aprendizagem impõe a dialogicidade, através da qual tanto
educadores quanto educandos ensinam e aprendem ao mesmo tempo. Entretanto, isso
significaria que o educador deveria ser tolhido de expor suas convicções políticas e que
nenhuma ideologia deveria ser professada, nos moldes pretendidos de quem defende uma
Educação “Sem Partidos”?
Acreditamos que não seja este o caminho, já que a participação dos educandos no
processo de construção do conhecimento estimula a formação de sua identidade e, ao mesmo
tempo, permite que os mesmos questionem as convicções do educador, não se limitando a
reproduzi-las. Trata-se de uma habilidade que precisa ser desenvolvida e não há lugar para
tanto quando o ambiente escolar ou acadêmico se converte em verdadeiro espaço de vigilância,
que restringe o debate à opinião de censores.
Concluímos com Paulo Freire, em ilustrativo trecho de sua obra Pedagogia da
Autonomia, que exemplifica bem o modelo de Educação que defendemos e acreditamos ser
adequado ao pleno (e livre) desenvolvimento do ser:
[...] Quem observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em
erro. O erro na verdade não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e
desconhecer que, mesmo do acerto de seu ponto de vista, é possível que a razão ética
nem sempre esteja com ele. [...] É não só interessante, mas profundamente importante
que os estudantes percebam as diferenças de compreensão dos fatos; as posições às
vezes antagônicas entre professores na apreciação dos problemas e no
equacionamento das soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito e a
lealdade com que um professor analisa e critica as posturas dos outros (FREIRE, 2014,
pp.16-18).
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LEI MARIA DA PENHA: PARA ALÉM DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E RESPONSABILIZAÇÃO PENAL CRIMINALIZANTE
Victoria Zaka Ruffo1
Resumo: O presente trabalho objetiva tratar da violência sofrida pelas mulheres no Brasil, com maior
enfoque na doméstica e na familiar. Para tanto, analisar-se-á, inicialmente, a evolução histórica de
conquista de direitos e de garantias pelas mulheres, especialmente propiciado pelo movimento feminista,
bem como os problemas de sua busca por recrudescimento penal no que concerne à violência doméstica.
Posteriormente, pretende-se descrever a Lei Maria da Penha, a fim de se delimitar seus avanços,
retrocessos e limitações, com enfoque crítico quanto a sua abordagem penal. Utilizar-se-á como
procedimento metodológico revisão bibliográfica pautada em autores do Direito Penal Crítico e da
Criminologia Crítica, além de pesquisas já dadas sobre tal realidade. Por fim, objetiva-se propor, como
alternativa aos conflitos domésticos, a possibilidade de responsabilização do ofensor para além da
perspectiva criminalizante, tal como a propiciada pela Justiça Restaurativa.
Palavras chave: Lei 11.340/2006, Violência Doméstica, Feminismo, Criminologia Crítica.

Abstract: The present study aims to address the violence suffered by women in Brazil, with a greater
focus on domestic and family violence. In order to do so, it will be analyzed, initially, the historical
evolution of the conquest of rights and guarantees by women, especially propitiated by the feminist
movement, as well as the problems of its search for criminal recrudescence with regard to domestic
violence. Subsequently, it is intended to describe the Maria da Penha Law, in order to delimit its
advances, setbacks and limitations, with a critical focus on its criminal approach. A bibliographic review
will be used as a methodological procedure based on authors of Critical Criminal Law and Critical
Criminology, as well as research already done on such reality. Finally, the objective is to propose, as an
alternative to domestic conflicts, the possibility of holding the offender accountable beyond the
criminalizing perspective, such as that provided by Restorative Justice.
Keywords: Law 11.340 / 2006, Domestic Violence, Feminism, Critical Criminology.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho tem como intuito analisar a violência contra a mulher no contexto
brasileiro, com destaque para a doméstica e a familiar. Nesse sentido, pretende-se verificar,
primeiramente, o histórico de lutas e de conquistas de direitos pelas mulheres no cenário
nacional até a promulgação da Lei 11.340/2006, a qual constitui ponto central de discussão
deste estudo. Nesse sentido, vale ressaltar que a análise da violência contra a mulher no Brasil,
tanto a desenvolvida no âmbito doméstico e familiar quanto a vivenciada nos ambientes
públicos e de maior convívio social, de um modo geral, prescinde de uma observação mais
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aprofundada acerca da inserção da figura feminina na sociedade e, principalmente, no contexto
brasileiro.
Nesse sentido, mostra-se necessário, antes de tudo, verificar a violência simbólica
(BOURDIEU, 1989) que ainda vigora manifestando-se das formas sutis, mas poderosas. A
violência de gênero é fenômeno histórico e complexo, o qual ocorre não só no país, mas em
todo o mundo. É neste sentido que a despeito de as mulheres terem adquirido,
significativamente, direitos e certo protagonismo no âmbito social, os avanços conquistados,
principalmente no que concerne à Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, não se
mostram suficientes no combate à violência contra a mulher.
Posteriormente, objetiva-se descrever a Lei de Violência Doméstica a fim de determinar
suas inovações, bem como questionar sua abordagem penal. Diante de tal cenário, ponto central
a ser destacado é o fato de que a referida lei acabou por perder as suas principais finalidades,
quais sejam, a de prevenção e a de educação, assumindo, em contrapartida, uma faceta
essencialmente punitiva.
Observa-se que esta lógica de recrudescimento do Direito Penal muito dialoga com os
clamores populares, bem como com o próprio posicionamento de estratos variados que
compõem o movimento feminista. Apesar de essencialmente progressistas e responsáveis pela
emancipação das mulheres vítimas de violência doméstica, o movimento reclama por um
aumento da resposta penal, não se adequando a uma política criminal crítica. Dessa forma,
apresenta-se como alternativa, diante o exposto, a possibilidade de responsabilização do ofensor
para além da perspectiva criminalizante, podendo-se falar em métodos alternativos de resolução
de conflitos, tal como o da Justiça Restaurativa.
Diante do exposto, utilizar-se-á como procedimento metodológico uma revisão
bibliográfica pautada em autores do Direito Penal Crítico bem como da Criminologia Crítica,
além de pesquisas já dadas sobre tal realidade.
2. ANÁLISE HISTÓRICA DA CONQUISTA DE DIREITOS DAS MULHERES NO
BRASIL
De um modo geral, pode-se dizer que a atuação do movimento feminista foi grande
responsável por permitir o empoderamento e a emancipação das mulheres. Nesse sentido, vale
ressaltar que, apesar das diversas vertentes, a luta feminista é aqui abordada de forma ampla,
com base na sua tendência majoritária. Destaca-se, portanto, suas três principais fases, que
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guardam reinvindicações essenciais à ascensão da figura feminina na sociedade bem como à
conquista de maior igualdade de gênero.
Em um primeiro momento, ainda no século XIX, as reivindicações apoiaram-se nos
direitos democráticos, tais como o direito ao voto, ao divórcio, à educação e ao trabalho.
Posteriormente, na segunda fase, mais evidente nos anos 60, a luta foi marcada pela pauta da
liberdade sexual. Por fim, em um terceiro momento, já na década de 1970, restou aflorada a
demanda de caráter sindical. Foi também neste mesmo período que a busca por reformas
jurídicas e políticas no campo da violência doméstica contra a mulher tornou-se um dos
principais pontos abordados, transformando-se em tema central nos anos 80.
No que se refere à elaboração das legislações brasileiras, os avanços também podem ser
notados, de forma que, a partir dos anos 60, com maior reflexo das demandas do movimento
feminista. Inicialmente, a Constituição Federal de 1932 instituiu o direito ao voto às mulheres,
as quais passaram a compor a maior parte do eleitorado brasileiro. Pouco tempo depois, outras
garantias foram também asseguradas, tais como a equiparação salarial e a regulamentação do
trabalho feminino, com destaque para o trabalho fora do lar, não sendo mais necessária a
autorização do marido. Contudo, foi somente com a Constituição de 1988, a qual determina a
igualdade formal de todos perante a lei, que as mulheres passaram a ser vistas, efetivamente,
como sujeitos de direito.
Apesar dos avanços significativos, ressalta-se que, especificamente no âmbito penal, a
mulher ainda era vista como subordinada, sendo alvo de desigualdade e de dominação. Crimes
como adultério, atentado violento ao pudor, sedução e rapto de mulher honesta, previstos no
Código Penal de 1940, foram revogados tardiamente e só muito posteriormente, já em 2009,
foi adotada a denominação de ''crimes contra a dignidade sexual'' para abranger tal espécie de
delito, denominação esta mais abrangente, de maneira a atinge ambos os sexos de modo mais
isonômico.
Ressalta-se, contudo, que a mera normatização de direitos não significa a sua efetiva
verificação na prática. O princípio da igualdade de gênero é ainda o cerne das questões que
envolvem a discriminação e a violência enfrentadas pelas mulheres. A Secretaria de Política
para as Mulheres (SPM), no que concerne às feministas no Brasil, observa grande atenção dada
à dominação masculina ainda exercida sobre as mulheres, desenvolvendo linhas de ação que
muito dialogam com o referido movimento. Nessa toada, as principais reivindicações hoje
percebidas são o reconhecimento de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais das
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mulheres; do direito a saúde e educação e previdência; de direitos sexuais e reprodutivos, tais
como o direito sobre a gestação e o relativo à descriminalização do aborto. Questão ainda hoje
muito verificada nas pautas do movimento diz respeito à violência contra a mulher, questão esta
que tem especial enfoque no presente estudo.
Questão essencial a ser abordada, contudo, é a de que apesar de todas as conquistas
propiciadas pela atuação feminista, é de se perceber que o movimento não dialoga com a
Criminologia Crítica, na medida em que aspira a respostas estatais retributivas e prega o
exercício do poder punitivo na contenção da violência contra a mulher. Como assevera Vera
Andrade (1997), a busca por penas mais severas ''acaba por reunir o movimento de mulheres,
que é um dos mais progressistas do país, com um dos movimentos mais conservadores e
reacionários, que é o movimento de Lei e Ordem''. Há uma busca pelo castigo, de modo que se
mostram contrapostas duas criminologias: a crítica e a feminista (CAMPOS; CARVALHO,
2011).
Contudo, é imprescindível destacar que subsiste, aqui, um processo eminentemente
contraditório, na medida em que, apesar de o movimento pautar-se na luta contra o patriarcado
e contra as desigualdades entre sexos, tendo muito conquistado por possuir um caráter
progressista, apoia-se na proteção de um sistema Penal falido no que concerne a algumas de
suas reivindicações. Ressalta-se, ademais, que este próprio sistema apresenta base sexistas,
bases estas perceptíveis nos casos em que a mulher é vista como possivelmente responsável por
falsear violências sofridas e reclamar por garantias que não lhes são próprias. Assim, faz-se
necessária a análise da Lei Maria da Penha, que é ponto central no estado da arte do combate à
violência contra a mulher.

3. A LEI MARIA DA PENHA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
De acordo com o Observe, Observatório para Implementação da Lei Maria da Penha, a
Lei 11.340/2006 leva o nome de Lei Maria da Penha em homenagem a Maria da Penha Maia
Fernandes, biofarmacêutica que, por duas vezes, foi vítima de tentativa de homicídio por seu
marido. Diante da inércia da justiça brasileira, o caso foi analisado pela Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, que não só acatou a denúncia de violência doméstica,
como também condenou o Brasil por omissão em relação a esta espécie de agressão. Como
consequência, recomendação foi feita no sentido de que fosse criada legislação específica sobre
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o tema. Assim, foi em setembro de 2006 que a referida lei entrou em vigor, trazendo avanços
bem como retrocessos evidentes, no que diz respeito à percepção penal que aborda.
A Lei 11.340/2006 tem por objetivo criar ''mecanismos para coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher'', trazendo como inovação a conceituação desta espécie de violência,
de maneira a criar uma nova categoria, a da ''violência de gênero''. A respeito desta questão, é
importante observar que se instituiu uma tutela penal exclusiva das mulheres, inclusive as
transexuais. Além disso, estabeleceu os tipos de violência verificáveis, quais sejam: a física, a
moral, a psicológica, a sexual e a patrimonial. Trata, ainda, das medidas protetivas de urgência,
as quais são interessantes por fazerem cessar as agressões, não tomando o processo
estigmatizante para o agente agressor. Por fim, estabelece a criação dos Juizados de Violência
Doméstica, transferindo a competência para o julgamento dos crimes de violência doméstica
dos Juizados Especiais Criminais (JeCrim) para tais Juizados. Observa-se que se dispensa no
presente estudo a análise detalhada da legislação e do seu referido conteúdo, contudo, são
necessárias ponderações sobre suas inovações e sobre a abordagem que traz.
Dessa maneira, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) no ano de 2015, a efetividade da Lei Maria da Penha foi observada,
constatando-se que esta foi responsável por diminuir, aproximadamente, 10% a taxa de
homicídios contra as mulheres dentro das residências. Ressalta-se que os dados tidos como base
para a análise dizem respeito às agressões letais no Brasil e foram obtidos por meio do Sistema
de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.
Além disso, evidencia-se o desenvolvimento de pesquisas que resultaram no estudo
denominado Mapa da Violência, que é produzido desde 2012 e mostra-se como importante
indicativo de homicídios de mulheres no Brasil. A edição de 2015 foi responsável por revelar
que entre 1980 e 2006, período antecedente à lei, o crescimento do número de homicídios de
mulheres foi de 7,6% ao ano. Já no período de 2006 a 2013, já com a legislação em vigor, o
crescimento do número desses homicídios caiu para 2,6% ao ano.
Apesar dos significativos avanços supracitados, vale ressaltar que a referida legislação
apresenta problemáticas a serem analisadas. A Lei Maria da Penha visa depositar a culpa sobre
um dos envolvidos, qual seja o homem agressor, buscando no recrudescimento penal e na
repressão a solução para os conflitos domésticos. Pode-se dizer que o sofrimento da vítima é
usado como uma forma de validar uma legislação penal rígida, que negligencia qualquer direito
ao agressor, em uma espécie de representação de respeito à grave violência sofrida pela mulher,
218

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
sendo consideradas até insensíveis as pessoas que propõem a aplicação de medidas alternativas
e despenalizadoras a esses casos. Na mesma toada assevera Nilo Batista:
''A lei nº 11.340, de 7.ago.06, inspirada diretamente na Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, tem como principal
característica político-criminal exprimir uma demanda clara por sofrimento penal
físico. Quando veda a aplicação do que coloquialmente chama de “penas de cesta
básica”, bem como de “prestação pecuniária” e de multa substitutiva (art. 17), ou
quando declara inaplicável a lei nº 9.099, de 26.set.95 (art. 41), ou quando eleva a
pena máxima da lesão corporal doméstica (para retirar-lhe a condição de menor
potencial ofensivo – art. 44), a lei faz uma opção retributivista-aflitiva que recusa o
sofrimento penal moral ou patrimonial na sanção dirigida ao autor de delito
caracterizável como violência doméstica.'' (BATISTA, 2007)

É necessário observar, também, a culpa que a lei deposita sobre a própria mulher, isto
é, aquela que se deixou ser agredida, aquela que é, portanto, frágil. Tal questão é verificada no
próprio uso da expressão ''vítima de violência'', que coloca a mulher em uma posição de
vulnerabilidade e de menoridade, inserindo-a em um contexto de vitimização, em que o
empoderamento tão aspirado e pregado pelo gênero feminino é ignorado.
Dessa maneira, o objetivo da referida legislação, que deveria ser cessar condutas
violentas, é substituído pelo de punição do agressor, o que não se relaciona com uma
perspectiva de mínima intervenção do Direito Penal. A Lei de Violência Doméstica agravou
punições, como, por exemplo, a da lesão corporal leve, que teve sua pena máxima em abstrato
alterada caso a conduta seja praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou
companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda, prevalecendo-se o sujeito
das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Além disso, autorizou a prisão
preventiva como medida excepcional, nos casos de descumprimento de medidas protetivas de
urgência.
Nesse sentido, o que se observa é uma intensa criminalização, a qual resta limitada ao
encarceramento daqueles homens que, sem justa causa, descumprem as restrições a eles
impostas pelas medidas protetivas de urgência de que trata a Lei 11.1340/2006. A consequência
é a elevação do número de presos em todo o país, o que contribui para uma superlotação dos
presídios, bem como para se reafirmar a existência de um sistema prisional falido (BATISTA,
2007).
Essencial apontamento é o de que tais críticas à lei Maria da Penha nada destoam das
feitas à ampliação do próprio direito penal brasileiro, que passa por um processo de
enrijecimento. Penas cada vez mais altas vêm sendo aplicadas, bem como novos tipos penais
são criados como métodos eficazes de redução da criminalidade, como uma maneira de se
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garantir segurança e de se assegurar o ideal de vingança contra os crimes verificados. Nesse
sentido, o Direito Penal serve de instrumento para o poder punitivo, selecionando condutas e
agentes sobre os quais a pena é destinada. Em um Estado Democrático de Direito, é de
imprescindível necessidade observar, na aplicação do Direito Penal, princípios e valores
constitucionais, de maneira que, no momento de aplicação da sanção, preponderam
instrumentos racionais e jurídicos, haja vista a gravidade da resposta penal.
Questão também relevante referente à Lei de Violência Doméstica é a existência de um
conflito social complexo por trás desta, haja vista a relação de intimidade entre vítima e agressor
envolvidos. A mulher e suas pretensões são negligenciadas, na medida em que a Lei
11.340/2006 errou ao não viabilizar a participação da vítima no conflito, que só pode desistir
da representação perante o juiz e, ainda, em audiência própria. Ademais, seus sentimentos e
anseios não são analisados, de forma que, muitas vezes, a mulher não deseja a punição daquele
que a agrediu, mas a simples possibilidade de comunicação com o agressor.
Ressalta-se, por fim, que a Lei Maria da Penha, apesar de tratar da violência contra a
mulher, restringiu-se a proteger as vítimas de violências verificadas nos âmbitos doméstico e
familiar, incluindo as observadas em casa, na esfera familiar ou, ainda, em qualquer relação
íntima de afeto, não abrangendo, contudo, as demais hipóteses de violências vivenciadas pela
mulher no tecido social. Se constata, portanto, é que apesar de a Lei 11.340/2006 ter sido
essencial na regulação da violência doméstica e familiar, a mulher continua desamparada
quanto às demais espécies de agressões, que são expressivas. De acordo com a fundação Perseu
Abramo, em 2011, uma a cada cinco mulheres já sofreu algum tipo de violência por parte de
algum homem, conhecido ou desconhecido. Além disso, 5 mulheres são espancadas a cada 2
minutos, com base na mesma fonte. Ademais, o Mapa da Violência, da Fundação Sangari,
produzido no ano de 2012, revela que uma mulher é morta a cada duas horas, sendo mais de 10
mulheres mortas por dia no país.
4. JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO MÉTODO ALTERNATIVO À RESOLUÇÃO
DOS CONFLITOS RELATIVOS À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Diante do anteriormente exposto, tem-se que o sistema penal apresenta-se como incapaz
de solucionar as questões relativas à violência doméstica e familiar, haja vista que não impede
que novas violências ocorram, negligencia a importância e a participação da vítima no processo,
e, ainda, nada altera as relações de gênero já consolidadas na sociedade. É por conta destas e de
outras questões que se propõe, aqui, um método de resolução de conflitos que excede a
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perspectiva criminalizante, qual seja, o da Justiça Restaurativa, que garantiria às mulheres a
possibilidade de autodeterminação, bem como do fim de sua subordinação.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Restaurativa é um
método de resolução de conflitos, que se apresenta por meio de práticas diversas, sendo todas
marcadas pela sensibilidade e pela criatividade. Pode-se dizer que constitui um processo
colaborativo que envolve a maior participação de infrator e da vítima. Traz como benefício a
pacificação das relações sociais, podendo ser aplicada no âmbito da violência doméstica.
Questão importante a ser ressaltada é a de que a Justiça Restaurativa não exclui o processo
judicial, podendo ser concomitante a este, de modo que ela constitui-se como suplementar, nada
influenciando sobre a pena tradicional.
Nesse sentido, a Justiça Restaurativa apresenta-se como mecanismo que preza não pela
retribuição, mas pela responsabilização do agente. Insere a vítima no processo de forma ativa,
bem como os demais envolvidos no conflito, dispensando qualquer tipo de hierarquização entre
estes, prezando-se tanto pela restauração da vítima como do ofensor. O procedimento envolve
a participação de facilitador, que atua de forma imparcial, auxiliado por um co-facilitador.
Inclui também a atuação das partes, além de demais membros da comunidade e de familiares
que podem vir a colaborar no processo.
Deve sempre ser verificado o elemento da responsabilidade, isto é, o ofensor deve
responder pelo que fez, de maneira a reconhecer as consequências de seus atos e vislumbrar as
possibilidades reparatórias. Além disso, ponto de destaque é o respeito, o que se materializa na
capacidade de compreensão, sem juízos de valor, de diferentes historias, que envolvem culturas
diversas, regionalidades e locais de fala.
A Justiça Restaurativa é método responsável por fortalecer seus participantes, de
maneira a garantir o seu ''empoderamento'' (ZEHR, 2005) e a não-dominação. Pontos centrais
são estas questões, por muito dialogarem com a as demandas relativas à ascensão feminina.
Nesse sentido, pretende-se fazer com que tal método alternativo, apesar da dominações já
existentes de maneira até mesmo naturalizada, na forma de uma violência simbólica
(BOURDIEU, 1999) na relação homem-mulher, seja capaz de minimizar as diferenças de
poder.
Ademais, o procedimento restaurativo deve ser também capaz de garantir autonomia
aos envolvidos, que podem ser livres nas suas decisões, além de poder dar voz às vítimas
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envolvidas através do diálogo, o que não é verificável no processo tradicional. Dessa forma,
destaca-se a possibilidade de as expectativas e da história da vítima serem escutadas, de maneira
que esta não se sinta injustiçada nem negligenciada.
Questão importante também diz respeito ao fato de que a aplicação de métodos
restaurativos pode ser responsável por elevar o número de denúncias de violência sofrida pelas
mulheres, haja vista que, em alguns casos, como já mencionado, seu objetivo não é sequer punir
o agressor, especialmente no que concerne à possibilidade de prisão deste. Além disso, vale
observar que algumas destas mulheres já compreendem o sistema penal como incapaz de
solucionar suas demandas, o que as faz recorrer à Justiça Restaurativa.
Todavia, é necessário observar as divergências existentes entre as pretensões feministas
e a Justiça Restaurativa. Nesse sentido, com base em pesquisas empíricas realizadas pela
criminóloga Elena Larrauri (2009), os métodos restaurativos são criticados por certos estratos
do movimento feminista, de maneira que tais críticas mostram-se proporcionais ao
desconhecimento sobre a Justiça Restaurativa. Nessa toada, o engajamento do movimento com
os referidos procedimentos só seria possível se o discurso eminentemente baseado na expiação
pudesse ser repensado a partir dos valores pregados pelo método restaurativo. Desse modo, a
mulher alcançaria grande empoderamento, adquirindo autoconfiança necessária para sua busca
por igualdade social e de gênero.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, é possível observar avanço evidente no que concerne ao ganho de
garantias por parte das mulheres, questão verificável, principalmente, a partir da elaboração de
legislações brasileiras ao longe de décadas. Nesse sentido, o destaque não se restringe a direitos
constitucionais assegurados, mas também abrange a lei 11.340/2006, essencial no tratamento
da violência doméstica e familiar contra a mulher. Todavia, é valido ressaltar que as
reivindicações pelos direitos femininos ainda persistem, pois há, ainda, muito a ser conquistado.
Nesse sentido, é de grande valia ressaltar a atuação do movimento feminista no
empoderamento da mulher ao longo de todo processo, contudo, deve-se ponderar a
problemática relativa à criminologia em que se pauta. Apoia-se em um sistema penal
retributivo, marcado por uma lógica reprodutora de desigualdades, com destaque para as de
gênero. Dessa forma, é questionável o discurso pregado pelo movimento, haja vista que
apresenta caráter circular: ao mesmo tempo em que luta pela emancipação da mulher em uma
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perspectiva progressista, busca pela imposição de penas rígidas àquele tido como agressor,
alinhando-se a uma visão penal conservadora, fundada no castigo.
Nessa toada, deve-se compreender que, apesar de a Lei Maria da Penha ter sido de
essencial importância para delimitar a violência doméstica e familiar, estabelecendo inovações
significativas, esta ainda se pauta no modelo de Justiça Criminal tradicional, seguindo a mesma
lógica de recrudescimento de que se ligam as feministas. Todavia, ressalta-se que a referida
legislação abre a possibilidade de aplicação de práticas alternativas na resolução de conflitos
domésticos e de gênero, tais como as da Justiça Restaurativa.
Dessa forma, os procedimentos restaurativos apresenta-se como métodos de resolução
de conflitos pautados na não-dominação e no empoderamento, questões centrais no que
concerne ao gênero feminino. Ao permitir à mulher a possibilidade de ter voz, esta atinge a
autodeterminação. Ademais, a igualdade entre as partes é assegurada, de modo que se preza
pela responsabilização dos envolvidos. Assim, tanto a emancipação quanto a igualdade entre
os sexos, questões tão pregadas pelo feminismo, mostram-se evidentes na Justiça Restaurativa,
de forma que, o diálogo entre os dois campos propiciaria imenso avanço na restauração de
relações e na tão aspirada libertação feminina.
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Resumo: O presente trabalho propõe reflexões acerca das tendências expansionistas e abolicionistas
verificadas no âmbito das ciências penais na atualidade. Nesse sentido, considera-se que apesar das
inúmeras garantias conquistadas ao longo do tempo e positivadas no ordenamento jurídico pátrio,
predominam, nos dias atuais, em nosso país, assim como em grande parte do mundo, as “demandas por
ordem” características da chamada “sociedade de risco”. Sob o signo do medo do crime e da aposta no
recrudescimento punitivo como solução para o aumento da insegurança social, tais demandas podem ser
lidas como veículos para a expansão do direito penal e para o fortalecimento do Direito Penal do
Inimigo. Ao longo deste estudo pretende-se demonstrar como a disseminação da ideia de incremento
dos riscos sociais contribui para o fortalecimento de um clamor popular por maior punibilidade dos
crimes já existentes, bem como a produção de novos tipos penais, com destaque para os crimes de perigo
abstrato, ainda que haja uma enorme discussão doutrinária acerca de sua constitucionalidade. A fim de
contribuir para os debates acerca das diferentes percepções sobre o tema, refletir-se-á, ainda, sobre a
(im)possibilidade da adoção de propostas abolicionistas no âmbito dos crimes de perigo abstrato.
Palavras-chave: Garantismo penal; Abolicionismo; Expansionismo; Direito penal do inimigo; Crimes
de perigo abstrato.

INTRODUÇÃO
Ao longo dos anos, os indivíduos lutaram para, cada vez mais, aumentar suas garantias
e assegurar seus direitos. No Brasil, a Ditadura Militar foi responsável por reprimir diversos
direitos, mas com seu fim e com a promulgação da Constituição Federal de 1988 – a
Constituição Cidadã – diversos grupos da população, antes negligenciados, passaram a ter seus
interesses positivados pelo ordenamento pátrio. Atualmente, estão previstos na legislação
inúmeros princípios que visam proteger os indivíduos do autoritarismo do Estado,
principalmente no que tange à sua função punitiva, como o Princípio da Dignidade Humana, o
Princípio da Legalidade, o Princípio da Igualdade, o Princípio da Lesividade, entre outros.
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Dessa forma, criou fôlego, no Brasil, a discussão acerca do Abolicionismo Penal, que
surgiu fruto dos pensamentos de Louk Hulsman (1997)5, Nils Christie (1998)6 e Thomas
Mathiensen (2005)7. Tal movimento se relaciona à descriminalização e à retirada de algumas
leis penais do ordenamento, bem como à extinção da pena quanto à prática de determinadas
condutas. O aumento de defensores da teoria do Abolicionismo penal ocorre devido ao
questionamento acerca do significado, da representação e, especialmente, da eficácia das
punições e das instituições do Direito Penal, visto que podem ser observadas inúmeras falhas e
seletividade, principalmente no que diz respeito ao sistema carcerário.
Apesar da disseminação de tais ideias, vem se destacando cada vez mais a chamada
Sociedade de Risco, que se desenvolve não só no Brasil, mas em diversos países. Tais
sociedades são marcadas pela ampliação da sensação de risco, que ocorre principalmente
devido à atuação da mídia e ao aumento de informações acerca de situações que causam
insegurança. Sendo assim, surge em grande parcela dos indivíduos o sentimento de necessidade
e urgência em ampliar o âmbito de atuação do Direito Penal, punindo ainda mais as condutas
que não geram, no caso concreto, lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico tutelado. É a partir
disso que se percebe um avanço em relação à punição dos crimes de perigo abstrato, ou seja,
aqueles crimes que não exigem a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco
real, o que gera enorme discussão uma vez que é comum a existência de conflito entre tais tipos
penais e inúmeras garantias constitucionais, com o Princípio da Lesividade. Ainda relacionado
à sociedade de risco e em contraste com o abolicionismo penal, surge a ideia de direito penal
do inimigo, desenvolvida inicialmente por Günter Jakobs e desenvolvida ao longo dos anos,
segundo a qual determinados indivíduos passam a ser vistos como inimigos do Estado e, por
isso, devem receber tratamento diferenciado.
Levando em conta os conceitos expostos e, a partir de pesquisas bibliográficas e
empíricas, buscamos, nesse artigo, juntar a visão de diferentes autores, penalistas e da
população em geral com o objetivo de mostrar como a situação do mundo em que vivemos, a
opinião da sociedade e a atuação da mídia influenciam de diferentes formas no Direito Penal e
na aplicação das garantias asseguradas pela legislação. Além disso, buscamos expor os perigos
dos pensamentos extremistas, bem como os motivos que levam os indivíduos a colocar em
5
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xeque os direitos conquistados com tanta dificuldade, priorizando cada vez mais a punição dos
crimes de perigo abstrato.
2. O GARANTISMO PENAL
Inicialmente, deve-se dizer que todo poder é, ontologicamente, tendente à violação de
direitos. Dessa forma, é preciso que existam limitações ao poder punitivo e, também, às demais
formas de poder. Nesse sentido, o Garantismo Penal, teoria defendida por Luigi Ferrajoli8, traz
um conjunto de princípios e técnicas jurídicas que delineiam um sistema punitivo marcado pela
racionalidade, legitimidade, justiça, mínima intervenção e atuação apenas em ultima ratio,
tendo em vista que a ação do Direito Penal é a forma mais drástica de interferência estatal na
vida do indivíduo, uma vez que pode restringir, em determinados casos, a sua liberdade. Sendo
assim, o jus puniendi deve ser exercido nos limites do Estado Democrático de Direito,
respeitando o princípio da legalidade (reserva legal) – não há crime sem lei anterior que o
defina, nem pena sem a prévia cominação legal. Ademais, outros princípios devem ser levados
em consideração na seara penal, como a dignidade da pessoa humana (previsto no art. 1°, III,
CF/88), a intranscendência da pena (art. 5º, XLV, CF), a culpabilidade – ninguém pode ser
considerado culpado sem que haja uma vinculação subjetiva entre a conduta e o resultado, vedase, dessa forma, a responsabilidade penal objetiva; a adequação social, os fatos que se
encontram no âmbito da normalidade ou da tolerância social devem ser considerados atípicos
do ponto de vista material; a lesividade, visando impedir a punição de condutas meramente
morais ou de violações de comportamentos sociais, verifica-se, assim, a separação entre direito
e moral; a proporcionalidade, o non bis in idem, entre outros. No campo do processo penal,
exige-se um julgamento, mediante procedimentos previamente estabelecidos em lei, realizado
por um juiz imparcial, num processo público, respeitando o contraditório.
A função do direito penal garantista pode ser entendida como um utilitarismo
reformado, já que zela pela prevenção geral negativa (caráter intimidatório da pena) e se propõe
a evitar a vingança privada e a fornecer garantias contra o arbítrio estatal. Assim sendo, as penas
representam instrumentos de tutela dos cidadãos. Todavia, deve-se considerar, além da
felicidade máxima dos não desviantes, o mínimo mal-estar dos desviantes, dessa forma, a pena
deve ser justa e proporcional.

8
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Outrossim, este sistema configura-se numa espécie de direito penal mínimo,
condicionado e restringido ao máximo, que se traduz em um ideal de racionalidade e de certeza,
tutelando as liberdades dos cidadãos frente ao arbítrio punitivo. Dessa forma, a responsabilidade
penal será excluída sempre que os seus pressupostos sejam incertos ou indeterminados. Alguns
institutos são característicos da intervenção mínima do direito penal, como a presunção de
inocência do acusado até a sentença definitiva, o ônus da prova a cargo da acusação, a
absolvição em caso de incerteza da verdade sobre o fato (in dubio pro reu), a analogia in bonam
partem e a interpretação restritiva dos tipos penais. Nesses casos, é possível constatar uma
discricionariedade para reduzir a intervenção penal quando ela não for motivada por alegações
claras e certas.
2.1 Direito Penal Mínimo
Na obra clássica de Luigi Ferrajoli, Direito e Razão, são elencadas dez valores que
devem orientar o Direito Penal e o Direito Processual Penal. Dessa forma, o modelo garantista
apresenta as seguintes condições9:
1)
2)
3)
4)

Nulla poena sine crimine - Não há pena sem crime;
Nullum crimen sine lege -Não há crime sem lei;
Nulla lex (poenalis) sine necessitate - Não há lei penal sem necessidade;
Nulla necessitas sine injusria - Não há necessidade sem ofensa a bem jurídico;

5)
6)
7)
8)
9)
10)

Nulla injuria sine actione - Não há ofensa ao bem jurídico sem ação;
Nulla actio sine culpa - Não há ação sem culpa;
Nulla culpa sine judicio - Não há culpa sem processo;
Nulla judicium sine accustone - Não há processo sem acusação;
Nulla accusatio sine probatione - Não há acusação sem prova;
Nulla probatio sine defensione

Tais axiomas conferem garantias aos cidadãos contra o arbítrio ou o erro penal. Assim,
tem-se um modelo denominado Estado de Direito¸ no qual o Poder Público e o poder penal
estão rigidamente limitados e subordinados à lei, tanto no plano substancial, quanto no plano
processual. O Direito Penal Mínimo corresponde não só ao grau máximo de tutela da liberdade
dos indivíduos frente ao Estado e seu poder punitivo, mas também a um ideal de racionalidade
e certeza10. Dessa forma, a responsabilidade penal estaria excluída todas as vezes em que os
pressupostos garantistas fossem incertos ou indeterminados. Com isso, é possível verificar um
importante nexo entre racionalidade e garantismo. Havendo previsibilidade nas intervenções e

9
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sendo elas motivadas por argumentos cognitivos que sejam capazes de determinar a verdade
formal, ter-se-á um direito penal racional.
Como exemplos de atuação do Direito Penal Mínimo, tem-se a presunção de inocência
até o julgamento em definitivo da sentença, o ônus da prova a cargo da acusação, a absolvição
do réu em caso de incerteza sobre o fato (in dubio pro reu), a interpretação restritiva dos tipos
penais e a analogia in bonam partem. O intuito desse modelo de Direito Penal é evitar que
inocentes sejam punidos, este é o fim que os processos regulares almejam, fazendo valer as
condições garantistas.
A lei penal, através de sua função proibitiva, tenta minimizar o exercício das próprias
razões que o delito expressa e, através de sua função punitiva, tenta prevenir o exercício das
próprias razões que a vingança e as demais reações informais expressam. Nesse sentido, de
acordo com Ferrajoli, em Direito e Razão, traduzido por Ana Paula Zomer10:
“Precisamente - monopolizando a força, delimitando-lhe os pressupostos e as
modalidades e precluindo-lhe o exercício arbitrário por parte dos sujeitos não
autorizados - a proibição e a ameaça penal protegem os possíveis ofendidos contra os
delitos, ao passo que o julgamento e a imposição da pena protegem, por mais
paradoxal que pareça, os réus (e os inocentes suspeitos de sê-lo) contra as vinganças
e outras reações mais severas. Sob ambos os aspectos a lei penal se justifica enquanto
lei do mais fraco, voltada para a tutela dos seus direitos contra a violência arbitrária
do mais forte” (FERRAJOLI, 2006)

A lei penal deve ser, portanto, um instrumento de tutela dos direitos fundamentais. Estes,
por sua vez, irão definir os seus limites a fim de fornecer aos cidadãos imunidade contra a
arbitrariedade das proibições e também das punições. Dessa forma, garante-se a dignidade do
imputado e de sua liberdade; a partir da proteção de tais direitos fundamentais, a sociedade,
como um todo, passa a aceitar a atuação do direito penal.
2.2 Abolicionismo Penal
As ideias abolicionistas penais surgiram no período após o término da Segunda Guerra
Mundial e, consequentemente, após a decadência dos regimes fascistas e nazistas. Tendo em
vista que o Direito Penal, principalmente na Itália e na Alemanha, reestruturou-se em bases
humanistas antes esquecidas nos tempos de guerra. O abolicionismo tem como objetivo colocar
um fim na sociedade baseada no castigo e vislumbra a possibilidade de existir um justo sistema
de solução de conflitos desligado da justiça criminal.

10
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O abolicionismo defende o fim do sistema penal, por este constituir um sofrimento inútil
e nocivo. Ademais, para os abolicionistas, o conceito de crime é equivocado, e o direito penal
deve ser substituído por formas de conciliação e reparação realizadas pela própria sociedade
civil, sem a interferência coercitiva do Estado.
Pensadores como Hulsman, Mathiesen e Cristie se destacam ao tratarem do assunto. De
acordo com Louk Hulsman, o sistema penal seria um problema em si mesmo, dessa forma, a
melhor opção seria a sua total extinção como sistema repressivo, devendo haver uma
substituição do sistema penal por instâncias individualizadas de solução de conflitos.
Mathiesen, por sua vez, busca não só a abolição do direito penal, mas também a abolição de
todas as estruturas repressivas da sociedade. Já Nils Christie reconhece que em alguns casos,
faz-se necessária a intervenção do Estado, no entanto, essa ação deve ser restringida ao máximo,
considerando que as prisões trazem diversos malefícios aos indivíduos. Segundo o
abolicionista, deveria haver um senso crítico acerca do sistema penal, o que faria com que ele
não se tornasse repressivo.
O abolicionismo divide-se, ainda, em três vertentes: anarquista, marxista e liberal cristã.
Para a corrente anarquista, a sociedade poderia ser mais fraterna e solidária, preocupando-se
com a autonomia e a liberdade do indivíduo, dessa forma, não seria necessária a existência de
um sistema punitivo. A corrente marxista vê o sistema penal como um meio de ocultar os
conflitos sociais. Por fim, a vertente liberal/cristã trata do conceito de solidariedade orgânica,
contexto no qual os homens se ocupariam de seus próprios conflitos.
Para justificar o abolicionismo penal, os abolicionistas elencam alguns motivos. Dentre
eles, é possível citar o fato de que o sistema penal é anômico, em outras palavras, as normas
não cumprem os seus objetivos. Surgem novas leis penais a todo momento, todavia, elas não
são capazes de evitar o cometimento de novos crimes, tendo, assim, um sistema penal apenas
simbólico. Ademais, o sistema punitivo é seletivo e estigmatizante, o controle social é
discriminatório e o sistema penal acaba por criar e reforçar as desigualdades, punindo apenas
dos indivíduos que se encontram nas classes sociais mais baixas. Haveria um tratamento mais
rígido para esses sujeitos, a eles, seriam imputadas penas elevadas, mesmo em crimes de menor
potencial ofensivo. Por outro lado, os “crimes do colarinho branco” ficariam impunes, tendo
em vista a ineficácia do sistema penal moderno e a sua intimidade com os fatores de colaboração
para a manutenção das desigualdades sociais.

230

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
A pena privativa de liberdade não está apta a exercer sua função ressocializante, do
contrário, o indivíduo, após o cárcere, tem mais chances de praticar novos crimes. Por fim, o
sistema penal não leva em consideração a vítima e a execução da pena torna-se instrumento de
sofrimento para o condenado e para a sua família. O sistema penal não seria, portanto, a solução,
mas sim um problema, devido às suas precariedades e à sua ineficiência. Além disso, ao se
apresentar como meio de prevenção de delitos e como protetor da segurança dos indivíduos, o
Direito Penal acaba se tornando, de fato, um agente da própria violência.
De acordo com o pensamento abolicionista, a punição sobre o ofensor do bem jurídico
deveria ser substituída pela valorização das vítimas, com o intuito de garantir, a ela e a toda
sociedade, a justiça compensatória que o delito praticado exija. Para o sistema penal e para o
Estado, as vítimas e os réus são vistos da mesma maneira. Adota-se sempre a ideia de que o
ofendido deseja uma vingança imediata, sem considerar as peculiaridades do caso concreto, e
de que o ofensor não tem direito ao questionamento e, dessa forma, o sistema punitivo exerce,
implicitamente, um papel de vingança particular.
Algumas propostas do abolicionismo penal são: o fim da pena privativa de liberdade; a
substituição da pena por mecanismos de reconciliação; a descriminalização de algumas
políticas; a desestatização do controle social; a organização da reparação dos conflitos e a
adoção de uma política criminal negativa.
Para Ferrajoli, o movimento abolicionista é utópico, pois é preciso que haja um sistema
penal positivo pautado na garantia dos direitos fundamentais e na promoção da dignidade
humana. Ademais, não havendo a gerência do poder repressivo por parte do Estado, ficaria a
cargo da sociedade o controle das ações dos indivíduos, o qual se materializaria em autocensura e haveria uma completa vigilância da população, através de um policiamento moral
coletivo11. Com a ausência de técnicas racionais, esse controle poderia se tornar excessivamente
repressivo. Outrossim, é necessário que a sociedade seja solidária e capaz de resolver seus
problemas de forma adequada, autonomamente. O Estado seria, nesse caso, um ente opressor
que frustraria essa solidariedade. Pode-se perceber que há certa ingenuidade dos abolicionistas
ao considerarem apenas o Estado como um ente opressor e esquecerem que o homem pode se
tornar um opressor dos demais. Com isso, a abolição do direito penal levaria a outras formas
de controle social, não necessariamente melhores do que o sistema penal moderno.

11

FERREIRA, W. O abolicionismo penal e a realidade brasileira. Jus Navigandi, v. 18, p. 8, 2013.
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3. EXPANSÃO DO DIREITO PENAL E O DIREITO PENAL DO INIMIGO
O Direito Penal é o conjunto de leis que traduzem normas as quais pretendem tutelar
bens jurídicos, e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação tem como característica
uma reprimenda particularmente grave que serve para prevenir tais violações por terceiros e até
mesmo que próprio autor volte a cometê-la, servindo de meio de controle social. Direito Penal
impõe, também, limites ao poder punitivo do Estado, estabelecendo o que se deve ou não punir
ao conceituar as infrações, garantindo a segurança jurídica, quesito essencial de um Estado
Democrático de Direito. Guiado por princípios como o da Lesividade e Ofensividade, o Direito
Penal deve ser empregado em últimas vias, como método derradeiro, quando nenhuma outra
esfera é capaz de lidar com o problema, o que caracteriza seu caratér de ultima ratio.
No entanto, o que tem sido visto, desde os movimentos de Lei e Ordem surgido nos
Estados Unidos na década de 60, é o uso da mídia para disseminar discursos que expressam a
realidade como de risco, medo e caos, impregnando a população com a ideia de insegurança na
sociedade, que só seria afastado com a intervenção estatal, o que legitima o uso do Direito Penal
e suas penas para pacificar conflitos sociais, ou seja, transcende a sua função subsidiária e o
coloca como prima ratio, isolando o criminoso, visto como inimigo, e separando-o do resto da
sociedade, como auferido por Bitencourt. Há um ruptura da sociedade entre bem e mal, o que
abre espaço para o Direito Penal Simbólico, o qual consiste na punição exacerbada para garantir
o sentimento de segurança dos cidadãos, que creem estarem seguros quando mais pessoas estão
sendo presas. Nesse processo, passa-se a enxergar o direito penal como meio eficaz de combater
a criminalidade, punindo-se o fato sem atuar sobre seus fatores, isto é, o que levou o cidadão a
delinquir. No entanto, pesquisas desenvolvidas por Lappi-Seppala12, pesquisador finlandês, e
Brennan Center13, um instituto jurídico norte-americano, demonstraram a inexistência da
relação existente entre o encarceramento e diminuição da criminalidade.
Essa disseminação do caos pela mídia criou a sociedade do risco, estudada por Ulrich
Beck, em que se acredita que o perigo está em todos os lugares, gerando a sensação geral de
medo, o que permite a expansão do direito penal, de forma a criar novos delitos, como a
legislação sobre terrorismo e crime de informação privilegiada; aumentar as penas previstas,
como o aumento de pena previsto para o Novo Código Penal Brasileiro em crimes como de
discriminação, meio ambiente, abuso de animais, abuso de autoridade e jogo do bicho; e

12
13

Crime and Justice in Scandinavia: Crime and Justice. A Review of Research.
New Analysis: States Lowered Crime and Incarceration Rates Simultaneously. 2016.
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antecipar a tutela, de forma a alcançar uma antecipação da própria conduta, oportunizando a
intervenção antes mesmo do fato, como acontece nos crimes de perigo abstrato.
Silva Sanchez, em seus estudos sobre expansão do direito penal retratou um fenômeno
denominado administrativização do direito penal, que consiste no abarcamento de condutas
tratadas em outras legislações pelo direito penal, como a responsabilização de pessoas jurídicas
e crimes ambientais. Como dita o autor (2006, p. 130):
“Pode-se afirmar que é uma característica do Direito Penal das sociedades
pós-industriais o assumir, em ampla medida, a forma de raciocínio
tradicionalmente própria do administrativo. É isso que se quer indicar quando se
alude ao processo de ‘administrativização’ em que, em nosso juízo, está imerso
o direito penal. Isto poderia ser levado ainda mais longe: afirmando não só que
o direito penal assume o modo de raciocínio próprio do direito administrativo
sancionatório, mas também que se converte, inclusive, em um direito de gestão
ordinária de problemas sociais.” (SANCHEZ, 2006)

Esse processo pode levar ao esquecimento da função do direito penal, que é tutelar
somente os principais bens jurídicos da sociedade, por conta de sua grave intervenção e
repercussão na esfera privada do indivíduo. Contudo, encontra-se um grande apoio social para
essa expansão do poder punitivo do Estado, porque garante o sentimento de satisfação da
população, pois usa-se o direito penal arbitrária e simbolicamente para, aparentemente,
apresentar soluções imediatas e eficazes ao problema da segurança e da criminalidade,
acarretando, assim, numa expansão do direito penal.
4. SOCIEDADE DE RISCO E CRIMES DE PERIGO ABSTRATO
A atuação do direito penal sempre se inseriu em determinado contexto político,
refletindo os interesses de proteção que lhe correspondiam. Desse modo, o direito penal do
Iluminismo era considerado subjetivo, pois nessa época houve a expansão de valores da pessoa
humana e da liberdade individual. Apesar disso, aos poucos, houve a supressão do direito
subjetivo e substituição gradativa pela noção de bem jurídico. Essa substituição favorecia os
interesses políticos do Estado de estender a repressão a determinados setores da atividade social
e econômica, principalmente para proteção de interesses da burguesia e de seus aparatos
econômicos. Nota-se, assim, que há uma alteração dos rumos do Direito penal, uma vez que ele
deixa de ser voltado para a pessoa e passa a ser orientado ao Estado, se tornando mais realista,
a partir da coisificação do objeto de proteção e utilização de uma base causal, proporcionados
pela inserção do bem jurídico.
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Esse Direito Penal, porém, começa a se enfraquecer, como consequência da falência do
Estado de bem-estar e também a partir do momento que o bem jurídico perde o seu conteúdo
material e se torna uma referência formal da norma.
Há um aumento do controle, de modo que o Direito Penal começa a atuar nas mais
diversas áreas da sociedade, e isso faz com que as bases materiais da incriminação passem a ter
somente conteúdo simbólico. Nota-se, portanto, que a formalização do conceito de bem jurídico
e a sua simbolização como mero objeto referencial se apresenta como característica de uma
vida social muito controlada, a qual, conforme Juarez Tavares, gera uma visão deformada da
realidade e toma a vida social pelas suas impressões mais aparentes, normalmente induzidas
pelos meios de comunicação de massa. Essa influência dos meios de comunicação é uma das
causas essenciais da sociedade de risco.
A sociedade de risco é entendida, normalmente, como aquela presente nas grandes
cidades urbanas, as quais possuem instabilidade e segurança. Segundo Pierpaolo Bottini, tais
sociedades são marcadas pela ampliação da sensação de risco, que ocorre principalmente
devido à atuação da mídia e ao aumento de informações acerca de situações que causam
insegurança, como catástrofes, acidentes e crimes. Entretanto, é importante perceber a diferença
entre esta, que é na verdade uma sociedade de insegurança pessoal, e a real sociedade de risco.
A sociedade de risco não é aquela que pode ser alterada por meio de uma mudança
política, como a sociedade de insegurança pessoal, e sim, a partir da mudança da mentalidade
que instaurada com a falência do estado de bem estar social. A característica básica dessa
sociedade é assinalada sob várias perspectivas. As características mais interessantes são aquelas
colocadas por Ulrich Beck, Baummann e Habermas. Ulrich Beck, criador do termo sociedade
de risco, considera-a como “aquela que se vê confortada, qualitativa e quantitativamente, por
perigos inseridos na própria condição de existência da humanidade”. Baumann, conceitua-a
como sendo "a sociedade que se desenvolve entre a segurança dos costumes regionais e a sua
desagregação em proveito de uma liberdade universalmente reconhecida, mas confirmada aos
entornos da política globalizada dominantes" e Habermas considera que é “a sociedade que
perde suas bases racionais e o seu conteúdo moral. “
Desse modo, Juarez Tavares considera que a condição essencial dessa sociedade de risco
é a perda, cada vez maior, da liberdade individual, decorrente da excessiva regulamentação das
atividades sociais. Assim, o homem pós moderno é inseguro porque não possui mais liberdade,
isto é, não pode mais ser considerado um indivíduo portador de dignidade humana, como objeto
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ou engrenagem de complexas organizações formalizadas. Logo, o sentimento de insegurança
decorre de uma orientação social, pela qual todos devam se situar dentro de certos modelos de
deveres de organização. Diante dessas incertezas e inseguranças, a sociedade deseja uma
intervenção cada vez maior do direito penal, como se ele fosse resolver todos os problemas
sociais.
Os meios de comunicação, com a divulgação dos fatos violentos como se fossem um
espetáculo, induzem a ideia de que o Estado, para coibir a criminalidade, deve reformar o
código penal e expandir a sua atuação, a partir do aumento de penas, da inclusão da pena de
morte, da diminuição da maioridade penal e de outras medidas coercitivas.
Uma das consequências desse aumento da regulamentação é a criação de uma política
de emergência, na qual o estado de exceção se torna regra, em vez de ser utilizado somente em
caso extremamente necessários, como previsto na Constituição Brasileira. Essa política, ao
induzir a alteração de normas sem qualquer proporcionalidade com o fato realizado e sem
consideração aos seus elementos materiais, fortalecem o sentimento de que fora das regras e do
cumprimento de deveres que lhe são inerentes, a vida não pode subsistir. Assim, há o
surgimento do paradigma entre a segurança cidadã e o novo modelo penal. Cidadão é aquele
que, uma vez participado do discurso, e, portanto, estabelecido o contrato social de uma forma
livre e consciente, atende às expectativas normativas e merece, assim, a proteção da
Constituição e aplicação de uma modelo penal do cidadão. O não cidadão, por sua vez, é aquele
que não atende as expectativas normativas, frustrando-as, e assim não merece a proteção da
constituição, devendo se submeter a um outro modelo penal, que é, conforme exposto
anteriormente, o Direito Penal do inimigo proposto por Jakobs.
Além disso, esse surgimento do direito penal do risco também tem como consequência
a etiquetação de pessoas ou grupos sociais como sendo “indivíduos de risco”. Essas são as
teorias do etiquetamento, segundo a qual pessoas consideradas pessoas de risco devem ser
punidas somente por pertencerem a determinado grupo ou por possuírem características em
comum. Logo, há a punição de indivíduos sem que haja qualquer crime. Assim, o risco de ser
etiquetado não depende da conduta, e sim, da situação do indivíduo na pirâmide social, expondo
um sistema penal seletivo que funciona de acordo com os estereótipos do criminoso. Isso fica
evidente no fato de que somente uma parcela dos delitos são realmente investigados, isto é,
somente em alguns crimes há um processo judicial que repercute em uma condenação criminal.
A criminalidade registrada aponta a atividade do sistema de controle, a partir da denúncia, por
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exemplo, mas não indica a real criminalidade, integrada, também, pela criminalidade oculta, a
chamada cifra negra da criminalidade, ou seja, assim como exposto por Sack, em 1968, existe
uma diferença entre a “criminalidade latente” e a “criminalidade perseguida”.
Ainda em relação às teorias do etiquetamento, é necessário analisar também o fenômeno
da reincidência dos condenados. De acordo com Bissoli Filho, quando a pessoa é enviada ao
cárcere, diminuem-se as suas possibilidades de regressar à vida social normal, sendo que os
seus antecedentes aumentam a sua vulnerabilidade e a sua reincidência. Dessa forma, a
condenação de um indivíduo vai além do cárcere e se estende à sua tentativa de reinserção na
sociedade, ou seja, mídia, a Igreja, o bairro, por exemplo, estereotipam o delinquente e os
tornam vítimas de preconceitos, excluindo-os dos grupos sociais e tornando a busca por um
emprego extremamente onerosa. Nota-se, portanto, que há um ciclo vicioso, no qual o cárcere,
que deveria ter como objetivo a promoção da pessoa humana, com a reintegração desta na
sociedade, perde a sua legitimidade ao tornar esse objetivo puramente simbólico.
Por fim, a ampliação do direito penal ocorre também a partir dos princípios de precaução
e prevenção, os quais são invocados a partir da ideia de uma maior segurança e defesa dos
cidadãos. Ocorre, assim, a formulação cada vez maior de crimes que antecipam a tutela, os
chamados crimes de perigo e crime abstrato. O crime abstrato é aquele no qual a penalização
do bem juridicamente protegido ocorre com a mera presunção do perigo da conduta de um
indivíduo. Assim, não é necessária a comprovação do perigo, pois há a mera descrição de uma
conduta sem apontar um resultado específico como elemento do injusto.
É importante perceber que em um Estado Democrático de Direito, para uma ação ser
punível ela deverá ter lesividade, ou seja, deverá possuir nexo com o resultado, a partir da lesão
de um bem jurídico. Entretanto, o crime de perigo abstrato não exige que a lesividade e a
materialidade do resultado estejam presentes, de modo que há uma preocupação somente com
proteção da validade da norma, mesmo que não haja um perigo real a um bem jurídico, o que
deixa claro que o Direito Penal vem possuindo um conteúdo cada vez mais autoritário e
aproxima, sob outra roupagem, de um modelo de estado despótico e também do estado de
exceção, o qual pune os indivíduos sem ter havido ocorrência real de dano.

CONCLUSÃO
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Tendo analisado a teoria garantista, os princípios do direito penal mínimo, a
possibilidade ou não da aplicação do abolicionismo penal, a sociedade de risco e a expansão do
Direito Penal, prossegue-se à análise da criminalização dos crimes de perigo abstrato.
Os crimes de perigo abstrato se configuram diante de uma mera conduta (seja ela de
ação ou omissão), tipificada em lei, que ao ser praticada coloca em risco um bem jurídico
tutelado, há uma constatação ante do perigo. No entanto, essas condutas não causam,
efetivamente, uma lesão ao bem jurídico tutelado. Dessa forma, o sistema jurídico criminaliza
condutas inofensivas ou de periculosidade mínima, o que contribui para agravar os problemas
do sistema penal, uma vez que o aumento do número de indivíduos presos não significa a
redução da criminalidade. Ademais, o sistema penal não se mostra capaz, de fato, de
ressocializar o indivíduo através do cumprimento da pena, o que faz com que suas chances de
voltar a delinquir aumentem.
A criminalização dos crimes de perigo abstrato é, em outras palavras, a criminalização
do estilo de vida das pessoas e também do seu modo de pensar, o que pode ser considerado um
reflexo do aumento das desigualdades sociais e da insegurança presente na sociedade. São
violados os princípios da lesividade (a intervenção penal só seria legítima na presença de uma
lesão ou de um perigo concreto de lesão a um bem jurídico penalmente tutelado), da intervenção
mínima (a ação do Estado na vida do indivíduo deve ser adequada, necessária e proporcional)
e da subsidiariedade (o direito penal só deve ser aplicado em ultima ratio, caso as outras
intervenções estatais não consigam solucionar o conflito).
Dessa forma, uma solução possível seria a descriminalização dos crimes de perigo
abstrato, através da abolitio criminis. Ou seja, haveria a transformação de um fato típico em
atípico. Tem-se a abolição de uma figura típica incriminadora, deixando de considerar
determinada conduta como delituosa, beneficiando todos os acusados e condenados pelo ato
anteriormente tipificado. Como consequência, há a extinção da punibilidade, como alude o
artigo 107, III, do Código Penal14Ademais, cessarão os efeitos penais da sentença condenatória
e todos os efeitos penais da conduta anteriormente tipificada (art. 2º, CP)15.
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O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E ETÍLICAS E A
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: UM LIAME QUE NÃO PODE SER
TOLERADO
Laís Cristine Saggioro de Oliveira1
Marcela Marinho Rabello2

Resumo: Não obstante a criação da Lei 11.340/06, alcunhada de Lei Maria da Penha, que criou
mecanismos de proteção à mulher na tentativa de coibir, prevenir e protegê-las de atos atentatórios à sua
dignidade física, moral, psíquica e patrimonial, a violência doméstica no Brasil tem aumentado
consideravelmente. Nesse sentido, através de pesquisas de campo e análises de dados estatísticos
percebeu-se que, a maioria dos casos envolvendo a Lei Maria da Penha, o agressor é usuário de drogas
ilícitas e pratica os crimes sob o efeito dessas substâncias e/ou motivado pelo vício. Nesse diapasão, o
presente trabalho visa fazer uma abordagem crítica acerca da relação entre o uso de entorpecentes e
álcool e a ocorrência de violência doméstica contra a mulher, na tentativa de verificar e demonstrar os
impactos dessas substâncias nas relações familiares e de coabitação.
Palavras-chave: Violência Doméstica; Substâncias Psicoativas; Criminologia; Lei Maria da
Penha.

INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher, conforme indica o art.6º da Lei 11.340/06, configura-se
como uma forma especial de violação dos direitos humanos e, por isso, é uma questão social e
política relevante que precisa ser enfrentada em conjunto pelos poderes estatais e pela
comunidade na tentativa de desenvolver ações capazes de promover paz e harmonia nas
relações intrafamiliares. Assim, essa ação integrada do Estado com a sociedade civil se mostra
uma ferramenta determinante para o cumprimento do objetivo principal da referida lei, qual
seja a proteção das mulheres contra a violência doméstica e familiar.
A Lei 11.340/06, alcunhada Lei Maria da Penha, estabelece diretrizes a serem seguidas
pelos Estados, Distrito-Federal e Municípios para que desenvolvam políticas públicas hábeis a
coibir e prevenir a violência motivada pelo gênero feminino. Ademais, a lei em comento
delimitou no art. 5º o âmbito de aplicação da norma e determinou, em seu art. 7º, os tipos de
violência doméstica e familiar contra a mulher, de maneira a possibilitar o correto
enquadramento da conduta do agressor à lei. Outrossim, essa legislação específica criou
instrumentos concretos de proteção às vítimas, como a Medida Protetiva de Urgência, o Centro

1
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de Referência à Mulher - “Casa da Mulher”, entre outros minuciosamente desenvolvidos para
promover uma maior proteção à mulher.
Todavia, a despeito de toda essa estrutura criada pela lei Maria da Penha, os índices de
crimes cometidos no âmbito doméstico contra as mulheres em razão de seu gênero têm
aumentado de forma exponencial, o que é necessário refletir sobre o porquê desse aumento.
Através de pesquisas, leituras sobre o tema, da experiência adquirida pelo contato com
as vítimas durante as atividades desenvolvidas no Projeto de Extensão Acadêmica “Diga não a
violência contra à mulher”, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Juiz de
Fora/MG e da análise dos processos judiciais no estágio acadêmico realizado na 19ª Promotoria
de Justiça da Comarca de Juiz de Fora/MG, especializada no combate à violência doméstica3,
percebemos que o uso de substâncias psicoativas e etílicas configura-se como fator
determinante para o aumento das relações violentas no âmbito familiar e de coabitação.
Os entorpecentes e o álcool exercem impactos consideráveis não só na vida daqueles
que os consomem como também na de suas famílias, uma vez que reduzem a capacidade de
discernimento e o senso crítico dos indivíduos e alteram seu comportamento e suas funções
cognitivas. Por esta razão essas substâncias contribuem para o desequilíbrio das relações
intrafamiliares e para a ocorrência da violência doméstica, representando uma ameaça à eficácia
da Lei 11.340/06 e comprometendo a segurança da vítima e de sua família que tanto é objetivada
pela lei.
Nesse diapasão, o presente artigo visa inicialmente apresentar alguns pontos importantes
sobre a Lei Maria da Penha e a relevância dos tratados internacionais para a formulação dessa
lei e para a efetiva proteção às mulheres. Posteriormente busca estabelecer a relação dos
entorpecentes e do álcool com a ocorrência de violência doméstica. Por fim tenta demonstrar
como essas substâncias representam uma ameaça à eficácia da Lei 11.340/06 e o porquê elas
não podem ser toleradas.
2.

CONTEXTUALIZAÇÃO

HISTÓRICA

DA

VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA

E

FAMILIAR CONTRA A MULHER

3

Esta Promotoria de Justiça deixou de ser especializada no combate à violência doméstica por força da Resolução
CAPJ nº17/2017 publicada no Diário Oficial na data de 22/11/2017 e agora atua em crimes comuns e no controle
externo da atividade policial. Por isso a análise dos feitos que contribuíram para a construção deste artigo foi feita
até a data da publicação da referida resolução.
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A violência doméstica e familiar contra a mulher está presente há anos na realidade
fática das famílias brasileiras e tem uma relação intrínseca com a cultura disseminada no país,
sendo, portanto, fundamental a existência de normas jurídicas reguladoras de enfrentamento a
esse tipo de violência intrafamiliar. Diante disso, pretende-se analisar brevemente alguns
dispositivos legais que integram o ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de elucidar os
instrumentos protetivos e preventivos de combate a violência contra à mulher.
Em 20 de Março de 1984, foi promulgado a Convenção sobre todas formas de
Discriminação contra a Mulher4, Decreto nº 89.460/84, que dispõe sobre direitos fundamentais
das mulheres, como o direito à vida, à integridade física, e, principalmente, o direito à
igualdade. Essa Convenção foi fundamental para determinar a discriminação contra a mulher,
que seria toda forma de distinção baseada no sexo de maneira a restringir o efetivo exercício
dos direitos das mulheres.
Posteriormente, surge a Convenção Interamericana de Belém do Pará5, em 9 de junho
de 1994, com o intuito de prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Essa
Convenção possibilitou a determinação do que seria essa violência, que, segundo seu art.1º, é
“qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual
ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada”.
Além disso, a Convenção de Belém do Pará determinou em seu artigo 2º, de maneira
exemplificativa, as formas de violência contra a mulher, demonstrando a importância de se
atentar para a efetiva compreensão de quais condutas são caracterizadas como violência contra
a mulher no âmbito privado ou público. Também foram determinados por esta Convenção
Interamericana os direitos inerentes às mulheres e os deveres do Estado para a eficiente
prevenção da referida violência, demonstrando, assim, uma preocupação na identificação da
violência doméstica para uma correta prevenção e punição desses delitos.
Já em 2006 foi promulgada a Lei 11.340/06, denominada de Lei Maria da Penha, com
o intuito de promover uma maior proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e
familiar. Esta norma com caráter protetor e preventivo apresenta-se como uma inovação

4

Decreto nº89.460 - Convenção sobre todas formas de Discriminação contra a Mulher. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-89460-20-marco-1984-439601publicacaooriginal-1-pe.html
5
Decreto Legislativo nº26 - Convenção Interamericana de Belém do Pará. Disponível em:
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/1994/decretolegislativo-26-22-junho-1994-367297publicacaooriginal-1-pl.html
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legislativa por implementar instrumentos eficazes de proteção às vítimas, como a Medida
Protetiva de Urgência, os Juizados Especializados de Atendimento à Mulher e a Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher6. Ademais, a Lei Maria da Penha tem o intuito de
promover a conscientização pelo fim da violência, propondo a disseminação de valores como
respeito e igualdade na sociedade civil com o apoio dos entes federativos - União, Estados,
Distrito Federal e Municípios- do Poder Judiciário e das polícias civil e militar, objetivando,
assim, um combate e prevenção de maneira integrada para atingir uma maior eficácia.
A Lei 11.340/06, em seu artigo 5º, caput, ao determinar o que seria violência doméstica
contra a mulher, demonstrou a preocupação em englobar e definir todos os tipos de violência:
psicológica; moral; patrimonial; física e sexual, de modo a garantir uma proteção mais efetiva
às vítimas. Esse dispositivo possibilitou uma maior conscientização das mulheres e da
sociedade de maneira geral, principalmente em relação a violência psicológica, que segundo
relatos das vítimas, são condutas constantes dos agressores, mas pouco perceptíveis pelas
mesmas, visto que, apenas tomavam conhecimento no momento em que buscavam auxílio das
autoridades competentes. Além disso, o referido dispositivo legal que dispõe sobre a violência
psicológica demonstra uma conduta comissiva do agressor que acarreta sérias consequências
psicológicas às vítimas como a baixa autoestima, depressão e sensação de impotência perante
o agressor, a situação delitiva e a própria vida.
Nesse sentido, conforme bem elucida Rodrigo Iennaco7, a Lei 11.340/06 é um marco na
história do Direito Brasileiro, por adotar um sistema de instrumentos especiais de proteção a
mulher rompendo com métodos tradicionais do processo penal (IENNACO, 2017). Analisando
o entendimento do referido autor, compreende-se que essa característica demonstra o caráter
instrumental da Lei de promover mecanismos para a proteção da mulher, objetivando preservar
a integridade física, psíquica e moral das vítimas, trazendo assim normas jurídicas que não
existiam anteriormente, como a criação da Medida Protetiva de Urgência.
Com o intuito de garantir a eficácia dessas inovações instrumentais trazidas pela norma,
o legislador propôs uma ação integrada entre os três poderes do Estado, Executivo, Legislativo

6

A primeira Delegacia de atendimento à mulher foi criada no governo de Leonel Brisola, devido a manifestações
feministas ocorridas na época com o intuito de maior proteção às mulheres. A atual Delegacia Especializada de
Atendimento à Mulher foi implementada em todas as comarcas com competência exclusiva para instaurar
procedimentos investigatórios de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas.
7
Doutor em Direito Penal (2017), Mestre em Ciências Penais (2004) pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), atualmente Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais, e autor do livro “Crimes Culturalmente
Motivados”.
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e Judiciário, buscando a efetivação de políticas públicas nas áreas da saúde, educação e
segurança pública. Tendo como objetivo principal a erradicação da violência doméstica contra
a mulher.
Com o advento das Medidas Protetivas8 concedidas à vítima, um dos instrumentos
trazidos pelo legislador com a finalidade de proteger imediatamente a vítima, retirando-a das
situações de vulnerabilidade, é que surgiu uma preocupação acerca da eficácia dessas Medidas.
Sendo concedida a Medida Protetiva o agressor deve cumprir uma série de restrições impostas
pelo magistrado em relação a vítima, como manter distância da ofendida; não estabelecer
comunicação sob quaisquer meios; dentre outras, que podem ser determinadas pelo juiz de
acordo com a particularidade de cada situação fática em questão.
A partir dessa preocupação em fomento que a renomada autora Marília Montenegro9
elucida que inicialmente havia uma preocupação por parte da doutrina sobre a eficácia das
decisões judiciais que concediam as Medidas Protetivas. Isso porque se questionava se as
decisões que determinavam o afastamento do agressor do convívio doméstico; a proibição de
aproximar-se da vítima e de estabelecer qualquer comunicação com a mesma, seriam ou não
cumpridas pelos agressores. Devido a isso, entende-se que havendo descumprimento dessas
determinações judiciais impostas poderia ser requerida pela autoridade policial competente a
prisão preventiva do agressor, desde que presente a materialização concreta do descumprimento
das medidas pelo ofensor (MONTENEGRO, 2015). Essa preocupação demonstra mais uma vez
o caráter preventivo e protetivo da Lei Maria da Penha e para além dela, o que demonstra a
fundamental importância de sua vigência.
Diante de todo exposto, entende-se que atualmente as mulheres no Brasil estão mais
seguras com o advento das Convenções e da Lei 11.340/06. Porém, como será exposto ao longo
do presente trabalho, o objetivo da Lei Maria da Penha de erradicar a violência doméstica e
familiar contra a mulher pode estar comprometido pelo uso de entorpecentes e de substâncias
etílicas pelos agressores. Isso porque ao fazerem uso de tais substâncias, os usuários se tornam
Art. 22 da Lei 11.340/06: “Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos
desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas
protetivas de urgência, entre outras:
I
- suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II
- afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida.” Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm.
9
Doutora em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (2008), Mestre em Direito pela Universidade
Federal de Pernambuco (UFPE), atualmente Professora de Direito Penal na UFPE e autora do livro “Lei Maria da
Penha: Uma Análise Criminológico Crítica”.
8
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mais violentos, praticando crimes cada vez mais graves contra as vítimas no âmbito de
coabitação e familiar, o que ameaça a proteção prevista nas normas citadas anteriormente.
3. ANÁLISE COMPORTAMENTAL DOS AGRESSORES E A RELAÇÃO COM O
USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS
A partir de um estudo empírico desenvolvido ao longo do estágio extracurricular na
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), na Promotoria de Violência
Doméstica e Familiar, e no Projeto de Extensão Acadêmica “Diga Não à Violência Contra a
Mulher”, foi possível analisar o comportamento dos agentes de crimes contra a mulher no
âmbito doméstico e familiar. Sendo assim, foi possível identificar semelhanças entre os
agressores, e detectar a presença do uso de substâncias entorpecentes e etílicas na realidade
fática de cada ofensor a partir dos relatos das vítimas que procuravam o auxílio das autoridades.
Durante o estágio extracurricular desenvolvido na DEAM e no Projeto de Extensão
Acadêmica da Faculdade de Direito da UFJF, foi realizado o contato inicial com as vítimas,
que relatavam, no momento da elaboração das Medidas Protetivas ou dos depoimentos colhidos
no decorrer do Inquérito Policial, os hábitos e comportamentos dos agressores em relação às
mesmas e a unidade familiar. Assim, foi possível constatar que a cada 10 agressores, em média
08 faziam uso regular de substâncias entorpecentes e etílicas, agravando, assim o
comportamento violento dos mesmos.
De acordo com a análise do Exame de Corpo de Delito - exame elaborado por Peritos
para detectar a ofensa ou não à integridade física da vítima - cumulado com a análise do
procedimento investigatório lavrado para apurar a ocorrência de violência doméstica e familiar,
observou-se que a gravidade e as consequências da agressão foram mais elevadas e severas nos
casos em que o agressor estava sob efeito das substâncias psicoativas.
Nesse diapasão, pondera o autor Rodrigo Iennaco, em “Crimes Culturalmente
Motivados”, que as substâncias entorpecentes são aquelas que provocam maior desinibição
sexual com influência na cognição e gestão das emoções. Esse entendimento de Iennaco explica
o resultado exposto acima no que tange a maior gravidade do comportamento dos usuários de
drogas e álcool, de modo que é possível afirmar que o uso de substâncias entorpecentes e etílicas
perfazem resultados naturalísticos mais gravosos, o que compromete a segurança dos dois bens
jurídicos mais importantes tutelados pelo Direito Penal: a vida e a integridade física das vítimas.
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E a partir da análise dos relatos das vítimas e dos procedimentos investigatórios de
alguns casos, foi possível aferir que os agressores usuários de substâncias entorpecentes são
mais agressivos, empregam maior força durante a agressão física, e cometem mais crimes
contra à mulher. É importante ressaltar, que na maioria dos relatos a vítima indica que a
substância etílica é utilizada frequentemente pelos agressores em conjunto com os
entorpecentes, resultando assim em uma maior predisposição à prática de atos violentos por
parte dos ofensores em relação as vítimas.
Além disso, de acordo com a análise das oitivas10 das vítimas e das Medidas Protetivas
elaboradas, verificou-se que as substâncias entorpecentes mais utilizadas pelos agressores, são
a maconha seguida da cocaína e do crack, cumuladas ou não com o álcool. A cocaína e o crack
são, inclusive, aqueles que, segundo Exame de Corpo de Delito e apuração dos fatos no decorrer
do Inquérito Policial (IP) ou Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD), geram consequências
mais graves às vítimas.
Com o uso das referidas substâncias os agressores passam a ser mais agressivos e assim
o número de crimes praticados contra à mulher em situação de violência doméstica passa a se
intensificar, de modo que o agressor passa da ameaça e violência moral para a patrimonial,
física e sexual de maneira gradativa e intensa, resultando em sérios transtornos psíquicos às
vítimas e também, em deformidades físicas decorrente das agressões sofridas. Tais atos
violentos produzem lesões tão graves a ponto de causar a incapacidade da vítima para atividades
laborais e deformidade aparente ou até mesmo permanente11 nas vítimas.
Diante disso, a Lei 11.340/06 pode ter sua eficácia comprometida, uma vez que, além
dos problemas já enfrentados para sua aplicação, como problemas culturais, preconceitos de
gênero, há também, o obstáculo trazido pelo uso de substâncias entorpecentes por parte dos
agressores, que resultam em uma intensificação da violência intrafamiliar contra a mulher,
deixando-a mais vulnerabilizada em relação ao agressor, que tem a sua cognição comprometida
pelo uso de entorpecentes tornando-o mais agressivo.
Dessa forma, essa problemática surge como um obstáculo a ser enfrentado pelo Estado
e pela Sociedade Civil, por incidir diretamente nas relações familiares, como demonstrado
anteriormente. Sendo assim, é necessário refletir sobre como solucionar o problema das drogas
10

Nome do procedimento realizado pelo Escrivão da Polícia Civil para colher as informações da vítima, da
testemunha e do investigado sobre o delito ocorrido.
11
Art. 129 §§ 1º e 2º do Código Penal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DecretoLei/Del2848.htm.
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e todas as suas questões concernentes para que não seja prejudicial às relações domésticas e
familiares. Portanto, é fundamental encontrar meios eficazes para frear os impactos dessas
substâncias nas relações domésticas e familiares para que, então, o objetivo da Lei e demais
normas do ordenamento jurídico sejam alcançados.
4. OS ENTORPECENTES COMO UMA DAS PRINCIPAIS RAZÕES DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
A violência é um ato de poder e “como tal, apresenta dimensões subjetivo-psicológicas,
culturais e políticas. Sua explicação pode variar de acordo com o parâmetro explicativo que se
estabelecer como pressuposto” (IENNACO, 2017). Assim, conforme mencionado
anteriormente, a despeito de existirem diversos fatores que contribuem para a desestruturação
familiar e para os episódios de violência doméstica, o fator que mais se destaca atualmente é o
uso excessivo e descontrolado de substâncias psicoativas.
Isso porque os entorpecentes em geral atingem imediatamente o sistema nervoso central
dos indivíduos, provocando alterações comportamentais e cognitivas, o que faz com que os
usuários percam a noção do que é certo e errado, justo e injusto, moral e imoral, levando-os a
ter atitudes grosseiras e descontroladas para com seus familiares sem que sintam qualquer tipo
de culpa.
São justamente esses efeitos mais comuns das drogas, como a redução da capacidade de
controle dos impulsos, o aumento das sensações de persecutoriedade e a falta de consciência e
de arrependimento, que se configuram como o grande problema da violência doméstica. Ora,
se o agressor não sente nenhum tipo de remorso ao agredir a vítima moral, psicológica e/ou
fisicamente e também não sofre nenhum tipo de repressão pelas suas atitudes, ele permanece
praticando os atos e importunando e amedrontando a vítima. Por conseguinte, os episódios de
violência não têm fim, e as mulheres, já fragilizadas e desnorteadas, enfrentam um quadro
espiral de violência doméstica que passa a fazer parte da sua rotina, gerando consequências
imensuráveis para sua saúde física e mental.
Através do contato com as vítimas no Centro de referência de combate à violência contra
as mulheres – Casa da Mulher – na cidade de Juiz de Fora/MG, percebeu-se, pelos próprios
relatos das mulheres, que o uso de drogas e álcool é fator preponderante para a ocorrência de
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delitos que se enquadram na Lei Maria da Penha. Segundo as vítimas, em 80%12 dos casos o
agressor é usuário de drogas o que revela justamente o que se pretende comprovar neste artigo,
ou seja, a maior parte dos delitos cometidos no âmbito doméstico e de coabitação está
relacionada ao envolvimento dos agressores com as drogas.
Vale lembrar, ainda, que, além das agressões morais, psicológicas e físicas que são mais
recorrentes na realidade das mulheres, existe também a violência patrimonial. Esta, conforme
definição trazida pela própria lei é entendida como “qualquer conduta que configure retenção,
subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer
suas necessidades”13.
Embora, por vezes, a violência patrimonial no contexto familiar seja de difícil
identificação e não seja muito bem compreendida e assimilada pelos cidadãos, pode-se afirmar
que esse tipo de violência, não obstante ocorra numa proporção menor, se faz presente na
realidade de muitas famílias e está profundamente relacionada ao envolvimento dos agressores
com entorpecentes.
Essas substâncias contribuem para o agravamento da desordem no âmbito de coabitação
na medida em que os agressores importunam e aborrecem seus familiares, principalmente suas
mães e suas companheiras, a fim de obterem dinheiro para sustentar o vício em drogas.
Dessa forma, por não conseguirem controlar a vontade de fazer uso de entorpecentes,
os agressores furtam, roubam e causam constrangimento nas vítimas, por meio de violência
e/ou grave ameaça, a fim de obterem vantagem econômica ilícita para adquirirem a droga. Esse
tipo de comportamento que, infelizmente, perfaz a realidade de vários brasileiros arruína toda
a estrutura familiar dos envolvidos e contribui diariamente para o crescimento dos índices de
crimes abarcados pela Lei Maria da Penha.
5. O USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E ETÍLICAS E A IMINENTE AMEAÇA
À EFICÁCIA DA LEI 11.340/06
A Lei 11.340/06 surgiu ante ao aumento dos crimes envolvendo o contexto doméstico,
familiar e de coabitação, à inexistência de instrumentos legais e processuais para apuração e

12

Dados obtidos durante o período de estágio extracurricular realizado pela graduanda Marcela Marinho Rabello
na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM – em Juiz de Fora/MG.
13
Art.7º, inciso IV, da Lei 11.340/06.

247

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
punição célere dos crimes contra as mulheres, bem como à falta de mecanismos adequados à
proteção das vítimas.
Nesse sentido, a Lei Maria da Penha surgiu com o escopo não só de efetivar o
mandamento constitucional esculpido no art.226, §8º/CF como também de regulamentar os
direitos assegurados a nível internacional através de tratados sobre direitos humanos ratificados
pelo Brasil, como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher já citados neste artigo.
No entanto, não obstante a criação de uma legislação específica que dotou o sistema de
instrumentos especiais de proteção à mulher e estabeleceu princípios de superação do ciclo
desse tipo de violência (IENNACO, 2017), os atos perpetrados contra as pessoas do sexo
feminino em razão do gênero ainda são muito presentes em nosso país e os índices de crimes
dessa natureza são alarmantes e aumentam a cada dia.
Para entender melhor, vejamos a violência doméstica em números: 1) segundo dados
obtidos através do site Relógios da Violência, do Instituto Maria da Penha14, a cada 02 segundos
uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil; 2) em 2015, a Central de
Atendimento à Mulher realizou 749.024 atendimentos às vítimas de violência doméstica, o que
corresponde a um aumento de mais de 54% do que o registrado em 2014 (485.105
atendimentos)15, 3) na cidade de Juiz de Fora/MG, no ano de 2017, houve o pedido de 1.761
Medidas Protetivas16.
Os dados acima revelam a vergonhosa realidade brasileira e demonstram que mesmo
com a existência da Lei Maria da Penha os episódios de violência são recorrentes. Isso, todavia,
parece contraditório e nos leva a questionar: como pode ter havido o aumento dos atos violentos
contra as mulheres se a Lei 11.340/06 foi criada justamente para protegê-las? Será que a referida
norma não está cumprindo sua finalidade de proteção às mulheres? É possível que Lei Maria
da Penha esteja sendo ineficaz? O uso exagerado e descontrolado de álcool e entorpecentes está
contribuindo para a ineficácia da lei em comento?
Todos esses questionamentos são pertinentes e é justamente o que será tratado neste
tópico, sem, contudo, a pretensão de esgotar o assunto, até mesmo porque isso não seria
14

Relógios da Violência, do Instituto Maria da Penha. Disponível em: http://www.relogiosdaviolencia.com.br/
Agência Patrícia Galvão. Balanço 2015 do Ligue 180 – Central de Atendimento à Mulher (SPM, 2016).
Disponível em: http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/pesquisas/balanco-2015-do-ligue-180-central-deatendimento-a-mulher-spm-2016/.
16
Dados obtidos junto à central de distribuição das Varas Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG.
15
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possível. Pretende-se apenas tentar estabelecer a relação dos entorpecentes e do álcool com o
crescimento da violência doméstica e a possível ineficácia da Lei 11.340/06 que a cada dia mais
se vê ameaçada pelos usuários de substâncias psicoativas e etílicas.
Primeiramente insta salientar que a Lei Maria da Penha conferiu uma proteção extra às
mulheres e trouxe uma novidade extremamente importante: as Medidas Protetivas de Urgência.
Estas contribuem muito para que as mulheres se sintam mais seguras e para que os agressores
tenham o conhecimento de há uma resposta imediata da Justiça para seus atos violentos.
Contudo, nem sempre essas medidas cautelares previstas no art.22 da Lei 11.340/06 são
respeitadas e muito disso se deve às drogas e ao álcool, porque essas substâncias exacerbam o
machismo e aumentam a sensação que o homem tem de ser proprietário da mulher. Como
consequência, desrespeitando as medidas protetivas, os agressores continuam a empreitada
criminosa e permanecem amedrontando as vítimas, que, novamente, se sentem desprotegidas e
desacreditadas na Lei. Sobre este ponto:
“[...] O que eu tenho de retorno de mulheres que pedem Medidas Protetivas é quando o sujeito é usuário de drogas
ou quando o agressor já faz parte do sistema prisional. [...] No geral, a Lei Maria da Penha é eficiente, mas em
relação aos usuários de drogas a eficiência da norma é baixa, porque quando ele (agressor) usou a droga, esquece
tudo, não tem lei. A pessoa quando usa crack perde totalmente o senso do que é moral, imoral, justo e injusto”
(ROCHA, 2018)17.

Segundo ela, as vítimas chegam às audiências de mediação das Medidas Protetivas
fragilizadas e com a autoestima baixa, entretanto em torno de metade delas ainda estão dispostas
a perdoar e a tentar de novo, pois acreditam que o filho ou companheiro são pessoas de bem e
que só tiveram essa atitude pela influência do álcool ou das drogas. Assim, as vítimas
argumentam que a agressão, em qualquer das formas descritas no art.7º da lei 11.340/06, foi
um episódio isolado, que o agressor irá mudar seu comportamento e a situação não irá se repetir.
Ocorre que esse tipo de pensamento é uma grande ilusão, pois o ciclo de violência
doméstica é vicioso e progressivo, as ações passam a ser mais violentas e a situação sempre se
repete da mesma maneira. Na maioria das vezes, em razão do uso de drogas e/ou consumo de
álcool há o aumento da tensão entre vítima e agressor, depois vem o ato de violência,
posteriormente há o arrependimento do homem seguido pelo pedido de perdão e por
comportamento carinhoso para com a mãe ou companheira, além das insistentes promessas de
um relacionamento mais saudável.

17

ROCHA, Senira Regina. Oficial de Apoio Judicial e Mediadora da Comarca de Juiz de Fora/MG. Entrevista
concedida a Laís Cristine Saggioro Oliveira.
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Assim, após uma melhora no clima familiar a mulher sente-se amada e protegida e por
um tempo “tudo fica bom até a próxima cobrança, ameaça, grito, tapa... Forma-se um ciclo em
espiral ascendente que não tem mais limite” (DIAS, 2010).
Isso acontece porque da mesma forma que os usuários de drogas e álcool fazem
constantes promessas de mudanças em relação ao uso dessas substâncias, eles, igualmente,
usam esse argumento para que as vítimas os desculpem e acreditem que a violência irá cessar.
É exatamente isso que põe em xeque a eficácia da Lei Maria da Penha, pois, diante da situação
acima descrita, as vítimas, confiando que os atos não irão se repetir, continuam convivendo
com os agressores e acabam desistindo das Medidas Protetivas até que um novo episódio de
violência aconteça e uma nova requisição da medida cautelar seja feita.
Ademais, outro fator preocupante no que tange à ameaça à Lei 11.340/06 são os
repetidos argumentos formulados pela defensa relativos à inimputabilidade dos agressores em
razão do uso de drogas e álcool.
Quase a totalidade dos casos em que o agressor faz uso de substâncias psicoativas e
etílicas e figura como réu em um processo envolvendo violência doméstica, os advogados
utilizam o argumento da inimputabilidade por dependência química para tentar livrar o cliente
das suas responsabilidades penais. Entretanto, o uso voluntário e eventual de drogas não
caracteriza dependência e nem afasta a imputabilidade, não havendo que se falar, portanto, em
redução da pena ou em absolvição. Ademais, a submissão do réu a exame médico pericial para
apurar eventual inimputabilidade/semi-imputabilidade somente se justifica se houver indícios
de ser o acusado dependente químico, o que não é a realidade da maioria esmagadora dos casos.
Assim, não basta a mera alegação de dependência química para ser o acusado
automaticamente submetido a exame médico pericial a fim de apurar sua eventual
inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é necessária a existência de dados concretos a induzir
dúvida razoável sobre sua integridade psíquica e sobre a existência de anormalidades
psicossomáticas ocasionadas pelo uso abusivo de substâncias entorpecentes.
Nesse sentido, o magistrado não pode se deixar levar por uma alegação leviana e sem
fundamento fático, e deve aplicar a pena nos moldes do tipo em que o agressor incorreu, pois
se absolvê-lo por inimputabilidade absoluta, aplicando-lhe medida de segurança18 ou se
condená-lo com a pena diminuída nos moldes do art.26, parágrafo único do Código Penal,
18

Art.97 do Código Penal.
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poderá incorrer em erro grave e contribuirá para a ineficácia da Lei 11.340/06 e para o
sentimento de vulnerabilidade das vítimas.
Insta salientar, ainda, que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do
agressor face ao indeferimento da realização de exame toxicológico quando verificada a clara
desnecessidade da medida. Pelo contrário, ao nosso modesto entendimento, a negativa de
submissão inútil ao referido exame configura-se, na realidade, como uma resposta do Judiciário
ao perpetrador de violência contra a mulher no sentido de que sua atitude não ficará impune e
que a Lei Maria da Penha é aplicada com rigor e se mostra eficaz na proteção às mulheres.
Assim, pelo fato de as vítimas acreditarem que foi um episódio isolado e que o agressor
mudará o comportamento, elas desistem das Medidas Protetivas, fingem que nada aconteceu e
não relatam os fatos às autoridades competentes, deixando de fazer cumprir o objetivo da
norma. Ademais, a efetividade da Lei Maria da Penha também se vê ameaçada pelo argumento
de que os entorpecentes e o álcool afetam a imputabilidade dos agressores, os quais querem se
esquivar da responsabilidade de seus atos tentando driblar a proteção conferida às vítimas pela
legislação específica.
Destarte, verifica-se que o uso de entorpecentes e álcool de fato contribui para o
aumento dos atos de violência doméstica e representa uma ameaça à eficácia da Lei 11.340/06
na medida em que os agressores justificam seu comportamento violento pela ação das
substâncias no organismo e com isso tentam fazer com que as vítimas e a própria Justiça
acreditarem que foi um ato inteiramente inconsciente e que não se repetirá.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, é possível afirmar que o uso de substâncias psicoativas e
etílicas influência direta e negativamente as relações domésticas e familiares, implicando em
graves consequências às vítimas devido à intensificação da agressividade do ofensor. Ademais,
conforme demonstrado ao longo deste trabalho acadêmico, a problemática referente ao uso de
entorpecentes e álcool pelos agressores compromete o desenvolvimento e aplicação efetiva da
Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção implementados por ela.
Pretendeu-se demonstrar a necessidade de enfrentar o problema do uso das substâncias
psicoativas e etílicas pelos agressores, uma vez que o uso de tais substâncias no âmbito
doméstico é ascendente e acarreta diversos problemas físicos e emocionais às vítimas, que
sofrem cada vez mais com a violência moral, psicológica, física e sexual.
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Apesar da Lei Maria da Penha visar à proteção às vítimas e apresentar eficientes
mecanismos de combate à violência contra a mulher, sua eficácia está ameaçada. Por isso, é
necessário se atentar aos problemas trazidos pelo uso exagerado de substâncias psicoativas para
que, então, possa se pensar em ações capazes de evitar ou ao menos minimizar os impactos
negativos que as drogas e o álcool causam à eficácia da Lei 11.340/06.
Assim, evidencia-se que é preciso analisar meios eficientes de controle dos agressores
em relação ao uso de substâncias psicoativas, direcionando-os, por exemplo, aos Centros de
Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (CAPS AD), além das determinações judiciais
presentes nas Medidas Protetivas conferidas às vítimas. Entende-se que seria necessário
também, um encaminhamento monitorado dos agressores direcionados à essas unidades, de
modo que os profissionais responsáveis pelo atendimento do agressor no CAPS AD,
repassassem informações às autoridades competentes sobre o reabilitação do agressor em
relação ao uso de substâncias psicoativas.
Essa medida teria o intuito de possibilitar o acompanhamento pelas autoridades da
conduta do ofensor, e assim garantir o monitoramento de seu desenvolvimento psicossocial.
Seria uma maneira de prevenir que o ofensor incorra em outros crimes relacionados a violência
doméstica e familiar, já que o mesmo agressor poderá constituir outro relacionamento
futuramente, e se não for acompanhado por profissionais competentes poderá novamente
praticar delitos concernentes ao tema em questão.
Desse modo, conclui-se que é necessário analisar além da possibilidade demonstrada
anteriormente, outros meios hábeis para auxiliar o Estado e a sociedade civil contra o uso de
substâncias entorpecentes e etílicas por parte do agressor de violência doméstica e familiar.
Para que assim, sejam efetivados os objetivos da Lei 11.340/06, e os anseios por maior proteção
das mulheres, já que, a violência doméstica contra a mulher não pode mais ser tolerada, na
verdade, já se tornou inadmissível.
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O PRINCÍPIO DA INVIDIVUALIZAÇÃO DA PENA: UMA ANÁLISE
TEÓRICA E JURISPRUDENCIAL
Amanda Medeiros de Melo1

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo explicitar o conteúdo do princípio da individualização
da pena, e demonstrar sua maneira de aplicação, confrontando com o modo como ele é atualmente
empregado; uma vez que no Brasil, muitas vezes, esse princípio não é aplicado do modo mais adequado.
O réu, assim como todos os seres humanos, é titular de direitos fundamentais, e deve ser tratado pela
prática jurídica como possuidor de tais direitos, devendo ter respeitado o seu direito a uma pena
individualizada, compatível com a natureza do delito, as condições em que ele foi cometido e as
características pessoais do agente, bem como o comportamento da vítima além da análise de outros
fatores pertinentes ao delito. Assim, no presente artigo analisará o citado princípio em todas as fases de
aplicação, bem como os institutos previstos no nosso Código Penal e em outras leis, que têm como
objetivo garantir esse direito ao condenado. Além de uma breve análise jurisprudencial, de como os
Tribunais Superiores atualmente aplicam este princípio.
Palavras-chave: princípios, dosimetria de pena, individualização de pena, direito penal.

INTRODUÇÃO
O princípio da individualização da pena tem previsão na Constituição Federal, no artigo
5º, XLVI, além de estar previsto em legislações ordinárias como, por exemplo, o Código Penal
e a Lei de Execuções Penais; tratando-se, pois, de um parâmetro fundamental, não apenas para
a cominação das penas pelo legislador, mas também no momento da concretização das penas
pelo juiz e, ainda, no acompanhamento de seu cumprimento.
O aludido princípio não deixa de estar inserido no princípio da dignidade da pessoa
humana, artigo 1º, III da Constituição, marco fundamental de todo o ordenamento jurídico
brasileiro, que veda qualquer tipo de punição degradante à pessoa, bem como uma punição
injusta e desproporcional.
Ao criminoso, em que pese a prática de um fato que contraria a licitude, devem ser
assegurados diversos direitos, uma vez que no nosso ordenamento jurídico o bem jurídico a ser
atingido em função da sanção penal é a liberdade, não sendo admitido, portanto, que outros
direitos fundamentais sejam atingidos. Para permitir que a liberdade individual seja somente
um meio de repressão pelo ilícito cometido, e não um meio de vingança social, o princípio da
individualização da pena possibilita uma sanção proporcional ao delito, tanto no momento de
cominação penal, como a determinação da pena e em sua execução.

1
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O princípio da individualização da pena estabelece, pois, ao legislador a cominação de
penas proporcionais ao respectivo delito, assim como impõe ao juiz, na fixação das penas, a
observância à proporcionalidade e à devida fundamentação de cada um dos elementos
componentes das três fases da dosimetria da pena. Também estabelece diversos direitos ao
condenado, no momento de cumprimento da pena, como por exemplo, a progressão de regime,
saídas temporárias, locais de cumprimento da pena; que visam uma melhor reinserção do
indivíduo na sociedade.
Verifica-se, contudo, na prática forense, a existência de decisões judiciais que não
observam com rigor os ditames do princípio da individualização da pena, uma vez que não
analisam com rigor os componentes da dosimetria previstos no artigo 68 do Código Penal,
violando, portanto, um direito fundamental do réu.
Na presente pesquisa trataremos dos três momentos de aplicação deste princípio,
propondo um debate sobre o momento da aplicação, pelo juiz, da pena em concreto, bem como
em sua execução, para que a partir desse debate, fique demonstrada a crucial importância deste
princípio para o atual Direito Penal, que está inserido em um Estado Democrático de Direito, e
não pode a ele se opor.
1. O PRINCÍPIO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
O princípio da individualização da pena é um princípio do Direito Penal
constitucionalmente expresso, com previsão no artigo 5º XLVI, que determina que a pena a ser
aplicada deve ser individualizada, ou seja, a pena deverá considerar as características do crime
concreto, do indivíduo que o executou e das circunstâncias em que ocorreu.
Esse princípio é limitador do jus puniendi estatal e um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direto, portanto, deverá ser considerado em três fases: a legislativa, a judiciária
e a penitenciária, também chamada de executiva ou administrativa.
“O termo individualização da pena, empregado na Constituição Federal (art. 5º,
XLVI), não se satisfaz com uma interpretação estrita; ao contrário, comporta a ideia
de individualização ampla, interpretada como atividade que se desdobra em três
momentos sucessivos, porém, integrados, que conjuntamente materializam o
verdadeiro conteúdo do Princípio da Individualização, requerendo a prudência
redobrada dos órgãos encarregados da sua instrumentalização prática, visando a
permitir maior eficácia do Princípio como instrumento de garantia da liberdade
individual, atendendo à filosofia do Estado Democrático que busca inspiração no ideal
do Estado Democrático de Direito e no Princípio da Dignidade Humana (art. 1º, III,
CF/88)” (SOUZA, 2006, p.29)
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Na fase legislativa, este princípio deve ser considerado para determinar a quantidade de
sanção, a modalidade e o regime de pena, quando for imposta a modalidade da pena privativa
de liberdade, a ser cominada pelo legislador. Ele, segundo os ensinamentos de Paulo S. Xavier
Souza, também impõe ao legislador infraconstitucional o dever de criminalizar somente aquelas
violações que se referem a valores constitucionais. O legislador ao determinar um delito deve
levar em conta a gravidade abstrata da conduta além obedecer ao que o legislador constitucional
indica em relação às penas que estão proibidas, e os bens ou valores merecedores de proteção
penal.
“A essa fase seletiva, realizada pelos tipos penais no plano abstrato, chamamos de
cominação. É a fase na qual cabe ao legislador, de acordo com um critério político,
valorar bens que estão sendo objeto de proteção pelo Direito Penal, individualizando
as penas de cada infração penal de acordo com a sua importância e gravidade”
(GRECO, 2011)

Na segunda fase, a fase judiciária, a individualização da pena sai do plano abstrato e
passa para o plano concreto. Para isso o juiz deverá seguir o sistema trifásico adotado pelo
artigo 68 do Código Penal. Analisam-se primeiro as circunstâncias judiciais elencadas no art.
59, em seguida as atenuantes e agravantes; e, por fim, as causas de aumento e diminuição das
penas.
O artigo 59 do Código Penal elenca oito circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias,
consequências do crime, e comportamento da vítima. Antes de se analisar cada uma das
circunstâncias judiciais, é importante ter em mente que, se uma das circunstâncias acima
elencadas, constituírem causa de aumento ou diminuição da pena, ou então forem elemento
típico do crime, elas não devem ser consideradas para a fixação da pena-base; por conta do
princípio do ne bis in idem.
A culpabilidade descrita no art. 59 é diferente daquela culpabilidade do conceito
analítico do crime. A culpabilidade, aqui, é o grau de culpabilidade do agente, é a medida de
censura imposta conforme o fato praticado; é a medida do seu dolo.
“Na verdade, impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do
comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada,
não se esquecendo, porém, a realidade concreta em que ocorreu, especialmente a
maior ou menor exigibilidade de outra conduta. O dolo que agora se encontra
localizado no tipo penal – na verdade em um dos elementos do tipo, qual seja, a açãopode e deve ser aqui considerado para avaliar o grau de censurabilidade da ação tida
como típica e antijurídica: quanto mais intenso for o dolo, maior será a censura; quanto
menor a intensidade, menor será a censura.” (BITENCOURT, 2013, p.769)
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A análise dos antecedentes criminais serve para demonstrar a maior ou menor afinidade
do agente com a prática de crimes. Esses antecedentes demonstram condutas praticadas pelo
réu, antes da prática do crime analisado, que resultaram em processos criminais, já transitados
em julgado e que não se enquadram no conceito de reincidência. Portanto, não podem ser
considerados maus antecedentes: inquéritos policiais em andamento, sentenças absolutórias,
condenação sem trânsito em julgado, prescrições pela pena em abstrato, transações penais,
suspensões condicionais do processo e envolvimento criminal antes da maioridade. O Superior
Tribunal de Justiça firmou esse entendimento na súmula nº 444, com a seguinte redação: “É
vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
A conduta social do agente não se confunde com os seus antecedentes. Esta busca aferir
o comportamento do indivíduo no meio social. Verifica-se o comportamento do réu como
pai/mãe, filho, membro da comunidade. Desta forma, inquéritos policiais em aberto, e
processos em andamento podem ser considerados como indicadores de má conduta social.
Importante destacar que nem sempre os autos trazem indicadores da conduta social do
indiciado, portanto, nessa hipótese, essa circunstância deverá ser considerada favorável ao réu.
A personalidade do agente não é um conceito jurídico, mas sim um conceito que
pertence a outras ciências, demandando assim uma atuação conjunta do juiz com um
profissional da psicologia e/ou psiquiatria, o que raramente ocorre. Portanto, a menos que ao
longo do processo seja realizado algum tipo de exame psicológico ou psiquiátrico, que possa
determinar de alguma forma essa circunstância, o juiz deverá considerá-la favorável ao réu.
O motivo que é considerado como circunstância judicial é o motivo mediato do crime,
não o motivo imediato, uma vez que esse já foi considerado pelo legislador ao determinar o tipo
penal. O motivo mediato é aquele que leva em conta toda a conduta do autor, desde a primeira
fase do iter criminis até a consumação do injusto penal. O fato de esse elemento ser parte das
circunstâncias judiciais que determinam a pena-base evidencia uma necessidade de se traçar
um perfil psicológico do agente.
As circunstâncias do crime são dados que estão ao redor do crime e que podem ser
tomadas em desfavor do réu, desde que não sejam consideradas atenuantes ou agravantes, e
causas de aumente e diminuição do crime; são portanto elementos acidentais:
“(...), por exemplo, a forma e a natureza da conduta criminosa, os tipos de meios
utilizados, objeto, tempo, lugar, ocasião, modo ou forma de execução e outras
semelhantes, e a atitude do agente durante ou após a conduta delituosa
(insensibilidade, indiferença ou arrependimento).” (SOUZA, 2006, p.142)
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Assim como nas circunstâncias do crime, as consequências que contam como
circunstâncias judiciais também são as consequências mediatas, uma vez que as consequências
imediatas são tratadas pelo legislador no momento da tipificação.
“(...) a morte da vítima é resultado natural, sem o qual não haveria o homicídio. Agora,
podem ser consideradas graves as consequências, porque a vítima, arrimo de família,
deixou ao desamparo quatro filhos menores, cuja mãe não possui qualificação
profissional, por exemplo.” (BITENCOURT, 2013, p.772)

Todas essas consequências paralelas ao crime deverão ser consideradas pelo juiz ao fixar
a pena-base. A última circunstância judicial que deve ser analisada pelo juiz é o comportamento
da vítima, ou seja, até que ponto a vítima contribuiu para que o delito fosse praticado. Essa
contribuição da vítima pode ajudar a minorar a pena do réu, ainda assim não justificando o
delito ou o isentando de pena.
Após analisadas todas as circunstâncias judiciais, o juiz fixará a pena-base do réu, sendo
que essa pena-base não poderá ultrapassar o mínimo e o máximo de pena cominada pelo
legislador. Fixada a pena-base, o juiz deverá analisar as atenuantes e as agravantes. As
circunstâncias atenuantes estão previstas nos arts. 65 e 66, enquanto as agravantes estão
previstas nos arts. 61 e 62.
São agravantes elencadas pelo legislador: a reincidência; ter o agente praticado o crime:
por motivo fútil ou torpe; para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime; a traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso
que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido; com emprego de veneno, fogo,
explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou que podia resultar perigo comum; contra
ascendente ou descendente, irmão ou cônjuge; com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra mulher; com
abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo de ofício, ministério ou profissão; contra
criança, maior de sessenta anos, enfermo ou mulher grávida; quando o ofendido estava sob a
imediata proteção da autoridade; em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer
calamidade pública, ou de desgraça particular do ofendido; em estado de embriaguez
preordenada; o fato de o agente ter promovido, ou organizado a cooperação no crime ou dirigido
a atividade dos demais agente; coagido ou induzido outrem à execução material do crime;
instigado ou determinado a cometer o crime alguém sujeito à sua autoridade ou não-punível em
virtude de condição ou qualidade pessoal; executado o crime, ou nele participado, mediante
paga ou promessa de recompensas.
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As atenuantes de pena encontradas no nosso ordenamento jurídico são: ser o agente
menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na data da sentença; o desconhecimento da
lei; ter o agente: cometido o crime por motivo de relevante valor moral ou social; procurado,
por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano; cometido o crime sob coação que
podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior, ou sob a influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima; confessado espontaneamente, perante
autoridade, a autoria do crime; cometido o crime sob a influência de multidão em tumulto, se
não o provocou. Há ainda a chamada atenuante genérica, que determina que a pena poderá ser
atenuada em razão de circunstância relevante ocorrida antes ou depois do crime.
As circunstâncias agravantes possuem um rol taxativo, não admitindo uma interpretação
extensiva. Já as circunstâncias atenuantes possuem um rol aberto, dada pela chamada atenuante
genérica, prevista no art.66 do Código Penal. Ambas deverão ser sempre aplicadas, conforme
o estabelecido no dispositivo legal, porém, se uma agravante fizer parte da tipificação penal,
seja como elementar ou como qualificadora, ela não deverá ser aplicada.
O código não estabeleceu quanto o juiz deverá atenuar ou agravar caso uma das
circunstâncias estejam presentes. Deverá o juiz, portanto, analisar o caso concreto e determinar
o quanto de pena será atenuado ou agravado.
Na última etapa da fixação de pena, o juiz deve analisar as causas de aumento e de
diminuição de pena. Estas estão espalhadas ao longo do Código Penal, sendo encontradas tanto
na parte geral, quanto na parte especial do Código (situadas no próprio tipo penal); além disso,
as majorantes e minorantes possuem determinado o quanto a pena poderá variar; intervalo esse,
sempre, determinado por frações. Nessa terceira fase, é algo pacífico entre a jurisprudência e a
doutrina, que a pena estabelecida pode ser fixada abaixo do mínimo e acima do máximo
cominado pelo legislador.
Depois de estabelecida a pena do condenado, passa-se à determinação do regime em que
a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente. A determinação do regime está
descrito no art. 33 §2º do Código Penal. Conforme o dispositivo citado, penas maiores que oito
anos de reclusão devem iniciar seu cumprimento no regime fechado; penas superiores à quatro
ano e inferiores a oito, se o condenado não for reincidente, devem ser cumpridas inicialmente
em regime semiaberto; já os condenados não reincidentes e com penas inferiores ou iguais a
quatro anos, podem cumprir desde o inicio sua pena em regime aberto. Porém, muito se discutia
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sobre o condenado, reincidente, a pena igual ou inferior a quatro anos ter de cumprir sua pena
em regime inicialmente fechado. O Superior Tribunal de Justiça, aplicando corretamente o
princípio em estudo, editou a súmula 269 afirmando que se as circunstâncias judiciais,
elencadas no art.59, forem favoráveis ao réu, o juiz poderá determinar que o regime inicial seja
o semiaberto.
“Finalmente, em condenações a penas prisionais não superiores a quatro anos, só
excepcionalmente se justifica a aplicação do regime fechado, isto é, somente quando
as circunstâncias judiciais a recomendarem. Reconhecida a existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, o regime de cumprimento de pena deve ser mais
liberal. Tratando-se de condenado reincidente, ainda sim, recomenda-se a aplicação
do regime semiaberto. Não é outra a orientação do STJ : ‘é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a
quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’ (Súmula 269)” (BITENCOURT,
2013, p.615)

Ainda tratando-se de determinação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe
destaque à determinação do regime nos crimes hediondos. Na Lei n. 8.072/90, em sua redação
original, determinava no seu art. 2º §1º que os crimes hediondos, definidos no art. 1º da referida
Lei, e os equiparados à hediondos (prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas
afins; e terrorismo) deveriam ser cumpridos em regime integralmente fechado. O Supremo
Tribunal Federal, no HC 109.583/MS, aplicou o princípio da individualização da pena e
determinou a inconstitucionalidade desse artigo, editando a súmula vinculante n. 26: Para efeito
de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo
da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990,
sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos
do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame
criminológico.
Em 2007 foi editada a Lei n. 11.464 que alterou o §1º do art. 2º da Lei de Crimes
Hediondos, determinando que os condenados por esse tipo de crime deveriam cumprir a pena
em regime inicialmente fechado, independente da quantidade de pena. Mais uma vez, usandose do princípio da individualização da pena, o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade e afirmou que para a determinação de regime inicial do cumprimento da
pena em crimes hediondos, os juízes devem observar os mesmos requisitos estabelecidos no
art. 33 do Código Penal.
A última etapa da fase judicial do princípio da aplicação da pena é a possibilidade da
pena privativa de liberdade ser substituída por uma pena restritiva de direito (substituição) ou
ser suspensa pela Suspensão Condicional da Pena (Sursi). As penas restritivas de direito estão
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definidas no art. 43 do Código Penal, e a possibilidade de sua aplicação está definida no art. 44;
já a aplicação das quatro modalidades de sursi está definida no art.77 do Código Penal.
A pena privativa de liberdade pode ser substituída por pena restritiva de direito quando:
a pena privativa de liberdade for inferior a quatro anos, ou qualquer quantidade de pena se o
crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso; seis das oito circunstâncias
judiciais forem favoráveis ao réu (excluem-se: o comportamento da vítima e as consequências
do crime); e o crime tiver sido praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa.
O sursi simples será aplicado quando a pena do condenado não for superior a dois anos,
o condenado não seja reincidente em crime doloso, seis das oito circunstâncias judiciais forem
favoráveis ao réu (excluem-se: o comportamento da vítima e as consequências do crime), e não
seja possível aplicar a substituição, e a pena será suspensa por um período que varia de dois a
quatro anos. Caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao condenado ou havendo
a possibilidade de se reparar o dano causado e o condenado o fizer, aplica-se o sursi especial
(art 78, §2º).
O sursi etário e o humanitário seguem as mesmas regras estabelecidas para o sursis
simples, porém a pena do condenado poderá ser maior que dois anos; ela deverá ser inferior a
quatro anos, o condenado deve ser maior de setenta anos na data da sentença ou possuir razões
de saúde que justifiquem a substituição. Nessas modalidades de sursi a pena será suspensa por
um período que varia de quatro a seis anos.
Ao analisar as exigências para a aplicação de um desses benefícios, o juiz deverá
utilizar-se do princípio da individualização da pena e analisar todas as circunstâncias. Uma vez
preenchidas todas as exigências o benefício deverá ser aplicado, pois trata-se de um direito
subjetivo do condenado.
Finalizada a fase judiciária da individualização da pena, o condenado passa a executar
a pena a ele imposta e, então, inicia-se a terceira e última fase da individualização, a fase
penitenciária, executiva ou administrativa. É nessa fase que ocorre, ou pelo menos deveria, a
verdadeira atuação desse princípio.
“Com estudos referentes à matéria, chegou-se paulatinamente ao ponto de vista de
que a execução penal não pode ser igual para todos os presos- justamente porque nem
todos são iguais, mais sumamente diferentes- e que tampouco a execução pode ser
homogênea durante todos o período de seu cumprimento. Não há mais dúvida de que
nem todo preso deve ser submetido o mesmo programa de execução e que, durante a
fase executória da pena, se exige um ajustamento desse programa conforme a reação
observada no condenado, só assim se podendo falar em verdadeira individualização
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no momento executivo. Individualizar a pena, na execução, consiste em dar a cada
preso as oportunidades e os elementos necessários para lograr a sua reinserção social,
posto que é pessoa, ser distinto. A individualização, portanto, deve aflorar técnica e
científica, nunca improvisada, iniciando-se com a indispensável classificação dos
condenados a fim de serem destinados aos programas de execução mais adequados,
conforme as condições pessoais de cada um”. (MIRABETE, 1990, p.60-61)

Por isso, institutos como progressão de regime (art. 112, Lei de Execução Penal; art. 33
Código Penal), livramento condicional (art. 83, Código Penal; art. 131 Lei de Execução Penal),
saídas temporárias (art.122 Lei de Execução Penal), entre outros; são tão importantes, uma vez
que a essência do princípio aqui trabalhado é possibilitar que o indivíduo pague
proporcionalmente pelo crime cometido e possa ser reinserido na sociedade.
A execução penal é regulada pela Lei 7.210/84, que em seu art.5º determina que os
condenados devem ser classificados segundo antecedentes e personalidade para individualizar
a execução da pena.
A Lei de Execução Penal, em seu art. 82, determina que mulheres e maiores de sessenta
anos deverão cumprir pena em estabelecimentos específicos e de acordo com sua condição
pessoal. No seu art. 84, a referida lei determina ainda que os presos provisórios e os condenados
deverão estar separados, da mesma forma que os primários e os reincidentes também devam
estar. Embora esteja determinado na Lei, essas regras não são corretamente aplicadas na prática.
A extensão do princípio da individualização como garantia irrenunciável, que reflete as
metas e intenções a que o Estado Democrático de Direito se propõe, não se reduz a ‘meras
declarações de boas intenções’, mas impõe exigências concretas, às quais os juízes e os demais
órgãos da execução da pena (art. 61, LEP) estão vinculados. Para que as garantias
constitucionais sejam concretizadas é imprescindível que tenham instrumentalidade, impondose que as decisões judiciais, ‘inclusive as concernentes à execução da pena’, estendam os
princípios de garantia até a máxima possibilidade de realização (SOUZA, 2006, p.253)
CONCLUSÃO
Ao longo desse estudo, foram analisadas as normas que regulam a aplicação deste
princípio constitucional e os argumentos que fundamentam essas normas de maneira que a pena
possa ser instrumento de punição e recuperação do apenado visando sua reinserção na vida da
sociedade e, para tanto é necessário que seus direitos fundamentais sejam respeitados.
Percebe-se com frequência o desrespeito a esse direito fundamental do condenado, seja
em virtude de falta de estrutura, como por exemplo, a falta de estabelecimentos prisionais para
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separem os presos; o pouco número de penitenciárias, o que gera um caos da superlotação; seja
por ineficiência do Poder Judiciário, que trabalha sempre sobrecarregado e, com prazos para
julgarem, caso não cumpram, dentre outras consequências, pode ocorrer a prescrição do delito,
prevalecendo assim a impunidade; seja por falta de recursos para realizarem os exames
psicológicos necessários para que seja determinada com maior precisão a personalidade do
agente.
O Direito penal, não pode se influenciar pelo pensamento da sociedade que, cansada de
tamanhos absurdos, tendem a apenar o indivíduo de acordo com o chamado “direito penal do
inimigo”, retirando dele todos os seus direitos e punindo-o com um rigor, na maioria das vezes,
desproporcional ao crime cometido. O direito contemporâneo é estritamente ligado ao direito
constitucional, garantidor dos direitos fundamentais, e, portanto em todos os ramos do direito
deve-se observar a garantia/aplicação desses direitos. No direito penal não pode ser diferente,
daí a importância de se observar os direitos constitucionais do condenado, dentre eles a
aplicação do princípio da individualização da pena.
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ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E O SISTEMA
CARCERÁRIO BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA
DA PENITENCIÁRIA JOSÉ EDSON CAVALIERI
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Resumo: Em 2015, após o noticiamento de rebeliões realizadas em presídios localizados nas regiões
Norte e Nordeste do Brasil, o Supremo Tribunal Federal julgou liminarmente a Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 347, requerida pelo Partido Socialismo e Liberdade
(PSOL), reconhecendo a violação de direitos fundamentais da população carcerária. Diante do caso,
espera-se com o artigo a crítica ao Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro,
expressivamente quanto às inconstitucionalidades e ao desrespeito aos Direitos Humanos na realidade
da execução penal da penitenciária José Edson Cavalieri de Juiz de Fora. Os aspectos metodológicos do
artigo consistirão na análise bibliográfica da obra de Eugenio Raúl Zaffaroni, Los objetivos del sistema
penitenciario y las normas constitucionales. Dessa forma, espera-se reconhecer a ineficácia do Estado
em promover a estrutura adequada para a execução da pena, tendo em vista, sobretudo, a banalidade do
descumprimento do seu caráter ressocializador, e alertar a necessidade da adoção de diversas
providências no tratamento da questão prisional do país.
Palavras-chave: Estado de Coisas Inconstitucional, Sistema penitenciário, Zaffaroni, Ressocialização,
Juiz de Fora.
Abstract: In 2015, after the news reporting of the rebellions in the North and Northwest prisons of
Brazil, the Brazilian Supreme Court has judged at the outset the Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental (ADPF) 347, required by the “Socialism and Liberty Party” (PSOL), recognizing
the violation of fundamental rights of the prison population. Given the situation, this article intends to
criticize the State of Unconstitucional Things of the brazilian prisional system, expressively about the
unconstitutionalities and the disrespect of humans rights on the reality of criminal execution of José
Edson Cavalieri jail of Juiz de Fora. The methodological approach of the article consists in the
biographical analysis of the work of Eugenio Raúl Zaffaroni, Los objetivos del sistema penitenciario y
las normas constitucionales. Thus, our goal is to recognize the ineffectiveness of the State in promoting
the appropriate structure for the execution of sentences, especially in view of the banality of noncompliance of its resocializing character, and to alert the need to adopt various measures in the treatment
of the Brazil's prison issue.
Key words: State of Unconstitutional Things, Prison system, Zaffaroni, Resocialization, Juiz de Fora
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O sistema penal brasileiro apresenta grandes problemas, desde o que se refere à
efetividade da punição, até o dia a dia dos estabelecimentos penais. Em um cenário tão extremo
e insalubre, as condições vividas pelos presos vão contra, não só à Lei de Execução Penal, LEP,
mas também aos princípios e normas constitucionais.
A situação nos presídios brasileiros é precária não apenas pela infraestrutura desumana
e a superlotação tão conhecida, mas, infelizmente, também, pela consequência drástica a que
esse cenário leva. No começo de 2017, o número de mortes em chacinas nos presídios do norte
e nordeste foi assustadora, passando de 100 assassinatos, por meio até de decapitações e
mutilações. Há, hoje, uma situação clara de descontrole do Estado com relação ao sistema
carcerário do país, que, além de não ser efetivo, ressocializando, como prevê a LEP, é inseguro
para a vida dos presos.
Por meio de uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), que
é o instrumento usado contra desrespeitos aos princípios fundamentais por parte do Poder
Público, o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, busca, perante o Supremo Tribunal Federal,
o reconhecimento de um “Estado de Coisas Inconstitucional” no que se refere ao sistema
carcerário brasileiro. Essa situação, que é caracterizada pela grande violação de direitos
humanos e a inércia do poder público, só pode ser solucionada com uma atuação política forte
e estratégica. O judiciário, então, é a forma primária de levar o assunto à tona.
O STF realizou o julgamento das cautelares pedidas pelo PSOL na inicial em 2015, mas
ainda não foi realizado o exame de mérito da questão. Na decisão, o Supremo reconheceu o
sistema carcerário falho existente no país e concedeu duas liminares referentes à definição de
prazos para as audiências de custódia e o descontingenciamento do fundo penitenciário, o
FUNPEN. Com relação ao julgamento de mérito, o PSOL pede que o STF determine que o
Governo Federal elabore um plano nacional, a fim de resolver os problemas latentes. Os prazos
requeridos são de 3 meses para elaboração do plano, que teria a duração de 3 anos.
Buscaremos, durante o artigo, comprovar a existência de um “Estado de Coisas
Inconstitucional” no país, chegando à conclusão que a ADPF proposta pelo Partido Socialismo
e Liberdade deve ser julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal. Analisaremos,
também, a necessidade da discussão sair da esfera judicial e política, e abranger a prática,
impactando diretamente os presídios, agentes penitenciários e, claro, os presos.
1. PANORAMA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO
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O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo, tendo atingido o número
de 622.202 pessoas em dezembro de 2014. O perfil socioeconômico dos detentos, avaliado à
época, mostrou que 55% têm entre 18 e 29 anos, 61,6% são negros e 75,08% têm até o ensino
fundamental completo. Tais dados foram divulgados pelo último relatório do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (Infopen), relativo a dezembro de 2014. O estudo
compilou informações sobre a população carcerária e estabelecimentos prisionais do país,
estados e Distrito Federal. Atualmente, estima-se que a população carcerária corresponda a
aproximadamente 711.463 pessoas.
Contamos com um cenário precário e ilegal, no sentido de que descumpre diversas
disposições do ordenamento jurídico nacional. Em visita à Penitenciária José Edson Cavalieri,
foram constatadas diversas irregularidades, a começar pela falta de trabalho para todos os
presos. A penitenciária é uma colônia agrícola, estabelecimento previsto pelo Código Penal
para o cumprimento de pena no regime semiaberto, regime este que em tese é atribuído ao
praticante de crime que já está apto a trabalhar (dentro ou fora da penitenciária), como forma
de se capacitar para se inserir no mercado quando for solto (função ressocializadora da pena).
Não havendo oportunidade de trabalho para todos, entretanto, a realidade é que a maioria dos
presos vivem nas exatas condições de um regime fechado, mesmo tendo legalmente alcançado
a progressão de regime. Enquanto isso poucos presos trabalham, e estes habitam instalações
separadas, as quais os agentes penitenciários disseram ser muito melhores que as outras, até
mesmo sendo denominadas de “alojamentos”, enquanto as dos encarcerados sem trabalho são
“celas”.
Também ficou claro o descumprimento dos artigos 12 e 13 da Lei de Execução Penal
(LEP), que estabelecem, nessa ordem, que o preso receberá, como assistência material o
fornecimento de instalações higiênicas; e que a penitenciária possuirá local destinado à venda
de produtos permitidos que não são fornecidos pelo Estado. O que se constatou, na realidade,
foi uma situação insalubre, visto que as celas se encontram em um prédio repleto de mofo
devido a infiltrações, estando toda a área sob um forte odor de urina e criolina (único produto
utilizado para a limpeza, segundo relatos dos agentes penitenciários). E sendo questionados
sobre a possibilidade de os presos comprarem outros produtos de higiene, disseram ainda que
não há qualquer sistema de vendas funcionando, podendo apenas haver o recebimento de
suprimentos através de familiares. E os que não recebem visitas, ficam sem pasta de dente,
desinfetantes, dentre outros, o que também contraria completamente o art. 14 da LEP, o qual
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dispõe que “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico.”
Na penitenciária visitada também não são respeitados os critérios estabelecidos pela
legislação para a separação dos aprisionados, sendo eles alocados aleatoriamente, com a
possibilidade de serem realocados se identificarem inimigos que apresentem risco à sua
integridade física em instalação próxima.
Vê-se uma situação de completo desrespeito a uma série de dispositivos legais, em
especial aos direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, que regulam, como
norma hierarquicamente superior, a legislação promulgada acerca da execução penal. E
segundo os relatos de agentes, tais desrespeitos se replicam na maioria das penitenciárias
brasileiras. Recentemente foram divulgados na mídia vídeos de agentes penitenciários
agredindo prisioneiros sem que esses apresentassem qualquer resistência (um estava inclusive
dormindo). O caso está sendo investigado pelo Ministério Público de Goiás, e a defesa tem
argumentado que tais procedimentos são o padrão em todas as instituições dessa natureza. O
promotor do caso apresentou sérias preocupações quanto a tais declarações, afirmando que tal
postura não tem nenhum respaldo constitucional e constitui completa ilegalidade, além de gerar
motivos para o aumento do número de rebeliões que têm ocorrido no país, acarretando mortes
desastrosas.
O que se observa no contexto geral é uma situação de marginalidade do sistema
penitenciário, que age em desconformidade com a lei de forma indiscriminada, sem que haja
qualquer controle por parte do Estado, que negligencia os direitos fundamentais da população
carcerária. Apenas através de denúncias com provas explícitas, como as do caso narrado, é que
o judiciário tem se proposto a fazer qualquer controle, estando os demais casos completamente
obscurecidos.
2. O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL
Inicialmente, devemos compreender o contexto jurídico-político no qual surgiu o Estado
de Coisas Inconstitucional (ECI). O instituto ganhou expressividade após a decisão dada pela
Corte Constitucional de Colômbia na “Sentencia de Unificación (SU) – 559, de 1997”. No caso,
professores tinham benefícios previdenciários negados de forma generalizada, sendo
reconhecido que tal falha se dava não somente a uma entidade do Estado, mas a toda sua
estrutura. Dessa forma, a Corte reconheceu o ECI e proferiu ordens a toda cadeia estatal para
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que a falha estrutural que estava lesionando direitos de forma generalizada fosse corrigida,
conforme mostra Campos (2015).
Em 2004, a Corte Constitucional de Colombia volta a reconhecer o ECI na “Sentencia
T-025”, na qual direitos fundamentais eram violados de forma sistemática com deslocamento
forçado de pessoas. Novamente o Judiciário determinou que ações fossem tomadas pelos mais
diversos órgãos do Estado de modo a cessar a violação.
“Sem exercer diretamente as competências desses poderes, a CCC: declarou o ECI;
exigiu atenção orçamentária especial ao problema; determinou que fossem formuladas
novas políticas públicas, leis e um marco regulatório eficientes para proteger, para
além dos direitos individuais dos demandantes, a dimensão objetiva dos direitos
envolvidos.” (CAMPOS, 2015)

Vale ressaltar que o instituto surgiu, portanto, na América Latina, dentro de um contexto
de desenvolvimento social semelhante ao do Brasil, sendo uma solução jurídica criada para
problemas típicos de países em desenvolvimento.
Conforme Carlos Alexandre de Azevedo Campos, sendo o primeiro brasileiro a estudar
o referido instituto, para a configuração de um Estado de Coisas Inconstitucional devemos ter
três pressupostos. O primeiro é um quadro de massiva e generalizada violação de direitos
fundamentais, que afeta uma parcela ampla de indivíduos. O segundo pressuposto é a omissão
constante e generalizada das autoridades públicas na defesa e promoção dos direitos
fundamentais no cumprimento de suas funções. Por fim, o terceiro pressuposto é a necessidade
de adoção de medidas estruturais para acabar com as violações.
Este instituto pressupõe um maior ativismo do Judiciário, que passa a atuar mais
ativamente na busca por soluções pelos problemas enfrentados pelo país. Tal pressuposto é
origem de algumas das críticas que a tese recebeu ao longo do tempo, conforme será mostrado
a seguir.
3. CRÍTICAS À TESE COLOMBIANA
O instituto inaugurado na Colômbia recebeu críticas desde que foi utilizado pela Corte
em 1997. Perpassaremos por algumas das principais, que se mostram como mais pertinentes ao
trabalho desenvolvido no artigo, ressaltando que a tese, por ser recente no Brasil, deve ser
melhor estudada e debatida.
Muito se questiona sobre a definição e os limites do Estado de Coisas Inconstitucionais.
Por ser um conceito amplo, diversas situações poderiam ser caracterizadas como ECI,
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possibilitando uma atuação do Judiciário em diversas esferas do Poder Público. A insegurança
gerada pela ausência de um conceito preciso se reflete na possibilidade de situações como a
educação e a saúde públicas brasileiras serem enquadradas como ECI. Entretanto, tal
enquadramento se mostra também pertinente. A insegurança é gerada não pelo instituto, mas
pelo medo de mudanças institucionais ocorrerem em uma cultura que está acostumada a ver
esses sistemas como eternamente falhos.
A insegurança gerada pela ausência de delimitação encontra pertinência pelo poder que
seria dado ao juiz de primeiro grau caso pudesse reconhecer a situação de Estado de Coisas
Inconstitucionais. Devido ao grande poder conferido ao Judiciário, de solucionar uma situação
inconstitucional que todo o Estado ignora, a aplicação desse instituto deveria ficar restrita ao
âmbito da Suprema Corte, que tem a função primordial de guardar a Constituição.
Outra crítica apresentada é a ofensa ao pacto de separação dos poderes, tendo em vista
a intervenção do Judiciário nas ações que os demais poderes devem realizar. Todavia, a
intervenção do Supremo Tribunal Federal se dá no limite de exigir o cumprimento do texto
constitucional, de modo que o Executivo e Legislativo cumpram suas funções. A intervenção
só seria realizada para recolocar ou colocar, pela primeira vez, o Estado nos rumos que a
Constituinte estabeleceu, deixando de lado os partidarismos e jogos políticos que impedem a
promoção e defesa dos direitos fundamentais. De tal forma, não se observa o ativismo adquirido
pelo Judiciário com esse instituto como uma atuação fora da sua jurisdição, pelo contrário,
estaria ele efetivamente cumprindo a sua função de defesa da Constituição sem influências
políticas e pressão popular que acabam fazendo-o inovar normativamente ou postergar o
julgamento de ações importantes por não querer enfrentar o litígio devido a envolvimentos
políticos. A atividade jurisdicional da Corte fica restrita ao cumprimento do texto da Carta
Maior, não podendo determinar quais políticas públicas ou leis devem ser elaboradas pelos
demais Poderes, somente determinar que elas sejam feitas de modo a fazer cumprir a vontade
do constituinte, não infringindo a discricionariedade administrativa e a legitimidade e
independência parlamentar.
Por fim, a última crítica pertinente ao trabalho é quanto a ineficácia do instituto ao ser
utilizado pela Corte Constitucional de Colombia. Após a decisão colombiana, a realidade
inconstitucional não foi alterada, mostrando uma aparente ineficácia da sentença. Assim como
qualquer decisão, o processo de execução deve ser respeitado, sob risco de a sentença ser
ineficaz para a solução do problema. Foi o que ocorreu no caso colombiano. A Corte não
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acompanhou o cumprimento da decisão, de modo que ela se mostrou como um mero pedaço de
papel, segundo Campos (2015). A função do Judiciário não se extingue com a sentença
proferida, mas permanece até que seja executada, devendo atuar no caso como mediador da
conversa institucional, de modo a dar seguimento para a execução da sentença.
4. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL NO SISTEMA CARCERÁRIO
BRASILEIRO
Conforme afirmado anteriormente, para a configuração do ECI é necessário a
identificação de 3 requisitos: 1) violação massiva e generalizada de direitos fundamentais de
uma vasta quantidade de indivíduos; 2) omissão constante e generalizada de diversas
autoridades estatais no cumprimento de suas funções de defesa dos direitos fundamentais; 3)
necessidade de adoção de medidas estruturais para solucionar o problema. A partir de agora,
será apresentado como a realidade do sistema carcerário brasileiro atende a esses 3 requisitos,
devendo o Supremo Tribunal Federal reconhecer em sentença de mérito o ECI.
Consoante o cenário das penitenciárias apresentado, pode-se constatar a violação
constante de inúmeros direitos fundamentais dos presos. O direito à dignidade intrínseca ao ser
humano, fundamento da República Federativa do Brasil (inciso III do art. 1º da CF/88), à vida,
à segurança, à integridade física e moral (art. 5º, caput e inciso XLIX, CF/88) e à saúde (art. 6º
da CF/88) são infringidos pelo Estado Brasileiro com as condições degradantes às quais os
presos são submetidos: celas superlotadas, cheias de mofo, goteiras e umidade, de tamanho
bastante reduzidos, com cheiro extremamente forte de produto de limpeza, gerando até tontura
e pressão baixa (segundo relato dos alunos em visita à penitenciária José Edson Cavalieri em
Juiz de Fora/MG), a ausência de fornecimento de material básico para higiene pessoal como
prestobarbas, impactando na possibilidade dos homens serem consultados por médicos
(somente com a barba feita os homens podem ser consultados).
Os incisos III e LXVII, alínea “e” do art. 5º da CF/88 são claramente desrespeitados
conforme a notícia supracitada e a confirmação pelo agente público de ser uma prática comum
no país os agentes penitenciários utilizarem armas de choque contra os presos mesmo quando
estes não oferecem resistência. A tortura e crueldade da pena se mostram presentes nas
penitenciárias também por meio do ambiente ao qual esses indivíduos são submetidos,
consoante afirmado anteriormente.
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A intimidade e vida privada (inciso X do art. 5º, CF/88) dos presos são violadas com a
infraestrutura precária das celas, as quais são superlotadas, possuindo como banheiro um buraco
no chão, sem divisão com o restante da cela. Não se permite qualquer possibilidade de
intimidade ao preso.
A inexistência de triagem dos presos, segundo relato de agente penitenciário registrado
nos relatórios da visita à penitenciária de Juiz de Fora, demonstra claramente a inobservância
do inciso XLVIII do art. 5º da Constituição Federal.
Tais direitos são violados para uma enorme quantidade de indivíduos, tendo em vista
que a população carcerária brasileira é a quarta maior do mundo. Sendo que essa situação
decorre da omissão do legislador, que cria leis que desconsideram a realidade carcerária, tendo
como objetivo somente o maior encarceramento; da omissão do administrador público, que não
destina recursos suficientes para a abertura de novas vagas no sistema e para a manutenção
devida, além de não oferecer treinamento adequado para os agentes penitenciários; e da omissão
do próprio judiciário, que ignora na condenação a realidade que impõe uma pena mais gravosa
ao indivíduo do que a estabelecida em lei e não consegue analisar todos os casos de prisão
temporária, de modo a eliminar os presos que podem responder em liberdade. Esses são
somente alguns dos exemplos de ações omissivas dos três poderes que ocasionaram a realidade
atual.
Por fim, o último requisito é cumprido quando se observa que para cessar as violações
de direitos presente nos presídios brasileiros deve-se adotar medidas que alterem a estrutura
estatal, de modo a mudar o rumo das ações do Estado. Sendo assim, resta caracterizado o Estado
de Coisas Inconstitucional no sistema penitenciário do Brasil.
5. CARÁTER RESSOCIALIZADOR DA PENA
Sabe-se que, durante os últimos três séculos, foi generalizado o uso da prisão como
espinha dorsal de todos os sistemas criminais, passou praticamente a ser a única penalidade.
Vários discursos foram utilizados para tentar explicar e legitimar a prisão, mas de modo geral
todo o arsenal ideológico foi orientado para um "tratamento" que imporia em uma "melhoria"
do condenado.
Em um primeiro momento, esse “tratamento” era orbitado por considerações morais e
pragmáticas profundamente influenciadas pelo pensamento Puritano. A prisão ajudaria em
“livrar o mal” do transgressor e proteger a sociedade deste, prosperando-se a lógica da
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sociedade de controle, irrigada por Bentham e o modelo do Panóptico. A função da pena era
disciplinar. O segundo momento é marcado pelo Positivismo Científico, o apenado era tratado
como alguém com inferioridade biológica e, consequentemente, inferioridade social. A biologia
e a psicologia entraram em peso com estudos clínicos de uma etiologia para o cometimento de
crimes e sobre periculosidade social. A função da prisão era de cura. O terceiro momento e
atual foi influenciado pelo Estado de Bem-Estar Social. O condenado era considerado um
“desviado”, alguém que falhou em sua socialização primária e que, portanto, deveria ser
inserido em mecanismos de ressocialização. Ao sociologizar os discursos do tratamento
prisional, se multiplicaram o que Zaffaroni nomeia ideologias “re” como funções da pena:
ressocialização, readaptação, reinserção, reeducação, etc. É justamente sobre essas ideologias
“re” que Zaffaroni segue sua crítica em Los objetivos del sistema penitenciario y las normas
constitucionales.
Há uma crise nesse sistema das “re”. Apesar da assinatura de tratados internacionais,
como o Pacto de São José da Costa Rica (assinado tanto pela Argentina quanto pelo Brasil) que
dispõe que o regime penitenciário consistirá em um tratamento cuja finalidade essencial é a
reforma e a readaptação social do apenado, essa ideologia se vê vazia de conceitos na prática.
Diante de inúmeros relatos de desrespeito aos direitos humanos dos presidiários, nota-se que a
ideia da ressocialização serve apenas como máscara para práticas genocidas dentro das prisões.
Zaffaroni afirma que, embora a pena de morte não seja admitida, a pena privativa de liberdade
se mostra como uma pena de morte eventual.
Ademais, a ideia de uma “ressocialização” se vê inadequada à realidade de um sistema
penal seletivo, onde, habitualmente, não se é preso aquele que cometeu um crime, mas sim
aquele que é vulnerável a esse sistema, a pessoa que se encaixa nos estereótipos de “criminoso”
da sociedade, não precisando necessariamente cometer um crime para ser encarcerado. As
causas das prisões, portanto, não é a ocorrência de crimes, mas sim o cerceamento de direitos
de parte da população. Nesse panorama, discursar sobre reinserção do apenado na sociedade
constitui uma inconveniência, pois a pena privativa de liberdade se apresenta como uma
catalisadora da estereotipação da pessoa, falhando com qualquer proposta de “re”.
CONCLUSÃO
O desenvolvimento do presente artigo possibilitou uma análise da conjuntura da pena
privativa de liberdade no Brasil. Além disso, também permitiu uma pesquisa, através da obra
de Zaffaroni, sobre a condição da ideologia da ressocialização.
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Ao fazer esse estudo, fica transparente a necessidade do Supremo Tribunal Federal
declarar o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário, mas, baseado também
nas críticas de Zaffaroni, deve-se advertir os espaços desse discurso. A problemática das prisões
se apresenta, comumente, restrita ao âmbito acadêmico e político, possuindo pouca prospecção
solutiva. Deverá ser cobrado do Estado não só o reconhecimento da falha do sistema penal, mas
também ações diretas de intervenções.
Logicamente, a primeira proposta de intervenção é fazer com que o governo se empenhe
totalmente em ser um Estado Democrático de Direito, garantindo a todos os cidadãos seus
direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Todavia, em uma perspectiva mais
direcionada ao locus do sistema penitenciário, deve-se corrigir os problemas da seletividade
penal, incidindo bastante nas práticas policiais e judiciais. Já diante do caso de um ato
criminoso, a função de ressocialização deve ser realmente efetiva, no sentido de fornecer ao
apenado todas as condições suficientes para que ele possa ser reinserido na sociedade. A
necessidade do reparo das estruturas físicas e normativas do sistema prisional são notórias,
porém ainda se mostra obscurecida a necessidade de reforma na estrutura humana desse
sistema.
Segundo Zaffaroni, não há idoneidade na hora de pautar orientações básicas para o
comportamento dos operadores penitenciários, portanto o Estado deve a estes uma maior
atenção. Cursos de capacitação e amparo psicológico para os operadores da pena estão entre as
principais medidas que poderão garantir uma melhor aplicação da execução penal e um maior
respeito aos direitos humanos dos encarcerados, uma vez que a finalidade dessas ações será
mitigar a esfera de violência durante o cumprimento da pena. Se o apenado não for investido
por violência, ele não irá reproduzi-la.
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PPP (PARCERIA PÚBLICA PRIVADA) NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO
PENAL: MELHORES CONDIÇÕES NA EXECUÇÃO DA PENA OU
OPORTUNISMO DOS GRANDES CAPITALISTAS?
Gustavo Lucas Andrade1

Resumo: O presente artigo objetiva, sob a perspectiva do Estado Democrático de Direito, enfrentar as
políticas criminais e econômicas que justificam a existência das Penitenciárias Público Privadas.
Analisada será, nesse ínterim, a ideologia constitucionalmente adotada pela Carta Magna de 1988,
abrangendo o seu viés misto entre Estado Liberal e Social. Buscar-se-á, ademais, entender a relação
entre Estado e sociedade na punição dos infratores, isto é, a origem do direito de punir. O pragmatismo
das medidas adotadas para o cumprimento de pena, oportunizando a realização de interesses de grandes
empresários, será investigado em contrapartida com os objetivos elencados pela CF/88, pelo Código
Penal e pela LEP. Além disso, sob a égide do Garantismo Penal, busca-se enfrentar a seletividade no
âmbito da execução das penas, a realidade das unidades prisionais no Brasil e a proposta de uma
execução de pena mais humanitária junto às PPLs. Para lograr êxito nesta investigação, pesquisas
empíricas na execução de penas em Juiz de Fora servirão de instrumento para alcance do objetivo deste
trabalho. O presente estudo encontrou respostas que vão ao encontro daquilo que se entende ser uma
“usurpação do ius puniendi do Estado”.
Palavras-chave: Direito Penal. Estado. Execução Penal. Pena.
Abstract: This article aims, from the point of view of the democratic State based on the rule of law, to
confront the criminal and economic policies that justify the existence of Public-Private Penitentiaries.
In the meantime, will be analyzed the constitutionally adopted ideology by the Constitution of 1988,
covering its mixed bias between Liberal and Social State. In addition, it will be sought to understand the
relationship between State and society in the punishment of offenders, that is, the origin of the right to
punish. The pragmatism of the measures taken to comply with punishment, allowing the realization of
the interests of large entrepreneurs, will be investigated against the objectives listed by CF / 88, the
Penal Code and the LEP. Additionally, under the guise of the Penal Guaranty, it seeks to confront
selectivity in the execution of sentences, the reality of prison units in Brazil and the proposal for a more
humane sentence execution with the custodial penalties. To be successful in this investigation, empirical
research on the execution of sentences in Juiz de Fora will serve as an instrument to achieve the objective
of this work. The present study found answers that agree with what is considered to be a "usurpation of
the State ius puniendi".
Key words: Criminal Law. State. Criminal Execution. Penalty.
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INTRODUÇÃO
O Direito Penal, por muitas vezes, é visto como um termômetro de evolução das
sociedades organizadas. Entende-se que, quanto mais evoluída for uma comunidade, menor é
o campo de atuação do seu Direito Penal. Mas, muitos se perguntam: o que de fato é o Direito
Penal? Qual a sua função? Qual a razão da sua existência?
O senso comum possui preconceitos enormes quanto à execução penal, principalmente
no Brasil. Frases como “bandido bom é bandido morto” são corriqueiras nos lábios dos
brasileiros. Será mesmo que esta visão é a mais correta, bem como a mais técnica sobre o
assunto?
Por outro lado, sabe-se que uma das consequências diretas da prática de delitos é a
execução penal. Em um Estado Democrático de Direito, onde se visa promover e proteger
Direitos Fundamentais, um dos objetivos deve ser a execução humanitária das penas.
Nesse sentido, este artigo buscará entender a origem do Direito de Punir, a origem das
penas e como elas devem ser aplicadas. Além disso, um método de execução penal tem ganhado
força mundo afora, principalmente pelo seu pragmatismo: as parcerias públicas privadas. Ao
conhecer de perto alguma dessas unidades, muita admiração é criada diante da qualidade do
“serviço prestado”. Todavia, é necessária uma análise mais profunda sobre a razão de existir
desses empreendimentos, pois nem tudo é tão simples quanto parece.
Para tanto, a célebre obra “Dos delitos e das Penas” de Cesare de Beccaria, bem como
da teoria do Garantismo Penal, de Luigi Ferrajoli, serão utilizadas para encontrar respostas aos
questionamentos iniciais. Além disso, a melhor doutrina brasileira será aproveitada, a fim de,
no final, tecer críticas ao método público privado de punição.
1. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
O conceito de Estado comumente é ligado à ideia de uma sociedade politicamente
organizada. Essa definição foi introduzida por Nicolau Maquiavel em sua clássica obra “O
Príncipe”. O Estado é, então, uma ficção que determina e organiza os rumos de toda uma
coletividade.
Ao longo dos anos, o Estado evoluiu acompanhando o pensamento humano.
Ultimamente, fala-se muito, no ocidente, em Estado Democrático de Direito. Este Estado deve
promover os direitos fundamentais que estão estabelecidos em suas constituições. No que tange
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ao Direito Penal, o Estado Democrático de Direito caracteriza, entre outras formas, por existir
formas de coerção justas e proporcionais.
Os rumos que o Estado Democrático de Direito toma derivam principalmente dos seus
valores constitucionalmente estabelecidos. Assim, para entender o destino de um Estado,
debruçar sobre seus ideais constitucionais é um caminho muitas vezes eficiente.
Em relação ao Brasil, o tempo presente usufrui de uma constituição democrática e
exemplar. Se o objetivo for alcançar as razões por trás do sistema brasileiro, entender a
ideologia da Carta Magna é um primeiro passo importante.
2. A IDEOLOGIA CONSTITUCIONALMENTE ADOTADA
Sabe-se que as normas de Direito Econômico são fruto de uma política econômica, isto
é, de uma decisão legislativa. As políticas econômicas são originadas do Estado. Porém, o ente
privado (empresariado) pode vir a interferir nessas políticas. Conclui-se, de antemão, que
Estado e ente privado realizam políticas de ordem pública. Nesse sentido, a parceria pública
privada é uma política pública econômica possível de ser adotada.
A célebre frase “Ordem e Progresso” conceitua bem o objetivo principal da República
brasileira: o Desenvolvimento. As políticas econômicas nada mais são do que mecanismos que
o Estado lança mão para superar o subdesenvolvimento. Para atingir, então, o desenvolvimento,
o Estado brasileiro chegou a um momento em que pode ser chamado de Estado híbrido. Esse
resultado é uma consequência histórica da Evolução do Estado Moderno, desde após as
Revoluções Burguesas.
Após a Revolução Francesa e Americana, a sociedade burguesa da época conseguiu
transformar um Estado que era “Forte” entre os séculos XII ao XVIII (sob o ponto de vista da
dicotomia entre Estado e Mercado), em um Estado “Fraco”, com grande influência da iniciativa
privada. Este movimento pendular entre os momentos do Estado foi constante após o século
XVIII. Os séculos XVIII e XIX, valido ressaltar, vivenciou um grande avanço do Capitalismo
no mundo Ocidental. Por sua vez, com a conquista dos Direitos Sociais no século XX, o Estado
volta a ser influente.
Para terminar essa digressão, observa-se que a história, vivida por cíclicos, novamente
testemunhou, ao final do século XX, o enfraquecimento estatal, sobretudo com o avanço
econômico norte-americano e da Inglaterra sob o governo de Margaret Thatcher.
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No que se refere à realidade brasileira, o país ganhou grande enfoque social com a
promulgação da Constituição Federal de 1988. Todavia, ainda sobre grande influência do
mundo capitalista e liberal, pode-se concluir que o Estado brasileiro não é apenas Social, mas
também liberal. Nesse sentido, as grandes empresas, no Brasil, possuem influência nos rumos
que a nação toma. A relação é, sem sobra de dúvidas, de mão dupla. Os capitalistas influenciam
a economia e o Estado regula o mercado.
No que diz respeito ao constitucionalismo brasileiro, pode-se destacar que as
Constituições de 1824 e 1891 possuíram grande enfoque liberal, enquanto que as Constituições
de 1934, 1937, 1946, 1967, 1969 e, sobretudo a de 1988, enfocaram maiores promoções sociais.
A despeito do viés social levantado pela Constituição de 1988, a Carta Magna não objetivou
ser oposta ao sistema capitalista vigente. Ela apenas o enxerga como uma construção social e o
impõe seus princípios constitucionais.
Além disso, dois pilares são respeitados pela Carta Política: a livre iniciativa e o
trabalho, que são exatamente as bases do capitalismo. Essas duas bases buscam promover a
existência digna e a justiça social. Conclui-se que a Constituição possui uma ideologia própria,
a ideologia constitucionalmente adotada. Isto é, a busca pela promoção social utilizando as
bases do Capitalismo.
No que tange ao Direito Penal e a Execução Penal, eles não estão desligados da ideologia
constitucionalmente adotada. Pelo contrário. A prática penal reforçam essa ideologia, bem
como a reflete.
3. A ORIGEM DO DIREITO DE PUNIR
Conforme afirma Cesare Beccaria, o Direito de Punir manifesta-se desde o início das
sociedades. Para o célebre autor italiano, a partir do momento em que os seres humanos
passaram a viver em conjunto, algumas liberdades tiveram que ser cerceadas para que todos
tivessem suas outras liberdades garantidas. Assim surge o Direito de Punir: Quando um
indivíduo usurpa o direito de liberdade do outro. Nesse caso, segundo Beccaria, o homem
infrator poderia ser punido legitimamente. Ou seja, quem violasse esses limites seria punido.
Desse modo nascem, em consequência, as leis, as penas e o direito de punir. Segundo as
palavras do próprio mestre Beccaria:
“Sendo a multiplicação do gênero humano, embora lenta e pouco considerável, muito
superior aos meios que apresentava a natureza estéril e abandonada, para satisfazer
necessidades que se tornavam cada dia mais numerosas e se cruzavam de mil
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maneiras, os primeiros homens, até então selvagens, se viram forçados a reunir-se.
[...] Cansados de só viver no meio de temores e de encontrar inimigos por toda parte,
fatigados de uma liberdade qe a a incerteza de conservá-la tornava inútil, sacrificaram
uma parte dela para gozar do resto com mais segurança. A soma de todas essas porções
de liberdade, sacrificadas assim ao bem geral, formou a soberania na nação; e aquele
que foi encarregado pelas leis do depósito das liberdades e dos cuidados da
administração foi proclamado o soberano do povo. [...] Eram necessários meios
sensíveis e bastante poderosos para comprimir esse espírito despótico, que logo tornou
a mergulhar a sociedade no seu antigo caos. Esses meios foram as penas estabelecidas
contra os infratores das leis. [...] só a necessidade constrange os homens a ceder uma
parte de sua liberdade; daí resulta que cada um só consente em pôr no depósito comum
a menor porção possível dela, isto é, precisamente o que era necessário para empenhar
os outros em mantê-lo na posse do resto. O conjunto de todas essas pequenas porções
de liberdade é o fundamento do direito de punir.” (BECCARIA, 2011)

A pena, sem sombra de dúvidas, caracteriza-se como a demonstração da crueldade na
da natureza humana. Não bastou a invenção de um direito de punir; a punição, em si, refletiu
uma barbaridade institucionalizada. Nesse sentido, afirma Luigi Ferrajoli:
A história das penas é, sem dúvida, mais horrenda e infamante para a humanidade do
que a própria história dos delitos: porque mais cruéis e talvez mais numerosas do que
as violências produzidas pelos delitos têm sido as produzidas pelas penas e porque,
enquanto o delito costuma ser uma violência ocasional e às vezes impulsiva e
necessária, a violência imposta por meio da pena é sempre programada, consciente,
organizada por muitos contra um. (FERRAJOLI, 2002)

Com existência das penas, ao buscar solucionar um problema, gera-se outro. Sobretudo
com as penas corporais, principalmente na idade média, constrói-se um cenário de expansão da
violência. Ou seja, a violência ocorria no momento da prática dos delitos e era perpetuada com
os suplícios praticados. Ainda sobre esse assunto, Ferrajoli expõe:
“Frente à artificial função da defesa social, não é arriscado afirmar que o conjunto das
penas cominadas na história tem produzido ao gênero humano um custo de sangue,
de vidas e de padecimentos incomparavelmente superior ao produzido pela soma de
todos os delitos. Seria impossível fornecer um inventário, ainda que sumário, das
atrocidades no passado concebidas e praticadas sob o nome de “penas”. Pode-se dizer
que não tem havido aflição, desde os sofrimentos mais refinados até as violências
mais brutais, que não se tenha experimentado como pena no curso da história.”
(FERRAJOLI, 2002)

Em uma relação de causa e consequência, quando um indivíduo comete um fato definido
delituoso, o Estado, exercendo o direito de punir, com a sua mão forte, responsabiliza-se por
corrigir aquela situação promovendo a quebra do status quo. Sendo condenado a uma pena
privativa de liberdade, o sentenciado passa a ser o principal sujeito da execução pena. Por outro
lado, nos adverte Júlio Fabrini Mirabete:
“Além de tentar proporcionar condições para a harmônica integração social do preso
ou do internado, procura-se no diploma legal [Lei de Execuções Penais] não só cuidar
do sujeito passivo da execução, como também da defesa social, dando guarida, ainda,
à declaração universal dos direitos do preso comum que é constituída das Regras
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Mínimas para Tratamento dos Presos, da Organização das Nações unidas, editas em
1958.” (MIRABETE, 2014).

Passível de muitas críticas, a execução de penas é o reflexo da degradação das
sociedades. A falta de estrutura das unidades prisionais, o descaso dos governantes e a
consequente falta de investimentos torna o executar de penas uma tarefa árdua a ser realizada.
A prática certamente demonstra a dicotomia existente entre o ser e o dever ser. Ao
debruçar-se sobre a doutrina penalista, percebe-se o incrível distanciamento entre os valores
estabelecidos para a execução de penas, principalmente no que diz respeito à dignidade da
pessoa humana. Analisar-se-á, a partir de agora, como deveria ser a execução penal.
4. O GARANTISMO PENAL
A teoria do Garantismo Penal tem como seu grande propulsor o jurista Luigi Ferrajoli.
O garantismo significa proteger e promover os direitos que foram positivados no ordenamento
jurídico vigente. Para que isso seja possível, deve-se partir do pressuposto de que existe um
Estado Democrático de Direito, regido por normas democraticamente instituídas. Segundo a
teoria do autor italiano, a base do Garantismo está resumida em dez axiomas que descrevem
como deve ser a aplicação do Direito Penal e do Processo Penal:
“Os axiomas garantistas - formulados pelas implicações entre cada termo da série aqui
convencionada e os termos posteriores - não expressam proposições assertivas, mas
proposições prescritivas; não descrevem o que ocorre, mas prescrevem o que deva
ocorrer; não enunciam as condições que um sistema penal efetivamente satisfaz, mas
as que deva satisfazer em adesão aos seus princípios normativos internos e/ou a
parâmetros de justificação externa.” (FERRAJOLI, 2002)

Sobre os axiomas, reforça o jurista:
“Estes dez princípios, ordenados e aqui conectados sistematicamente, definem - com
certa força de expressão lingüística - o modelo garantista de direito ou de
responsabilidade penal, isto é, as regras do jogo fundamental do direito penal. Foram
elaborados, sobretudo, pelo pensamento jusnaturalista dos séculos XVII e XVIII, que
os concebera como princípios políticos, morais ou naturais de limitação do poder
penal "absoluto". Já foram posteriormente incorporados, mais ou menos íntegra e
rigorosamente, às constituições e codificações dos ordenamentos desenvolvidos,
convertendo-se, assim, em princípios jurídicos do moderno Estado de direito.”
(FERRAJOLI, 2002)

Seguir essas dez diretrizes é o caminho para bom e legítimo exercício do Direito Penal.
Infelizmente, percebe-se que a realidade brasileira não objetiva a aplicação dos axiomas
garantistas, ou que o Estado não possui instrumentos suficientes para pratica-los, tornando-o
uma tarefa nem um pouco fácil.
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5. A SELETIVIDADE PENAL
Um sistema que não respeita os axiomas do garantismo de Ferrajoli tende ao
rompimento. O sistema não se sustenta, não funciona e não produz os seus devidos efeitos.
Como resultado, não conseguindo tratar a todos da mesma forma, tem-se a seletividade a
consequência direta.
A seletividade acontece em dois momentos: Abstratamente, no momento em que o
legislador determina os tipos penais; concretamente, com a atividade policial. Basta fazer uma
visita às unidades prisionais, ou frequentar as secretarias das varas de execução penal para
perceber qual é o estereótipo do sentenciado brasileiro. O preso e a presa no Brasil possuem cor
e classe social. Trata-se do negro e do pobre. Sobre a seletividade penal, expõe Raul Zaffaroni:
“[...] ao menos em boa medida, o sistema penal seleciona pessoas ou ações, como
também criminaliza certas pessoas segundo sua classe e posição social. [...] Há uma
clara demonstração de que não somos todos igualmente ‘vulneráveis’ ao sistema
penal, que costuma orientar-se por ‘estereótipos’ que recolhem os caracteres dos
setores marginalizados e humildes, que a criminalização gera fenômeno de rejeição
do etiquetado como também daquele que se solidariza ou contata com ele, de forma
que a segregação se mantém na sociedade livre. A posterior perseguição por parte das
autoridades com rol de suspeitos permanentes, incrementa a estigmatização social do
criminalizado.” (ZAFFARONI, 2011)

Não bastasse a seleção de quem vai cumprir as penas, estas ainda não trazem beneficio
algum para o infrator. O sistema continua afogando em si mesmo.
6. O PRAGMATISMO DAS PUNIÇÕES EM CONTRAPARTIDA COM OS
PRINCIPIOS DO DIREITO PENAL
Sabe-se que a pena, em teoria, possui três principais funções. A função punitiva referese ao castigo que o condenado deve receber pelo prejuízo provocado. É através dessa função
que a sociedade se sente “vingada”.
A função preventiva possui duas grandes ramificações. Em primeiro lugar, a prevenção
geral objetiva provocar na sociedade como um todo um medo, uma advertência, informando
que se os atos cometidos por aquele indivíduo forem propagados, as mesmas punições serão
realizadas com quem cometer. A função preventiva especial, por sua vez, adverte o sentenciado
de que, caso venha cometer novos ilícitos, sofrerás a mesmas consequências que está sofrendo
naquele momento.
Por último, a função ressocializadora visa resgatar um individuo que está afastado da
sociedade. Isto é, por cometer delitos, a pessoa demonstra que não está inserida no meio social
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e a pena serve para reintegrá-lo. Porém, na prática, o que acontece é a efetivação de apenas uma
função, qual seja, a punitiva.
As propostas trazidas pela lei não são efetivadas. As unidades prisionais sequer são
projetadas nos delineares da Lei de Execução Penal. O cumprimento de pena passa a ser feito
de forma pragmática. Em outras palavras, nenhuma preocupação com as funções da pena são
demonstradas, e os indivíduos são colocados em celas de presídios que mais parecem
masmorras, com péssimas condições de salubridade e nenhuma dignidade humana.
Com a execução penal no Brasil, a criminalidade não é diminuída (bastando observar
os índices de reincidência), o que demonstra não existir função preventiva. Ademais, no que
diz respeito à função ressocializadora, deve-se questionar: Como ressocializar um indivíduo
que nunca esteve socializado?
Como busca de solucionar o problema do encarceramento em massa (ou não), as
penitenciárias em “parceria público privada” demonstram ser uma ferramenta pragmática do
Estado Brasileiro. Antes, porém, de criticar o pragmatismo utilizado, deve-se entender a
execução penal como um todo.
7. A EXECUÇÃO PENAL
A Lei 7210 de 1984 é a primeira norma sobre execução penal organizada
sistematicamente no Brasil. No âmbito jurisdicional e no administrativo, a previsão legal é de
brilhar os olhos. A LEP trouxe promoções humanísticas fantásticas. Entretanto, como sempre
acontece no ordenamento jurídico brasileiro, o que está positivado não é efetivado. O Brasil
está a passos largos de alcançarmos os valores basilares da Lei de Execução Penal. A dicotomia
entre dever ser e ser aparente esta a cada dia mais pulsante.
7.1 O Sistema Prisional Brasileiro
Um Estado que pune muito é um estado que não possui uma sociedade educada. Devese partir dessa premissa ao analisar um sistema prisional. Ao pesquisar sobre a situação
carcerária no Brasil, encontram-se números assustadores. Segundo a DEPEN, entre 1990 e
2014, a população carcerária no Brasil aumentou de 90 mil presos para 607 mil. O crescimento
é de 575%.
Além do mais, segundo dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias
(Infopen) divulgados no dia 08 de Dezembro de 2017 pelo Departamento Penitenciário
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Nacional (Depen), do Ministério da Justiça, a população carcerária brasileira em 2017 chegou
726.712 presos. Ademais, a população carcerária brasileira é a 3° maior no mundo, ficando
atrás apenas de China, e Estados Unidos.
O levantamento informa que em Junho de 2016, dentre as 726.712 pessoas, 689.510
estavam em estabelecimentos administrados pelas Secretarias Estatuais de Administração
Prisional e Justiça, o sistema penitenciário estadual; 36.765 presos em carceragens de
delegacias; e 437 custodiados em unidades do Sistema Penitenciário Federal, administrado pelo
Departamento Penitenciário Federal. A pesquisa ainda informou que o déficit total era de
358.663 mil vagas.
Tabela 1 – Pessoas acauteladas no Brasil em junho de 20162

Como visto, as notícias de encarceramento em massa são corriqueiras. Unidade superlotada é a
regra no país. A taxa de ocupação média é de quase 200%. A superlotação traz consigo muitos
outros problemas. Falta de saneamento básico, problemas com saúde, a alimentação de baixo
valor nutritivo, corrupção em todo o sistema, o tráfico de drogas, celulares e outros objetos são
algumas das barreiras a serem superadas em busca de uma execução penal correta nos moldes
da LEP.
8.2 A Execução Penal em Juiz de Fora - MG
No que se refere a execução penal na cidade de Juiz de Fora - MG, objeto empírico deste
estudo, no ano de 2017, o levantamento de acautelados na cidade somavam de 2464 cativos. A
comarca de Juiz de Fora possui três grandes unidades prisionais visando acolher indivíduos
2

Fonte: Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias - Infopen, Junho/2016. Secretaria Nacional de
Segurança Pública, Junho/2016; Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dezembro/2015; IBGE, 2016.
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privados da liberdade. O Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Juiz de Fora
(CERESP-JF), a Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires (PPACP) e a
Penitenciária José Édson Cavalieri (PJEC).
De acordo com o Incidente de Execução Penal 003 de 2017, que determinou a interdição
das unidades prisionais no município, as mesmas possuíam, no início de 2017, a seguinte
lotação: CERESP/JF: 1024 presos; PPACP: 880 presos; PJEC: 558. Conforme o relatório
realizado pelos eminentes magistrados Evaldo Elias Penna Gavazza e Daniel Reche da Motta,
juízes da execução penal na comarca de Juiz de Fora responsáveis pela elaboração da decisão
de interdição presente no incidente 003, as unidades prisionais foram projetadas para abrigar:
CERES/JF: 332 presos; PPACP: 396 presos; PJEC: 544 presos. E não apenas isso. A péssima
infraestrutura das unidades não permite que todas as celas sejam utilizadas. Segundo o relato
dos togados:
“Cada cela do CERESP tem capacidade para acolher 6 custodiados, porém tem mais
de 20; na PPACP, as celas dos pavilhões 1 e 2 foram projetadas para abrigar 2 presos,
mas tem 4; o pavilhão 3 deveria acolher 6 presos, mas tem de 13 a 15. Na PJEC a
situação é a seguinte: das 183 celas, 35 delas estão interditadas por absoluta
impossibilidade a colhimento de qualquer humano, restando 148 celas, que foram
projetadas para abrigar 2 custodiados, mas diante da interdição referida, são abrigados
3 presos por cela. Situação prisional mais grave é a do pavilhão 4 da PPACP,
destinado as mulheres, que tem capacidade para receber 34, porém hospeda 142, numa
taxa de ocupação de 4, 17 em 9 celas, mesmo assim porque celas multiuso foram
adaptadas para abrigar tão acentuada população de custodiadas nos três regimes
prisionais.” (Incidente 003/2017 – Interdição das unidades prisionais de Juiz de Fora,
p. 04 e 05).

Ainda sobre a péssima estrutura das prisões da cidade, reforçam os juízes:
“A estrutura da PPACP está caindo aos pedaços, infiltrações e vazamento de água
comprometem sobremaneira a segurança e a saúde dos reclusos e dos agentes. [...] É
inacreditável a situação de descaso e abandono que a SEAP (Secretaria de Estado de
Administração Prisional) relegou a comarca de Juiz de Fora, em especial, suas
unidades prisionais. A PPACP experimenta 12 anos sem nenhum tipo de manutenção,
a PJEC mais de 20 anos sem nenhum investimento estatal para manutenção e melhoria
de sua estrutura, haja vista tratar-se de presídio histórico edificado há mais de meio
século.” (Incidente 003/2017 – Interdição das unidades prisionais de Juiz de Fora, p.
10 e 11)

Depreende-se que a execução penal em Juiz de Fora vivencia momentos catastróficos
devido à falta de estrutura, ao excessivo número de encarcerados e a falta de gestão das unidades
prisionais.
7.3 A Situação Carcerária em Minas Gerais
Segundo os dados levantados pelo Infopen, Minas Gerais é o Estado que possui o
segundo maior número de acautelados do país, atrás apenas do Estado de São Paulo. São cerca
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de 68.354 homens e mulheres presos nas unidades prisionais mineiras. Sobre a situação das
unidades prisionais mineiras, lamentaram os magistrados no incidente 003/2017 de Execução
Penal em Juiz de Fora:
“Analisando o panorama regional e estadual dos estabelecimentos prisionais mineiros,
constata-se que a superpopulação carcerária não é evento isolado da Comarca de Juiz
de Fora; todos os CERESP’s e grandes unidades prisionais do Estado estão
interditadas.” (Incidente 003/2017 – Interdição das unidades prisionais de Juiz de
Fora, p. 05)

Diante deste sistema prisional falido e da situação carcerária caótica, uma das
alternativas que surge com força é a proposta das penitenciárias construídas sob a parceria
público privada.
8. O MODELO PÚBLICO PRIVADO DAS UNIDADES PRISIONAIS E A UNIDADE
EM RIBEIRÃO DAS NEVES
O capitalismo é o sistema predominante no mundo desde os tempos de Guerra Fria. A
busca incessante por lucro gera disputas e constantes desgastes a grande parte da população. A
lógica do sistema, isto é, o almejo pelo acúmulo do capital, também está por trás dos modelos
de penitenciária parceria público privadas.
As parcerias público privadas possuem natureza jurídica de concessão. Concessão é um
dos meios que o Estado utiliza, através de licitação, para garantir a prestação de serviços
públicos. A criação das PPPs teve como principal motivo atrair a iniciativa privada para a
execução de obras públicas de grande porte. Através delas, evidentemente, o Estado se
engrandece e a iniciativa privada é fomentada.
O modelo no âmbito prisional surge da necessidade do Estado em construir prédios para
executar suas penas privativas de liberdade. Países como a Inglaterra, os Estados Unidos e a
França foram percussores de tal sistema.
No Brasil, a penitenciária nesses moldes é a que fica localizada na cidade de Ribeirão
das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A Unidade foi construída tendo como
inspiração as unidades presentes no estrangeiro. A penitenciária localizada em Ribeirão das
Neves possui preço estimado em 300 milhões de reais. Ela tem capacidade para 3336 presos.
Dentre essas vagas, segundo estabelece o contrato de parceria, 90% deve ser a lotação mínima
para o ideal funcionamento.
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Após a realização de uma visita a esta unidade na primeira quinzena de Novembro deste
ano (2017) e a oportunidade de conversa com os diretores da penitenciária, descobre-se a PPP
não fica mais de 24h com a lotação em débito de um preso. O contrato de parceria é de 30 anos.
Para que o contrato seja lucrativo, essa porcentagem de lotação deve permanecer.
8.1 A Lógica por trás da PPP
O surgimento do Direito de Punir é oriundo de uma sociedade que não conseguiu criar
meios mais evoluídos para resolver seus conflitos. Um sistema que já nasce errado é
dificilmente concertado. Que o sistema de execução penal está falido isso é um fato. Porém,
não se pode justificar um erro com outro. De acordo com uma lógica visando preservar a
moderação aplicação das penas, a proposta é verdadeiramente interessante. Sobre a
proporcionalidade das penas, assevera Cesare Beccaria:
“Entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente aos delitos, é mister,
pois, escolher os meios que devem causar no espírito público a impressão mais eficaz
e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos cruel no corpo do culpado. […] Para que
o castigo produza o efeito que dele se deve esperar, basta que o mal que cause
ultrapasse o bem que o culpado retirou do crime. Devem contar-se ainda como parte
do castigo os terrores que precedem a execução e a perda das vantagens que o crime
devia produzir. Toda severidade que ultrapasse os limites se torna supérflua e, por
conseguinte, tirânica.” (BECCARIA, 2011)

Quando se verifica que uma unidade privada de punição funciona e que possui chances
de promoção das funções da pena, tende-se a defender sua existência. Utilizando argumentos
pragmáticos e utilitaristas, há uma iminente possibilidade de defesa com “unhas e dentes” a
existência de tais estabelecimentos. Entretanto, a grande questão gira em torno dos objetivos
desses empreendimentos. Neles, o crime vira a matéria prima e a mão de obra.
A despeito da qualidade na “prestação do serviço”, não se deve perder o foco: A lógica
das PPPs não acredita que o encarceramento em massa possa ser diminuído. Pelo contrário,
para ela, quanto mais presos existirem, melhor.
A realidade é que os prédios públicos não são suficientes. A população encarceraria é
espantosamente esquecida e, quando surgem oportunidades como essa, os olhos capitalistas
enxergar meios para mais e mais lucro.
O poder Legislativo também faz o seu papel: cria normas para atrair cada vez mais
empresários. Nesse sentido foi a alteração sofrida pela Lei 11079/04 em Dezembro de 2017.
Segundo seu artigo 2º, § 4°, inciso I, o valor mínimo para a celebração da PPP passou a ser o
de 10 milhões de reais. Antes este valor era de 20 milhões.
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CONCLUSÃO
A primeira impressão que se tem da PPP de Ribeirão das Neves é o de que ela é ideal
para o cumprimento de penas privativas de liberdade. Deve-se atentar, porém, para a lógica por
trás de tantos aparentes benefícios.
Verifica-se, após a análise dos princípios norteadores da Execução Penal, sobretudo no
que tange ao Garantismo, o modelo da unidade de Ribeirão das Neves se aproxima do ideal
projetado pelo Legislador. Entretanto, o que alimenta o sistema e as suas benfeitorias, isto é, a
busca pelo lucro em cima de uma mazela social, é a raiz da crítica presente.
Utilizando de um exemplo utópico, imagina-se uma situação: Pressupondo que a
população carcerária no Brasil diminua de maneira assustadora nos próximos 20 anos, o
contrato da empresa será frustrado se não houve um número suficiente para cobrir as despesas
e gerar os lucros. Conclui-se o óbvio: O sistema precisa de um combustível, e este é a
criminalidade e a punibilidade.
Ademais, deve-se pensar em outro aspecto: O poder punitivo do Estado. Segundo a
Constituição Federal, este poder é indelegável, privativo do ente estatal. Nesse diapasão, o
modelo das PPPs fere o Ius puniendi estatal, usurpando um direito e um dever que é do Estado.
Quando o Estado delega a um ente privado o poder para punir, ele retrocede aos tempos antigos
e transporta para um sujeito ilegítimo a capacidade de executar a responsabilidade imposta à
própria sociedade politicamente organizada.
Além disso, existe o gasto por trás do sistema privado. Na PPP o preso custa o dobro do
sistema convencional. Não é razoável um preso custar cerca de quatro mil reais por mês
enquanto outas diversas áreas da população não possuem o básico para sobreviver.
Qual seria então a solução para a execução penal braseira? Uma proposta inicial e que
parece a mais interessante é o repensar sobre as políticas de encarceramento em massa. Quando
um sistema já nasce falido, pode ser que o início do zero seja uma solução mais adequada. A
descriminalização e/ou despenalização de condutas que não oferecem risco a bens jurídicos de
terceiros já seria um alívio na situação das penitenciárias, uma vez que o número de acautelados
por crimes previstos na lei de Drogas, por exemplo, é bastante significativo. Entretanto, não
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parece ser essa alternativa uma solução para quem quer manter as unidades prisionais sempre
cheias.
Por fim, sobre a inadequada forma de punir, esclarece Paulo Queiroz:
“[...] a intervenção penal revela-se claramente inadequada, porque constitutiva de
simples castigo, que nada resolve; antes agudiza um processo de exclusão e
marginalização social, pois trabalha com falsas imagens da realidade e acaba por
coisificar o conflito; desumanizando-o em nome de um sistema que, embora
abstratamente possa parecer coerente e justo; concretamente se auto-deslegitima, por
encerrar uma resposta maquinal a um problema demasiado humano, e para o qual
desserve, simplesmente porque não se destina a máquinas, mas a homens; e o homem,
e não o sistema ou a lei, há de ser sempre a medida de todas as coisas (Protágoras)!”
(QUEIROZ, 2008)

Conclui-se que o Estado, ao investir nas parcerias com os entes privados visa fomentar
a economia em vez de solucionar um problema que é latente. No Brasil se pune de mais. No
Brasil, a punição é feita da forma errada. A existência das PPPs sempre vai pressupor a
violência, a criminalidade e a punição. Essas são a causa de sua existência e, enquanto as PPPs
existirem, o crime existirá.
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A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL E A REPRESSÃO ÀS CONDUTAS
DE ÓDIO CONTRA PESSOAS TRANS
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Resumo: A Constituição utiliza o Direito Penal para tutelar bens jurídicos fundamentais visando o
alcance de uma sociedade livre, justa e igualitária, simultaneamente esse sistema punitivo é seletivo,
retrógrado e não cumpre sua função constitucional, apesar disso, é notório, no âmbito nacional, uma
expansão do Direito Penal com uma progressiva proteção de bens jurídicos, o que pode resultar uma
ameaça à utilidade do conceito de bem jurídico para este. Nesse paradigma acerca de violações de
Direitos Fundamentais que não devem ser hierarquizadas, a relação entre a repressão penal às condutas
de ódio contra pessoas trans e a expansão do Direito Penal configura uma pauta de discussão recorrente,
sobretudo na seara dos Direitos Humanos. Visto a imprescindibilidade do Direito Penal como ultima
ratio, o princípio da isonomia e da razoabilidade, o presente artigo busca, a partir da análise da situação
da população trans no país e da realidade do sistema punitivo nacional, questionar se a tutela oferecida
pelo jus puniendi do Direito Penal apresenta-se viável para a efetiva proteção de minorias, como a
população trans.
Palavras-chave: Direito Penal, população LGBTTI, repressão penal, tutela jurídica.

INTRODUÇÃO
Transfobia é a palavra usada para definir práticas de discriminação, preconceito e
aversão contra pessoas transgêneros, travestis e transexuais em razão da sua identidade de
gênero, apesar de ser conhecido internacionalmente como o país da diversidade, o Brasil conta
com números assustadores de condutas violentas contra pessoas trans, sendo, em todo o mundo,
o país que mais mata LGBTTI’S, possuindo uma legislação falha no que tange ao
reconhecimento e efetivação de seus direitos, além de uma sociedade intolerante e inflexível,
que se recusa a discutir gênero em ambientes fundamentais, como o da educação e o da política.
É incontestável que os dados ditos anteriormente são consequências da sociedade
machista e patriarcal presente até os dias de hoje, de forma que o pensamento social e, por
conseguinte, a legislação e a política estão intrinsecamente relacionadas com o
conservadorismo, consolidando a exclusão e a marginalização das pessoas trans,
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comprometendo os principais objetivos da Constituição Federal de 1988, no que tange à
construção de uma sociedade livre, justa e igualitária.
A sociedade contemporânea é marcada pelo individualismo de massas, pela sensação de
insegurança e de impunidade, perpetuadas e espetacularizadas por uma mídia sensacionalista e
refletidas em políticas punitivas e meramente simbólicas, banalizando o instituto do direito
penal e utilizando-o como simples instrumento de repressão, negligenciando a dimensão
desumana deste e seus graves conflitos com princípios basilares do Estado Democrático de
Direito, dentre eles o princípio da dignidade da pessoa humana, onde a privação da liberdade
deveria ser utilizada como extrema ratio da ultima ratio.
É notório, que no cenário de expansão do direito penal, impulsionado pela sociedade de
risco, a demanda LGBTTI se torne uma demanda penalizadora pois, apesar de ser uma
reivindicação por direitos, por proteção e pela própria sobrevivência, somos uma sociedade que
culturalmente está adaptada a conectar a proteção com a intervenção do direito penal. O
presente artigo, busca a partir de uma análise constitucional do direito penal, interligada com
os riscos que oferecem condutas penais expansionistas, demonstrar a necessariedade do
rompimento com estas políticas criminais, fundamentando a efetivação dos direitos das pessoas
trans por meios adequados como, por exemplo, através da educação, da inclusão social e do seu
reconhecimento como cidadãos, dotados de direitos, livres e iguais a todos nós.
1. DIREITO PENAL E ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
O direito penal é altamente influenciado e caracterizado pelo sistema político em que
está inserido, podendo de tal forma, apresentar natureza totalitária, se introduzido num sistema
político autoritário ou com características de limitação do poder punitivo estatal, legitimado
pelo consenso dos cidadãos como se espera de uma noção Democrática de Estado.
A Constituição Federal de 1988 inaugurou, formalmente, no Brasil, o Estado
Democrático de Direito onde, de acordo com Bitencourt (2015), o direito penal deve ser
estruturado e construído sob essa perspectiva de Estado, subordinando o ius puniendi ao império
da lei, respeitando os princípios e as garantias constitucionais. Como leciona o grande autor
Zaffaroni “o direito penal deve sempre caminhar para o ideal do estado de direito; quando deixa
de fazê-lo, o estado de polícia avança” (ZAFFARONI, 2007)
Como elucida nossa Carta Magna de 1988, o combate a toda forma de preconceito, a
eliminação das desigualdades, a erradicação da miséria e a proteção e promoção da dignidade
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da pessoa humana configuram metas a serem alcançadas pelo Estado Democrático de Direito,
de tal forma que o direito penal não deve mais ser visto como uma mera punição estatal e sua
atuação deve condizer com os princípios constitucionais, como o da legalidade, da
ofensividade, culpabilidade, devido processo legal, proporcionalidade, subsidiariedade, entre
tantos outros, tendo em vista a importância que esses princípios encontram em nossa
constituição.
É cada vez mais evidente que o único modelo penal viável e constitucional é aquele
garantista, com mínima intervenção, preocupado com seu impacto na sociedade e aplicado
como ultima ratio, visto que quando o poder punitivo do Estado não observa suas limitações,
as liberdades e as garantias de todos os cidadão estão ameaçadas (FERREIRA, 2014, p. 179),
como expõe Ferrajoli em sua obra Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal :
“Garantismo designa um modelo normativo de direito, precisamente, no que diz
respeito ao Direito penal, o modelo da estrita legalidade, próprio do estado de direito,
que sob o plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo ou de poder
mínimo, sob o plano político se caracteriza como uma técnica de tutela idônea a
minimizar a violência e maximizar a liberdade e, sob o plano jurídico, como um
sistema de vínculos impostos à função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos
cidadãos.” (FERRAJOLI, 2002)

Apesar dos mandamentos constitucionais a qual está subordinado o direito penal, é
possível observar uma realidade diversa e na maioria das vezes contraditória, onde o direito
penal é usado como instrumento seletivo, de exclusão social, e potencializador das mazelas de
nossa sociedade, demonstrando a urgência com que precisa ser repensado e reestruturado, tendo
como base a noção democrática de Estado na qual está inserido, buscando o bem coletivo e os
objetivos estabelecidos na Constituição cidadã de 1988, nas palavras de André Pedrolli Serreti:
“Assim, a promoção do bem comum e a efetivação dos objetivos mais elevados do
Estado Democrático de Direito serão, se não alcançados, ao menos buscados. É o
mínimo que se pode fazer para se promover uma sociedade livre justa e igualitária,
objetivos de nossa Constituição da República, que, do ponto de vista formal, também
é chamada de constituição cidadã, mas que, para nosso infortúnio, é ainda muito
timidamente aplicada, assim comprometendo a plenitude da cidadania por ela
prometida.” (SERRETI, 2010)

2. A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL
Em nossa sociedade atual, é notório o aumento da importância de determinados bens
jurídicos, como, por exemplo, os novos mercados de capitais, as relações de consumo, as
relações interpessoais e o meio ambiente. Infelizmente esse aumento de importância vem unido
com práticas que caracterizam uma expansão do Direito Penal, ignorando a ultima ratio deste,
como expõe Moraes:
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“A sociedade moderna é caracterizada pelo individualismo de massas, pela mudança
do sistema de organização e de comunicação, assim como pela globalização, traços
preponderantemente responsáveis pela formatação da ‘sociedade de riscos’, onde a
sensação de insegurança coletiva convive com novos bens jurídicos alçados à tutela
do Direito (como os interesses difusos), desencadeando a descodificação do Direito,
a hipertrofia e irracionalidade legislativa.” (MORAES, 2011)

A sociedade do risco citada anteriormente, influenciada pelo clamor midiático e popular,
impulsiona a expansão do direito penal, justificando-o como uma resposta aos perigos da
sociedade, ao aumento da criminalidade, da violência e da impunidade, que de acordo com
Ferreira, “traduz-se em políticas criminais punitivistas e puramente simbólicas (respostas ao
clamor popular, sem efetividade solucionadora dos problemas da conflitividade criminal)”
(FERREIRA, 2014).
De acordo com Bottini (2011), a progressiva proteção de bens jurídicos não individuais
ameaça a utilidade do conceito de bem jurídico para o direito penal, como aconteceu na
Alemanha durante o regime Nazista, estruturando um conjunto de leis penais hipertrofiadas,
expansivas e prevencionistas. Embora muitos sejam favoráveis a expansão do direito penal em
nossa sociedade de risco, poucos enxergam a dimensão desumana deste, que torna vulnerável
e flexível princípios garantistas do direito penal mínimo, como o princípio da lesividade,
proporcionalidade e legalidade, aumentando a seletividade e a “cegueira” proposital da justiça.
Marco Antônio Marques da Silva ao examinar a expansão do instituto do direito penal
observa que:
“Não pode apresentar-se como um instrumento além de seus limites de controle social,
na sociedade de risco, ou sociedade complexa. O essencial, na técnica legislativa, é
limitar a expansão, tendo em vista o risco que efetivamente ocorre para as pessoas, a
fim de transformar uma conduta em conduta típica punível.” (SILVA, 2006)

De fato, o único modelo de direito penal que condiz com a Constituição Federal é o
garantista, ultima ratio do sistema jurídico e pouco intervencionista, tendo em vista as graves
infrações que a expansão do direito penal traz aos princípios constitucionais. O sistema penal
construído a partir da sociedade de risco – onde o risco em si não é maior, mas há uma
ampliação da sua sensação – permite que a repressão estatal ignore direitos e garantias dos
cidadãos e do ordenamento jurídico, criando legislações penais de exceção.
São necessárias políticas criminais que rompam com a continuidade expansiva do
direito penal, condutas como a homofobia, lesbofobia e transfobia não precisam ser
criminalizadas para que sejam reconhecidas como problemáticas, a LGBTTIfobia é um
problema que precisa ser politizado, discutido em diversos âmbitos da sociedade,
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principalmente no âmbito educacional, e não policializado ou criminalizado (LEMOS;
BRANCO, 2015). No panorama brasileiro, a tutela penal da dignidade das pessoas transexuais
trata-se de exigência legítima, nada obstante, é necessário observar o horizonte para além do
recrudescimento do direito repressivo.
3. OS PARADIGMAS DA VIOLÊNCIA
É inegável que qualquer ser humano possuí a liberdade e o direito de formular as suas
ideias, as suas opiniões e os seus pensamentos em relação a determinados fatos presentes no
mundo4. Porém, é necessário que ocorra uma ponderação entre princípios, sendo os princípios
da dignidade humana e da igualdade respaldados nesta situação. É imprescritível que tal
expressão deva ser pautada, principalmente, no respeito, não devendo ser realizada por meios
vexatórios ou violentos.
A violência humana está inserida em todo o mundo contemporâneo e embora haja todo
um esforço para afastá-la da sociedade, ela acaba atingindo as nossas vidas de várias formas.
Rocha (1996)5 conceituando violência nos diz que:
“A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode ser
considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que transgride os limites dos
seres humanos, tanto na sua realidade física e psíquica, quanto no campo de suas
realizações sociais, éticas, estéticas, políticas e religiosas. Em outras palavras, a
violência, sob todas as suas formas, desrespeita os direitos fundamentais do ser
humano, sem os quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de direitos e
de deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto.” (ROCHA, 1996)

Tal entendimento fica ainda mais problemático quando analisamos a violência contra as
pessoas trans no Brasil, pois aqueles que ainda se pautam em uma sociedade machista e
patriarcal acreditam que todas as condutas que desviam da forma de vida estabelecida por elas,
em relação ao papel de gênero construído para homens e mulheres, sejam uma afronta à
sociedade, causam um enorme desrespeito e, por isso, estas pessoas devem ser excluídas da
vivência em sociedade, não sendo um sujeito de direitos. Entretanto, estas pessoas não
compreendem que cabe a cada um o seu direito de escolha, e que por mais que não concordem,
não há motivo algum que justifique a prática de uma violência contra qualquer ser humano,
principalmente em razão da discriminação com base na identidade de gênero e na expressão
desta identidade.

4

Assim já prevê a Declaração Universal de Direitos Humanos em seu artigo XIX "Todo ser humano tem direito à
liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar,
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras ".
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ROCHA, Z. Paixão, violência e solidão: o drama de Abelardo e Heloísa no contexto cultural do século XII.
Recife: UFPE, 1996. p. 10.
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Destarte, parcelas da sociedade tentam de forma incessante afastar estes grupos que
fogem dos padrões sociais, além de se eximirem da responsabilidade dos seus atos outorgandolhes a condição de meros objetos.
4. O CENÁRIO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS PESSOAS TRANS NO BRASIL
De acordo com levantamentos feitos pela Transgender Europe (TGEU)6, que é uma
organização internacional de pessoas transgênero, o Brasil é o país que possuí mais assassinatos
de pessoas transexuais no mundo. Conforme a tabela abaixo, é possível perceber que entre 1º
de Outubro de 2016 a 30 de Setembro de 2017 foram registrados 171 assassinatos de um total
de 325 do registro de todo o mundo. Tais números ficam mais alarmantes se for feita uma
análise do período entre 1º Janeiro de 2008 a 30 de Setembro de 2017, que possuí 1071
assassinatos de um total de 2609 registros no mesmo período no mundo todo. E para título de
comparação, o Brasil fica bem a frente do México, que se encontra em 2º lugar, apresentando
respectivamente, no mesmo período, 56 e 337 assassinatos.

A TGEU ainda faz constar em seu levantamento que grande parte desses homicídios são
praticados por meio de armas de fogo ou armas brancas, como facas, apedrejamentos ou
estrangulamentos. Além de trazer dados que revelam que a expectativa média de vida dessas
pessoas é de 35 anos, ou seja, menos da metade da expectativa de vida nacional.
Normalmente a prática da transfobia não é caracterizada individualmente, ela vem
acompanhada de outros tipos de discriminações, como o ódio as prostitutas e o racismo, ou até
mesmo qualquer outra minoria que foge dos padrões da sociedade.

6

Proyecto de investigación TvT (2017) "Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM) Actualización TDoR
2017". Disponível em: http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources/
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A vontade de apagar e negar tudo que essas pessoas são é tão grande, que as práticas de
violência são exercidas de forma brutal, através de diversos disparos, mutilações, queimaduras,
punhaladas, pauladas, estrangulamentos ou qualquer outro meio cruel. Além de afetarem
diretamente as partes do corpo que oferecem a identidade para essas pessoas, como os órgãos
genitais e o rosto.
5. O PRECONCEITO SOFRIDO PELA COMUNIDADE LGBTTI
Os primeiros relatos de preconceito da comunidade LGBTTI nos mostram que a
resistência da família implica no primeiro preconceito vivenciado, inclusive pelos transgêneros,
o que demonstra uma falta de preparo da sociedade. Os dogmas religiosos e patriarcais que
permeiam nosso senso comum nos incute, desde a infância, os papéis de gênero
preestabelecidos, o que nos torna intolerantes com o que desviar disto.
O que acarreta um segundo problema vivenciado por estas minorias é o preconceito que
se revela nas escolas, acompanhado de uma falta de preparo dos profissionais da educação que
não sabem como lidar com uma situação de opressão e marginalização deste grupo e acabam
por legitimar ou ignorar a coação e abuso, bem como toda a situação que faz com que os
LGBTTIs abandonem o ambiente escolar. Em uma pesquisa realizada pela Pesquisa Nacional
Sobre o Ambiente Educacional no Brasil, 27% dos entrevistados afirmaram ter sofrido agressão
na escola e 73% foram alvos de xingamento em razão de sua orientação sexual. Já em relação
à identidade ou expressão de gênero, 25% foram agredidos fisicamente dentro da escola e 68%,
verbalmente7. Fazendo com que se estime que a evasão escolar deste grupo chegue à 82%8.
Todas estas informações demonstram que a violência sofrida por esta comunidade está
em todos os níveis sociais, passando pelo ambiente escolar, profissional e chegando ao estopim
da violência física, representada por agressões e até mesmo o homicídio. Confirmando que o
problema está longe de ser resolvido com a aplicação do direito penal, visto que o aumento da
punitividade e do braço penal do Estado nunca solucionou os problemas de violência, conforme
demonstra Loic Wacquant ao analisar o fenômeno chamado “Tolerância Zero” nos EUA. Por
outro lado, a promoção do debate de gênero, de políticas públicas de inclusão, o combate ao
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preconceito e a facilitação da mudança do registro social são medidas alternativas e eficientes
à criminalização da transfobia.
6. DEBATE DE GÊNERO E A BANCADA CONSERVADORA
A bancada conservadora representa uma das principais forças no cenário político
brasileiro, sendo a Frente Parlamentar Evangélica um de seus principais pilares, a atuação
destes parlamentares no campo político, principalmente no debate de questões como a
igualdade racial, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e igualdade de gênero, levante o
debate sobre a laicidade do Estado e a interferência da religião no âmbito da política, visto que
“essa ligação estreita entre religião e política constitui, por certo, poderoso obstáculo à
laicização da esfera pública no Brasil” Mariano (2011, p. 251).
Uma atuação elucidativa da bancada conservadora se encontra na votação para
aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) no ano de 2014, que definia metas e
estratégias para a educação brasileira pelos próximos 10 (dez) anos, e orienta as políticas
educacionais em todos os níveis, além disso, continha o planejamento de políticas que
debatessem gênero na educação básica.
O debate contido no plano pretendia discutir os papéis de gênero pré-concebidos,
decorrentes de uma sociedade sexista e patriarcal, que designa comportamentos, condutas e o
espaço na sociedade que cada gênero deve ocupar, sendo o desviante muitas vezes
marginalizado, como no caso das pessoas transgêneras, sofrendo opressão desde o ambiente
escolar até sua inserção no mercado de trabalho, isto quando é inserido neste, pois diversas
vezes o mercado não consegue absorver tais pessoas, nem mesmo tem tal pretensão, visto que
o Capital se utiliza dessa parcela marginalizada para legitimar o próprio sistema9.
Em seu artigo 2º, o plano estipulava suas diretrizes, tendo o inc. III incluído a seguinte
previsão: “superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da igualdade
racial, regional, de gênero e de orientação sexual”. Entretanto, o plano não foi aprovado com
tal previsão, sendo suprimido todas as palavras que suscitassem o debate de gênero. As
bancadas conservadoras, encabeçadas pela evangélica, fizeram campanha contra essas
políticas, boa parte pautadas em tabus sobre a discussão. Apontavam que tais políticas
ocasionariam a “destruição da família tradicional brasileira”, os “valores e morais” e “lei natural
e religiosa”, define e estipula os papéis de gêneros, além de apontar uma possível instauração

9

WACQUANT, Loïc. As Prisões da Miséria. Editora Zahar.
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de uma “ditadura gayzista”. O que demonstrou um enfrentamento evidente ao avanço das pautas
LGBTTI, que procuram promover a igualdade, respeito e fim do preconceito com este grupo
de minorias, o que não passa de princípios fundamentais constitucionalmente protegidos. Ainda
assim, o plano foi aprovado com reduções e sem o prognóstico de incentivo ao debate de gênero.
Atualmente, em níveis estaduais e municipais, há uma forte luta pela previsão da
promoção do debate de gênero nestes âmbitos, uma vez que ela não é assegurada em nível
nacional. Há um embate entre inúmeros setores da sociedade para incentivar ou desestimular
tais políticas. Sendo que a promoção da igualdade de gênero deveria ser encarada como um
valor democrático essencial e fundamental para o incentivo da isonomia, principalmente nas
escolas, como expõe Berenice Bento: “A escola, que se apresenta como uma instituição incapaz
de lidar com a diferença e a pluralidade, funciona como uma das principais instituições guardiãs
das normas de gênero e produtora da heterossexualidade” (BENTO, 2011, p. 555)
O que está posto é uma evidente necessidade de reformulação educacional, mais
inclusiva e condizente com a diversidade, não só sexual, da sociedade brasileira, como expõe
Bortolini:
“Mais que isso, é preciso estabelecer um ideário de uma educação democrática,
pública e inclusiva. É preciso reconhecer de uma vez por todas que a diversidade é
legítima. A diversidade, segundo o próprio discurso governamental expresso em
documentos como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Programa Brasil Sem
Homofobia, precisa ser encarada como recurso social para a transformação. Um
instrumento, algo essencial para possibilitar o desenvolvimento humano. A escola
precisa reconhecer que estes alunos (homossexuais, transexuais, travestis, bissexuais,
bem como aqueles – inclusive heterossexuais – que não seguem os padrões
hegemônicos de comportamento de gênero) têm sim direito à educação pública. E
educação plena, que não tenha como preço a invisibilização de suas identidades, a
negação dos seus jeitos de ser, muito menos a mutilação de seus próprios corpos.”
(BORTOLINI, 2008)

7. A NECESSIDADE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FACILITAÇÃO DA
ALTERAÇÃO DO REGISTRO SOCIAL
Todas as percepções e atributos legais à identidade, tidos como direitos da personalidade, são
essenciais tanto para a sociedade reconhecer o indivíduo quanto para o indivíduo se reconhecer
na sociedade. Buscando garantir o direito fundamental à dignidade da Pessoa Humana, é preciso
que seja possível a realização da pessoa em suas esferas intimas e coletivas, por isso a
necessidade de políticas públicas com este intuito, uma vez que estas, segundo Mello, Brito e
Maroja:
“[...] exercem um importante papel na manutenção e/ou superação das opressões de
gênero e sexuais. De um lado, podem reforçar as desigualdades, quando as ações e os
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programas governamentais objetivam atender necessidades supostamente universais,
ignorando demandas específicas de parcelas da população. De outro, podem
contribuir para a redução de tais desigualdades, ao priorizarem os direitos sexuais e
reprodutivos na agenda do governo, por meio da formulação e implementação de
ações e programas dirigidos a este fim (Farah, 2004). No caso da segunda hipótese,
as políticas públicas tanto podem assumir um caráter universalista, mas generificado
e sexualizado, quanto a forma de políticas dirigidas a grupos específicos, a exemplo
de programas de combate à homofobia nas áreas de educação, saúde e segurança.”
(MELLO; BRITO; MAROJA, 2012)

O direito ao nome e à identidade é elencado como um direito de personalidade pelo
nosso Código Civil, entretanto, ao se tratar de transgêneros, este direito está longe de ser
garantido. Os direitos de personalidade são fundamentais para a efetivação da dignidade
humana e para assegurar os direitos fundamentais, mas quando se trata da comunidade
transgênera este direito é negligenciado e tratado com descaso não só pelo Poder público como
também por grande parcela da sociedade brasileira.
Por não haver previsão legal para a alteração, transexuais devem pleitear a mudança do
registro civil no judiciário, que por diversas vezes delongam na decisão e dificultam a alteração.
No contexto atual, grande parte dos operadores do direito são conservadores e não conhecem a
temática de diversidade de gênero e sexualidade, também resultado do tabu a respeito do debate
de gênero, enredando a decisão e burocratizando os meios necessários para tanto, conforme
elucida Roger Raupp Rios:
“Se atentarmos, todavia, à situação de privilégio de certos grupos (por exemplo, o
privilégio branco, masculino, cristão e heterossexual), revela-se a impossibilidade de
neutralidade sexual ao aplicar-se a Constituição diante de situações concretas, pois,
na vida em sociedade, há grupos privilegiados e grupos oprimidos.” (RIOS, 2006)

Portanto, a desjudicialização do processo para alteração do registro civil, bem como
políticas públicas que facilitem tal mudança, é essencial para garantir uma vida digna a esta
população e, além de efetivar uma garantia constitucional, beneficiaria ainda a inclusão dessas
pessoas na sociedade e o seu reconhecimento, diminuindo a evasão escolar e os absorvendo no
mercado de trabalho. Muito ainda há de ser construído nesse cenário, tendo em vista que:
“Desde 2002, o Brasil talvez tenha o melhor conjunto de propostas de políticas
públicas para transexuais, travestis, bissexuais, gays e lésbicas em todo o mundo.
Resta saber, porém, se a implementação de suas ações e programas será capaz de
efetivamente criar melhores condições de vida para aquelas que têm sua sexualidade
policiada e muitas vezes vivem em sua própria sociedade como se fossem párias e
estrangeiras.” (MELLO; BRITO; MAROJA, 2012)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Tendo em vista o exposto anteriormente, é possível inferir que a expansão do direito
penal tem ocorrido de forma intensa, com o apoio das mídias e do senso comum punitivista que
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clamam por mais pena e por uma maior interferência do direito penal na sociedade, reforçando
a inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro, distante de alcançar os preceitos
efetivados na Constituição Federal de 1988. Neste sentido, temos um avanço, até mesmo dentro
de setores da esquerda e dos movimentos sociais, de um clamor por criminalizar determinadas
condutas, onde apontamos no presente artigo a criminalização da transfobia.
O preconceito direcionado às pessoas trans, surge dentro do senso comum através de
dogmas religiosos e sexistas. Devido os papéis de gênero construídos pela nossa sociedade, os
transgêneros são desviantes e, por isso, é notório que esses fatores ocasionam a evasão escolar,
a não inserção no mercado de trabalho, a exclusão e a invisilibização social, além da violência
dirigida a comunidade transgênera, contribuindo para que o Brasil lidere a classificação
internacional de países que mais matam pessoas trans.
Medidas eficientes que poderiam contribuir com a diminuição da violência, da exclusão
e da marginalização que aflige as pessoas trans são rechaçadas e ignoradas com base nos
mesmos preconceitos, já arraigados na sociedade, suscitando a violência abordada neste artigo.
Muito ainda há de ser ponderado e construído para que propostas de politicas públicas para
LGBTI’s tenham uma implementação efetiva em nossa sociedade, efetivando direitos e
garantindo um mínimo existencial digno para estas pessoas.
Diante a temática exposta é preciso reafirmar que a saída não é a tutela penal, que nunca
foi solução para tais casos, e sim políticas públicas eficientes, que busquem a inclusão de
pessoas trans na sociedade, além da promoção de igualdade, dignidade e reconhecimento
destas. É primordial uma legislação penal que respeite as leis, os princípios e as garantias
constitucionais, fortalecendo o ideário de estado democrático de direito e rompendo a
perenidade expansiva do direito penal.
Ademais, todo o debate deste artigo fundamenta o rompimento com a naturalização do
binarismo sexual, responsável por uma grave violação dos direitos fundamentais. Em um país
no qual o judiciário se reveste de seletividade e o magistrado não vive a realidade social, cabe
especialmente aos novos profissionais do direito um compromisso com o estado democrático
de direito, efetivando as garantias fundamentais, principalmente para aquelas pessoas que
defrontam o preconceito enraizados na sociedade brasileira. Os ideais de igualdade e liberdade
devem transcender os dispositivos legais, afirmando que todos os cidadãos são sujeitos de
direitos, e nos lugares onde tais direitos não se encontrem garantidos resta firme o direito de
resistir e de lutar por eles.
300

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BENTO, Berenice. Na escola se aprende que a diferença faz a diferença. Estudos Feministas,
Florianópolis, 19(2): 548-559, maio-agosto/2011.
BITENCOURT, Cezar Romero. Tratado de direito penal: parte geral 1. 21. ed. rev., ampl. e
atual. – São Paulo : Saraiva, 2015.
BORTOLINI, Alexandre. 2008. Diversidade sexual na escola. Rio de Janeiro: Pró-reitoria de
extensão/UFRJ.
BOTTINI, Pierpaolo Cruz. Crime de Perigo abstrato. Entrevista concedida ao Jornal Carta
Forense, disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/entrevistas/crime-deperigo-abstrato/6433>. Acesso em: 2017 nov.2017.
BRANCO, Thayara Castelo e LEMOS, Diego José Sousa. Contra a LGBTfobia! Mas a luta
não deve passar pela ampliação do sistema penal. Coluna Liberdade, Justificando, disponível
em:
<http://justificando.cartacapital.com.br/2015/03/26/contra-a-lgbtfobia-mas-a-luta-naodeve-passar-pela-ampliacao-do-sistema-penal/>. Acesso em 2017 nov.2017.
FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal. Trad. Luis Flávio Gomes
et alii. São Paulo: RT, 2002.
FERREIRA, Iago Oliveira. A expansão do direito penal à luz do Estado Constitucional de
Direito. Revista Direito e Liberdade, Natal, v. 16, n. 3, p. 149-188, set./dez. 2014.
Quadrimestral.
MELLO, Luiz, BRITO, Walderes, MAROJA, Daniela. Políticas públicas para a população
LGBT no Brasil: notas sobre alcances e possibilidades. cadernos pagu (39), p. 403 – 429,
julho-dezembro de 2012.
Proyecto de investigación TvT (2017) "Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM)
Actualización TDoR 2017" Sitio web del proyecto TvT: <http://transrespect.org/es/transmurder-monitoring/tmm-resources/> Acesso em 2017 nov.2017.
RIOS, Roger Raupp. Para um Direito democrático da sexualidade. Horizontes
Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, n. 26, p. 71-100, jul./dez. 2006
ROCHA, Z. Paixão, violência e solidão: o drama de Abelardo e Heloísa no contexto cultural
do século XII. Recife: UFPE, 1996. p. 10.
SERRETI, André Pedrolli. Revista Jurídica da Presidência | Brasília, Vol. 12, n°97 | Jun/Set
2010 ISSN 1808-2807, André Pedrolli Serretti | pp. 228 a 257 - 255
SILVA, Marco Antonio Marques da. Globalização e direito penal econômico. In: Costa, José
de Faria; Silva, Marco Antonio Marques da Silva. Direito penal especial, processo penal e
direitos fundamentais – Visão luso-brasileira. São Paulo: Quartier Latin, 2006. p. 409.
WACQUANT, Loic. As prisões da Miséria. Rio de Janeiro, 2001. Editora Zahar.
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007.
p. 172.

301

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF

EM BUSCA DO COMBATE E DA PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA: UMA ANÁLISE DOS OBJETIVOS DA LEI MARIA DA
PENHA E SUA CONSONÂNCIA COM A JUSTIÇA RESTAURATIVA
Júlia Gomes dos Reis Sousa1
Karina Guimarães Machado2

Resumo: O artigo visa interpretar teleologicamente a Lei 11.340/2006 – a Lei Maria da Penha –
demonstrando que suas diretrizes de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
conforme expresso no seu art. 1º, compactuam-se com as linhas gerais da Justiça Restaurativa,
metodologia de solução consensual de conflitos a partir da co-responsabilização e da comunicação não
violenta. Utilizando-se de revisões bibliográficas e do método empírico apoiado na experiência das
autoras com essa técnica na comarca de Juiz de Fora - Minas Gerais, buscar-se-á exibir como a Justiça
Restaurativa funciona e sua aplicabilidade em casos de violência doméstica contra a mulher, tentando
provar que além de ser uma forma de despenalização dos conflitos ela é capaz de promover o
empoderamento das vítimas e de possibilitar uma reflexão educativa aos seus participantes.
Palavras- chave: Lei Maria da Penha; Justiça Restaurativa; Violência Doméstica.
Abstract: The article aims to teleologically read Law 11.340/2006 - the Maria da Penha Law - showing
that its guidelines of opposing and preventing domestic and family violence against women, in
accordance with its 1st article, side with the general lines of Restaurative Justice, a consensual conflitsolving method about co-responsibilization and non-violent communication. Using bibliographic review
and empirical method based on the authors experience with this tecnique in Juiz de Fora - Minas Gerais,
it means to show how Restaurative Justice works and its aplicability in cases of domestic violence
against women, trying to prove that besides being an out-of-court way of solving conflicts, it is capable
to promote the victims’ empowerment and enable an educational reflection for its participants.
Keywords: Maria da Penha Law; Restaurative Justice; Domestic Violence.

INTRODUÇÃO
A violência doméstica e familiar, principalmente contra a mulher, é um problema social
enraizado na sociedade brasileira, ainda com ideais machistas e patriarcais de submissão da
mulher a figura masculina. Devido a isso, o combate a essa violência deve ter várias frentes e
alternativas, como a educação e conscientização social, programas governamentais e privados
de prevenção, intervenção estatal, entre outras. Uma dessas frentes foi a criação da lei especial
para combate a violência contra a mulher, a Lei 11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha,
mulher que lutou contra a violência que sofria. A partir da hermenêutica de tal lei, busca-se
neste artigo encontrar os principais objetivos da mesma. Após traçar esses objetivos, visa-se
mostrar a consonância destes com a metodologia restaurativa, evidenciando o potencial da

1
2

Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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Justiça Restaurativa como mais uma frente de combate e prevenção à violência doméstica. A
consonância será demonstrada através de revisão bibliográfica dos conceitos do método
restaurativo e experiências práticas da utilização deste nos casos de violência familiar.
1. UM BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA LEI MARIA DA PENHA E DE
TRATADOS INTERNACIONAIS ACERCA DO COMBATE À VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
A Lei 11.340 é um dos poucos dispositivos infraconstitucionais cuja ementa faz
referência não apenas a Constituição Federal, mas a legislação internacional, como a
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, a Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e outros tratados
internacionais. Tal menção reflete não apenas a atual postura brasileira acerca da aplicabilidade
imediata e força constitucional dos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos
que assina (CF, art. 5º, §§ 1º à 3º), mas também fornece grande ajuda em nossa tarefa
hermenêutica.
A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher
(CEDAW, em inglês) foi resultado da I Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em
1975 no México pela ONU, tendo sido adotada pela Assembleia Geral em 1979 e entrado em
vigor em 1981. A CEDAW foi o primeiro instrumento internacional que dispôs amplamente
sobre os direitos femininos, buscando reprimir as discriminações contra a mulher em diferentes
áreas como trabalho, saúde, educação, família e direitos civis e políticos, prevendo inclusive a
possibilidade de criação de ações afirmativas através de medidas legais, recomendando que os
estados participantes estabelecessem uma legislação especial acerca da violência doméstica e
familiar contra a mulher. Por sua vez, a Conferência de Direitos Humanos das Nações Unidas,
que ocorreu em 1993 em Viena, capital da Áustria, definiu formalmente a violência contra a
mulher como uma forma de violação de direitos fundamentais, devendo então ser eliminada
através de medidas nacionais e internacionais que promovessem o desenvolvimento
socioeconômico, a educação, a saúde e a assistência social.
Já a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica,
que ocorreu em Belém do Pará, foi adotada em 1994 pela Assembleia Geral da Organização de
Estados Americanos (OEA) reafirmou que a violência contra a mulher viola direitos e
liberdades fundamentais, sendo uma ofensa a dignidade humana e manifestação de relações de
poder historicamente desiguais entre os gêneros. Em seu art. 7º, estabelece que os Estados Parte
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devem se empenhar em estabelecer, entre outras medidas, procedimentos jurídicos justos e
eficazes para as mulheres vítimas de violência e mecanismos judiciais e administrativos que
assegurem a reparação do dano e outros meios de compensação justos e eficazes. Ainda, em
seu art. 8º, estabelece que os Estados devem adotar medidas específicas e programas destinados
a promover a observância aos direitos da mulher; modificar os padrões sociais e culturais a fim
de combater preconceitos e costumes que legitimem ou exacerbem essa violência; promover a
educação e o treinamento do aparato judiciário e policial, além de apoiar programas
governamentais e privados que se destinem a conscientização do público acerca da prevenção,
punição e erradicação da violência doméstica.
O Brasil subscreveu a Convenção Sobre a Eliminação de Todas As Formas de
Discriminação contra as Mulheres em fevereiro de 1984 e assinou a Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Doméstica em novembro de 1995, que foi aprovada
pelo Congresso Nacional e promulgada pelo Presidente da República no ano seguinte. No
entanto, uma Lei específica com o objetivo de combate a violência contra a mulher, apesar de
todas as diretivas internacionais, entrou em vigor apenas em 2006.
Essa a Lei 11.340 foi batizada de Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha
Maia Fernandes, mulher que sofreu durante seu casamento violência doméstica, incluindo duas
tentativas de homicídio, uma delas deixando-a paraplégica. Após a segunda tentativa de
assassinato Maria da Penha buscou as autoridades em busca da punição do agressor, porém
mesmo após 15 anos a justiça brasileira ainda não tinha dado a decisão final sobre o caso. Ela,
então, com ajuda da CEJIL-Brasil (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e do
CLADEM-Brasil (Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da
Mulher), enviou o caso para a CIDH/OEA (Comissão Interamericana de Direitos Humanos da
Organização dos Estados Americanos), que aceitou sua denúncia, um marco, pois foi a primeira
denúncia de violência doméstica aceita pela Comissão.
Em 2001 a CIDH responsabilizou o Estado brasileiro por ineficácia, omissão e
negligência devido sua demora injustificada em julgar o acusado, algo que poderia culminar na
prescrição do crime e na impossibilidade de se indenizar a vítima e se punir o agressor. Também
demonstrou que o Brasil foi incapaz de organizar sua estrutura para garantir os direitos
fundamentais da mulher de prevenção, punição e erradicação da violência doméstica, pois a
impunidade presente no caso demonstrou uma contrariedade à obrigação voluntariamente
assumida ao ter assinado diversos tratados internacionais acerca da erradicação da violência
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doméstica e familiar contra às mulheres. Destarte, a Comissão recomendou a finalização do
processo penal contra o agressor de Maria da Penha Maia de Freitas, a apuração e
responsabilização daqueles responsáveis pelos atrasos e irregularidades do processo e a adoção
intensificada de uma reforma que evitasse a tolerância estatal e o tratamento discriminatório
com respeito à violência doméstica no Brasil. Finalmente, impôs o pagamento de uma
indenização de 20 mil dólares em favor da ofendida.
O marido de Maria da Penha foi finalmente condenado, embora só tenha cumprido 2
anos de prisão, tendo sido liberado em 2002. Maria da Penha recebeu uma indenização de 60
mil reais em 2008 em uma solenidade pública como um pedido de desculpas. E o Brasil, por
sua vez, começou a discutir em 2002 um projeto de Lei especial para dar cumprimento às
convenções e tratados que assinou, tendo para tanto o auxílio de um consórcio de ONGs que
trabalhavam com a violência doméstica. Finalmente, em agosto de 2006 a lei 11.340/2006 foi
sancionada, tendo entrado em vigor em setembro do mesmo ano.
2. LEI MARIA DA PENHA: EDUCAR E PUNIR
Tendo por base o tópico anterior, podemos concluir que a Lei 11.340 foi criada
principalmente para atender à duas funções principais: fazer cumprir tratados internacionais de
direitos humanos dos quais o Brasil é signatário e evitar a impunidade e a negligência do Estado
brasileiro acerca dos crimes de violência doméstica contra a mulher. Isso pode ser visto no art.
1º da lei que “cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a
mulher nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais
ratificados pela República Federativa do Brasil” (grifos nossos). Assim, pode-se afirmar que a
Lei Maria da Penha será demarcada por um caráter repressivo, ligado ao verbo coibir e a
necessidade de evitar a impunidade contra a violência doméstica, e um caráter educativo,
conectado ao verbo prevenir e às diretrizes marcadamente pedagógicas dos tratados
internacionais que explicitamos acima.
O caráter punitivo da lei é talvez o mais visível e aquele que foi mais anunciado pela
mídia. Dentre outras medidas, a Lei Maria da Penha, em seu art. 41, proíbe expressamente a
aplicação da Lei 9.099/95, a Lei dos Juizados Especiais, a casos de violência doméstica, fazendo
com que tais crimes deixassem de ser considerados como de menor potencial ofensivo e
impedindo a aplicação de institutos como a suspensão condicional do processo. Há uma clara
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vedação a aplicação de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária para crimes com
violência doméstica imposta pelo art. 17. Acrescentou mais uma possibilidade de prisão
preventiva, para o caso do crime envolver violência doméstica ou familiar (art. 42). Também
tornou a violência doméstica uma agravante penal, através de seu art. 43, e, no caso de lesão
corporal qualificada, aumentou o limite máximo de pena através de seu art. 44. Criou as
Medidas Protetivas de Urgência que obrigam ao autor, entre outros, a se afastar do lar, domicílio
ou local de convivência com a ofendida e que o proíbem de se aproximar da ofendida e de seus
familiares, além de contatá-los por qualquer meio (art. 22), correndo o risco de, se discumprílas, incorrer em crimes de prevaricação ou desobediência.
O caráter educativo, menos discutido, porém não menos relevante, diz respeito da
erradicação da violência familiar contra a mulher a partir de uma mudança na visão do papel
das mulheres na sociedade, transformando arcaicas estruturas de pensar patriarcais através da
disseminação da informação e reflexão crítica.
A Lei Maria da Penha define no seu artigo 5º violência doméstica e familiar contra a
mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero capaz de gerar morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial no âmbito da unidade
doméstica ou familiar e em qualquer relação íntima de afeto, independente de coabitação. A
família, o ambiente doméstico e relações íntimas de afeto são comumente caracterizados como
espaços privados em que deve prevalecer acima de tudo a intimidade familiar, obstaculizando
a interferência pública ou estatal para a proteção da dignidade de seus membros, especialmente
mulheres, que culturalmente e historicamente já são subalternizadas devido a divisões sociais e
do trabalho propagadas por diferentes tipos de instituições e estruturas que reproduzem e
legitimam esse tipo de hierarquização. (BOURDIEU, 1999). Assim, a violência contra mulher
não pode ser vista como um fenômeno isolado, mas como uma prática de controle social. A
sociedade patriarcal alimenta expectativas de que mulheres cultivam características como a
passividade, delicadeza e obediência, enquanto homens devem enquadrar-se nos papéis de
virilidade, coragem e muitas vezes, agressividade, o que pode fomentar a violência nessas
relações, e inclusive, fazer com que tal comportamento belicoso seja reproduzido pelos filhos,
na chamada violência intergeracional. Não raro mulheres que buscam alguma forma de amparo
na Casa da Mulher - Centro de Referência de Juiz de Fora contra violência perpetrada por seus
descendentes já foram anteriormente vítimas de violência doméstica perpetradas por seus
companheiros ou pelo pai do atual agressor.
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Desse modo, ao estabelecer que devem ser estabelecidas políticas públicas e ações não
governamentais que visem coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher tendo por
diretrizes “a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência
doméstica e familiar contra a mulher voltadas ao público escolar e à sociedade em geral (...)”
(art. 6º, inciso V), “ a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia”
(art. 6º, inciso VIII) e “o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para
os conteúdos relativos ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher” (art. 6º
IX), a Lei 11.340 demonstra clara preocupação em interromper ciclos de violência através do
esclarecimento, especialmente das novas gerações. Entretanto, isso não impede que vítimas e
agressores também possam usufruir do caráter didático da Lei, que ao estabelecer nos seus arts.
29 e 30 a criação de uma equipe de atendimento multidisciplinar, insere nas atribuições desses
profissionais o desenvolvimento de “trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e
outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e seus familiares (...)”. Além do mais, no
seu art. 35, a Lei Maria da Penha estabelece que a União, o Distrito Federal, os Estados e os
Municípios poderão criar e promover “programas e campanhas de enfrentamento da violência
doméstica e familiar” (inciso IV) e “centros de educação e reabilitação para os agressores”
(incisos V), favorecendo um processo de empoderamento e autoestima para as vítimas e
possibilitando que agressores reflitam sobre suas ações e repensem antigos preceitos patriarcais
que ainda vigem em nossa sociedade.
3. JUSTIÇA RESTAURATIVA: HISTÓRICO, TEORIA E PRÁTICA
Justiça Restaurativa é uma forma alternativa à justiça retributiva tradicional para
resolução de conflitos. Sua conceituação ainda não está totalmente definida, pois a Justiça
Restaurativa tem um conceito aberto a mudanças em decorrência de estudos e necessidades
sociais, entre outras motivações, assim será apresentado seu histórico, valores mais utilizados,
e um exemplo da prática restaurativa.
A história da Justiça Restaurativa remonta a perceptível falha da justiça retributiva na
resolução dos conflitos com força de diminuir a criminalidade. Desde as décadas de 70 e 80, já
havia iniciado o uso de valores restaurativos, devido a crise evidente da maneira pela qual a
justiça tradicional solucionava os conflitos, buscando uma forma melhor para resolver os
conflitos focando nos sentimentos da vítima. Entretanto, o auge da Justiça Restaurativa ocorreu
nos anos 90, em que começou a se consolidar suas premissas e passou-se a pesquisar e estudar
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mais a fundo sobre o assunto. Influenciada pelas vertentes teóricas da época, principalmente
pela vitimologia e o abolicionismo penal, a Justiça Restaurativa foi se firmando como uma
realidade na resolução de conflitos e estruturando alguns de seus valores principais, embora
não definitivos; Braithwaite (apud PALLAMOLA, 2009) os delineou em: não-dominação,
empoderamento, obedecimento dos limites legais máximos para sanções, escuta respeitosa,
preocupação igualitária com os participantes, o poder as todos de escolher se quer resolver seu
conflito através de métodos restaurativos, e o respeito pelos direitos humanos.
A não-dominação é um valor para que não ocorra uma dominação de fala de nenhum
dos presentes na tentativa de resolução de conflitos, seja ela da vítima, do ofensor, ou dos
facilitadores. A escuta respeitosa pode ser trabalhada através da comunicação não-violenta
desenvolvida por Marshall B. Rosenberg, de modo que todos possam falar e serem ouvidos,
também sendo uma forma de empoderamento. O empoderamento busca a equidade entre os
falantes, dando a uma pessoa o poder de decisão, ao invés de tutelá-lo. Esse poder deve ser dado
a vítima, mas também ao ofensor, que não deve ficar em segundo plano, para que ele possa
reconhecer e se responsabilizar pelo ato praticado.
Existem várias concepções e métodos de se aplicar os valores restaurativos, e o descrito
neste artigo será o utilizado na Comarca de Juiz de Fora, nos casos de violência doméstica, no
Projeto de Extensão “Diga Não à Violência Contra a Mulher” da Universidade Federal de Juiz
de Fora. O primeiro contato é com a vítima que busca na Casa da Mulher, Centro de Referência
da Cidade de Juiz de Fora, um atendimento jurídico em casos de violência doméstica ou familiar
que não envolvam violência física. Após o acolhimento dessa mulher em situação de
vulnerabilidade, é esclarecido como se realiza a metodologia de resolução de conflitos através
dos valores restaurativos, de modo que ela possa decidir de maneira voluntária se deseja
participar de um círculo restaurativo. Círculo restaurativo é uma metodologia da Justiça
Restaurativa que consiste em convidar os participantes do conflito a discutirem sobre o
problema em questão sentados em roda junto a facilitadores, co-facilitadores e membros da
comunidade. A partir da aceitação voluntária da mulher é realizado o pré-círculo com o ofensor
através do contato telefônico, também explicando a metodologia restaurativa e questionando
seu interesse em participar. Ambos devem aceitar voluntariamente a participar do círculo
restaurativo, para que não ocorra nenhuma imposição e para que se sintam confortáveis e
dispostos a refletir e resolver o conflito.
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O círculo é conduzido por um facilitador, previamente capacitado, com a ajuda de cofacilitadores. Dentro do círculo procura-se utilizar dos valores supracitados, como o
empoderamento de ambos, a escuta respeitosa, e além disso, procura-se a responsabilização
ativa dos indivíduos por seus atos, não apenas a punição pura e simples. A presença de um
apoiador, ou seja, de uma pessoa da comunidade que vivenciou o conflito de perto, como uma
amiga, mãe ou um irmão é de extrema importância para dar segurança a vítima, sendo mais
uma forma de empoderá-la e não fazê-la sentir-se sozinha no momento de encarar o agressor
face a face novamente; entretanto, é preciso lembrar que o ofensor também pode levar seus
próprios apoiadores que lhe ajudem a expor seu próprio lado do conflito, embora nem sempre
os indivíduos que o ofensor traz como apoiadores de fato respaldam seu comportamento.
Também é interessante notar que qualquer um dos principais envolvidos no círculo restaurativo,
caso sinta-se incomodado com a presença de um dos apoiadores que o outro participante trouxe,
pode pedir para que aquela pessoa específica não tome parte no procedimento, devendo sua
vontade ser respeitada, algo inimaginável num processo da justiça tradicional.
Através do diálogo proporcionado pela Justiça Restaurativa, objetiva-se que o ofensor
perceba que os atos que praticou foram atos de violência, pois muitas vezes esta é naturalizada
devido ao ambiente em que viveu ou vive, o que mostra o lado educativo da Justiça
Restaurativa. A dinâmica restaurativa tem o objetivo de alcançar uma proposta restaurativa de
ação construída por todos ali presentes de maneira consensual que vise a resolução do conflito
e sua não evolução ou agravamento para a esfera judicial. A proposta restaurativa alcançada
não visa a reconciliação da relação conjugal ou familiar que foi rompida, mas sim a resolução
do conflito e o estabelecimento de ações futuras; porém a reconciliação não é vedada caso esse
seja o interesse dos envolvidos. Dentre propostas que já foram concebidas em círculos
promovidos pelo projeto da UFJF “Diga Não a Violência Contra a Mulher”, podemos encontrar
o comprometimento em realizar acompanhamentos psicológicos ou frequentar semanalmente
terapias familiares; a saída do ex-companheiro do imóvel até que a ação de separação de bens
tivesse fim, com a ex-companheira auxiliando-lhe com R$300,00 para o aluguel até a conclusão
da divisão; os participantes não mais divergirem e contestarem as escolhas de amizade e de
lazer um do outro; o participante voltar a frequentar à escola ou procurar um emprego; a exesposa comprar um telefone celular para o filho e o ex-marido apenas contatá-lo através daquele
número, evitando o contato com ela.
A descrição da prática restaurativa acima e o histórico da Justiça Restaurativa deixam
claro que existem grandes diferenças entre essa forma de justiça e a justiça retributiva, comum.
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A mais perceptível é o foco na vítima, influência da vitimologia, colocada à parte na decisão
judicial dominada por órgãos estatais e que não tem o poder de fala e decisão na resolução do
conflito. O motivo basilar que conduz a decepção feminina com o sistema penal é a apropriação
total dos conflitos por esse sistema que descuida das vozes e expectativas das vítimas,
relegando-as a um papel secundário (DE MEDEIROS e DE MELLO, 2014). A ação estatal não
prioriza os sentimentos da vítima ou os efeitos de um processo penal ou medida protetiva em
sua vida, mas na persecução daquele que pratica o ato penalmente tipificado, devendo o
agressor, no momento da expropriação do conflito, prestar mais contas ao Estado e à ordem que
ofendeu do que satisfações à mulher que agrediu. Segundo a vitimologia, tal técnica conduz a
uma vitimização secundária da vítima: enquanto a vitimização primária trata-se do momento
em que efetivamente sofreu com o fato típico, a secundária refere-se à violência burocrática
estatal, à sensação de desamparo, e todo o ônus que recai sobre a vítima do fato típico durante
a apuração e punição do crime. Subtraindo o controle do conflito das partes que efetivamente
nele se envolveram, perde-se a possibilidade de analisar as causas e consequências que o
desencadearam e de se chegar a formas diversas e concretas para sua solução, reduzindo-se
todo o histórico e carga subjetiva daqueles indivíduos àqueles acontecimentos congelados no
espaço-tempo descrito na denúncia e impondo-se um rol taxativo de soluções de natureza
marcadamente punitivista que podem não necessariamente satisfazer aqueles indivíduos no
caso concreto. A Justiça Restaurativa é uma alternativa interessante justamente por se tratar de
um procedimento que valoriza os desejos e anseios das vítimas em todas as suas etapas,
permitindo que a raiz do conflito seja discutida e que seus participantes encontrem por si
próprios modos de reparação que os atendam e satisfaçam. Isso é especialmente pertinente para
vítimas que não desejam que seus ofensores ou ofensoras passem pelo processo penal, como
algumas mães e filhos, e para vítimas que imaginam que sua relação com o ofensor ainda deverá
perdurar por outros motivos, como a existência de filhos menores de idade do casal.
O modelo retributivo de justiça pressupõe que as partes são irracionais e incapazes de
solucionarem seus próprios conflitos. O sistema penal é formado por instituições que não
dialogam entre si e nem com os sujeitos que em tese deveriam representar. A Justiça
Restaurativa, por outro lado, resgata um conceito antigo e vital: o de responsabilização por seus
atos e consequências, sejam elas positivas ou negativas, e a busca pelos próprios meios de
reparação por aquilo que se foi responsável, não porque lhe foi imposto, mas porque se concluiu
que era o correto a se fazer. Dessa maneira, a Justiça Restaurativa busca fortalecer indivíduos
para que assumam o papel de pacificadores de seus próprios conflitos e interrompam e impeçam
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que a violência se repita. As diferenças não impedem que a Justiça Restaurativa e a justiça
retributiva se cruzarem: muitos são os casos de práticas restaurativas dentro do próprio processo
judicial, em que a proposta restaurativa pode influenciar na decisão do juiz.
4. A CONSONÂNCIA DA LEI MARIA DA PENHA COM A JUSTIÇA
RESTAURATIVA
A Lei 11.340/06 vedou os institutos despenalizadores da Lei 9.099/95, de maneira que
aos conflitos que envolvam violência doméstica não se aplicam a composição civil, a transação
penal ou a suspensão condicional do processo. Essa vedação não impossibilita as práticas
restaurativas nesses casos específicos de violência regulados pela Lei Maria da Penha.
Primeiramente, a prática restaurativa pode acontecer antes mesmo da ação penal ser
instaurada. A prática restaurativa anterior ao processo judicial tem consequências práticas, pois
se ocorrer uma resolução real do conflito, em que ambas as partes sintam-se satisfeitas e
seguras, pode-se desafogar o judiciário, seria menos um processo em meio a milhões. Outra
consequência que deve ser reiterada é a verdadeira resolução do conflito com o empoderamento
e protagonismo da vítima, e a auto-responsabilização do ofensor, podendo perceber que suas
atitudes são uma forma de violência. A auto-responsabilização traz outra consequência que é a
prevenção da violência, um dos objetivos buscados pela Lei 11.340/06, pois faz com que o
próprio ofensor admita que errou, o que pode levar-o a repensar suas ações no meio doméstico,
não mais perpetuando o ciclo de violência contra seus familiares.
O uso da metodologia dos círculos também pode ser justificado pelo artigo 29 da Lei
Maria da Penha, que dispõe sobre a criação de uma equipe multidisciplinar nos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Essa equipe pode usar das práticas
restaurativas para solucionar e prevenir casos de violência doméstica e familiar, pois os
facilitadores e co-facilitadores não precisam ser necessariamente apenas juristas, mas também
assistentes sociais, psicólogos, entre outros profissionais que passaram pelo curso de
capacitação. Além disso, essa equipe multidisciplinar que irá conduzir os círculos restaurativos
também pode dar apoio a mulher no primeiro momento em que faz contato com as autoridades,
o que também é apoiado pela Lei especial estudada.
A Justiça Restaurativa também pode caminhar paralelamente ao processo judicial
comum ou concomitantemente ao pedido de Medida Protetiva de Urgência, porém antes da
ocorrência da audiência de mediação, e seu resultado pode influenciar nas decisões finais do
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juiz. O círculo pode acontecer durante o curso do processo, e se houver alguma proposta
restaurativa para a resolução do conflito e a formulação de uma proposta restaurativa, esta será
enviada ao juiz. Tal acordo pode influenciar no cálculo de pena ou em eventuais benefícios ao
réu, e mesmo na imposição ou não de uma medida protetiva.
5. DESAFIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM
CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
Uma das críticas que se faz à aplicação da Justiça Restaurativa à casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher está na sua suposta semelhança com a transação penal
proposta pelos Juizados Especiais Criminais, cuja atuação foi expressamente vedada no art. 41
da Lei 11.340, pois sua aplicação antes da criação desse diploma legal gerava a insatisfação das
vítimas. Entretanto, deve-se ressaltar que tal concepção parte da ideia errônea de que a atuação
dos Juizados Especiais é semelhante a da Justiça Restaurativa, o que não poderia ser mais
distante da realidade. Nos Juizados Especiais, os magistrados não passaram por treinamentos
especializados para conduzir conciliações, de modo que suas audiências ainda se assemelham
em muito ao rito comum; vítimas e ofensores são obrigados a participar, de modo que se exclui
a voluntariedade do procedimento e em muitas circunstâncias se cria um clima de
descontentamento que pode evoluir para contendas mais acirradas no processo; finalmente,
caso não se chegasse a um acordo entre agressor e vítima, o Ministério Público era convidado
a assumir o lugar desta última para oferecer uma transação penal, muitas vezes padronizada na
oferta de cestas básicas, e a vítima não era mais ouvida acerca do assunto, deixando suas
necessidades e desejos desamparados. Pelo que se expôs no artigo, a Justiça Restaurativa não
poderia ser mais diferente dos Juizados Especiais, pois seus facilitadores devem passar por um
treinamento de capacitação especializado, e a voluntariedade na participação é vital para que
ela ocorra e são os próprios participantes do conflito que devem chegar aos acordos, que vão
sempre diferir conforme as necessidades e especificidades do caso concreto. Além disso, como
já foi citado diversas vezes a prática restaurativa está em consonância com a Lei Maria da
Penha, apesar das suas vedações.
Outra crítica realizada a metodologia restaurativa nos casos de violência doméstica, é
que a sua forma de resolução não daria a relevância social necessária a punição do agressor,
importante para que ocorra uma conscientização da sociedade e do próprio ofensor, assim sendo
insuficiente para evitar a reincidência da ação violenta. O apresentado no decorrer do artigo
mostra que com a auto-responsabilização, ocorre a reflexão do ofensor sobre sua atitude,
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gerando uma conscientização por parte deste, o que gera a diminuição dos casos de reincidência
e um impacto educativo no seu meio social. Outrossim, o método restaurativo não pretende
deixar impune o ofensor ou dar menor importância para a violência sistêmica contra a mulher,
pois cabe reiterar mais uma vez que a Justiça Restaurativa não exclui a retributiva e é justamente
uma maneira de prevenir e combater essa forma de violência.
CONCLUSÃO
A Lei 11.340, que entrou em vigor em 2006, foi resultado de lutas sociais e individuais
para combater e prevenir a violência doméstica, luta essa representada principalmente por
Maria da Penha Maia Fernandes, que levou seu caso até a Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, estopim para essa criação legislativa. Esse dispositivo normativo busca, além da
prevenção e combate a violência doméstica e familiar, a conceituação do que dos vários tipos
de violência sofridos no ambiente privado do lar, principalmente pelas mulheres devido a
cultura e histórico. A lei em estudo veda as práticas de autocomposição dos Juizados Especiais,
mas percebeu-se ao analisar seus objetivos e seus dispositivos que as práticas restaurativas não
estão vedadas, pois estão em consonância com o total desta lei. A consonância acontece
principalmente porque a metodologia restaurativa não só resolve o conflito verdadeiramente,
mas também gera uma diminuição da reincidência através da auto-responsabilização, e mais,
dá voz e empodera a vítima, historicamente nunca ouvida pela sociedade, pelo agressor, ou pela
maioria das autoridades estatais, incluindo as judiciárias. Assim, as lutas que buscavam a
consolidação da lei específica de combate e prevenção contra a mulher, buscando igualdade e
respeito entre os gêneros e empoderamento feminino, encontram na Justiça Restaurativa mais
um meio, e talvez mais efetivo, de alcançar o que é buscado a tantos anos.
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A INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO
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Resumo: Os crimes de perigo assumem relevância central na discussão relativa à tendência políticocriminal atual no Brasil, pautada na noção de expansão do Direito Penal e de um esforço estatal
punitivista, em resposta à construção de paradigmas da sociedade de risco, na qual espelha-se a
modernidade. A estruturação técnico-jurídica dos tipos penais que adotam apenas a noção do perigo, e
relativizam o conceito de bem jurídico a ser protegido, desafia a própria Constituição Federal, ao
infringir Princípios Penais limitadores do poder punitivo estatal, a saber, o Princípio da Legalidade, o
Princípio da Intervenção Mínima, o Princípio da Lesividade, o Princípio da Presunção de Inocência e o
Princípio da Proporcionalidade. Ressalta- se que esses preceitos constitucionais são, precipuamente,
responsáveis por balizar a atuação do Estado, a fim de proteger garantias e direitos individuais
conquistados ao longo da evolução da dogmática penal. Assim, o presente trabalho pretende demonstrar
a inconstitucionalidade dos referidos crimes.
Palavras-Chave: Crime de Perigo, Expansão do Direito Penal, Violação de Princípios Constitucionais,
Sociedade de Risco, Garantias Individuais.
Abstract: Crimes of danger assume central importance in the discussion concerning the current
criminal-political tendency in Brazil, based on the notion of expansion of Criminal Law and of a punitive
state effort in response to the construction of paradigms of risk society, in which modernity is reflected.
The technical legal structure of the criminal types that only adopt the notion of danger - and relativize
the concept of legally protected interest - defies the Federal Constitution, when it infringes the Penal
Principles that limit the state's punitive power, namely, the Principle of Legality, the Principle of
Minimum Intervention, the Principle of Lesivity, the Principle of Presumption of Innocence, and the
Principle of Proportionality. It should be noted that these constitutional principles are mostly responsible
for limiting the role of the State, in order to protect individual rights and guarantees conquered along
the evolution of penal dogmatics. Therefore, the present work aims to demonstrate the
unconstitutionality of such crimes.
Keywords: Crime of Danger, Expansion of Criminal Law, Violation of Constitutional Principles, Risk
Society, Individual Guarantees

INTRODUÇÃO
Contemporaneamente, vive-se numa sociedade que caminha de modo fugaz rumo a um
desenvolvimento jamais experimentado e, pelo desconhecimento do novo, teme-se o que é
aguardado no futuro. Fato é que a percepção do risco aumentou e a consequência direta desse
novo conhecimento é a busca incessante pela minimização das possíveis ameaças. A

1

Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, ana.clara.mendonca@hotmail.com;
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fpfreitas07@gmail.com;
3
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, laismendescaixeiro@gmail.com;
4
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, lorenabdutra28@gmail.com.
2

315

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
insegurança social acaba por ser exacerbada e o Direito é chamado como forma de solução para
as mazelas que afligem às populações.
No âmbito jurídico, seu âmbito criminal é invocado e é neste ponto que tem início um
dos sérios problemas enfrentados pelo Direito Penal atualmente, qual seja, o engrandecimento
do punitivismo estatal como forma de prevenção de condutas criminosas, mais especificamente
na proliferação de tipos de perigo abstrato, em contraposição aos de perigo concreto e aos de
dano. Com intuito protecionista e preventivo, o legislador transforma condutas inicialmente
inofensivas em tipos penais, de forma a criminalizar ações que, por si só, são incapazes de
efetivamente prejudicar algum bem jurídico que mereça a tutela do Direito Penal.
Tal política criminal, assim, mostra-se problemática ao chocar-se não apenas com
princípios fundamentais, tutelados pela Constituição Federal Brasileira, mas também com a
legitimação do ius puniendi estatal, ao realizar, na verdade, uma nítida antecipação da punição
criminal, punindo o pré-delito.
No presente estudo, buscaremos demonstrar a inconstitucionalidade dos crimes de
perigo abstrato, partindo, inicialmente, da demonstração da necessidade de delimitação dos
bens jurídicos penalmente protegidos e como isso não ocorre nos referidos delitos; da
inconsistência presente na desnecessidade de ocorrência de resultados concretos; na expansão
do direito penal; no conceito da sociedade de risco e quais os princípios constitucionais
ofendidos com a tipificação destas condutas.
1. BEM JURÍDIRO PENALMENTE PROTEGIDO
Inicialmente, cumpre esclarecer o conceito de bem, que é entendido como tudo aquilo
capaz de satisfazer alguma necessidade, possuindo valor e dignidade. A partir dessa noção,
como esclarece Pontes de Miranda5, define-se bem jurídico como o bem que se adentrou ao
mundo jurídico por conter relevância para o direito. Segundo Claus Roxin (2008), o bem
jurídico pode ser definido como “realidades ou fins que são necessários para uma vida social
livre e segura que garanta os direitos fundamentais dos indivíduos ou para o funcionamento do
sistema estatal erigido para a concepção de tal fim”.
Um dos principais problemas enfrentados acerca do bem jurídico consiste na falta de
sua delimitação e definição precisa na tipificação de condutas criminosas, o que acaba por
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propiciar a prática de arbitrariedades por parte dos operadores do direito e dos aplicadores da
lei penal. Ao criar crimes cujos bens jurídicos não são, efetivamente, bem delimitados, abre-se
espaço para a indagação de qual seria, de fato, o conteúdo mínimo de uma norma incriminadora
legítima.
Por isso, o Brasil possui uma realidade atual em que a rigidez das penas estabelecidas
de acordo com a proteção do bem jurídico está diretamente associada às diferenças sociais, aos
interesses econômicos e políticos da sociedade. A título de exemplo, é possível perceber o
interesse econômico do legislador pátrio ao tratar com menos rigidez o crime de lavagem de
dinheiro, o qual é cometido, em geral, pela parcela mais economicamente favorecida da
sociedade.
Em regra, é possível observar que o bem jurídico tutelado pelo direito reflete a valoração
humana empreendida em cada relação, situação, objeto ou pessoa. Se o valor for tão grandioso
a ponto de merecer tutela penal, será caracterizado como um bem jurídico penal. Nesse sentido,
prevalece a discricionariedade da sociedade em relação à tutela de valores expressos em cada
bem e, portanto, o bem jurídico possui o objetivo de impor limites na função do legislador
quanto às escolhas de conteúdo feitas por ele na sua função criminalizante. Deve- se indagar
até que ponto o Direito Penal pode ser um elemento moralizante e em que medida o Estado
pode intervir na vida das pessoas para instaurar valores éticos-sociais.
2. CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES QUANTO À PRODUÇÃO DE RESULTADO
Do ponto de vista da classificação dos delitos quanto ao resultado jurídico, o foco é a
existência de uma lesão ou perigo de lesão a um bem juridicamente tutelado. Nesse sentido, a
ofensividade determinará o grau de violação causada ao bem jurídico, classificando o crime
como de dano ou de perigo.
Os crimes de dano são aqueles que preveem a lesão ao bem jurídico (como em um
homicídio), enquanto os crimes de perigo colocam o bem jurídico em risco, sem, de fato,
produzir uma lesão efetiva. Esses últimos se subdividem em crimes de perigo concreto, cuja
consumação depende da efetiva exposição ao perigo, sendo necessária a análise da conduta do
agente ex post, a fim de chegar a uma conclusão no caso concreto; e crimes de perigo abstrato,
cuja consumação se dá pela mera presunção da existência de uma possibilidade de expor o bem
jurídico ao perigo, em que se adota uma visão ex ante, a fim de chegar à conclusão acerca da
criação ou não de uma situação de perigo. Como bem define Rogério Greco (2008), entende-se
por crime de perigo abstrato a seguinte descrição:
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“Diz-se abstrato o perigo quando o tipo penal incriminador entende como suficiente,
para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento – comissivo ou
omissivo- por ele previsto. Assim, os crimes de perigo abstrato são reconhecidos
como de perigo presumido. A visão, para a conclusão da situação de perigo criada
pela prática do comportamento típico, é realizada ex ante, independentemente da
comprovação, no caso concreto, de que a conduta do agente produziu, efetivamente
ou não, a situação de perigo que o tipo procura evitar.” (GRECO, 2008)

Como exemplo de crime de perigo abstrato tipificado no Código Penal Brasileiro, é
possível identificar o crime de perigo de inundação, expresso no artigo 255 do referido diploma
legal. A conduta descrita no tipo em análise consiste em “remover, destruir ou inutilizar, em
prédio próprio ou alheio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de
outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir inundação”. Sendo assim, é possível
observar que, para que o agente cometa o crime em questão, não é necessária a ocorrência de
nenhuma inundação, bastando que seja removido, destruído ou inutilizado algum obstáculo
destinado a impedir inundação. Ou seja, mesmo que, na prática, nenhum dano ou, ao menos,
nenhum perigo de dano venha a ocorrer, pode alguém ser condenado por tal prática.
Nesse contexto, cabe questionar qual seria a motivação político-criminal para a
tipificação de condutas como a acima descrita, considerando ser prescindível qualquer
produção de resultado danoso à coletividade.
3. A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL
Atualmente, percebe-se a adoção de uma política de tolerância zero. O Direito Penal,
que deveria ser usado como ultima ratio para a resolução dos conflitos, na verdade, vem sendo
empregado como prima ratio. A título de exemplo, no Brasil, em dezembro de 2016, o jovem
Rafael Braga Vieira foi condenado a cinco anos de prisão em regime fechado por portar artefato
explosivo, durante um protesto no Rio de Janeiro, sendo alegada a suposta intenção de causar
um incêndio. Ocorre que, o jovem portava, de fato, duas garrafas plásticas de água sanitária e
pinho sol, cujas substâncias possuem baixíssimo teor de álcool, o que implica em um mínimo
potencial explosivo. Nesse caso, fica evidente que a justiça ignorou direitos básicos de defesa
pelo fato de Rafael ser o típico inimigo moldado pelas mídias para instaurar uma política de
intolerância na sociedade, por ser o jovem negro, pobre e morador de rua. Em relação à
expansão do Direito Penal, Cornelius Prittwitz (2004) esclarece:
“É cediço que o direito penal não pode resolver os problemas da sociedade com a
criminalidade, ademais pode até intensificar os problemas que se submeteu a resolver,
muitas vezes de forma incorreta, e, quem paga o preço deste direito penal expansivo
e injusto, são os cidadãos que são empurrados a este sistema, os pobres, com pouca
formação, ou seja, por aqueles que já são excluídos.” (PRITTWITZ, 2004)
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Como bem observa Zaffaroni em entrevista concedida à Revista Consultor Jurídico6, é
função do Direito Penal conter o poder punitivo, sendo indispensável para a persistência do
Estado de Direito. Deve-se buscar a contenção, porque há uma tendência do Judiciário em
aplicar o Direito Penal do inimigo, que adotou o grupo dos delinquentes comuns para
estigmatizá-los. Dessa forma, é criada uma paranoia social e estimulada uma vingança que não
tem proporção com o que acontece na realidade da sociedade, principalmente pela influência
da mídia. Por isso, é dever dos juízes limitar a excessiva punição.
Cumpre salientar que uma punição excessiva não significa maior segurança social. O
Direito Penal, da forma que é exercido, não cumpre o seu papel de restaurar o indivíduo para
reintegrá-lo à sociedade, e a aplicação de penas tampouco resolve os problemas socioculturais
e históricos do Brasil. Nesse sentido, faz-se de extrema importância a expansão de políticas
públicas que promovam o respeito e a empatia, bem como busquem a reparação do dano a partir
do empoderamento dos envolvidos.
Sendo assim, é necessário estimular a Justiça Restaurativa, modelo de justiça negociada
que surgiu como um importante mecanismo de resolução de conflitos, centrado na cooperação,
que tem entre seus postulados o respeito e a valorização dos sujeitos, de modo a preferir a
reparação à imposição de uma pena.
5. PRINCÍPIOS PENAIS-CONSTITUCIONAIS E OS CRIMES DE PERIGO
ABSTRATO
5.1 O Princípio da Legalidade
Constituindo-se como basilar e efetiva limitação do poder punitivo estatal, o princípio
da legalidade é consagrado através da fórmula nullum crimen nulla poena sine lege. Desse
modo, nenhuma conduta pode ser considerada crime sem existência de lei prévia que o defina
como tal, e lhe aplique respectiva pena. Segue-se, portanto, o entendimento determinado pelo
artigo 5º, inciso XXXIX da CF/88, em favor do brocardo de segurança jurídica indispensável
ao Estado Democrático de Direito.
Na prática, o Princípio da Legalidade se desenvolve em uma faceta relacionada à
necessidade de inexistência de leis vagas e com o uso de conceitos jurídicos indeterminados ou
imprecisos. Como profetiza Claus Roxin (2003):
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“uma lei indeterminada e imprecisa e, por isso mesmo, pouco clara não pode proteger
o cidadão da arbitrariedade estatal, porque não implica uma autolimitação do ius
puniend estatal, ao qual se possa recorrer”. (ROXIN, 2003)

Nesse ínterim, percebe-se que os crimes de perigo, de maneira geral, muitas vezes
traduzem-se em tipos penais abertos, com normas penais em branco, fazendo uso de bens
jurídicos muito amplos e relativizados, bem como de conceitos jurídicos indeterminados,
descrevendo, assim, de maneira imprecisa o comportamento proibido. Para exemplificar, podese ter como parâmetro a Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), na qual o legislador se furtou de sua
função precípua de explicitar e precisar quais os produtos proibidos, deixando-se, desse modo,
um vácuo na legislação, que se torna apto a propiciar a perpetuação de arbitrariedades.
Dessa forma a descrição típica fica a cargo de complementação, seja por parte do
magistrado ou por parte da administração pública. Tal situação pode levar à indesejada
discricionariedade por parte dessas autoridades, tendo em vista que estas terão a possibilidade
de preencher a norma penal ao bel prazer da situação e de modo que melhor lhes convir.
5.2 O Princípio da Intervenção Mínima
Também conhecido como Princípio da Fragmentariedade, consiste em entender o
Direito Penal como a ultima ratio do sistema normativo, no sentido de que se outras formas de
sanção ou outros meios de controle social revelarem-se suficientes para a tutela do bem jurídico
em questão, a criminalização da conduta mostra-se inadequada. Fica evidenciado, assim, o
caráter subsidiário da intervenção penal, de modo que essa deva se configurar apenas em
situações tidas como extremas ou inatingíveis de maneira eficaz pelas outras formas de
sancionamento presentes no sistema jurídico.
Assim, o Direito Penal se destinaria a sancionar as ações mais graves, contra os bens
jurídicos tidos como os mais importantes para determinada sociedade. Faz-se, portanto,
segundo as palavras de Régis Prado (2008): “uma tutela seletiva do bem jurídico, limitada
àquela tipologia agressiva que se revela dotada de indiscutível relevância quanto a gravidade e
intensidade da ofensa.”
Partindo-se dessas premissas, percebe-se que a proliferação de tipos penais que visam
sancionar o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, violam frontalmente a noção de Direito
Penal como ultima ratio, uma vez que nem sequer trabalham com o dano ao bem jurídico, mas
apenas com o perigo desse dano ocorrer, ou seja, é uma hipótese, uma possibilidade de lesão.
E a medida que esses tipos de perigo se alastram, o Direito Penal se expande, tornando-se cada
vez mais hipertrofiado, abrangendo situações as quais, via de regra, não deveria abranger.
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Destarte, forçoso concluir que, não obstante a indicação constitucional de
predominância de um Direito Penal mínimo, o legislador pátrio vem tornando-o máximo,
intervindo da forma mais radical que o Estado pode intervir na vida do sujeito, ou seja, com o
braço penal que restringe a liberdade, para tutelar a simples ocorrência de perigos, e nem sequer
a produção de danos efetivos.
5.3 O Princípio da Lesividade
De acordo com a noção de ofensividade, para que uma conduta seja tipificada como
crime seria indispensável que houvesse o dano real e efetivo a um bem jurídico penalmente
tutelado. Dessa forma, o princípio em questão mostra-se de suma importância para a limitação
da intervenção estatal, tendo em vista que essa apenas se justificaria e legitimaria se houvesse
lesão a bem jurídico tido como relevante para a sociedade, de modo a receber tutela penal.
Alguns doutrinadores, como Cezar Roberto Bitencourt (2016), ainda são um pouco mais
flexíveis, e consideram que a lesividade envolve não apenas o dano ao bem jurídico, mas
também a sua colocação em perigo concreto. Ocorre, contudo, ser este um posicionamento
doutrinário muito atacado pelos penalistas, no sentido da total inconstitucionalidade dos crimes
de perigo abstrato, tendo em vista o fato de ser inadmissível, em um Estado Democrático de
Direito, a existência de infração penal sem que haja dano a bem jurídico, ou, ao menos, perigo
real e concreto de que esse dano aconteça.
Nesse ínterim, seria função do legislador, em matéria penal, que pretende e deve seguir
os ditames constitucionais, que se abstivesse de tipificar como crime ações incapazes de, no
mínimo em concreto, lesar algum bem jurídico.
Tendo em vista a noção de lesividade e sua função de limitação do ius puniendi estatal,
os tipos penais que atendessem a esse requisito seriam, portanto, legítimos, evidenciando
que o Direito Penal se presta a proteger bens realmente relevantes da pessoa e da comunidade,
e não servindo de fundo para incriminação de violações morais ou proposições ideológicas.
Questiona-se, via de consequência, a própria legitimidade dos crimes de perigo, vez que
desqualificam essa função, dotada de limites bem delineados, entregues ao ramo penal. Nas
palavras de Diego Romero:
“A definição jurídica de tal modalidade delitiva dependerá não da previsão de uma
conduta com probabilidade concreta de dano, isto é, de um resultado perigoso para a
vida social, mas da prática de um comportamento simplesmente contrário a uma lei
formal, em outras palavras, a simples realização de um ato proibido pelo legislador,
sem causar necessariamente dano ou sequer um perigo efetivo à ordem jurídica. Ou
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seja, pune-se ainda que não ocorra o dano efetivo do bem jurídico, ou, ao menos, sua
possibilidade concreta. Pune-se, pois, a oura violação normativa”. (ROMERO, 2004)

Perspicaz também é a crítica de Alice Bianchini:
“A existência concreta de perigo é, minimamente, o que se deve exigir da conduta
criminalizada. Além disto, somente bem jurídico de elevada dignidade penal pode ser
objeto de punição a tal título, sob pena de a criminalização da conduta representar um
ato atentatório à dignidade do agente que eventualmente venha a sofrer a imposição
de sanção por tê-la praticado”. (BIANCHINI, 2002)

Diante do exposto, clara a conclusão de que uma das maiores e mais ferrenhas críticas
aos crimes de perigo, diz respeito ao posicionamento quase que unânime da doutrina no sentido
da inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato em virtude da nítida violação do
Princípio da Lesividade.
5.4

O princípio da Presunção de Inocência
O princípio da presunção de inocência é um instituto previsto no artigo 5º, inciso LVII

da Constituição Federal de 1988. Refere-se a uma garantia processual atribuída ao acusado pela
prática de uma infração penal, oferecendo-lhe a prerrogativa de não ser considerado culpado
por um ato delituoso até que a sentença penal condenatória transite em julgado.
Tal princípio, entretanto, também é projetado no Direito Penal, de forma que impede
que um acusado seja responsabilizado com base apenas em presunções, limitando a punição
por presunções e atrelando-a apenas a fatos reais. É necessário, nesse sentido, trazer o
entendimento de Luiz Flávio Gomes:
“[...] a lei, em suma, não pode presumir fatos ou a culpabilidade. Não pode presumir,
em consequência, o perigo, como algo inerente à conduta. A presunção legal de
perigo, como sabemos, desobriga o acusador de demonstrar perigo concretamente. É
exatamente isso que conflita flagrantemente com a presunção de inocência, pois esta
impõe o dever ao acusador de comprovar legalmente a culpabilidade [...]. Comprovar
legalmente a culpabilidade significa demonstrar dentro do processo a existência de
um fato lesivo ou perigoso para um bem jurídico e, ao mesmo tempo, que ele é
atribuível ao seu agente.” (GOMES, 1999)

6. A SOCIEDADE DE RISCO
A sociedade contemporânea vive uma ampliação da sensação de risco. De acordo com
Bottini (2010), os perigos que afligem a sociedade atual não são maiores do que aqueles que
afetavam o cotidiano das gerações anteriores, porém a vivência destes riscos é mais presente.
A sociedade do risco tem origem no termo cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck
(1997) e, à luz do Direito Penal, pode ser caracterizada como a exacerbação da sensação de
insegurança e a majoração do sentimento de proximidade de riscos. Esses sentimentos são
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causados, sobretudo, em razão da intensa cobertura midiática sobre acidentes, catástrofes e
aumento da violência, a qual se dá em um contexto de crescimento dos meios de comunicação
de massa e da globalização.
Nesse sentido, cria-se o cenário ideal para o surgimento de discursos que clamem pela
antecipação da tutela e da punição penal, cujo argumento limita-se à questão da proteção da
sociedade frente aos inúmeros riscos aos quais todos estão sujeitos. Dessa forma, surgem as
políticas proibitivas e repressoras, contexto no qual abre-se espaço para a tipificação de
condutas, mesmo quando estas mostram-se carentes de potencial lesivo.
Nascem, assim, como consequência do clamor por mais segurança e mais justiça, os
crimes de perigo abstrato, os quais apresentam-se como uma resposta político-criminal do
legislador e da administração pública frente à nova sensação de riscos, a qual é operada de
forma utilitária e imediatista, sem, contudo, considerar os aspectos constitucionais dos
princípios aqui explicitados.
CONCLUSÃO
Consoante demonstrado, a inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato mostrase clara, tendo em vista a ofensa aos princípios expostos no presente trabalho. Sabe-se que é
antiga a discussão doutrinária acerca da possibilidade de existência ou não de crimes sem
resultado naturalístico. Entretanto, o atual Direito Penal positivado no ordenamento jurídico
brasileiro encontra-se distante do debate acadêmico, mormente da questão de violação da
Constituição Federal, a medida em que insiste em tipificar e criminalizar condutas nas quais
não é preciso haver lesão efetiva aos bens jurídicos tutelados, em uma manifesta consagração
da expansão do Direito Penal.
Nesta esteira, cumpre ressaltar o papel da jurisprudência para o debate, com destaque
para o Supremo Tribunal Federal (STF), o qual vem discutindo o tema dos crimes de perigo
abstrato há algum tempo. A despeito de ainda não haver posicionamento definido, existem em
nossa Corte Suprema algumas decisões importantes, as quais demonstram a necessidade de
constatação da periculosidade, em concreto, do comportamento nos crimes de perigo abstrato.
Nesse sentido, destaque-se a decisão da 1ª Turma do STF no Habeas Corpus 90.779/PR,
que afastou a tipicidade do comportamento de comerciantes flagrados tendo em depósito
produtos fabricados para o consumo sem registro no Ministério da Saúde. O Tribunal
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reconheceu, nesse caso, que o crime é de perigo abstrato "mas que é preciso a demonstração de
que o produto está realmente impróprio para consumo para que se caracterize o crime".
Em outras palavras, restou reconhecida a necessidade de se exigir, no caso concreto, que
haja uma real potencialidade lesiva para que a conduta possa ser tida como crime de perigo
abstrato, exatamente como buscou-se defender no presente trabalho. Discussão semelhante se
deu nos casos da criminalização da arma desmuniciada (RHC 89.889) e do porte de munição
(HC 90.075), os quais tiveram como tema de fundo a legitimidade da punição de
comportamentos inócuos, sem capacidade de afetar bens jurídicos, nem mesmo em potencial.
Percebe-se, portanto, a atual proliferação de normas incriminadoras dotadas de
previsões genéricas, as quais criam tipos penais abertos e normas penais em branco, bem como
criminalizam condutas sem qualquer potencialidade lesiva, o que acaba por autorizar ao
magistrado uma excessiva e perigosa amplitude decisória, de modo a ameaçar o sistema de
garantias fundamentais.
A desnecessidade da prova do dano deve ser operada com cautela, conforme ensina
Bottini (2010), devendo ser demonstrada a capacidade abstrata de afetação aos bens jurídicos
penalmente tutelados, a fim de que o princípio da lesividade não seja mitigado. A renúncia da
prova da lesão e do nexo de causalidade mostra-se legítima, desde que a materialidade do crime
de perigo abstrato imponha a demonstração da ocorrência do comportamento vedado, e também
a comprovação de que este comportamento era potencialmente perigoso, apto a lesar o bem
jurídico.
Por fim, no presente artigo buscou-se expor que a interpretação extensiva e a excessiva
criminalização de condutas, moldadas em crimes de perigo abstrato, sem observância da efetiva
potencialidade lesiva do comportamento combatido, acarreta condenações por comportamentos
inofensivos, bem como conduz à aplicação de um Direito Penal autoritário, o qual é
inadmissível à luz de um Estado Democrático de Direito, cujas normas devem levar em conta
a supremacia formal e material da Constituição.
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DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
CONCEDIDAS COM FULCRO NA LEI 11.340/2006 E O CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA
Ivianny Luíza Gonçalves Crescêncio1
Larissa Chehuen2

Resumo: A violência doméstica e familiar perpetrada em face da mulher passou a receber tratamento
diverso com o advento da promulgação da Lei 11.340/2006. Conhecida vulgarmente por Lei Maria da
Penha o referido diploma normativo trouxe inúmeras inovações com objetivo de efetivar direitos
fundamentais previstos constitucionalmente às mulheres. Direitos estes violados e inobservados nas
situações que a lei visa tutelar. Neste cenário se faz necessária uma análise crítica acerca da efetividade
das medidas protetivas de urgência deferidas com fulcro na Lei Maria da Penha e os mecanismos
oferecidos pelo ordenamento jurídico como um todo que tenham por objetivo funcionar como meios de
coerção ao cumprimento das determinações contidas na decisão judicial que defere as medidas
protetivas. Busca-se, no presente trabalho efetuar esta análise pautando-se nos princípios que regem o
Direito Penal e são adotados pelo Código Penal Brasileiro de modo a verificar a tipicidade do
descumprimento destas para caracterização do crime de desobediência previsto no artigo 330 do citado
diploma legal.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha, Crime de Desobediência (art. 330 CP), Descumprimento de
Medidas Protetivas.
Abstract: Domestic and family violence perpetrated in the face of women received different treatment
with the advent of the enactment of Law 11.340 / 2006. Commonly known as Maria da Penha Law, this
normative legislation brought innumerable innovations with the objective of effecting fundamental
rights constitutionally foreseen to the women. These rights are violated and unobserved in situations
that the law aims to protect. In this scenario, a critical analysis about the effectiveness of the emergency
protective measures, granted with fulcrum in the Maria da Penha Law, and the mechanisms offered by
the legal system as a whole whose purpose is to act as a means of coercion to comply with the
determinations contained in the decision protection measures is needed. In the present work, this analysis
is based on the principles that govern the Criminal Law and are adopted by the Brazilian Penal Code in
order to verify the typicity of the non-compliance of these to characterize the crime of disobedience
foreseen in Article 330 of the aforementioned legal statute.
Keywords: Maria da Penha Law, Crime of Disobedience (article 330 CP), Non-compliance with
Protective Measures.

INTRODUÇÃO
O contexto brasileiro da violência que tem por vítima a mulher em decorrência de sua
especial condição como tal é crítico e demonstra a ampla disseminação de práticas abusivas e
violentas em face das mulheres independentemente de classe social, escolaridade, cor da pele,
idade conforme é observável em diversos estudos que dedicam-se a mapear e diagnosticar os
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problemas atrelados a estas situações. Mister se faz uma análise histórica e também sociológica
para que se compreenda de maneira mais efetiva como se delineia a violência doméstica e
familiar em face das mulheres, de modo a encontrar meios eficazes de, principalmente,
prevenção e conscientização acerca desta temática que é latente e de ampla discussão na
sociedade brasileira.
A Lei 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, emerge como
um mecanismo especial de tutela da mulher em situação de violência doméstica e familiar, seja
esta violência praticada por seu cônjuge, companheiro, atual ou não, filho e, até mesmo, irmão.
Necessário se faz para caracterização do substrato fático de incidência desta lei a existência de
vínculo afetivo entre vítima e agressor, abarcando, assim, situações como namoros e
relacionamentos não dotados da estabilidade característica dos anteriormente referidos,
consoante se extrai do Art. 4º do citado diploma legal.
Mesmo com o advento da Lei Maria da Penha há uma escalada nos números que dizem
respeito às situações encerradas nos termos dos dispositivos que compõem este especial meio
de proteção à mulher. Segundo o Conselho Nacional de Justiça o Brasil ainda ocupa o 7º lugar
no mundo em número de feminicídios e, grande parte destes casos iniciaram-se com agressões
no ambiente doméstico que não combatidos tornaram-se práticas reiterados culminando em
graves tragédias.
Em decorrência disto instala-se, tanto na doutrina quanto na jurisprudência pátrias, uma
acirrada discussão acerca da efetividade da aplicação das Medidas Protetivas de Urgência e dos
mecanismos processuais penais e administrativos adotados com as inovações trazidas pela Lei
Maria da Penha como meio de proteção da mulher, assim como se, devido ao descumprimento
destas determinações judiciais, resta caracterizado o crime de Desobediência à Ordem Judicial
previsto no Art. 359 do Código Penal Brasileiro ou o de Desobediência, pura e simples, nos
moldes do Art. 330 do mesmo diploma legal.
Dados do CNJ apontam para números recordes de concessões de Medidas Protetivas de
mude Urgências nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, assim, efetua-se, a seguir,
uma análise dos princípios norteadores do Direito Penal adotados pelo ordenamento jurídico
pátrio nas situações supracitadas e também do posicionamento dos tribunais dos estados
destacados acerca do tema.
1.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVA E PUNIÇÃO
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Nos Art. 22 a 24 da Lei Maria da Penha elencam-se as medidas que podem ser aplicadas
pelo magistrado quando constatada situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
fazendo menção direta a mecanismos de suspensão de direitos, a determinação do pagamento
de multa assim como de aplicação de prisão preventiva, não como punições, mas com caráter
preventivo-coercitivo de modo a garantir a efetividade da proteção que a referida lei visa trazer
às mulheres que sofrem violência no ambiente familiar. Entretanto deve-se destacar que o Art.
17 da lei veda expressamente a aplicação isolada de sanções pecuniárias em casos de violência,
in verbis:
“Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a
substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa.”

Nestes pontos destacados observando os princípios norteadores do Direito Penal
adotados no ordenamento brasileiro, a saber do braço penal como elemento último a ser
invocado na tutela de um direito assim como todos os postulados garantistas é válido ater-se ao
que diz o Promotor de Justiça do Estado da Bahia, Pablo Antônio Cordeiro de Almeida.
“[...] a previsão de multa, citada pelo STJ, é uma norma processual, e não de natureza
penal propriamente dita. Portanto, seria perfeitamente possível a coexistência entre
uma “sanção” processual penal (uma astreintes penal) e a tipificação da conduta como
crime, levando-se em consideração o princípio da independência das instâncias,
mesmo porque o art. 22 da Lei Maria da Penha faz menção expressa ao art. 461 do
Código de Processo Civil. Ou seja, a multa acima citada é uma astreintes tipicamente
processual e não penal.” (ALMEIDA, 2014)

A interpretação trazida pelo notável Jayme Weingartner Neto, desembargador do
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul esclarece pontos que apresentam-se obscuros na
interpretação, principalmente, da previsão de prisão cautelar no âmbito da Lei Maria da Penha,
a saber:
“Insisto, a progressividade das medidas protetivas, embora razoável postulado, não
deflui da técnica redacional do art. 22 da Lei nº 11.340/06. A “evolução até a prisão
cautelar” submete-se não à lógica do descumprimento em si, mas aos requisitos
cautelares do processo penal (arts. 311 e 312 do CPP), filtro extremamente rigoroso
que deixa escorrer uma série de descumprimentos. Neste contexto, o direito penal,
como ultima ratio, é chamado, a posteriori, para consubstanciar eficácia ao comando
constitucional do § 8º do art. 226, pena de atuação deficiente do Estado. Ademais, o
§ 1º do art. 22 em comento, na leitura que faço, expressamente permite a
cumulatividade sancionatória, pois as medidas elencadas “não impedem a aplicação
de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as
circunstâncias o exigirem”. (NETO, 2014)

A discussão acerca da tipicidade ou não do descumprimento das medidas protetivas de
urgência para o crime de desobediência gira em torno, principalmente, dos aspectos processuais
penais e das medidas cabíveis, nos termos da Lei Maria da Penha e dos Códigos de Processo
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Penal e Civil quanto à cominação de sanção ou não e o caráter subsidiário citado preceito
incriminador. Passamos a seguir à análise do posicionamento e argumento trazidos pelos
tribunais dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
3.

POSIÇÃO DE ALGUNS TRIBUNAIS E SEUS ARGUMENTOS

3.1

Tribunal de Justiça de Minas Gerais
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais advoga, majoritariamente, pela atipicidade do

descumprimento de medidas protetivas de urgência pautando-se, principalmente pelo
argumento desenvolvido por Cezar Roberto Bitencourt a seguir transcrito, que segundo o autor
orienta-se pelo princípio da intervenção mínima.
Quanto a lei extrapenal comina sanção civil ou administrativa, e não prevê cumulação
com o art. 330 do CP, inexiste crime de desobediência. Sempre que houver cominação
específica para o eventual descumprimento de decisão judicial de determinada sanção, doutrina
e jurisprudência têm entendido, com acerto, que se trata de conduta atípica, pois o ordenamento
jurídico procura solucionar o eventual descumprimento de tal decisão no âmbito do próprio
direito privado. Na verdade, a sanção administrativo-judicial afasta a natureza criminal de
eventual descumprimento da ordem judicial. Com efeito, se pela desobediência for cominada,
em lei específica, penalidade civil ou administrativa, não se pode falar em crime, a menos que
tal norma ressalve expressamente a aplicação do art. 330 do CP. Essa interpretação é adequada
ao princípio da intervenção mínima do direito penal, sempre invocado como ultima ratio.
Solução idêntica ocorre com as decisões judiciais que cominem suas próprias sanções no âmbito
do direito privado, como sói acontecer nas antecipações de tutela, liminares ou ações civis
públicas, com apenas uma diferença: o Judiciário, ao cominar sanções civis ou administrativas,
nesses casos, não pode ressalvar a aplicação cumulativa da pena correspondente ao crime de
desobediência, por faltar-lhe legitimidade legislativa (BITENCOURT, 2013).
Seguindo o que leciona Bitencourt destacam-se algumas decisões que compõem a
jurisprudência das turmas que endossam a tese da atipicidade.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
TESTEMUNHOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO
359 DO CÓDIGO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
ATIPICIDADE. POSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO

329

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
PREVENTIVA. - Havendo prova cabal da autoria e materialidade do delito de ameaça
descrito na denúncia, consubstanciada na palavra da vítima, em consonância com
testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório, resulta inviável a súplica
absolutória. - Havendo previsão legal quanto às consequências jurídicas pelo
descumprimento da ordem judicial, no caso, prisão preventiva, a conduta do acusado
de descumprir a medida protetiva é atípica. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça.

Este é o entendimento majoritário do TJMG, entretanto, há na 6ª Câmara do referido
tribunal interpretação em sentido diverso, coexistindo julgados em ambos os sentidos conforme
encabeça o desembargador Rubens Gabriel Soares que advoga pela impossibilidade de as
sanções administrativas ou processuais afastarem a aplicação do Art. 330 do Código Penal.
Como observável nos julgados abaixo. Pela atipicidade da conduta na 6ª Câmara do TJMG o
entendimento do desembargador Jaubert Carneiro Jaques.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE DESOBEDIÊNCIA - ART. 330
DO CÓDIGO PENAL - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E
CONTUNDENTE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. - Pratica o delito tipificado no art. 330 do Código
Penal o agente que, tendo ciência inequívoca da ordem judicial de afastamento da
vítima (medida protetiva de urgência nº 0043.13.001446-7), descumpre tal ordem de
maneira voluntária e consciente. - Resta inaplicável o princípio da insignificância para
o fato sub judice já que se trata de crime formal, ou seja, delito que não exige resultado
naturalístico, consistente na ocorrência de algum prejuízo efetivo para a
Administração por conta do não cumprimento da ordem. V.V. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA POR DESCUMPRIENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DAS
QUAIS TINHA CIÊNCIA O AGENTE - NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO
ART. 330 DO CP - DESRESPEITO PUNIDO COM MEDIDAS PREVISTAS NA
REFERIDA LEI. - O descumprimento de medidas protetivas pelo agente desafia a
aplicação de punições previstas na própria Lei Maria da Penha, não tipificando a
conduta no art. 330 do CP. (Apelação Crime nº 1.0043.13.003087-7/001, 6ª Câmara
Criminal, Tribunal de Justiça de MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em
03/11/2015.)

Pela tipicidade também na 6ª Câmara no TJMG.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DESOBEDIÊNCIA - ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - FATO
TÍPICO - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada
a desobediência à ordem judicial, qual seja, descumprimento de medidas protetivas
em desfavor do réu, configurado o delito de desobediência, sendo certo que o simples
fato de haver previsão de aplicação de outras sanções de cunho administrativo ou civil
não tem o condão de afastar a aplicação do art. 330 do Código Penal, tratando-se, pois,
de fato típico. (Apelação Crime nº 1.0210.13.000980-1/001, 6ª Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça de MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Julgado em 20/10/2015.)

3.2 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
O Tribunal de Justiça do estado do Rio Grande do Sul, apesar de apresentar orientação
jurisprudencial pela atipicidade do descumprimento de medidas protetivas concedidas com
fulcro nos Art. 22 a 24 da Lei Maria da Penha para o crime de desobediência previsto no Art.
330
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330 do Código Penal, tem instalado entre suas câmaras uma controvérsia em torno da temática,
existindo decisões em sentidos diversos. Principalmente no que tange à caracterização do
referido crime quando da cominação de sanções extrapenais ou não nos diversos tipos penais
em que se realiza o mesmo raciocínio lógico-jurídico.
APELAÇÃO-CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA PROTETIVA. DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. ATIPICIDADE.
DENÚNCIA REJEITADA. O descumprimento de medidas protetivas não caracteriza
o delito de desobediência, pois a própria Lei Maria da Penha prevê sanção específica
quando tal ocorrer. Apelo improvido. Unânime. (Apelação Crime nº 70050602887,
Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Aristides Pedroso de
Albuquerque Neto, Julgado em 04/10/2012).

Weingartner, efetua um levantamento acerca da matéria dentro do Tribunal de Justiça
do Rio Grande do Sul, anotando o seguinte:
Todavia, a matéria não se encontra pacificada ainda, o que se pode verificar das
decisões em sentido contrário, que admitem o crime de desobediência na hipótese em
comento. Também por amostragem, Apelação Crime nº 70044879112, Quarta
Câmara Criminal, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira, j. em 13/10/2011; Apelação
Crime nº 70031074883, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro
de Oliveira, j. em 09/9/2009; Embargos Infringentes nº 70037922218, Segundo Grupo
Criminal, Rel. Marcelo Bandeira Pereira, j. em 10/9/2010. Mais recentemente,
Apelação Crime nº 70050937861, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jayme
Weingartner Neto, j. em 22/11/2012. Quanto ao último aresto, de minha relatoria,
pendem Embargos Infringentes nº 70053236998, Rel. Des. Gaspar Marques Batista.
Aliás, a última decisão de que tenho notícia (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
70053114211, Primeiro Grupo Criminal, j. em 05/4/2013) apenas confirma a
controvérsia, acolhidos os embargos por maioria mínima – para reafirmar que o
descumprimento de medida protetiva possui cláusula resolutiva própria (prisão
preventiva do infrator), pelo que não há desobediência –, vencidos os Des. Canosa,
Lizete e Finger, redator para o acórdão o Des. Manuel José Martinez Lucas. (NETO,
2014)

3.4 Supremo Tribunal Federal
A Corte Constitucional Brasileira não tem se eximido de decidir sobre o tema em tela,
deixando claro sua orientação pela atipicidade da conduta em análise para os crimes de
desobediência, seja à ordem de funcionário público ou judicial. Em recente decisão do Ministro
Celso de Mello em sede do Recurso Extraordinário número 1003917 / RS traz, de forma clara
e concisa, tal entendimento explicitado no grifo abaixo:

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o descumprimento de
medida protetiva, deferida com base na Lei de Violência Doméstica, não configura o
crime de desobediência à ordem judicial, tipificado no art. 359 do CP e isso porque, a
Lei Maria da Penha, ‘lex specialis’, prevê uma diversidade de cominações para o
inadimplemento das medidas protetivas, aí incluída a custódia cautelar do agressor
(art. 313, III, do CPP). Desse modo, a diversidade de cominações para o
inadimplemento das medidas de proteção previstas na Lei Maria da Penha, são
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suficientes para a proteção da mulher, não reclamando a intervenção penal com o tipo
penal da desobediência (art. 330 do CP), ou da desobediência à ordem judicial (art.
359 do CP). No julgamento do RHC 41.970/MG, a Ministra Laurita afirmou que em
resumo, ocorreu o descumprimento de uma medida protetiva decretada com fulcro no
art. 22 da Lei nº 11.340/2006, não se pode dizer que ocorreu crime de desobediência,
por existirem as sanções específicas impostas pela própria legislação e pelo Código
de Processo Penal, como a requisição de força policial, a multa e a até a possibilidade
de se decretar a prisão preventiva, sem que a norma tenha ressalvado a possibilidade
de cumulação. (Recurso Extraordinário nº 1003917/RS, Supremo Tribunal Federal,
Relator: Celso de Mello, Julgado em 21/10/2016)

Neste sentido tem sido as decisões do Supremo Tribunal Federal que ratifica
entendimento aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça apesar de existirem enunciados que
determinam interpretação diversa conforme apresentaremos mais à frente.
3.5 Entendimento de outros órgãos jurisdicionais
Os enunciados que formulados, majoritariamente, por operadores do direito ligados à
Lei 11.340/2006, pelo contato mais próximo com as situações de violência que a Lei Maria da
Penha tutela observam de maneira mais atenta a necessidade de desencorajamento do agressor
a descumprir as determinações judiciais constantes das medidas protetivas de urgência e não
do encarceramento destes, o que, por vezes, não é o desejo da vítima. Órgãos de classe do
Ministério Público e de Magistrados manifestam-se pela tipicidade para o crime de
desobediência destacando o papel preventivo que atribuem à previsão legal de crimes.
O Fórum Nacional de Juízes de Violência Doméstica editou o seguinte enunciado de
orientação sobre a discussão trazida à baila reunião anualmente realizada.
ENUNCIADO 27 – O descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas
na Lei n. 11.340/2006 configura prática do crime de desobediência previsto no artigo
330 do Código Penal, a ser apurado independentemente da prisão preventiva
decretada.

Assim o crime de desobediência é considerado autônomo em relação à prática do da
violência doméstica, seguindo de forma independente do processo crime que apura as condutas
abusivas em si atendo-se de forma específica ao descumprimento das determinações judiciais,
sem observar o que a elas deu origem, o que não é requisito para configuração do tipo penal
previsto no Art. 330 do CP.
Corroborando para este viés tem-se o posicionamento defendido pela Comissão
Permanente de Promotores da Violência Doméstica do Brasil apontando para autonomia do
tipo em estudo, todavia atribuindo a competência para sua apuração aos Juízos Especializados
de Violência Doméstica e não à justiça criminal comum.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como apresentado ao longo do presente artigo as medidas protetivas de urgência tem
deixado a desejar no alcance dos fins para os quais foram criadas, a saber, a especial tutela da
mulher que encontra-se em situação de violência doméstica e familiar, seja ela de qualquer tipo,
física, moral, psicológica, sexual ou patrimonial.
Os agressores tem, de forma recorrente, insistindo na inobservância das ordens judiciais
que determinam dentre diversas outras ações o afastamento do lar e a manutenção de distância
mínima vítima, o que, por si só, já violenta novamente a mulher que já encontra-se com
manifesta vulnerabilidade. Assim é necessário buscar meios que garantam à esta mulher a paz
que vem buscar quando acionam o judiciário quando estão sofrendo com a violência que lhe é
perpetrada.
Entendemos que, apesar do clamor social pela punição dos agressores, observar como
se dá o descumprimento de medidas protetivas de urgência concedidas com base na Lei
11.340/2006 é de suma importância para caracterização do crime previsto no Art. 330 da
codificação penal pátria. Deste modo é necessário atentar-se às peculiaridades do caso concreto
assim como buscar outros meios alternativos e mais eficazes para garantir a proteção da mulher
em que sofre violência doméstica e familiar. Tem-se que por vezes os procedimentos adotados
ocasionam a revitimização e aumentam o sofrimento que deveria ser evitado com o advento da
Lei Maria da Penha, devido à morosidade e falta de tato do sistema judiciário nacional para
tratar de questões que envolvem outros problemas para além da mera subsunção legal, a saber,
decidirá sobre os rumos que a sociedade tem traçado principalmente no que concerne à busca
da mulher por respeito, igualdade e liberdade. Cordeiro de Almeida faz acertada reflexão sobre
essa discussão:
Assim, por mais que a Lei Maria da Penha diga expressamente que não se aplica a Lei
9.099/95 aos casos àquela submetidos, muitos ainda insistem em oferecer transação
penal. Começa a crescer também corrente que defende a aplicação da suspensão
condicional do processo a esses casos. Muitos ainda insistem em designar a audiência
prevista no art. 16 da Lei Maria da Penha como se esta fosse de ocorrência obrigatória,
independentemente de a mulher ter manifestado ou não desejo de se retratar, até
mesmo em casos de lesões corporais leves. Tudo isso, aparentemente, no intuito de se
reduzir o número de demandas em curso no Judiciário, já que antes tínhamos a
extinção de 90% dos casos e agora temos esses processos “abarrotando” ainda mais a
Justiça. Não bastassem todos sofrimentos e humilhações impingidos às mulheres no
Brasil, toda a discriminação a elas direcionada, agora as mulheres terão que carregar
também, sobre os seus ombros, a pecha de levarem à falência a Justiça Penal
brasileira. Não nos parece justo. Essa culpa não poderá recair sobre as mulheres
vítimas. Elas merecem proteção e não vitimização secundária e violência
institucional. (ALMEIDA, 2014)
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Por fim não busca-se no presente estudo defender ou refutar os entendimentos
existentes, muito menos esgotar a temática que ainda terá desdobramentos que não são passiveis
de serem previstos. Somente o desenrolar histórico e social será capaz de determinar os rumos
que as determinações contidas na Lei Maria da Penha tomarão. Certo e sabido é que deve-se
buscar novos meios de garantir a efetividade das medidas protetivas de urgências e por
conseguinte a segurança necessária para o pleno desenvolvimento da mulher na sociedade
brasileira que é, historicamente, opressora do sexo feminino.
Alguns membros do Ministério Público tem defendido a aplicação do instituto da
Suspensão Condicional do Processo previsto nos procedimentos do Juizado Especial Criminal
disciplinados na Lei 9.099/1995 como mecanismo para manter o agressor sob controle por certo
período de tempo e assim conseguir efetuar a tutela da vítima. É alternativa interessante que
merece ser debatida mesmo com a vedação de encaminhamento de casos de violência doméstica
ao referido juízo.
Entende-se que para além das sanções penais, civis ou administrativas mister se faz
estabelecimento de redes de enfretamento a esse problema de segurança pública que tem se
mostrado a violência doméstica, a união de forças dos mais diversos órgãos e instituições para
fortalecer, não em um movimento expansionista penal, mas de educação e prevenção acerca do
papel da mulher e de sua não submissão às vontades masculinas, cerne de todos os problemas
aqui levantados.
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OS ATUAIS RETROCESSOS E (POSSÍVEIS) AVANÇOS
CORRELATOS AO 'NÚCLEO ESSENCIAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO
PENAL': UMA ANÁLISE SOB A ÉGIDE DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO SISTEMA PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO
DE PENAS NO BRASIL
Guilherme Lima e Silva
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Resumo: O artigo versa acerca dos atuais retrocessos e possíveis avanços correlatos ao “núcleo essencial
da individualização penal” no tocante ao sistema progressivo de cumprimento de penas no Brasil. Nesse
sentido, o artigo desenvolve-se em quatro partes a fim de explorar satisfatoriamente a temática. Na
primeira parte, examina-se os direitos fundamentos em sentido amplo e a Constituição da República
Federativa do Brasil (CRFB) de 1988, demonstrando os avanços consagrados em seu texto. Na segunda,
analisa-se, doutrina e jurisprudencialmente, o princípio da individualização da pena e seu núcleo
essencial, delimitando-o. Na terceira parte, trata-se do sistema progressivo de cumprimento de penas,
atestando sua ligação direta com o núcleo essencial do princípio da individualização da pena. Busca-se,
ainda neste ponto, apresentar algumas das tentativas de suprir esse sistema progressivo e,
consequentemente, direitos fundamentais, como é o caso do Projeto de Lei (PL) 8504/17. Em seguida,
examina-se possíveis avanços relativos ao sistema progressivo como é o caso da Súmula 56 do STF. Por
fim, na última parte, faz-se um apanhado geral da conjuntura, elencando tendências e novos desafios
relativos a descabida expansão penal no Brasil.
Palavras-chave: Individualização da Pena; Núcleo Essencial; Direitos Fundamentais.

INTRODUÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988 positivou uma série
de valores culturalmente entendidos como principais, os chamados direitos fundamentais.
Trata-se da primeira Carta Magna brasileira a iniciar com capítulos referentes aos direitos e
garantias e não com matéria relacionada à organização do Estado ou ao exercício dos poderes.
Reflete o consenso democrático “pós ditadura”, resgatando o Estado Democrático de
Direito, a separação de poderes e a federação, e simboliza o marco jurídico da transição
democrática e da institucionalização dos direitos humanos no país.
No tocante aos direitos fundamentais em sentido amplo, a CRFB/1988 estabeleceu um
vasto rol no artigo 5º. Tal rol, porém, é meramente exemplificativo uma vez que o § 2º do
mesmo artigo prevê que os direitos e garantias dispostos na CRFB/1988 não excluem outros.
Essa postura do legislador constituinte está em consonância com a evolução histórica dos
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direitos fundamentais. Isso porque, de acordo às necessidades específicas de cada época, existe
uma tendência de o catálogo de direitos fundamentais aumentar. A disposição do § 2º, dessa
forma, faz com que não se tenha que emendar a constituição toda vez que surgir um novo
direito.
Ademais, tal previsão está de acordo também com os fundamentos da República
Federativa do Brasil, consagrados no artigo 1º da CRFB/1988, em especial, a dignidade humana
- inciso III. Barroso entende que essa deve ser compreendida como um princípio jurídico de
estatura constitucional, expressando-se através de três aspectos essenciais: valor intrínseco da
pessoa humana (elemento ontológico), autonomia da vontade (elemento ético) e valor
comunitário (elemento social). Trata-se, assim, de um princípio norteador de todo o
ordenamento jurídico em que se limita e delimita o tratamento dado aos indivíduos e ao direito
como um todo.
No que diz respeito à efetividade dos direitos fundamentais, estes devem ser vistos não
como meras normas programáticas, mas, sim, como normas jurídicas que devem ser cumpridas.
Nesse sentido, Alexy expõe que as normas podem ter a forma de regras ou princípios, sendo as
primeiras mandamentos definitivos e os últimos mandamentos de otimização. No caso de
normas de direitos fundamentais, há a estrutura de princípios. Assim, elas devem ser satisfeitas
em maior ou menor medida a depender da situação, mas devem sempre ser observadas. Tal fato
implica, por exemplo, na questão de que o princípio da individualização penal, direito
fundamental constitucionalmente previsto, seja executado sob consequência de, ao negligenciálo, assentar-se em inconstitucionalidade.
Nesse contexto, em que os direitos fundamentais passam a ser considerados normas a
serem cumpridas efetivamente e a dignidade humana um princípio norteador, é que pretendese analisar o princípio da individualização penal. Portanto, neste momento, analisar-se-á,
doutrina e jurisprudencialmente, o princípio da individualização da pena e seu núcleo essencial,
delimitando-o. Essa delimitação é importante tendo em vista a estrutura da norma que permite
satisfação em maior ou menor grau.

1. O PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E SEU NÚCLEO ESSENCIAL
Após explorar e desenvolver alguns dos conceitos pertinentes à compreensão dos
Direitos Fundamentais em sentido amplo, indispensáveis ao tema aqui proposto, passa-se a
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analisar o primeiro aspecto próprio da doutrina penalista: a individualização da pena,
compreendida como um dos princípios basilares do Direito Penal pela doutrina.
Tal princípio é, segundo BITENCOURT (2017), um dos fundamentais desdobramentos
dos ideais iluministas que datam o século XVIII, corroborando à efetivação do princípio de
humanidade e à mínima interferência estatal na vida do indivíduo, inclusive quando este deve
ser punido. Atualmente, no ordenamento brasileiro, está consagrado no artigo 5º, inciso XLVI,
CRFB/1988, e garante que as sanções legais, bem como seus correlatos processos de
(res)socialização1, não sejam colocados em equivalência ainda que os infratores tenham
praticado crimes análogos. Em outras palavras, impõe que cada situação seja tratada de acordo
com suas particularidades.
É, assim, uma forma de impedir o que muitos discursos punitivistas contemporâneos
buscam, isto é, encaminhar todos os indivíduos autores de práticas delituosas para a “vala
comum” do sistema prisional, sem qualquer tipo de distinção. Ressalta-se que outros princípios
também têm o condão de evitar a punição desmedida e infundada. É o caso, por exemplo, do
princípio da proporcionalidade disposto no artigo 15 da Declaração dos Direitos do Homem: “a
lei só deve cominar penas estritamente necessárias e proporcionais ao delito”.
No que se refere à aplicação do princípio da individualização da pena, doutrina
majoritária tem entendido que três aspectos devem ser analisados, a saber, a “cominação”, a
“aplicação” e a “execução”. A cominação corresponde a etapa de consolidação normativa, com
o protagonismo do legislador enquanto responsável por elaborar leis e tipificar os mais diversos
crimes, realizando, inclusive, juízos relativos a gravidade de cada conduta, bem como
explicitando a importância da tutela de um bem jurídico. A aplicação, em seu turno, é definida
por DOTTI (2001) como a adequação da aplicação da pena à situação fática. E, por último, a
execução é estabelecida enquanto o processo de recuperação do condenado, até que esteja apto
a retomada de sua liberdade.
Contudo, conforme leciona Mirabete (2016), em um Estado Democrático de Direito, a
mera observância formal dessas três etapas da individualização penal não é suficiente para

A utilização do termo “(res)socialização” objetiva atentar para a inexistência de condições sociais favoráveis na
conjuntura dos estratos estigmatizados. Portanto, seria inadequado tratar acerca de um processo de
“ressocialização”, tal como é largamente propagado por determinados penalistas, uma vez que grande parte da
população carcerária jamais fora tutelada pelo Estado e nunca exerceu a cidadania em conformidade às disposições
constitucionais.
1
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garantir sua plena eficácia fática, visto ser necessário também cumprimento de origem material,
conforme se depreende do trecho a seguir:
“A individualização, portanto, deve aflorar técnica e científica, nunca improvisada,
iniciando-se com a indispensável classificação dos condenados a fim de serem
destinados aos programas de execução mais adequados, conforme as condições
pessoais de cada um”. (MIRABETE, 2012)

Salienta-se que esse cumprimento de cunho material é importante pois,
independentemente da prática de mesma conduta, cada indivíduo possui um histórico pessoal e
características próprias específicas, devendo receber apenas a resposta punitiva que lhe seja
mínima e justa, tendo como base também a circunstância e a pluralidade de elementos que
constituem o substrato do crime tipificado.
O próprio CPB (Código Penal Brasileiro), em seu artigo 59, dispõe acerca dessa análise
material a ser realizada. O dispositivo estabelece, explicitamente, que, quando da fixação da
pena, o juiz deve se atentar para as denominadas “circunstâncias judiciais”, como, por exemplo,
a culpabilidade, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e
consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. O detalhamento desse rol de
elementos tem o intuito de positivar a pretensão do legislador em individualizar a pena de
maneira mais minuciosa possível, consagrando infra constitucionalmente o disposto no artigo
5º, inciso XLVI, da CRFB/1988.

Ressalta-se, entretanto, que tal disposição do CPB tem sido alvo de discussões,
principalmente no que se refere à constitucionalidade da primeira circunstância citada para o
aumento da pena-base – a culpabilidade. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) se
manifestou e, em julgamento do Habeas Corpus (HC) 105.674, o Ministro Relator Marco
Aurélio entendeu que “a ponderação acerca das circunstâncias judiciais do crime atende ao
princípio

da

proporcionalidade,

apresentando-se

como

verdadeira

limitação

da

discricionariedade judicial, na tarefa individualizadora da pena-base”. Em sua ementa, dispõe:
“CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CULPABILIDADE – ARTIGO 59 DO
CÓDIGO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE. A tomada da
culpabilidade como circunstância judicial atende ao critério constitucional da
individualização da pena, chegando à definição da maior ou menor participação do
agente. HABEAS CORPUS – DOSIMETRIA DA PENA – JUSTIÇA VERSUS
ILEGALIDADE. De regra, a pena é fixada sob o ângulo do justo ou do injusto, não
cabendo generalizar o instituto da ilegalidade. Surgindo das premissas da decisão
proferida o atendimento ao princípio da razoabilidade, considerada a espécie
proporcionalidade, há a improcedência da impetração.”
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Percebe-se, dessa forma, que, em consonância com o previsto na CRFB/1988, doutrina
majoritária e a Corte Suprema entendem que a disposição do artigo 59 devem ser observadas,
uma vez que positiva uma garantia fundamental constitucional, bem como faz com que o
princípio da individualização da pena tenha núcleo essencial, a saber. Este último deve ser
entendido como o conteúdo mínimo cuja restrição encontra-se fora do alcance do legislador ou
do próprio intérprete em eventual juízo de ponderação.
Nesse tocante, Bitencourt (2017) traz à baila a possibilidade do legislador regular as
fases de individualização da pena, realizando ajustes pontuais e necessários à melhoria de seu
funcionamento. Contudo, ressalta o referido autor que não há qualquer hipótese de suprimir tal
garantia em uma ou mais etapas, sob risco de violações graves a um direito fundamental.
Todavia, mesmo diante de disposições constitucionais e infraconstitucionais, bem como
de jurisprudência do STF acerca do tema, observa-se que o princípio da invidualização da pena
é alvo constante de mitigações e até mesmo de completas violações, inclusive de seu núcleo
essencial, conforme se demonstrará a seguir.
2.

O

SISTEMA

PROGRESSIVO

DE

CUMPRIMENTO

DE

PENAS

E

A

CONSAGRAÇÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA
O ordenamento brasileiro consagrou sistema progressivo de cumprimento de penas, que
é, em linhas gerais, o aparato responsável pela tendente diminuição da intensidade da pena
imposta ao condenado conforme o lapso temporal passado em cada regime, do regime fechado,
de maior rigor e restrição, passando pelo semi-aberto, até o regime aberto, última etapa do
cumprimento de pena restritiva de liberdade. Trata-se de uma forma de adequar a penalização
imposta ao condenado de acordo com seu comportamento, antecedentes entre outras
circunstâncias relevantes do indivíduo. É assim, por excelência, um parâmetro para
individualizar a pena.
Apesar do enorme avanço que tal sistema representa, existem inúmeras investidas de
findá-lo, como é o caso, por exemplo, o Projeto de Lei (PL) 8504/17, do deputado Alberto Fraga
(DEM-DF), aprovado ao final do ano de 2017 pela Câmara dos Deputados.
Trata-se de uma referência clara de um movimento que ganha força no Congresso
Nacional Brasileiro. Seu texto, manifestadamente inconstitucional, dispõe exatamente sobre a
vedação de progressão de regime de cumprimento de pena:
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“Art. 1º Esta lei altera a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, dispondo sobre a
progressão de regime de cumprimento de pena.
Art. 2º O art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 passa a vigorar com a seguinte
redação: Art.1º..................................................................................
§ 1º Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º
da Lei no 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou consumado.
§2º O condenado por crime a que se refere o inciso I-A deste artigo, deverá cumprir a
pena integralmente em regime fechado.” (N.R.)
Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.”

Percebe-se que o referido PL pretende fazer com que o indivíduo que cometa o crime
de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (art. 129, § 2o) e lesão corporal seguida de
morte (art. 129, § 3o), contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição
Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, cumpra
integralmente a pena em regime fechado, ou seja, em nenhum momento se analisará as
circunstâncias judiciais, que compõem seu núcleo essencial, na fase da aplicação da sanção.
Há, dessa forma, completa violação ao princípio da invidualização da pena.
Ademais, o deputado Alberto Fraga argumentou, em favor de seu PL, que o texto
original da Lei dos Crimes Hediondos dispunha acerca da obrigatoriedade do cumprimento
integral da pena em regime fechado daqueles que fossem condenados pelos crimes previstos
pela referida lei. Contudo, o próprio parlamentar indicou a contradição de sua argumentação
vez que informou que sua proposição teria por intuito de “sanar o equívoco” de um
entendimento já firmado e consolidado pelo STF, no Habeas Corpus 82.959, visto a seguir:
PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO - RAZÃO DE SER. A
progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, semi-aberto e
aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou menos dia,
voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE
CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº
8.072/90 - INCONSTITUCIONALIDADE – EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL.
Conflita com a garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da
Constituição Federal - a imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em
regime integralmente fechado. Nova inteligência do princípio da individualização da
pena, em evolução jurisprudencial, assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º,
da Lei nº 8.072/90. (HC 82959, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno,
julgado em 23/02/2006, DJ 01-09-2006 PP- 00018 EMENT VOL02245-03 PP-00510
RTJ VOL-00200-02 PP-00795)

Nesse HC, em síntese, o STF entendeu que a progressão de regime é um quesito
indispensável ao processo (res)socializador, consagrado pela Constituição Federal enquanto
garantia fundamental, devendo ser afastada qualquer possibilidade de cumprimento da pena
integralmente em regime fechado.
Equivocadamente, fora sustentado pelo deputado que o julgamento veio a ferir o sistema
de freios e contrapesos adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que a “Suprema
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Corte se prestou a legislar, função que não faz parte de suas atividades típicas de Estado”. Ainda
que tal argumento possa ser utilizado em face ao ativismo judicial2, que nem sempre é
direcionado a decisões progressistas, tal caso diz respeito, claramente, à efetivação de uma
garantia constitucional através do controle de constitucionalidade (GOMES, 2009), em uma
resposta à uma tentativa de sua violação.
Projetos de Lei como esse afrontavam o caráter de ressocialização e da própria
individualização punitiva, em sentido contrário às disposições jurisprudenciais e às políticas
públicas sociais. Pode-se considerá-los, portanto, como medidas atécnicas e que se baseiam
meramente no clamor de determinadas parcelas da sociedade que reivindicam pautas de
“diminuição dos índices de criminalidade” e “redução da impunidade”, através da expansão
desmedida do Direito Penal, que se torna menos eficiente3.
Ações como o encarceramento em massa das parcelas mais vulneráveis da população,
em situações que claramente poderiam ser aplicadas outras medidas e a “substituição da função
correcional da prisão por uma função de gerenciamento de pessoas, (tal) como um depósito de
indivíduos indesejáveis” (SIMON, 2007) são traços indubitáveis do avanço conservador que
visa a manutenção do status quo, em detrimento às pautas progressistas.
Outro exemplo de tentativa de tentar usurpar o sistema progressivo de cumprimento de
penas e, consequentemente, violar o núcleo essencial da individualização da pena é a também
recente emenda, proposta pelo PMDB, ao PL 8504/17, que visa aumentar o tempo de
cumprimento de pena em regime fechado para que o condenado por crime hediondo, prática da
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo possa migrar para outro regime. Novamente,
percebe-se que a supressão de um aparato jurídico indispensável a execução penal, ou seja, a
progressão de regimes de cumprimento de penas privativas de liberdade, é apresentado, à beira
do absurdo, enquanto política de segurança pública.
3. O CONTRAPONTO PROGRESSITA DA SUPREMA CORTE: A SÚMULA
INCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Em contrapartida a tendência legislativa apresentada, há, com texto original proposto
pela Defensoria Pública da União (DPU), a súmula vinculante 56 do STF que reforça a

De acordo com STRECK (2009), o ativismo judicial gera “a substituição do Direito por juízos subjetivos do
julgador”.
3
Segundo ZAFFARONI: “A efetividade do Direito Penal é sua capacidade para desempenhar a função que lhe
incumbe no atual estágio de nossa cultura.” (2002, p.365)
2
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importância de se garantir o correto funcionamento do “sistema progressivo de penas”, nos
casos de aplicação de penas privativas de liberdade, evitando-se o excesso de execução penal e
efetivando o princípio da individualização da pena. Após as alterações, a súmula foi apresentada
com a seguinte redação:
Súmula vinculante 56: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a
manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar,
nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”

O sistema progressivo visa justamente criar as condições necessárias ao processo de
reintegração à sociedade do indivíduo, progredindo do regime mais gravoso ao de menor rigor,
a saber, do regime fechado, passando pelo regime semiaberto, até o regime aberto. O
planejamento é feito de forma a gerar uma determinada perspectiva de livramento do cárcere,
reduzindo a rigidez da punição e oferecendo uma conjuntura mais favorável de retorno à
liberdade, evitando que tal transição seja demasiadamente abrupta. Tal como salienta Greco:
“A progressão é uma medida de política criminal que serve de estímulo ao condenado
durante o cumprimento de sua pena. A possibilidade de ir galgando regimes menos
rigorosos faz com que os condenados tenham a esperança de retorno paulatino ao
convívio social”. (GREGO, 2008)

Uma vez reconhecida a importância de se preservar a garantia constitucional de
progressão de regimes e também da legalidade (consagrada pelo art. 5º, XXXIX da Constituição
Federal), o STF estabeleceu inclusive que, neste caso, as limitações fáticas decorrentes da
precarização do sistema carcerário não devem ser suportadas por aquele que o integra, de modo
a oferecer uma alternativa viável a execução penal, sem a ampliar por mera negligência estatal.
Inclusive, a Súmula Vinculante nº 56 já tem sido aplicada por diversos tribunais brasileiros, tal
como o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:
HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR CONDICIONADA A UTILIZAÇÃO
DE DISPOSITIVO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. APARELHAGEM
INDISPONÍVEL.
MODALIDADE
FISCALIZATÓRIA
AINDA
NÃO
IMPLEMENTADA NO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE O
PACIENTE PERMANECER SUBMETIDO A REGIME DE CUMPRIMENTO DE
PENA MAIS GRAVE DO QUE AQUELE QUE FAZ JUS. SÚMULA
VINCULANTE Nº 56 DO STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. I. Uma vez obtido o direito ao
cumprimento de pena em regime aberto, substituído por Prisão Albergue Domiciliar,
não é razoável o Paciente ser obstacularizado de gozar de tal benesse em razão da
indubitável deficiência estatal em viabilizar tornozeleiras eletrônicas. II. Sendo assim,
vislumbra-se que o Paciente vem sendo submetido a regime prisional mais gravoso ao
que faz jus, o que inaceitável. Registra-se que o tema, inclusive, já foi sumulado (nº
56) pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, à saciedade, o constritado vem sofrendo
constrangimento ilegal, por culpa exclusiva do Poder Público, o que não encontra
agasalho no Estado Democrático de Direito. IV. Diante do quanto esposado, e na
esteira da manifestação da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de conhecer e
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CONCEDER A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para afastar, temporariamente, a
exigência de monitoramento eletrônico, sem prejuízo de seu emprego posterior,
quando da aquisição dos necessários dispositivos pela Secretaria de Administração
Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia, para que o Paciente cumpra pena
no regime aberto ao qual faz jus, regime este convertido em prisão domiciliar,
servindo o Acórdão como ofício a ser encaminhado ao Impetrado e ao Diretor do
Estabelecimento Penal no qual o Paciente se encontra custodiado. (Classe: Habeas
Corpus, Número do Processo: 0017664-39.2017.8.05.0000, Relator (a): Abelardo
Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em:
05/10/2017)

No julgado aqui transcrito, é interessante observar que o raciocínio utilizado para a
criação da supracitada súmula também contribuiu para superar uma limitação de ordem
financeira: ainda que o Estado não tivesse condições de proporcionar o monitoramento
eletrônico, não fora negada a progressão de regime, para findar o constrangimento ilegal da
manutenção indevida em regime mais gravoso.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, resta latente que a existência de normas responsáveis por
tutelar direitos fundamentais correlatos ao núcleo essencial da individualização penal e seus
desdobramentos encontram-se ameaçadas frente à atuação do próprio legislativo brasileiro. Esta
perversa tendência pode, inclusive, vir a culminar em um gradual desmonte do Estado
Democrático de Direito, gerando precedente para novas investidas por parte de setores
conservadores da sociedade que visam a relativização de garantias e conquistas históricas.

Enquanto instituição responsável por salvaguardar a Constituição Federal, a Suprema
Corte chegou a se posicionar, tal como demonstrado ao longo deste trabalho, de forma a efetivar
as disposições normativas que estruturam o sistema progressivo de cumprimento de penas
privativas de liberdade, impedindo, inclusive, que muitas tentativas de mitigação do instituto
lograssem êxito.
Portanto, a consolidação de um programa nacional de segurança pública e políticas
criminais, que seja construído a partir da ampla participação de especialistas e com pilares
técnicos, é de suma importância para reverter o atual cenário desfavorável da execução penal
no Brasil, que demanda maiores investimentos na construção, ampliação e, principalmente,
modernização e reestruturação de estabelecimentos prisionais, na elevação do efetivo e da
qualificação dos servidores públicos que atuam na área, além da majoração do incentivo público
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em relação às pesquisas na área criminal, de modo a oferecer novas alternativas e soluções
inovadoras para as antigas e persistentes mazelas do cárcere.
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OS CRIMES DE PETRECHOS NO ORDENAMENTO JURÍDICOPENAL BRASILEIRO E SUA RELAÇÃO COM O ADVENTO DA
SOCIEDADE DO RISCO
Ana Gabriela Drummond1
Elisa Dias Alves2
Larissa Rocha Ribeiro3
Letícia Mouro4
Resumo: O presente trabalho tem por finalidade partir do conceito de sociedade do risco para vislumbrar
sua influência na expansão do Direito Penal nos últimos anos. Para tanto, faz-se necessário analisar os
crimes de petrechos em suas duas formas, tipificadas nos artigos 291 do Código Penal e 34 da Lei
Federal 11.343/06 (Lei de Drogas), delineando a abrangência dos tipos penais, a finalidade para qual
foram criados e as decisões jurisprudenciais sobre o tema. Pretende-se, ainda, analisar sua
compatibilidade com os princípios constitucionais norteadores de um Estado Democrático de Direito,
tais como os princípios da lesividade, legalidade e subsidiariedade do Direito Penal. Dessa forma,
adotaremos o método indutivo, partindo de tipos penais específicos para explicar o fenômeno da
expansão seletiva do direito penal no ordenamento jurídico brasileiro. A reflexão proposta se apoiará
em referenciais bibliográficos e trará conclusões no sentido de que os temores gerados pela sociedade
do risco, ao alcançarem os Poderes Executivo e Legislativo, acabaram por gerar a tipificação duvidosa,
do ponto de vista constitucional, de algumas condutas, especialmente no caso dos crimes de petrechos.
Palavras-chave: Direito Penal, Sociedade do Risco, crimes de petrechos.
Abstract: The purpose of this article is use the concept of a risk society in order to envisage its influence
in the expansion of criminal law in recent years. In order to do so, it is necessary to analyze the accessory
crimes in its two forms, typified in articles 291 of the Brazilian Criminal Code and 34 of Federal Law
11.343/06 (Drug Law), outlining the scope of criminal types, the purpose for which they were created
and court judgments on the subject. It also intends to analyze their compatibility with the constitutional
principles of a Democratic State of Law, such as the principles of lesivity, legality and subsidiarity of
Criminal Law. Thus, we will adopt the inductive method, starting from specific criminal types to explain
the phenomenon of selective expansion of criminal law in the Brazilian legal system. The proposed
reflection will be based on bibliographical references and will lead to the conclusion that the fears
generated by the risk society, when reaching the Executive and Legislative Branches, have led to the
dubious typification of some conduct, from the constitutional point of view, especially in the case of
accessory crimes.
Key words: Criminal Law, Risk Society, accessory crimes.
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INTRODUÇÃO
A sociedade do risco é um conceito cunhado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck em sua
obra Risikogesellschaft Auf dem Weg in eine andere Moderne (no Brasil: Sociedade de risco:
rumo a uma outra modernidade), de 1986. Tal concepção busca ilustrar a forma como a
sociedade da Era Moderna responde aos estímulos de risco e medo e as consequências dessa
resposta para as instituições sociais e a forma como estas se organizam.
Entender a sociedade do risco faz-se mister para melhor compreensão das mudanças
políticas dos últimos anos, inclusive das políticas criminais. A ideia de que a população está
permanentemente vulnerável a perigos é a responsável por gerar, no cidadão comum,
insegurança e preocupação em relação ao futuro e é o ponto ao redor do qual gira o conceito da
sociedade do risco. Acreditando viver em uma sociedade cuja periculosidade cresce
proporcionalmente com o avanço científico e industrial, a população se vê sujeita a novos riscos
e, dessa forma, passa a exigir novas medidas que garantam sua salvaguarda. Essas exigências
alcançam o campo penal, visando a criação de novas figuras típicas, o aumento das penas para
os tipos penais já existentes e o enrijecimento das condições prisionais.
A noção da sociedade do risco, como se pode imaginar, não está restrita à Alemanha,
chegando, também, às terras brasileiras. A instabilidade e as incertezas da sociedade moderna
atingem a população brasileira e, por conseguinte, provocam mudanças nas políticas
implementadas no país.
No presente trabalho, pretende-se, primeiramente, analisar o conceito de sociedade de
risco, para, então, passar a investigar o modo como essa concepção influencia o Direito Penal
brasileiro. Para tanto, se utilizará de dois tipos penais específicos, cujo exame aprofundado se
dará em momento posterior: o crime de petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do
Decreto-Lei 2848/1940, o Código Penal) e o crime de petrechos para o tráfico de drogas (art.
34 da Lei Federal 11343/2006, a Lei de Drogas).
Dessa forma, se levará em consideração os supracitados tipos para avaliar como a
sociedade do risco atua na sociedade brasileira, especialmente quando os temores por ela
gerados levam à tipificação de certas condutas, por meio da atuação dos poderes Executivo e
Legislativo. Considerar-se-á, neste estudo, a incidência de princípios constitucionais
imprescindíveis a um Estado Democrático de Direito, tais como os Princípios da Legalidade,
Lesividade e Subsidiariedade do Direito Penal, visando verificar se os tipos penais tratados
estão em harmonia com tais garantias. Ademais, buscar-se-á compreender o sentido dos crimes
347

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
de petrechos indicados, bem como levantar uma problemática a respeito de o que seriam, de
fato, petrechos.
Logo, o que se pretende é aferir quais os efeitos que a sociedade do risco possui no
Direito Penal brasileiro, tomando-se em conta tipos penais específicos e indagando-se como
essa concepção pode afastar o Direito Penal de seu originário dever, transformando-o em um
instrumento de manutenção do poder de classes sociais mais altas, em lugar de voltar-se à
proteção de garantias constitucionais prezadas por um Estado Democrático de Direito.
1. O DIREITO PENAL SIMBÓLICO E SUA EXPANSÃO
Ao longo da história, o Direito Penal desenvolveu-se sob o fundamento da manutenção
da ordem social, a partir da aplicação de técnicas de controle e dominação. Consoante o
entendimento de ZAFFARONI e PIERANGELI (2011, p. 69), o estudo do sistema penal, por
meio de uma abordagem crítica, leva à constatação da existência de um controle social punitivo
institucionalizado, marcado, essencialmente, pela seletividade.
Percebe-se que a institucionalização do poder punitivo dá-se por meio do discurso
jurídico, que pretende a legitimação dos instrumentos de controle inseridos no sistema penal.
Sobre o assunto, Nilo Batista afirma que:
“O sistema penal é apresentado como igualitário, atingindo igualmente as pessoas em
função de suas condutas... O Sistema penal é também apresentado como justo, na
medida em que buscaria prevenir o delito, restringindo sua intervenção aos limites da
necessidade… quando de fato seu desempenho é repressivo, seja pela frustração de
suas linhas preventivas, seja pela incapacidade de regular a intensidade das respostas
penais, legais ou ilegais.” (BATISTA, 2007)

Assim, embora o discurso jurídico atribua ao sistema punitivista caráter de justiça e
igualdade, sua base é marcadamente repressora. Por conseguinte, a aplicação do Direito Penal
encontra sustentação no ideal de controle por meio da via punitiva, fundamentalmente
simbólica (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2011, p. 76). Daí decorre a noção de Direito Penal
simbólico, traduzido, na visão de Roxin, como:
“o conjunto de normas penais elaboradas no clamor da opinião pública, suscitadas
geralmente na ocorrência de crimes violentos ou não, envolvendo pessoas famosas no
Brasil, com grande repercussão na mídia, dada a atenção para casos determinados,
específicos e escolhidos sob o critério exclusivo dos operadores da comunicação,
objetivando escamotear as causas históricas, sociais e políticas da criminalidade,
apresentando como única resposta para a segurança da sociedade a criação de novos
e mais rigorosos comandos normativos penais.” (ROXIN, 2000)

Nessa esteira, o Direito Penal simbólico é vislumbrado quando há a intensificação do
controle social de caráter repressivo como forma de satisfazer as pretensões suscitadas pela
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opinião pública e transmitidas pela mídia. Nesse sentido, evidencia-se que algumas políticas
criminais são propostas a fim de fornecerem respostas às sensações de medo e de insegurança
da população com relação à criminalidade, mas não se mostram eficientes e tão pouco
adequadas no contexto de um Estado Democrático de Direito.
De fato, o Direito Penal deve ser utilizado em ultima ratio pelo Estado para a proteção
dos bens jurídicos, em observância aos princípios garantistas da subsidiariedade e da lesividade.
Sua utilização cada vez mais frequente como instrumento de controle social configura o
fenômeno de Expansão do Direito Penal5, que vai de encontro à concepção da via punitiva como
a última opção sancionatório no combate aos comportamentos humanos indesejados.
A ampliação do Direito Penal e suas formas de atuação pode ser constatada a partir de
dois aspectos: a) criação de novos tipos penais, especialmente os tipos de perigo abstrato e tipos
penais em branco; e b) recrudescimento de penas6. Ambos refletem a influência da opinião
pública, permeada de medo e insegurança social, na atividade legislativa do Estado. É nesse
contexto, portanto, que se insere a criação dos tipos penais de petrechos, que serão alvo de
estudo do presente artigo.
2. SOCIEDADE DE RISCO E SUA RELAÇÃO COM A EXPANSÃO DO DIREITO
PENAL
O surgimento de novos tipos penais e o endurecimento das penas, inseridos dentro de
um processo de expansão do Direito Penal, são consequências que se relacionam intimamente
à “produção social de riscos”7, termo utilizado pelo alemão Ulrick Beck em sua obra
“Sociedade de risco: uma nova modernidade”, escrita em 1986. Os estudos do referido autor
são importantes na medida em que apresentam uma análise dos riscos e suas consequências na
sociedade, contribuindo para a compreensão da relação existente entre as tendências de
expansão do Direito Penal e o paradigma da sociedade de risco.
No entendimento de Beck, a sociedade moderna passou por uma profunda
transformação, desprendendo-se de uma sociedade industrial clássica, cujo foco era a produção
e distribuição de bens, e tornando-se a sociedade do risco, na qual a produção de riscos domina
a lógica da produção de bens. Trata-se de uma ruptura com a tradicional modernidade e do
início do que o autor chama de “modernidade reflexiva”, isto é, a “autoconfrontação com os
BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte especial (vol. 4) – dos crimes contra os costumes
até dos crimes contra a fé pública. 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 237.
6
SCHMIDT, Andrei Zenkner. A criminalidade moderna nas concepções de Hassemer e Silva Sánchez, p.65.
7
BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia una nueva modernidad, p. 25.
5
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efeitos da sociedade de risco que não podem ser tratados e assimilados no sistema da sociedade
industrial” (BECK, 1997, p.16).
O movimento de reflexidade da sociedade de risco é decorrência, precipuamente, da
constatação da existência de novos perigos que escapam ao controle humano e rompem com a
previsibilidade. Esses riscos que marcam a nova modernidade são os produtos da era industrial
e do desenvolvimento tecnológico e científico do século XX: são riscos ecológicos, financeiros,
militares, terroristas, bioquímicos, dentre outros8. Com eles, tem-se início uma era de
descontrole, marcada pela criação de incertezas e inseguranças, reforçadas incessantemente
pelos recursos midiáticos. Desse modo, para Beck, “a sociedade de risco é também a sociedade
da ciência, da mídia e da informação” (BECK, 2010, p. 56).
A análise das peculiaridades dos novos riscos presentes na sociedade também faz-se
importante diante da complexidade da modernidade reflexiva. Em primeiro lugar, os riscos são
de grande dimensão, ameaçando um número indeterminado de pessoas. Também aponta-se para
sua generalidade, uma vez que expõem a perigo pessoas de todas as classes sociais, e
globalidade, já que não encontram limitação de fronteira. Além disso, são riscos não
perceptíveis aos sentidos do ser humano, explicáveis por fórmulas e estatísticas no campo da
ciência9.
Todas essas características ensejam a configuração de uma nova ordem política,
econômica e social. A lógica da produção de riscos e a inerente criação de insegurança geram
efeitos em várias esferas da sociedade, inserindo-se no contexto da produção legislativa e na
elaboração de políticas públicas. A sociedade de risco apresenta-se, assim, como razão do
crescimento das demandas por segurança e controle, legitimando a utilização de medidas
gravosas para contenção dos riscos.
Nesse sentido, o Direito Penal insurge como resposta para os problemas sociais, sendo
empregado sem a observância dos princípios da subsidiariedade e da lesividade. A resposta
estatal é observada através da criminalização de condutas, endurecimento de penas e criação
tipos penais de perigo abstrato, cuja constitucionalidade é questionável.
3. O ARTIGO 291 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

8
9

BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia una nueva modernidad, p. 28.
BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo: hacia una nueva modernidad, p. 46.
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O Decreto-Lei Nº 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, instituiu o Código Penal Brasileiro
vigente, que compreende uma reunião de normas regulamentadoras com vistas à determinação
de condutas específicas como infrações penais. Dentre as disposições normativas contidas nessa
codificação, há a tipificação do crime de petrechos para a falsificação de moeda, constante no
artigo 291 e alvo de estudo do presente trabalho.
O tipo penal elencado nesta seção criminaliza a fabricação, aquisição, o fornecimento
(a título oneroso ou gratuito) e a posse ou guarda de maquinismo, aparelho, instrumento ou
qualquer objeto que tenha como fim especial a falsificação de moeda, sancionando o agente
que incorrer em uma, ou mais, dessas condutas à pena de reclusão de dois a seis anos, além de
multa.
A partir de análise do núcleo do tipo, percebe-se o seu enquadramento na categoria de
misto alternativo10, uma vez que basta a prática de uma das condutas enumeradas para que haja
tipicidade formal, sendo válido ressaltar que a realização de mais de um de seus verbos
nucleares não resulta em concurso, respondendo o agente apenas uma vez. Na hipótese de se
realizar uma, ou mais, das condutas supracitadas e a falsificação em si da moeda, também não
é verificado concurso, mas sim a absorção do artigo 291 pelo crime de moeda falsa, tratandose aquele de delito subsidiário.
O bem jurídico tutelado, in casu, é a fé pública, especialmente a circulação monetária.
Nesse sentido, observa-se que a falsificação ofende a própria soberania do Estado11, não se
resumindo apenas ao ultraje à confiança do cidadão na autenticidade da moeda. Tal aspecto
pode ser, inclusive, a justificativa para tamanha desproporção da resposta penal a
comportamentos dos quais não se exige nem mesmo um resultado lesivo e, por isso,
representam ameaça ao princípio da lesividade.
Conforme ensina Cezar Roberto Bitencourt, esse objetivo de se proteger a crença
pública na autenticidade da moeda nacional é corporificado a partir da criminalização primária,
ou seja, da atribuição de uma sanção penal pela lei, de atos que compõem, na verdade, fase
preparatória de outro delito: moeda falsa (artigo 289, CP).
Considerando que a fase preparatória consiste no segundo estágio do chamado iter
criminis - caminho do crime -, ressalta-se que matéria incontroversa é a impunibilidade dos atos
10

NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 14 ed. rev. amp. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2014,
p. 2352.
11
BITENCOURT, Cézar Roberto. Tratado de direito penal, v. 4, p. 299.
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englobados por ela, quais sejam aqueles imprescindíveis à execução do crime12. Desse modo,
a atuação de um indivíduo poderia ser punida apenas quando compreendesse a realização de
atos executórios da infração penal.
A despeito disso, a “impaciência do legislador” acarretou a elevação de comportamentos
que integrariam a fase de preparação do delito do artigo 289 a crime autônomo. Dessarte,
verifica-se, no tipo aqui examinado, a opção do legislador pela adoção de uma “política criminal
prevencionista” sob o fundamento da relevância do bem jurídico tutelado: fé pública.
Somado a isso, a redação do artigo 291 traz consigo ampliação ainda maior do alcance
do Direito Penal com a determinação de que “qualquer objeto” com especial fim de falsificar
moeda constitui petrecho para falsificação. Assim, apoiado em uma interpretação analógica, o
legislador gerou demasiada insegurança jurídica com a falta de definição precisa do que seria
proibido guardar ou portar. Observa-se, então, uma abertura do tipo penal extremamente
perigosa, uma vez que coloca em risco, por exemplo, o princípio da legalidade por conta da
exagerada generalização da redação do dispositivo em análise.
A guisa de exemplo dos transtornos acarretados pela incerteza decorrente das expressões
utilizadas na descrição do tipo penal existem casos concretos como o seguinte:
PENAL. PETRECHOS PARA A FABRICAÇÃO DE MOEDA FALSA (CÓDIGO
PENAL, ARTIGO 291). POSSE DE COMPUTADOR, SCANNER E
IMPRESSORA, NÃO DESTINADOS, ESPECIALMENTE, À FABRICAÇÃO DE
MOEDA. IMAGEM VIRTUAL DE MOEDA VERDADEIRA. ATICIPIDADE.
Constitui crime a posse de petrechos especialmente destinados à fabricação de moeda
falsa (Código Penal, artigo 291). Todavia, a posse de computador de mesa, de scanner
e de impressora, não destinados, especialmente, à fabricação de moeda, não se
subsume à figura típica do referido delito, ainda que, na memória do computador, haja
a imagem virtual de uma moeda verdadeira. Interpretação restritiva do artigo 291 do
Código Penal, que excepcionalmente tipifica como crime a prática de atos
preparatórios. (TRF-4 - ACR: 206846620024047100 RS 0020684-66.2002.404.7100,
Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 22/07/2014, SÉTIMA
TURMA, Data de Publicação: D.E. 31/07/2014)

No caso supracitado, o agente fora condenado em primeiro grau à pena privativa de
liberdade pelo crime de petrechos para falsificação de moeda e, posteriormente, teve
provimento dado à apelação, resultando em sua absolvição. Tamanha divergência de
interpretações se deu, basicamente, em torno da questão acima trabalhada: quais objetos podem
ser considerados petrechos para falsificação de moeda.

12

São Paulo: saraiva, 2011. p. 264. CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal: parte geral. 15. ed
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Essa imprecisão do texto em que a norma está contida provoca, ainda, outro problema:
substituição do Direito Penal do Fato pelo Direito Penal do Autor. Em busca de alternativas à
deficiente conceituação do que seria petrecho para a falsificação de moeda, parte da doutrina,
como, por exemplo, Nelson Hungria e Magalhães Noronha, advoga pela consideração de
características pessoais do agente para se alcançar adequada interpretação da figura típica.
Incorre-se, assim, em flagrante violação ao princípio da igualdade, criminalizando-se o autor e
não a conduta.
Percebe-se, portanto, que, em uma tentativa de se alcançar condutas que trazem riscos
à coletividade, isto é, apresentando-se como solução para os temores de uma sociedade de risco,
o Direito Penal acaba por ameaçar preceitos desenvolvidos justamente com objetivo de garantir
segurança aos indivíduos pertencentes a um Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, o
princípio da subsidiariedade do Direito Penal é posto em xeque, dado que não se recorre à
intervenção desse ramo do Direito como ultima ratio, sendo ele empregado antes do
esgotamento dos demais campos jurídicos.
4. O ARTIGO 34 DA LEI 11.343/06
O crime de petrechos para o tráfico de drogas, capitulado no artigo 34 da Lei 11.343/06,
que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, versa sobre mecanismos e
ferramentas utilizados na produção e transformação de substâncias ilícitas. Pela severidade da
resposta punitiva, faz-se necessária uma análise cautelosa de seus elementos e das diversas
nuances que envolvem a configuração do delito nos casos concretos.
Trata-se de um delito penal autônomo em relação ao tipo nuclear do tráfico de drogas,
previsto no caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, e suas modalidades equiparadas, descritas nos
incisos I a III do mencionado dispositivo, que fora destacado do iter crimines relativo ao tráfico
propriamente dito, por visualizar o legislador uma especial necessidade de tutela do bem
jurídico.
Art. 34. Fabricar, adquirir, utilizar, transportar, oferecer, vender, distribuir, entregar a
qualquer título, possuir, guardar ou fornecer, ainda que gratuitamente, maquinário,
aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação,
produção ou transformação de drogas, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) a
2.000 (dois mil) dias-multa.

O termo petrechos é empregado pelo Direito Penal Brasileiro com esse mesmo sentido
para tipificar a conduta prevista no artigo 291 do Código Penal de 1940, que disciplina
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petrechos para a falsificação de moeda. No entanto, no que se refere aos petrechos direcionados
ao tráfico, a norma incriminadora somente foi sancionada na Lei 6.368/76, na forma de seu
revogado artigo 13. Com a relevância da conduta para fins de tipificação penal, já que,
ordinariamente, a subsunção típica inicia-se a partir dos atos de execução, fica latente o caráter
preventivo da lei penal, a fim de alcançar a conduta do agente que detém qualquer instrumento
destinado ao tráfico, por vislumbrar o legislador que a posse de maquinário, por si só, representa
um efetivo perigo de lesão para o bem jurídico protegido, a saber, a saúde pública, de forma a
justificar a devida chancela penal.
Em outras palavras, a conduta descrita no artigo 34 da Lei de Drogas se refere a atos
preparatórios para a prática do tráfico de drogas, enquanto um crime maior e mais grave, o que
por uma opção de política criminal seria, em regra, classificado como atos preparatórios não
puníveis. Todavia, a lei penal visualiza, no caso dos crimes de petrecho para o tráfico, que o
bem jurídico tutelado é suficientemente relevante para a criminalização e antecipa a
configuração do delito, elevando-os ao patamar de delito autônomo, ou seja, portador de um
dispositivo penal próprio.
O crime de tráfico descrito no artigo 33 da Lei Antidrogas, elemento central na
normativa de tóxicos, disciplina a matéria de maneira ampla, de modo a englobar as mais
variadas formas de envolvimento com a mercancia de substâncias ilícitas, contando com
dezoito verbos nucleares que permitem o enquadramento do agente de modo alternativo por
meio da redação de seu caput e de seus parágrafos. Diante da abrangência das condutas descritas
no mencionado dispositivo, questiona-se a necessidade da criminalização dos atos constantes
do artigo 34, que comina penas graves a comportamentos, por vezes, muito distantes da efetiva
lesão ao bem jurídico e que, inclusive, já poderiam ser abarcados pelo artigo 33 quando da
efetiva necessidade de intervenção penal. Destaca-se que, além da tipificação dos atos
preparatórios, a sanção prevista no preceito secundário do tipo – de 3 (três) a 10 (dez) anos de
reclusão – afasta a competência dos Juizados Especiais Criminais e não autoriza, inicialmente,
a concessão de benefícios como a Suspensão Condicional do Processo e a Suspensão
Condicional da Pena.
Ao contrário, evidencia-se uma intenção de reprimenda extremamente gravosa, na
medida em que o tipo penal em estudo, antes descrito no art. 13 da revogada Lei 6.368/76 e
agora tipificado no art. 34 da Lei Antidrogas, por entendimento amplamente majoritário na
doutrina, é uma modalidade equiparada ao tipo penal genericamente denominado “tráfico ilícito
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de drogas”, o que atrai a incidência da Lei 8072/90 e o consequente tratamento jurídico-penal
mais repressivo.
Tratando-se de infração hedionda, aplica-se, para fins de regime inicial de cumprimento
de pena, a regra contida no artigo 2º, parágrafo 2º, da Lei dos Crimes Hediondos, que impõe
um tratamento autônomo para crimes dessa natureza, fugindo à regra geral da Lei de Execuções
Penais, Lei 7.210/84, que prevê a possibilidade de progressão de regime de cumprimento de
pena à razão de 1/6 (um sexto).
Além disso, o regime inicial do cumprimento da pena, a partir da literalidade do
parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8072/90, é fechado, independentemente do quantum que reflete
a culpabilidade do agente, regra esta que pode ser mitigada apenas pela exegese do magistrado
no caso concreto. Destaca-se, ainda, que esses crimes são insuscetíveis de outras modalidades
de favorecimento penal, como graça, indulto ou anistia.
Por classificação doutrinária, trata-se de um crime formal, bastando para a configuração
do delito apenas a ação de fabricar, adquirir, vender, etc. de quaisquer petrechos destinados à
produção de drogas, sendo que a posse e a guarda são considerados crimes permanentes, o que
viabiliza a prisão em flagrante. Nota-se que, diferentemente do artigo 33, o objeto material do
delito em análise não é a substância entorpecente em si, mas qualquer petrecho capaz de
produzi-la ou transformá-la, de forma a contribuir para o efetivo tráfico posterior. A despeito
de seu enquadramento como crime formal, entende a doutrina ser admissível a tentativa, embora
de difícil configuração no plano real justamente por sua própria natureza, na qual o resultado já
vem antecipado pela norma incriminadora. Trata-se, ainda, de um crime comum, que pode ser
praticado por qualquer pessoa, cujo elemento subjetivo é o dolo, ou seja, deve o agente possuir
vontade livre e consciente no sentido da produção ou transformação das substâncias, desde que
a conduta tenha a destinação assinalada pela lei.
Insta salientar, ainda, que o crime de petrechos é considerado subsidiário em relação ao
artigo 33 da Lei Antidrogas. Isso significa que sua configuração no caso concreto está
condicionada à ausência dos elementos constantes do crime de tráfico de drogas propriamente
dito, vez que, quando verificados os pressupostos deste último, o agente passa a responder
apenas pelo crime mais grave, em nome do princípio da consunção, com ressalvas às situações
específicas em que houver condutas autônomas e coexistentes, lesivas a bens jurídicos distintos.
Assim, se o indivíduo vier a ultrapassar a esfera de proibição do artigo 34, e chegar à efetiva
produção ou mercancia, seu enquadramento típico será no artigo 33 da Lei 11.343/06.
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Noutro giro, imperioso destacar que os substantivos da descrição típica possuem extenso
campo de abrangência, valendo-se a norma de termos genéricos como maquinário, aparelho,
instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação dos ilícitos. Se, por um lado, a opção
pela descrição abrangente pode ser justificada pela impossibilidade de antever todos os
petrechos passíveis de serem empregados à finalidade criminosa, por outro pode representar o
enquadramento inadequado, na medida em que alcança sujeitos na posse de instrumentos
simples e comuns, tais como balanças, liquidificadores, embalagens e aparelhos de laboratório.
Manifesto é o problema criado pela ausência de conceituação específica desses
petrechos, já que a eventual destinação à produção de drogas para o tráfico ilícito é analisada
caso a caso, pelos agentes que procedem a apreensão dos materiais e, posteriormente, pelos
aplicadores do direito, o que dá ensejo, não raras vezes, ao enquadramento de uso ou emprego
desses equipamentos com finalidade inocente, mas considerados criminosos pelo histórico ou
pelos antecedentes do suspeito, o que não se pode admitir no contexto de um Estado
Democrático de Direito, delineado por diversas garantias constitucionais. Não obstante a
severidade da pena e a atecnia do enquadramento do tipo, a doutrina converge para o
entendimento de que os petrechos não precisam, obrigatoriamente, ter destinação própria ou
exclusiva à produção ou ao preparo de drogas13. É necessário, contudo, que os petrechos tenham
aptidão para realizar o propósito proibido pelo tipo, de forma que sua eficácia seja comprovada
por laudo técnico pericial.
Ressalta-se que, em atenção ao princípio da presunção de inocência, para que se
estabeleça a plena configuração da espécie delitiva, não cabe ao réu produzir prova no sentido
de demonstrar que os materiais eram empregados para fins lícitos, já que nenhum objeto faz
presumir, por sua própria existência, a finalidade criminosa, mas incumbe à acusação o ônus de
comprovar, inequivocamente, que os materiais apreendido se destinava à fabricação, produção
ou transformação de drogas naquele contexto específico.
Nota-se que a antecipação da punibilidade de atos meramente preparatórios, com
descrições pouco precisas do comportamento proibido atende ao clamor pela expansão dos
mecanismos de controle dos perigos sociais, como reflexo da crença do sistema penal como
meio eficaz de combate à criminalidade e promoção da segurança. Essa expansão dos limites
do direito punitivista, fomentada pela sensação de insegurança promovida pela mídia,
13

GUIMARÃES. Isaac Sabbá. Tóxicos. Comentários, Jurisprudência e Prática, cit., p. 63; GRECO FILHO,
Vicente. Tóxicos – Prevenção – Repressão, cit., p. 103; GOMES, Luiz Flávio (Coord.) e outros. Nova Lei de
Drogas, cit., p. 167; MONTEIRO, Antônio Lopes. Crimes Hediondos, ob. cit., p. 86-7.
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representa a mitigação de princípios, garantias e conquistas do Direito Penal Moderno, que
ganha novos contornos, tornando-se extremamente simbólico e seletivo. Assim, afasta-se a
subsidiariedade do norma penal, que passa a ser marcada pela criação da figura do inimigo, pela
desproporcionalidade das penas, bem como pela violação de fundamentos constitucionais.
CONCLUSÃO
O Direito Penal moderno tem um longo caminho pela frente até o alcance de penas
justas e proporcionais. Nesse percurso, estão alguns obstáculos que, tendo como base um
discurso punitivista e meramente retributivo, poderão desviar o Direito Penal de sua rota
principal.
No Brasil, é evidente que um dos obstáculos a serem enfrentados é a sociedade do risco.
A noção, conforme se demonstrou neste trabalho, traduz-se nos temores generalizados que
atormentam a população das sociedades modernas, nascidos no seio do desenvolvimento
tecnológico e industrial. Os novos riscos geraram insegurança, através da criação de um cenário
instável, em que todos estão constantemente expostos a perigos imprevisíveis. De modo a
atenuar essa vulnerabilidade, a população se dedica a pensar novas formas de proteção frente a
um futuro incerto e em contínua mudança.
O objetivo deste trabalho foi refletir criticamente acerca das consequências de tal
tendência para as políticas brasileiras, mais precisamente para as políticas que norteiam a
elaboração e aplicação do Direito Penal.
Nesta toada, tomou-se para análise dois tipos específicos, reiteradamente citados: o
crime de petrechos para falsificação de moeda (art. 291 do Código Penal) e o crime de petrechos
para tráfico de drogas (art. 34 da Lei 11343/2006). Ambos os tipos são exceções a uma das mais
importantes regras do Direito Penal, que estabelece a impunibilidade dos atos preparatórios. Ao
criar esses dois tipos, portanto, o legislador antecipa a tipificação das condutas, de forma a
alcançar momentos anteriores à efetiva execução do crime.
Assim sendo, estão suscetíveis de sofrer uma resposta penal aqueles que sejam
percebidos portando ou possuindo instrumentos capazes de falsificar moedas (no caso do art.
291 do Código Penal) ou de traficar drogas (hipótese do art. 34 da Lei 11343/2006). A
transformação dessas duas condutas em crimes é extremamente questionável do ponto de vista
de um Estado Democrático de Direito.
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Em primeiro lugar, deve-se considerar os princípios que orientam o Direito Penal
brasileiro, especialmente os princípios da Lesividade, Subsidiariedade e Legalidade,
imprescindíveis para uma aplicação justa das sanções penais.
O princípio da Lesividade estabelece que a reprimenda penal é cabível às condutas que
representarem, pelo menos, risco a um bem jurídico penalmente relevante. Através da
tipicidade, o Direito Penal seleciona quais bens jurídicos deverão receber sua tutela e aplicar
punições a condutas que coloquem em risco os bens escolhidos. Considerando tal princípio,
reconhecer quais bens jurídicos penalmente relevantes são efetivamente afetados pela conduta
de porte e posse de petrechos é uma tarefa árdua. Logo, não se consegue visualizar, de fato,
como essas condutas representam factual lesão a bens jurídicos.
O princípio da Subsidiariedade do Direito Penal determina que a previsão de uma
resposta penal deve ser evitada a todo custo. Dessa forma, deve-se tentar resolver os conflitos
com a chancela de outros ramos do Direito, aplicando a sanção penal quando todas as demais
forem insuficientes para prevenir ou punir determinadas condutas. Assim, deve-se refletir se as
respostas penais (reclusão de dois e seis anos e multa para o crime de petrechos para falsificação
de moeda e reclusão de três a dez anos e pagamento de mil e duzentos o dois mil dias-multa
para o crime de petrechos para tráfico de drogas) são, realmente, proporcionais. O que se afirma,
aqui, é que as penas previstas para os tipos em estudo são excessivamente gravosas, e que essas
condutas poderiam, então, receber tratamento de outros ramos do Direito, antes de serem
incluídas em um rol punitivista de criminalização.
Além dos princípios analisados, deve-se considerar, também, o princípio da Legalidade.
A ideia do que seriam, realmente, “petrechos” é nebulosa. Sendo assim, não se consegue prever
o que pode ou não ser considerado petrecho para a subsunção típica de um comportamento, o
que é flagrante violação do princípio em exame. A falta de previsão de tais objetos cria
inconstitucional segurança jurídica, dando azo a arbitrariedades no momento da criminalização
das condutas. Vez que não pode existir crime sem lei anterior que o defina, é extremamente
problemática a inclusão de um conceito incerto em tipos penais que acarretam punições tão
graves.
Como se procurou demonstrar neste trabalho, a sociedade do risco é, sem dúvidas, uma
das responsáveis pela expansão seletiva do Direito Penal e pela criação de aberrações jurídicas,
tais como os tipos penais estudados. O que se propõe é uma reflexão crítica sobre até que ponto
o Direito Penal é instrumento de proteção de bens jurídicos relevantes e concretização de
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direitos fundamentais consagrados pela Constituição Federal de 1988, e quando a sociedade do
risco se impõe a esse dever, aplicando sanções penais exorbitantes a condutas arbitrariamente
escolhidas.
Os crimes de petrechos para os quais este trabalho se dedicou são percalços no caminho
do Direito Penal à sua efetiva harmonização com um Estado Democrático de Direito. O que se
propõe é a revisão de tais figuras típicas, sob o crivo da Constituição e, assim, de um Direito
Penal justo e imparcial. É de suma importância que as políticas criminais sejam
permanentemente autocríticas com relação a suas próprias previsões, sempre buscando adequálas aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, imensamente caros a um Estado
Democrático de Direito. O Direito Penal deve, pois, se postar como um protetor de direitos
fundamentais e se recusar a ser reduzido a meio de manutenção de desigualdades sociais.
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UM OLHAR CRÍTICO SOBRE AS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA
LEI 13.505/17, UMA DÉCADA DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA
LEI MARIA DA PENHA
Amanda Maria Martins1
Maria Luiza Machado2

Resumo: O presente trabalho visa analisar, sob viés crítico, as inovações que serão incrementadas à Lei
11.340/2006, amplamente conhecida como Lei Maria da Penha, com o advento da Lei 13.505/2017,
recentemente sancionada pelo Presidente da República. Com isto, tenciona-se analisar se os objetivos
trazidos pela lei, principalmente no que diz respeito à eficácia pretendida por essas mudanças em relação
às vítimas de violência doméstica, serão de fato projetados na realidade. Ademais, objetiva-se examinar
as motivações do veto presidencial sobre alguns trechos da referida lei. Para tanto, a metodologia a ser
utilizada partirá da análise de textos legais e doutrinários, bem como de pesquisa de dados midiáticos
relativos à repercussão das alterações legais.
Palavras-chave: Alterações, Lei, Violência, Doméstica

INTRODUÇÃO
A despeito da análise que se faz sobre a opção da sociedade por punir na seara penal
aqueles que praticam violência doméstica, tem-se a vigência da Lei Maria da Penha desde o
ano de 2006, ou seja, há pouco mais de uma década as brasileiras davam um passo relevante
rumo à sua autonomia. Reflexos de uma sociedade patriarcal, que por muitos anos foi omissa
no que diz respeito às relações familiares, sobretudo no modo como os homens lidavam com
suas esposas na constância do matrimônio, é certo que o machismo e a hierarquização sexual
ainda permeiam o cotidiano do brasileiro, mesmo que de forma sutil e apesar dos debates atuais
sobre o assunto.
Numa análise macro, muitos são os motivos que levam o homem a sobrepujar a mulher
no ambiente doméstico, seja pela sensação de impunidade, seja pela tradição, ou ainda, pelo
ganho de autonomia da mulher em face de seus relacionamentos. Fato é que múltiplas também
são as razões dessa histórica posição passiva da mulher diante do homem. Salários mais baixos
se comparados aos dos homens no mesmo cargo, evasão escolar, abandono familiar, gravidez
precoce e falta de instrução são apenas algumas que cita-se neste estudo.
Se entre as mulheres da elite intelectual e econômica os casos de violência doméstica,
para além de ocorrerem com menor frequência, mas longe de afirmar que eles não existem, são
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Bolsista do projeto de extensão “Diga não à
violência contra a mulher”.
2
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rápida e fortemente combatidos, estes números multiplicam-se vertiginosamente à medida que
a análise se aproxima das populações mais carentes de dinheiro e instrução. Mostram as
pesquisas, principalmente o Mapa da Violência de 2015 que retrata os homicídios de mulheres
no país, que fatores sociais e raciais são essenciais para o panorama que se coloca. Neste meio,
a violência contra a mulher, nas suas diversas variações, é quase uma constante, sobretudo em
se tratando de mulheres negras, que não possuem economia própria, têm filhos e dependem
financeiramente do agressor.
Com fulcro em todos estes casos, a mulher brasileira, que vem lutando cada vez mais
por sua liberdade e empoderamento, conta, no campo do Direito, com o respaldo da Lei Maria
da Penha e o avanço materializado na Medida Protetiva de Urgência. Legalmente, tal
providência permite, dentre uma série de outras medidas, que o agressor se afaste do lar e da
vítima, e confere a esta última condições necessárias para que ela não precise mais temer por
sua integridade psicofísica, dentro de um espaço temporal de 48 horas após a denúncia.
A fim de fazer com que tais previsões projetem-se fielmente à realidade, vez que temse percebido que muitas vezes o pedido de Medida Protetiva de Urgência não chega a ser
analisado por um juízo competente no período de um mês, o que faz com que a medida perca
seu caráter urgente, bem como com a finalidade de tornar o atendimento mais especializado,
profissional e acessível, coloca-se a Lei 13.505 de 8 de Novembro de 2017 como um
complemento à original, a Lei 11.340 de 7 de Agosto de 2006.
A Lei, projeto do deputado Sérgio Vidigal do Partido Democrático Trabalhista do estado
do Espírito Santo, traz como objetivo o amparo e atendimento das mulheres em situação de
violência familiar e doméstica por policiais e peritos capacitados, de forma ininterrupta e,
preferencialmente, que esses profissionais sejam do sexo feminino. Para tanto, a redação da
novatio legis conta com três artigos, quais sejam, 1º, 2º e 3º, trazendo novidades para os artigos
10 e 12 da Lei 11.340, na forma dos artigos 10-A e 12-A, que foram sancionados, e do artigo
12-B, objeto de veto presidencial.

Com o fito de facilitar a compreensão, o presente estudo dividirá a análise em dois
enfoques, ou seja, os trechos que entraram em vigor e aqueles que foram vetados pelo
Presidente da República, inclusive citando-se a Mensagem nº436, de 8 de Novembro de 2017,
na qual o Presidente da República explica a razão do veto. A metodologia a ser empregada,
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aqui, refere-se ao exame de textos legais e doutrinários, assim como conta com breve análise
de dados midiáticos relativos à repercussão em torno das alterações da Lei Maria da Penha.
1. HISTÓRICO DE INOVAÇÕES
Desde a publicação da Lei Maria da Penha, esta sofreu consideráveis alterações. Logo
de início, por se tratar de violência doméstica, havia uma discussão quanto a aplicação da Lei
para além de mulheres casadas ou em união estável. De acordo com o artigo 5°, III, da referida
lei, não há necessidade de coabitação, sendo possível sua aplicação para qualquer relação em
que haja vínculo ou convívio entre vítima e agressor, como nas relações entre namorados,
irmãos, cunhados, incluindo as relações homossexuais. Sobre tal entendimento há
jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal de Justiça, o qual aplicou a Lei Maria da
Penha observando a relação de afeto que há ou que já houve outrora, como no caso de exnamorados.
Além disso, o tipo de ação penal deixou de ser condicionada, isto é, era necessário que
a vítima da violência representasse queixa-crime perante ao agressor na esfera judicial. É
perceptível que muitas vítimas, em razão do temor de que o agressor pudesse fazer algo por
causa do processo judicial ou em decorrência do trauma sofrido, não prosseguiam com a
representação, o que impossibilitava a ação, criando no agressor uma sensação de impunidade.
Diante disso, a ação passou a ser pública incondicionada, podendo assim o Ministério Público
tomar a iniciativa de abrir um processo judicial sem a necessidade da representação da vítima.
A mudança foi ocasionada no ano de 2012, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI
4424 DF, em que sua interpretação para o novo entendimento teve respaldo nos artigos 12,
inciso I, 16 e 41 da Lei n. 11.340/2006.
1.1 Das inovações em vigor
A proposta da lei foi apresentada no ano de 2015 pelo deputado Sergio Vidigal, pouco
antes da Lei Maria da Penha completar uma década de vigência. Após todo o processo para a
sua aprovação, começou a vigorar a Lei 13.505 a partir de 09 de novembro de 2017, com a sua
publicação, tendo sido acrescidos à Lei 11.340 os artigos 10-A, 12-A e 12-B, sendo o último
vetado pelo presidente Michel Temer, após discussões sobre sua constitucionalidade e eficácia
na ajuda em defesa das mulheres na situação de violência doméstica e familiar.
Foi abordado no artigo 10-A, em seu caput, que é direito da mulher em situação de
violência doméstica e familiar o atendimento policial e pericial especializado e prestado
preferencialmente por servidores do sexo feminino. Este dispositivo conta, ainda, com dois
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parágrafos. O parágrafo 1° traz as diretrizes da inquirição e, em seu primeiro inciso, dispõe
sobre a proteção da integridade da pessoa vítima de violência doméstica e familiar. Já o segundo
aduz que em nenhuma hipótese a mulher terá contato com investigado, suspeito ou pessoas a
ele relacionada. Por fim, o terceiro resguarda a não revitimização da depoente, que pode resultar
de sucessivas inquirições ou perguntas sobre a vida privada.
O parágrafo 2°, por sua vez, trata do procedimento de inquirição, em que o inciso
primeiro prevê a realização da inquirição em local especialmente projetado para este fim e o
segundo que, quando for o caso, a inquirição será efetuada com profissional especializado em
violência doméstica e familiar. Traz, ainda, um terceiro inciso, prevendo que o depoimento será
gravado por meio eletrônico ou magnético, integrando, desta forma, o inquérito.
Já o artigo 12-A dispõe que os Estados e o Distrito Federal, na formulação de políticas
públicas que tratem do tema de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e
familiar, deverão dar prioridade, no âmbito da Polícia Civil, à criação de Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher (Deams), de Núcleos Investigativos de Feminicídio e
de equipes especializadas para o atendimento e a investigação das violências graves contra a
mulher.
Observa-se que os artigos que foram incorporados através da Lei 13.505 pretenderam
consolidar expressamente o direito e necessidades que são debatidos, desde a vigência da Lei
Maria da Penha, tendo em vista a atual falta de delegacias especializadas, bem como a notável
deficiência no tocante aos servidores preparados para um atendimento que seja capaz de
confortar a vítima, fazendo com que ela seja capaz de dar o primeiro passo no sentido de
representar a denúncia e, mais do que isso, com que queira dar continuidade, seja com um
pedido de medida protetiva, seja com uma ação de responsabilização na esfera penal pelo crime
praticado pelo agressor.
O artigo 10-A, como já citado, estabelece as diretrizes e procedimentos para o processo
de inquirição, corroborando a importância de um atendimento especializado e humano para
com a vítima. Essa preocupação, aliás, já podia ser vista através do programa do Governo
Federal chamado "Mulher, viver sem violência", instituído pelo Decreto n° 8.086, de 30 de
agosto de 2013, que objetiva ampliar e integrar os serviços públicos existentes voltados à
mulher em situação de violência doméstica. Logo, percebe-se que essa inovação, à medida que
integra a Lei Maria da Penha, a maior referência jurídica em se tratando de violência doméstica
no Brasil, logra êxito em buscar dar prioridade à forma como a mulher deve ser atendida.
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No caput do referido artigo tem-se que o atendimento deve ser preferencialmente
realizado por servidores do sexo feminino. É perceptível que uma mulher, quando sofre
qualquer tipo de violência doméstica e familiar, em razão dos traumas sofridos, se sente melhor
compreendida e acolhida sendo atendida por um profissional do sexo feminino, num exercício
de empatia. Ou seja, ao ser amparada por outra mulher, a vítima pode se apoiar sobre a
perspectiva de estar sendo ouvida por alguém que provavelmente já passou por alguma situação
de agressão e, por este motivo, compreenderá seus receios.
Além disso, em seus artigos e incisos, são projetadas formas para que esse acolhimento
possa ser o mais qualificado possível, de modo a evitar a revitimização. Esta preocupação
demonstra-se sobremaneira relevante, vez que as mulheres podem acabar sofrendo alguma
violência ao serem atendidas por servidores despreparados, sendo, mais uma vez, vítima, agora
da violência institucional e do desrespeito, por exemplo, quando é perguntada sobre sua vida
privada.
Já o outro artigo agregado à Lei 11.340, o 12-A, vem trazer a preferência nos planos de
políticas públicas em relação ao atendimento da mulher em situação de violência doméstica e
familiar, priorizando o investimento em delegacias especializadas e capacitação de pessoal.
Nota-se que essa questão é uma das principais para a luta contra a violência doméstica, ao
considerar que a vítima será protegida quando sofrer algum tipo de violência, sabendo que
existe um local seguro onde medidas serão tomadas em face do agressor, impedindo que a
sensação de impunidade perdure.
Tem-se o conhecimento que no Brasil a quantidade de delegacias femininas
especializadas é muito baixa considerando o número de cidades e o alto índice de violência
contra a mulher que ainda permeia a sociedade brasileira. De acordo com a revista AzMina,
com reportagem publicada em outubro de 2016, ao todo, existem no Brasil 461 delegacias.
Além do número baixo, há ainda outro problema ao se analisar a distribuição pelo país. Um
estado como São Paulo possui 132 delegacias femininas, enquanto Roraima conta com apenas
1 delegacia especializada para atender ao estado inteiro. Diante disso, a pesquisa mostra que a
delegacia de Roraima apresenta um baixo número de atendimentos, são apenas 22.000
atendimentos registrados.
Percebe-se que os novos artigos visam concretamente ao combate da violência contra a
mulher, contudo, deve ser observado que é necessário por parte da Administração Pública dos
estados e da União um compromisso maior para efetivação do que já estampa a lei. Após 10
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anos de vigência da Lei Maria da Penha, a discussão do que deve vir a título de inovação deveria
concretizar-se nos questionamentos e pedidos de mudanças realizados pelas mulheres atendidas
pela lei. Assim, deve-se atentar para a realidade do país, de modo a começar as mudanças a
partir da melhoria das condições que tragam a verdadeira transformação social que o Brasil, há
muito, necessita.
2. DOS INCREMENTOS VETADOS PELO PRESIDENTE
O artigo 20 da Lei 13.505 traz como acréscimos à Maria da Penha os artigos 10-A, 12A e 12-B. Como já citado anteriormente, os dois primeiros artigos foram sancionados pelo
Chefe do Executivo, mas as alterações trazidas por este último foram vetadas, tanto em seu
caput, quanto nos dois parágrafos que o seguem.
Em apertada síntese, o artigo 12-B, em seu caput, lecionava que, em situações nas quais
se verificasse risco real atual ou iminente à vida ou à integridade física e psicológica da mulher
vítima de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, à autoridade policial, sendo
esta, preferencialmente, da delegacia de proteção à mulher, é facultada a aplicação provisória
das Medidas Protetivas de Urgência previstas no inciso III do artigo 22 e nos incisos I e II do
artigo 23 da Lei 11.340, até que haja deliberação judicial, e sendo intimado desde já o agressor.
Além do caput, o artigo 12-B adicionava à Lei Maria da Penha dois novos parágrafos,
os quais previam o que segue. O parágrafo primeiro do artigo em tela previa que o juízo
competente deve ser comunicado dentro do limite de 24 horas, cabendo a ele manter ou rever
as medidas protetivas concedidas pela autoridade policial, ouvido o Ministério Público. Já o
parágrafo segundo trazia que, insuficientes ou inadequadas as medidas protetivas do caput, a
autoridade policial representará ao julgador pela aplicação de medidas protetivas diversas ou
pela decretação da prisão do agressor.
Conforme a Mensagem nº436 emitida pelo Presidente e que acompanhou o veto
presidencial, é apresentada, de forma breve e sucinta, a razão do veto sobre os trechos
supracitados. No texto, o Presidente esclarece que foram ouvidos o Ministério da Justiça e
Segurança Pública e a Secretária Nacional de Políticas para Mulheres, da Secretaria de Governo
da Presidência da República, e que estes manifestaram-se no sentido de vetar todo o artigo 12B. Para tanto, posicionaram-se afirmando que os dispositivos, conforme redigidos, seriam óbice
ao veto parcial sobre o trecho que incide em inconstitucionalidade material, por violação dos
artigos 2º e 144, parágrafo 4º, da Constituição Federal, ao invadirem competência afeta ao Poder
Judiciário e buscarem estabelecer competência não prevista para os policiais civis. Desta forma
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e nestes termos, o veto presidencial foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, Página
1, no dia 9 de Novembro de 2017.
2.1

Análise sob o ponto de vista processualista e constitucional
Para deslindar o veto, o Presidente, como demonstrado, apontou para uma

inconstitucionalidade material no artigo 12-B. Assim, faz-se necessário uma breve digressão no
sentido de, com o respaldo doutrinário, esclarecermos se a decisão do Chefe do Executivo, tal
qual ele a coloca, logrou ser acertada.
Gilmar Mendes traz uma obra na qual são apresentadas diversas formas de
inconstitucionalidade e, dentre elas, há a divisão em duas espécies, quais sejam,
inconstitucionalidade formal e inconstitucionalidade material. Ali, o autor esclarece as
diferenças entre as duas, necessárias para compreendermos o que o Presidente pretendeu com
o veto de parte da Lei 13.505.
A inconstitucionalidade formal, conforme colocada por Gilmar Mendes, atinge o ato
normativo isoladamente, ou seja, não afeta seu conteúdo, mas diz respeito tão somente à forma
com que aquele ato foi criado. É sabido que a gênese de um ato normativo precisa seguir alguns
trâmites legais até que de fato aquele passe a viger. Assim, a inconstitucionalidade formal diz
com os atos normativos que, durante sua criação, não obedeceram aos trâmites legais impostos
pela Carta e, por este motivo, vão de encontro com a Constituição. Tais vícios, como bem
esclarece o autor, podem resultar tanto da inobservância de princípio de ordem técnica ou
procedimental quanto da violação de regras de competência.
Da mesma forma, Gilmar Mendes traz o conceito de inconstitucionalidade material, ou
seja, enquanto o vício formal não afeta o conteúdo do ato, esta espécie de inconstitucionalidade
faz o contrário, maculando justamente o conteúdo do ato normativo, embora possa ter seguido
todo o processo de formação corretamente. Assim, ao tomar um ato como materialmente
inconstitucional, o que se quer é afirmar que seu conteúdo vai de encontro à regras ou princípios
estabelecidos pela Constituição, gerando um conflito.
O Presidente da República, ao decidir pelo veto do dispositivo em tela, o faz alegando
este último vício. Vejamos, se ao Poder Judiciário, conforme é trazido pela Constituição, são
reservadas todas as funções judicativas, ao elaborar uma lei que dá às autoridades policiais tal
poder, como o faz o artigo 12-B, o que está em pauta é justamente uma invasão de competência.
Portanto, vê-se que o artigo 12-B, apesar de pretender tornar o atendimento à mulher em
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situação de violência doméstica ou familiar mais rápido e facilitado, vez que é sabido que a
apreciação judicial pode levar muito mais tempo para acontecer do que está previsto na Lei
Maria da Penha, ele o faz saltando por uma série de regras constitucionalmente firmadas em
nosso ordenamento.
Outro ponto a se discutir, aqui, diz respeito à notável desconsideração dos princípios da
ampla defesa e do contraditório, sintetizados no princípio do devido processo legal e trazidos
pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LV, ao se permitir a concessão da Medida
Protetiva de Urgência sem a oitiva do agressor. Conquanto a situação da vítima de violência
doméstica seja emergencial, não é razoável que sejam tomadas medidas que firam a
Constituição em favor dessas vítimas. O que se alerta, aqui, não é tão somente para o fato de
que, para salvaguardar uma vida, numa situação emergencial de violência doméstica, tenhamos
que abrir mão de alguns preceitos constitucionais fundamentais, mas sim para a criação de
precedentes para qual a aplicação do artigo 12-B daria azo.
Desta forma, ao vetar os trechos da Lei que, numa análise mais detida, demonstram-se
divergentes do que é posto pela Carta Magna, num claro conflito de regras e princípios, o
Presidente da República logrou êxito em sua decisão, ao declarar inconstitucional todo o artigo
12-B. E, para além de concordar com esta decisão do Chefe do Executivo, o que se quer é
inaugurar uma discussão a respeito de quais as verdadeiras medidas, eficientes e
constitucionais, seriam necessárias para tornar o atendimento às vítimas de violência doméstica
mais humano e ágil, de modo a retirá-las da situação vulnerável em que se encontram no
momento da denúncia.
2.2

Repercussão da proposta da Lei na mídia
Dentre os que se posicionaram contrariamente à implementação do projeto de lei de

Sérgio Vidigal, estavam ONG's, juristas e diversas entidades, como a Ordem dos Advogados
do Brasil, a Defensoria Pública e o Ministério Público, além de organizações feministas do país,
em busca do reconhecimento da inconstitucionalidade e da perda de forças que a aplicação
daquele dispositivo representaria para a Lei Maria da Penha e para a luta das brasileiras.
Argumentou-se, ainda, no sentido de que as próprias entidades e ONG's responsáveis
pela elaboração da Lei Maria da Penha não estavam envolvidas no projeto e que sequer foram
convidadas para um debate. Ao que informa a mídia, o que se tem, na verdade, são alterações
que não são fruto de debates e, por isso mesmo, não apresentam um perfil democrático.
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Refletindo o receio popular, aqueles que pediam pelo veto do, à época, projeto de lei,
acreditavam que facultar ao delegado policial atividade tipicamente judiciária poderia criar
precedentes e fomentar a discussão pela mesma alternativa em campos diversos do Direito.
Além disso, defendiam que a polícia, por ter outras atribuições, e sendo despreparada para lidar
com as vítimas de violência doméstica, poderia ser incapaz de arcar com a nova demanda,
gerando sobremaneira uma sensação de impunidade nos agressores. Somado à isso, havia ainda
o temor de que o Judiciário passasse a simplesmente validar a decisão policial, deixando de
analisar pormenorizadamente os detalhes do caso concreto.
Outro ponto recorrente na mídia diz respeito ao receio de que a despreparação dos
policiais, sobretudo os do sexo masculino, levem à revitimização da mulher, ou seja, fazem
com que esta mulher em situação vulnerável decorrente da agressão retorne à posição de vítima,
em face de atitudes e questionamentos que a desestimulam de prosseguir com as medidas, por
medo ou vergonha.
Desta forma, apesar de não ter havido um debate oficial onde todos estes pontos
pudessem ser expostos e fossem determinantes na decisão do Presidente em sancionar ou não
o projeto de lei, houve grande pressão popular e manifestos pelo país a fim de demonstrar que
a proposta acabava por subverter a lógica da Lei Maria da Penha, vez que, pelo que defendem
os manifestantes, as alterações trazidas pela Lei 13.505, ao revés de facilitar o acesso e o
atendimento das mulheres vítimas de violência, acabaria por dificultá-lo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em linhas gerais, o estudo buscou demonstrar que, apesar dos avanços realizados pelas
mulheres no campo do Direito em direção à sua autonomia, existem ainda alguns entraves que
as impedem de alcançar a liberdade plena. Materializando um desses avanços se coloca a Lei
Maria da Penha, que desde 2006 até os dias de hoje vem emancipando muitas mulheres, fazendo
com que o número de denúncias contra agressões no ambiente doméstico e familiar aumente.
Com pouco mais de uma década de vida, já podemos colher, hoje, alguns frutos da Lei
11.340, bem como já tivemos tempo suficiente para conhecer seus pontos frágeis e carentes de
atenção. Seja pela falta de investimento do governo em delegacias especializadas, seja pela
inexistência de profissionais capacitados a atuarem em situações de violência familiar, ou,
ainda, seja pelo Judiciário superlotado, é notável que o acesso às medidas previstas pela Lei
Maria da Penha muitas vezes não é facilitado.
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Em 2017, mais de uma década depois da entrada em vigor da Lei 11.340, um projeto de
lei sancionado pelo Presidente da República com vistas a adicionar alguns dispositivos à lei
original representa também um paradigma. Se por um lado os incrementos aparentam uma
melhoria no atendimento às vítimas de violência doméstica, tornando a Lei Maria da Penha
mais eficaz, por outro, despertam dúvidas quanto ao preço destas melhorias.
A discussão levantada aqui diz respeito à eficácia de uma lei que pretende especializar
o atendimento às vítimas de violência doméstica sem, em primeiro lugar, se preocupar com o
investimento em abertura de delegacias especializadas e capacitação de profissionais, pois que,
ao se ler o disposto no artigo 12-A, que prevê a priorização, no plano de políticas públicas, da
abertura de delegacias especializadas, não se tem mais do que o vislumbre de uma preocupação
que deveria ser maior e angariar mais atenção. O que se questiona é até que ponto a experiência
de 10 anos proporcionada pela lei original influenciou no projeto de lei sancionado em
Novembro de 2017. Atentamos para o fato de que, para além de muitas cidades não contarem
com delegacias especializadas, estas, quando existem, muitas das vezes sofrem pela
precariedade e falta de pessoal. Neste ambiente, indaga-se a possibilidade das expectativas
sobre os trechos sancionados da Lei 13.505 projetarem-se no plano da realidade.
Noutro giro, buscamos demonstrar a fragilidade por trás do dispositivo objeto do veto
presidencial, o artigo 12-B. Materialmente inconstitucional, devemos nos atentar, aqui, para a
discussão que é pano de fundo deste veto, qual seja, a abertura de precedentes a que uma invasão
de competência daria causa. Da mesma forma, demonstramos outro vício presente no
dispositivo, o qual conflitaria com uma série de princípios norteadores do processo
constitucional, ao limitar a defesa do acusado.
Sabe-se que é direito e dever do Estado, detentor do ius puniendi, punir aqueles
agressores para assegurar a liberdade e a integridade psicofísica da mulher. Contudo, o que se
defende é que o Estado não pode fazê-lo às custas dos direitos e garantias fundamentais do
acusado que, antes de tudo, é um sujeito de direitos, como quer nosso ordenamento.
Concluindo, são dois os questionamentos que acredita-se pertinentes ao tema, além de
todos os outros levantados no decorrer do estudo, como a necessidade de investimentos públicos
em delegacias especializadas e em capacitação profissional. O primeiro deles diz respeito à
legalidade da expansão do poder de polícia para intervir na liberdade do indivíduo, negando ao
acusado uma série de direitos fundamentais, em vista de promover a liberdade de outros. Além
disso, o que se quer com este trabalho é, também, fomentar o debate acerca das possibilidades
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jurídicas para combater a violência doméstica e familiar, retirando a mulher da posição de
vítima e dando-lhe cada vez mais autonomia, sem que isto signifique um ataque à Constituição
e à segurança jurídica e um desrespeito aos tão caros direitos fundamentais.
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EXPANSÃO DO DIREITO PENAL NA SOCIEDADE DE RISCO
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Resumo: Tem-se por escopo analisar a expansão do Direito Penal no contexto da sociedade
contemporânea do risco, a qual exige uma intervenção em cenários, anteriormente, desconhecidos ao
direito penal clássico. Pautando-se, principalmente, nos crimes de perigo abstrato, busca-se examinar as
implicações da atual conjuntura social neste ramo, bem como suas formas de expansão frente ao sistema
punitivo minimalista, garantista, limitado e condicionado por direitos fundamentais. Trata-se, pois, de
um artigo que não busca esgotar o assunto, apenas analisar, de forma expositiva, tal problemática e seus
efeitos.
Palavras-chave: Sociedade de risco, Direito Penal, Crimes de Perigo, Garantismo.

INTRODUÇÃO
A realidade pós-moderna, que se situa na era pós revolução industrial, é marcada pelas
inovações tecnológicas e científicas, pela ascensão do capitalismo e pela globalização. Nesse
contexto, alguns sociólogos, principalmente o autor alemão Urich Brck, denominam a fase
como sendo uma sociedade de riscos, pois tais mudanças levaram ao surgimento e a uma
multiplicação de riscos. Tais características da era pós-moderna trouxeram muitos avanços,
mas, paradoxalmente, aumentaram as desigualdades sociais e as situações de novas
inseguranças, além da possibilidade de catástrofes ambientais e desenvolvimento de novas
drogas.
O autor citado considera que "os riscos na sociedade reflexiva extrapolam as realidades
individuais e até mesmo as fronteiras territoriais e temporais" (BECK, 1997) e cita como
exemplo dessa expansão de riscos o acidente radioativo de Chernobyl. Tal raciocínio pode ser
aplicado também aos grandes acidentes ambientais, aos atentados terroristas e a expansão do
crime organizado, que é marcadamente transnacional. Desse modo, o autor trabalha com uma
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identidade coletiva, onde a multiplicação de riscos, por mais que impacte mais uma classe que
outra, torna-se uma preocupação de todos.
Destarte, todo esse movimento de ampliação dos riscos geram uma impossibilidade de
previsão dos perigos aos quais estamos submetidos diariamente, pois eles vão sendo absorvidos
e capilarizados como o resultado de todo o desenvolvimento. Diante do exposto, fica
evidenciado que é necessário um juízo de aceitação quanto aos perigos produzidos, conforme
considera Solange Teles Silva (2004), procura-se a criação de uma ética da precaução. E, assim,
chega-se a conclusões de quais riscos seriam socialmente aceitos e não prejudiciais para todos.
Nesse contexto, a expansão do direito penal vem caracterizada pela criação legislativa de novos
tipos penais, que apresenta como objetivo declarado a proteção de bens jurídicos coletivos. A
intervenção estatal, realizada pelo ordenamento jurídico penal, é fruto do medo presente nas
sociedades modernas, vez que se entende mais fácil a repressão criminal do que a busca pelo
real problema, a verdadeira causa geradora. Bitencourt elucida sobre o assunto nos seguintes
termos:
“Tradicionalmente as autoridades governamentais adotam uma política de
exacerbação e ampliação dos meios de combate à criminalidade, como solução de
todos os problemas sociais, políticos e econômicos que afligem a sociedade. Nossos
governos utilizam o Direito Penal como panacéia de todos os males (direito penal
simbólico); defendem graves transgressões de direitos fundamentais e ameaçam bens
jurídicos constitucionalmente protegidos, infundem medo, revoltam e ao mesmo
tempo fascinam uma desavisada massa carente e desinformada. Enfim, usam
arbitrária e simbolicamente o direito penal para dar satisfação à população e,
aparentemente, apresentar soluções imediatas e eficazes ao problema da segurança e
da criminalidade.” (BITENCOURT, 2008)

Assim, tal realidade se encara como um evento a ser estudado e analisado, na medida
em que se dá como algo preocupante, que deve ser objeto de crítica, pois retira uma das
principais características do direito penal iluminista: em vez de ser enfrentado como a ultima
ratio do Estado – esgotar todos os meios de resolução para aí sim adentrar a seara penal – tornase o principal e mais utilizado meio de resolução de conflitos.
1. A SOCIEDADE DE RISCO E SUAS IMPLICAÇÕES NO DIREITO PENAL
O aumento da sensação de risco reflete no campo jurídico na medida em que gera na
população um anseio maior por segurança e regulação, causando adaptações do direito ao
momento histórico em que está vinculado.
Nessa perspectiva, a seara penal também sofre reflexos dessas mudanças, visto que é
um dos instrumentos para a proteção e controle desses perigos, o que, consequentemente leva
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a um processo expansionista do direito penal. Deve-se, no entanto, observar com cautela quais
riscos são passíveis de intervenção, sob pena de a sua atuação não ocorrer de forma subsidiária
e invadir espaços que podem ser regulados por outros ramos do direito, além da possibilidade
de ofender princípios constitucionais, como o da ofensividade, proporcionalidade e legalidade,
como observa Pierpaolo Cruz Bottini (2011).
Faz-se necessário, desse modo, uma valoração de tais riscos, ou seja, deve haver uma
avaliação de quais destes representariam um perigo real aos bens jurídicos valorados em nosso
ordenamento, quais seriam tolerados socialmente, e quais não. Isso ocorre, pois, na sociedade
de risco há a antecipação dos resultados, há a ideia de uma sensação de risco proeminente, o
que leva ao enfoque no desvalor da ação, em detrimento do desvalor do resultado. Nesse
sentido, outro ponto que deve receber atenção é se há, efetivamente, a ameaça a um bem
jurídico, pois ele é o padrão de incriminação que gera a intervenção punitiva, conforme ensina
Suzana Aires Souza (2006), é “substrato material necessário à espessura da ofensa, de forma a
graduá-la como de lesão ou de perigo”.
Ainda sobre a valoração dos riscos criados, vale citar o posicionamento de Claus Roxin
(1998) sobre a importância dessa análise para a ação do direito penal sobre as condutas
socialmente aceitas ou não, desse modo cita o autor "a possibilidade objetiva de originar um
processo causal danoso depende de a conduta do agente criar, ou não, um risco juridicamente
relevante de lesão típica de um bem jurídico". O autor parte de uma perspectiva objetiva da
imputação, mas, ainda assim, fica demonstrado a importância da reflexão acerca dos perigos
que devem ser tutelados pela seara penal.
É incontestável que a vida em sociedade traz riscos intrínsecos a ela, no entanto, como
observa Bottini (2011), o que temos em nossa sociedade atual é, pra além de uma ampliação de
risco, uma ampliação da sensação de riscos, que é incutida em nossa sociedade, isto é, a vivência
dos riscos é mais afeta ao nosso momento histórico. Isso decorre tanto pelas inovações vindas
com a pós-modernidade, quanto com a cobertura da mídia sobre catástrofes e acidentes, além
de seus apelos quanto a criminalidade urbana. Essa sensação de insegurança geral cria um
clamor por uma maior intervenção penal, como enumera o referido autor (2011), "há uma
política de proibir comportamentos perigosos, mesmo que não causem resultado algum, como
consequência desse clamor por maior segurança, maior tranquilidade, frente à nova sensação
de riscos".
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Nesse sentido, cumpre ressaltar, ainda, a utilização do conceito de sociedade de risco e
toda essa sensação de perigo criada como forma de legitimar políticas penais mais expansivas,
principalmente quando invocado por políticos conservadores de extrema direita. Porém, há de
evidenciar o caráter de flagrante incompatibilidade constitucional desses discursos, vez que
pode haver grave afronta aos princípios basilares do direito penal e do próprio Estado
Democrático de Direito.
2. FORMAS DE EXPANSÃO PENAL
O Direito Penal já passou por diversas mudanças para se adequar a realidade vivida no
momento da tutela. Os motivos são diversos, desde guerras, até mudanças nas formas de
governos, alterações de sistemas econômicos etc. O Primeiro grande impacto global foi a
Revolução Industrial, que trouxe consigo grandes mudanças na estrutura social, em que as
sociedades que antes eram eminentemente rurais passaram a se desenvolver nas cidades, devido
à crise nos campos e aos empregos nas fábricas, voltados à produção.
No Brasil, o movimento expansionista teve seu auge no Golpe Militar de 1964, cuja
função era um controle social voltado para eliminação do crime através de agências repressivas,
baseado na ideologia da Segurança Nacional. O extremismo penal era a regra, no qual, qualquer
desvio de conduta era passível de punição.
Houve também a evolução dos meios tecnológicos e de comunicações, ampliando a
disputa e competitividade, o que começa a propiciar atos delinquentes. Conjuntamente, os
avanços na tecnologia propiciam novos meios de delitos, como os realizados através da internet.
Com isto, a sociedade moderna passou a sofrer de uma enorme insegurança, uma vez que as
classes marginalizadas passaram a ser vistas como fontes de riscos para suas famílias e seus
bens. Dessa forma, o discurso de expansão penal passa a ser sustentado por uma sociedade de
classes, na qual se busca o isolamento desses marginalizados, em prol de uma maior segurança
da classe média.
Ainda nesse aspecto, o aumento da velocidade dos meios tecnológicos diminuiu as
distâncias físicas presentes entre diferentes Estados (e assim entre as pessoas), o que viabilizou
uma maior integração entre povos e culturas, e consagrou o processo da Globalização
econômica. Como consequência de toda essa mudança, foram eliminadas as barreiras
alfandegárias, o que permitiu um trânsito mais efetivo de pessoas, capitais, serviços e
mercadorias.
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Outro importante fator que fomentou a sensação de insegurança citada e o anseio por
maior regulação, são os movimentos de imigração, que ainda hoje se dá com grande frequência,
principalmente nas nações europeias. Ocorre que, os estrangeiros que mudam de seus países
com objetivo de crescimento econômico, influenciados pelo sistema capitalista, sofrem com as
diferenças culturais existentes entre seu país de origem e o lugar onde estabelecem seu novo
domicílio.
Além de todo o panorama descrito acerca do surgimento de novos riscos, a expansão
penal também é estimulada pela inegável a contribuição da imprensa sensacionalista para esse
cenário que se forma: há uma generalização excessiva das condutas criminosas, criando um
alarde social, no qual se incute uma sensação de total insegurança. Notícias de pouca evidência
se propagam a níveis nacionais, aumentando o sentimento de revolta e vingança contra os
delinquentes e, como consequência, tais ações reproduziriam a crença no sistema penal como
único meio eficaz de combate à criminalidade. Deste modo, o Direito Penal, antes, de ultima
ratio, ganha novo cenário, tornando-se extremamente simbólico. Acerca do tema, elucida
Bitencourt:
“(...)todo esse estardalhaço na mídia e nos meios políticos serve apenas como
‘discurso legitimador’ do abandono progressivo das garantias fundamentais do
direito penal da culpabilidade, com a desproteção de bens jurídicos individuais
determinados, a renúncia dos princípios da proporcionalidade, da presunção da
inocência, do devido processo legal etc., e a adoção da responsabilidade objetiva, de
crimes de perigo abstrato, [...]. Na linha de ‘lei e ordem’, sustentando-se a validade de
um Direito Penal Funcional, adota-se um moderno utilitarismo penal, isto é, um
utilitarismo dividido, parcial, que visa somente à ‘máxima utilidade da minoria’,
expondo-se, consequentemente, às tentações de autolegitimação e a retrocessos
autoritários, bem ao gosto de um Direito Penal máximo, cujos fins justificam os meios
e a sanção, como afirma Ferrajoli, deixa de ser ‘pena’ e passa a ser ‘taxa’.”
(BITENCOURT, 2008)

Ademais, o autor José-Maria Sanches traz em seu livro “A Expansão do Direito Penal”,
sendo uma outra forma de expansão a sociedade caracterizada por sujeitos passivos, que se
daria na transformação de pensionista, desempregados, entre outros, em cidadãos por
excelência, o que acarreta ainda mais na supervalorização das classes empreendedoras e ativas,
que tornam-se cada vez mais numerosas.
Em razão disso, há uma sociedade que restringe atitudes arriscadas e abstratas, com
persistência psicológica a aceitar casos que sejam fortuitos e que advenham de azar. Com esse
pensamento, tem-se a expansão mais uma vez do Direito Penal, em que o acontecimento fortuito
é transformado em pensamento de injusto penal, carecendo assim de sanção penal.
3. CRIMES DE PERIGO ABSTRATO E A ANTECIPAÇÃO
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Crimes de perigo são aqueles em que há uma exposição à perigo de dano do bem
jurídico, prescindindo o dano efetivo, se subdividindo em: crimes de perigo concreto em que,
para se configurar, necessita de uma verificação ex post, ou seja, uma observação, em concreto,
posterior à conduta, na qual se verifica se houve ou não exposição a perigo; e em crimes de
perigo abstrato cuja mera pratica da conduta importa no perigo, ou seja, com base em
probabilidades presume-se, com observação ex ante, a exposição, não sendo necessária a
verificação em caso concreto.
A grande discussão encontra-se nesses últimos, pois, enquanto no direito penal clássico
os crimes de perigo abstrato eram a exceção, no contexto da sociedade de risco tornaram-se a
regra, gerando embates à legitimidade da intervenção penal perante critérios de imputação
clássica. Isso porque, tais condutas carecem de clara lesividade, sendo definidas como meros
desvios de normas padrões de segurança, fazendo com que essa tendência preventiva vá de
encontro à pressupostos da intervenção mínima, da subsidiariedade, lesividade, ultima ratio,
entre outros.
Essa antecipação da intervenção privilegia o desvalor da ação em detrimento do
desvalor do resultado, ferindo gravemente o princípio da proporcionalidade tendo em vista que
tipos penais abstratos dificultam a formação do juízo de gravidade da conduta, além de, por não
se referirem a um dano efetivo, não se estabelece uma relação lógica entre o resultado da
conduta e a pena imposta. Ademais, a utilização demasiada de tais crimes, deteriora o critério
da lesividade como orientador e legitimador da intervenção.
Na conjuntura da sociedade de risco, a tutela penal se dá de forma antecipada para
momentos anteriores à lesão em si, pois, segundo Marta Rodriguez de Assis Machado,
"emergem com a finalidade de ampliar a capacidade de resposta penal e a eficácia do controle
de condutas, com a diminuição dos requisitos da punibilidade e o aumento do alcance do
instrumento penal” (MACHADO, 2005, p. 134). Afirma ainda:
Nas incriminações de perigo abstrato, o legislador adota medidas extremamente
graves com relação a condutas que apenas supõe perigosas aos bens jurídicos, sem,
entretanto, dispor de um juízo de certeza quanto aos resultados da conduta reputada
perigosa. A imposição de pena também se baseia em uma operação probabilística,
uma vez que o juiz vê-se dispensado de comprovar a ocorrência de algum
desdobramento danoso ou ameaçador a partir daquela conduta”. (MACHADO, 2005)

Conforme exposto por Pierpaolo Cruz Bottini, advogado e professor doutor da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo:
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“Essa criminalização de comportamentos sem a verificação de seu potencial para
afetar bens jurídicos pode levar a um direito penal autoritário, que se preocupe apenas
em proteger a validade das normas sem observância de seu referencial último, que é
a preservação da dignidade humana.” (BOTTINI, 2015)

Por fim, essa antecipação vem acompanhada pelo aumento da importância de bens
jurídicos difusos e coletivos, tais como, meio ambiente e relações de consumo, que aumentam
o âmbito de incidência de normas criminalizantes. Entretanto, ressalta Bottini que "a
progressiva proteção de bens não individuais deve ser acompanhada com cautela para que o
conceito de bem jurídico não perca sua utilidade de limitação do direito penal" (Bottini,
Pierpaolo, 2015). Isso em razão de que os bens jurídicos devem ser considerados como
realidades ou fins que são necessários para uma vida social livre e segura, que garanta os direitos
fundamentais dos indivíduos ou para o funcionamento do sistema estatal erigido para a
consecução de tal fim.
4. GARANTISMO PENAL
Parece correto inferir então, que o Direito Penal no contexto da sociedade do risco
pressupõe uma intervenção cada vez mais severa, adaptadas a diversas situações anteriormente
não tuteladas e, consequentemente, uma reinterpretação, flexibilização e, até mesmo, um
afastamento dos princípios fundantes da seara penal. Tal situação faz surgir na doutrina diversos
posicionamentos como o individualista, no qual o Direito Penal deve estar autorizado a intervir
tão-só fragmentária e subsidiariamente na tutela de bens jurídicos essencialmente importantes
a vida em sociedade, segundo pressupostos clássicos ou, do outro lado, o posicionamento que
defende a reformulação de tais pressupostos de forma a abarcar novas situações.
Nesse sentido, surge a teoria do Garantismo Penal – tendo como seu maior expoente
Luigi Ferrajoli – que representa um modelo para outras propostas reducionistas, isto é, as quais
defendem um direito penal mínimo. De acordo com essa postura político-criminal, todo poder
é antologicamente tendente a violação, seja das mais simples as mais complexas de direitos,
sendo que os atos de poder não são presumíveis, sua violação é intrínseca. Logo, ele deve ser
limitado e condicionado, bem como mínimo (ultima ratio), principalmente, o direito de punir.
O Garantismo, portanto, consiste em um conjunto de ideias, princípios e técnicas, que
propõe um sistema punitivo minimalista, marcado pela racionalidade, legitimidade e justiça,
com o exercício de punir limitado e condicionado por direitos e garantias fundamentais. Isso
ocorreria sobre dois aspectos: em relação a vítima, a partir de um programa, no qual o Estado
elenca as condutas criminais e estabelece as respectivas sanções, prevenindo eventuais crimes.
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Para Ferrajoli (2006), a vítima é a parte mais vulnerável no momento em que sofre a ação,
devendo o Estado dar a garantia de punir ao acusado. E em relação ao réu, considera-se a parte
mais vulnerável do processo, pois nesse momento em que se está diante do Estado, aquele
encontra-se, de certa forma, desamparado frente a toda estrutura e sistema estatal, portanto fazse necessárias as garantias fundamentais para evitar o arbítrio do Estado.
O autor defende ainda que o juiz não deve ter uma posição ou uma visão contemplativa
da norma. O juiz garantista, precisa adotar uma postura fixa e reflexiva, não podendo ser,
apenas, um mero aplicador da norma, deve ser crítico, mas não a ponto de descuidar do texto
positivado, destacando-se sua aproximação de uma criminologia crítica. Ademais, o ius
puniendi têm como pressuposto fundamental o princípio da máxima ou estrita legalidade, ou
seja, o poder punitivo só pode atuar, exclusivamente com base na lei (nullum crime sine legem).
CONCLUSÃO
É forçoso concluir, portanto, que o cenário projetado para o futuro se mostra
preocupante, na medida em que o direito penal, cada vez mais, se mostra descolado das
garantias basilares de todo Estado de Direito em prol da expansão do direito penal.
Mas, afinal, a sociedade de risco é a fonte legitimadora do direito penal máximo? Alguns
entendem que não, na medida em que não há riscos maiores, sendo, o discurso expansionista
do direito penal, baseado em meras exposições da mídia sensacionalista.
De forma diversa, entendemos que a sociedade de risco é, e não poderia deixar de ser,
uma das fontes legitimadoras do movimento de ampliação penal, vez que a complexidade
acompanha o progresso, se intensificando os riscos. Contudo, ao nosso ver, a sociedade de risco
é invocada de forma extremada pela mídia e por novas figuras que têm surgido no âmbito
político, ou seja, a sociedade de risco existe, cria situações em que é necessária uma intervenção
por parte do Estado, mas apenas serve como fundamento da expansão penal na medida em que
é potencializada por discursos capazes de convencer.
Assim, não se pode perder de vista os movimentos reducionistas, propondo uma
reflexão crítica desse cenário que se impôs, é preciso repensar o direito penal. Ora, sabemos
que a maior ou menor intervenção do Estado é uma decisão política, mas não deveria ser, ao
passo que, em se tratando de direitos fundamentais, é imprescindível a análise dos princípios
fundantes, que aí sim legitimaria a atuação penal. O direito penal é um instrumento pensado
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para conter o poder punitivo estatal e não pode estar suscetível a mudanças de acordo com a
posição política de quem está no poder.
Diante disso, é questionável as discussões que têm surgido atualmente acerca desse
expansionismo. São manifestações pautada na irracionalidade, no direito penal máximo e na
visão da pena como medida punitiva, e não como função ressocializadora. Assim, se torna
evidente como o âmbito penal se mistura às escolhas políticas, como na discussão recente
acerca da criminalização do aborto em caso de gravidez resultante de estupro, no qual se mostra
incisiva a interferência de grupos políticos conservadores influentes.
Portanto, o viés garantista, representa uma boa postura a ser adotada frente ao
expansionismo, uma vez que não aborda a questão da legitimação a partir de uma perspectiva
parcial, mas sim de uma visão global dos fundamentos de tal legitimação, afastando da simples
questão de como punir. Para além disso, encontra sua dimensão substancial e concreta não só
nas condições de validade das normas, mas também na natureza da própria democracia. Nessa
visão, a racionalidade seria o fundamento de toda conduta tipificada, que é o mínimo que se
espera, vez que a inobservância de um regra legal incriminadora, reflete graves consequências
na vida daquele infrator.
Por fim, cumpre esclarecer que não se defende aqui a impunidade ou a não incidência
do direito penal. Pelo contrário, diante da sociedade de risco faz-se necessário a atuação do
Estado de forma a coibir condutas que atentem contra os bens jurídicos tutelados. Contudo, é
necessário que seja possível filtrar as condutas que de fato atentem contra os bens mais
relevantes e esse filtro apenas poderá ser pautado na racionalidade, interpretada à luz da
Constituição e dos direitos fundamentais.
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Resumo: Este estudo tem por objetivo analisar a problemática constitucional da política de repressão às
drogas consubstanciada na Lei 11.343/06, tendo em vista sua aplicação no contexto brasileiro. Para
tanto, investigou-se as implicações sociais e as questões extremamente complexas decorrentes de uma
avaliação crítica dos fundamentos teóricos que embasam a referida lei. Além disso, fez-se uma análise
histórica da guerra às drogas a fim de evidenciar os motivos classistas, seletivos e racistas envolvidos
em tal política. Nessa seara, foram detectados problemas práticos por meio de dados estatísticos,
pesquisas doutrinárias e jurisprudenciais que corroboram para a existência de um política de estado
focada na tutela penal máxima. Outrossim, a partir de um estudo comparado com outros países latinoamericanos foram discutidas alternativas ao fracassado sistema de proibição.
Palavras-chave: Direito penal máximo; política criminal; drogas; análise constitucional; repressão
social.

INTRODUÇÃO
Criminalizar o uso e comércio de drogas é relativamente recente na história. As drogas
ilícitas, ou proibidas, mais populares nos dias de hoje, como a cannabis e a cocaína, já eram
conhecidas e consumidas – recreativa ou medicinalmente – pelo homem há séculos, mas seu
controle penal pelo Estado somente se concretizou nas primeiras décadas do século XX, com
as primeiras previsões legais de crimes e penas.
Historicamente, a alteração de comportamento, humor e emoção por meio de drogas
sempre foi prática comum. Desse modo, as sociedades contemporâneas diferenciam o uso
médico e o abuso ‘não-médico’ de drogas, bem como formaram, a partir dessa visão distinta,
os pilares morais e legais do atual sistema internacional de controle de drogas. Na mesma linha,
sob a perspectiva médica, o consumo de drogas é tão antigo quanto a própria história da
humanidade, já que efetiva a busca do prazer e a satisfação de seus instintos.
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Os navegadores que descobriram o chamado Novo Mundo encontraram índios que
faziam uso de alucinógenos típicos de suas culturas. Há relatos de que o tabaco, o ópio e a
maconha tinham como utilidade “sair de si” e “descansar do trabalho”, e ainda serviriam para
criar sonhos e ilusões.Por sua vez, na América Latina, havia o tradicional uso da folha de coca,
que era misturada ao tabaco, para dar mais força e ajudar a suportar melhor o trabalho.
A Europa, no transcorrer do século XVI, assistiu a uma intensificação do fornecimento
de especiarias asiáticas, e do consequente consumo de drogas, sobretudo do ópio, devido,
provavelmente, ao aumento das massas nômades expulsas do campo. Pelo fato dessa população
se encontrar alheia a um contexto social inclusivo, aumentavam a fome e as doenças, bem como,
destarte, o consumo generalizado de plantas, tanto para alimentação quanto para o consolo da
triste realidade vivenciada. O álcool, a título de exemplo, era utilizado desde o início da história:
num primeiro momento como bebida fermentada de pouco conteúdo alcoólico e,
posteriormente, erigindo-se à categoria de “elixir da vida”, conforme consideravam os
alquimistas, crentes na capacidade de curar praticamente todas as doenças da época com a
droga. A Medicina também utilizava drogas com a finalidade de experiências médicas.
Neste momento da história, então, é que se afirma o primeiro paradigma de controle das
drogas, a ser refinado na época contemporânea, com base em motivações econômicas, culturais
e religiosas, e não puramente médicas, conforme é sugerido atualmente, na chamada política
mundial de controle do uso, comércio e consumo de drogas.
No final do século XIX, Freud (1856-1939) passou a estudar pessoalmente os efeitos da
cocaína em substituição ao vício da morfina. Suas conclusões, um tanto precipitadas, ocorreram
no ano de 1884 por meio de seu ensaio “Uber Coca” e indicavam benefícios, bem como seu
potencial uso farmacoterapêutico. Isso contribuiu muito para o aumento vertiginoso de preço,
popularidade e produção da droga, que rapidamente se tornou um dos mais importantes
produtos farmacêuticos da Europa e Estados Unidos.
O uso de drogas psicoativas, até o início do século XX, envolvia dois diferentes
caminhos: o uso médico, que visava a aliviar sintomas e patologias mentais; e o uso religioso,
cerimonial ou recreacional, que objetivava modificar o comportamento normal e produzir
estados alterados de consciência.
Diante disso, a organização do comércio e do consumo de drogas do início do período
moderno deve ser compreendida levando em consideração a expansão mundial ibérica das
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Grandes Navegações, mas não se deve esquecer que a definição de droga sempre foi um
conceito antes de tudo moral, que vai acarretar, posteriormente, seu conteúdo ilícito e criminal.
O novo Estado Moderno, portanto, une o poder religioso ao poder médico para guardar um
conjunto de normas reguladoras da vida pessoal, em especial do consumo das drogas. As drogas
psicotrópicas, são amplamente receitadas pelos médicos hodiernamente, dentre elas ansiolíticos
e antidepressivos, e foram consideradas uma revolução na psiquiatria, porém, simultaneamente,
em razão de atuarem sob o sistema nervoso central causam dependência e, por isso, têm severas
restrições de venda e consumo, e estão sujeitas a controle médico.
No Brasil, o primeiro código criminal do Império, de 1830, não tratou do tema nem
mencionava nenhuma norma tipificadora envolvendo entorpecentes. Com o advento da
República, não houve grandes modificações na estrutura social herdada do Império,
consolidadas as oligarquias, que mantinham a exclusão social da população mais pobre, em
especial dos ex-escravos.
Tal manutenção social acarretou alta tensão social e criminalidade crescente, de modo
a culminar na edição do primeiro Código Penal Republicano em 1890. No seu artigo 159 foi
previsto o crime de “expor à venda ou ministrar substâncias venenosas sem autorização e sem
as formalidades exigidas pela lei”, punido apenas com multa.
No ano de 1915, quando foi promulgada no país a Convenção de Haia sobre Ópio de
1912, a reação penal preconizava a criminalização dos entorpecentes e prevaleceria por meio
século. Sob essa influência, foi editado o Decreto 4.294/21, influenciado pela Lei Seca dos
Estados Unidos (vigente de 1919 a 1933, restringia o uso do álcool), que revogou o artigo 159
do Código Penal de 1890.
Nessa esteira de internacionalização do controle de drogas, o Brasil ratificou tanto a
Segunda Convenção sobre Ópio de 1925 como a 1ª Convenção de Genebra de 1931. A partir
de 1984, com o retorno da democracia e a edição da Constituição Cidadã de 1988, percebe-se,
de maneira paradoxal, um movimento de política criminal de endurecimento das penas, com a
inclusão no texto constitucional do conceito de crime hediondo, no mesmo capítulo dedicado
aos direitos e garantias fundamentais do cidadão (art. 5º, XLIII). Logo a seguir, diversas leis
foram editadas, reduzindo garantias processuais e criando novos tipos penais, com redações
altamente defeituosas. Dentre elas, chama a atenção a “Lei dos Crimes Hediondos”, nº.
8.072/90, que equiparou o delito de tráfico de entorpecentes a esse rol, restringiu garantias,
aumentou penas e fez com que presos passassem mais tempo nas prisões brasileiras.
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Nesse momento histórico, o recrudescimento das penas não mais possuía a característica
observada nos regimes ditatoriais, tendo se moldado aos novos tempos e adotado uma nova
roupagem, ao fundar sua tática autoritária na “ideologia da segurança urbana”5.
1. PROBLEMAS PRÁTICOS
Não se busca aqui analisar moralmente se uso da droga é positivo ou negativo para a
humanidade, cumpre apenas analisar se as justificativas usadas para limitar o uso das drogas
alcançam resultados práticos. Porém, se questionará a escolha de proteger eventuais riscos à
saúde pública mediante a utilização da forma mais drástica de controle social, e o custo social
dessa escolha. Diante disso, serão analisados os problemas práticos percebidos na sociedade
brasileira em decorrência dessa política de guerra às drogas sob os aspectos socioeconômicos e
penitenciário.
1.1 A droga como um problema socioeconômico
Na perspectiva da droga como um problema socioeconômico relevante é defini-la.
Define-se drogas ilícitas como “mercadorias que circulam em mercados ilegais, que são
consumidas pelos indivíduos para alterar seu estado de consciência”6. Portanto, os
consumidores desse mercado não são como os outros, são, pois consumidores mergulhados na
ilegalidade.
Em primeiro lugar, considera-se que as dificuldades impostas pela lei para sua
comercialização fazem com que o valor da substância seja elevado diante de um aumento da
repressão e dos riscos inerentes a esse comércio. Além disso, para aumentar os lucros, o
mercado ilícito não prevê nenhum tipo de controle de qualidade sobre as substâncias. O modelo
proibicionista reforça os riscos dos usuários pela má qualidade do produto consumido, o que
pode contribuir, ainda, para um aumento na ocorrência de overdoses e de outros problemas de
saúde nos usuários, incrementando os custos de atendimento médico. Além disso, nesse
mercado, os métodos de resolução de conflito ficam a cargo do tráfico, já que o método oficial
do Estado – o judiciário – não pode ser invocado nesse terreno de ilegalidade. Percebe-se, desse
modo, que o usuário fica submetido a vários riscos e vulnerável a uma série de fatores
determinados exclusivamente pelos detentores de poder desse mercado.
A resposta oficial proibicionista não só foi incapaz de deter a produção e o consumo,
como, consequentemente, fortaleceu o mercado das drogas ilícitas, que se beneficia dessa
5
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ilegalidade. Deu-se prioridade a uma concepção moralista e criminalizante nas representações
construídas sobre o fenômeno da droga, mas deixou-se de lado a questão político-social e a
importante dimensão econômica da droga. Obviamente, o controle penal não inibe o consumo
nem a produção porque não tem condições de impedir o funcionamento de um potente mercado
ilícito que fabrica, fornece e distribui com eficiência e lucratividade seu produto.
Nessa seara, a repressão às drogas gera um ambiente de violência severo que se mostra
ineficaz a não ser para matar, tanto policiais quanto “traficantes”, e para prender os envolvidos.
Importante destacar que em uma sociedade marcada pelo consumo de drogas, com alta demanda
sobre os mais variados tipos delas, se um traficante chegar a ser preso facilmente será
substituído por outro.
A exclusão e a desigualdade social fizeram com que a atividade econômica ligada ao
tráfico de drogas no Brasil fosse muito atrativa. Tal atividade ilícita é fortalecida pelo
desemprego, falta de perspectivas e marginalização social, que parcela mais humilde da
população está sujeita. O negócio da droga dá, a pessoas sem acesso ao mercado de trabalho
formal, oportunidades concretas de alcançar uma vida estável que a sociedade lhes recusa.
Nesse sentido, faz-se necessário concluir que o mercado de drogas no Brasil tornou-se
um mercado atraente diante das desigualdades sociais e que acarretou uma série de riscos aos
consumidores, pela falta de controle e qualidade dos seus produtos e pela sujeição a flutuações
de preços calcadas exclusivamente na perspectiva de lucro.
2.3 A droga como um problema penitenciário
No que diz respeito ao problema penitenciário tem-se como base três parâmetros: o
percentual de presos cumprindo pena por tráfico de drogas; o aumento da população carcerária
brasileira na última década, decorrente do incremento da severidade penal com relação ao
tráfico de drogas e a seletividade do sistema penal em relação aos negros.
A população carcerária brasileira é a terceira do mundo Em 2000, havia 232 mil presos
no país e, em 2014, já eram 622 mil, aumento de 168%. No mesmo período, a população
brasileira cresceu cerca de 19%. No estado do Rio de Janeiro, o número de aprisionamentos em
decorrência da Lei sobre Drogas (11.343/2006) aumentou 465% em cinco anos (de 2010 a
2014), segundo informações da Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio de
Janeiro (SEAP). Segundo o último levantamento realizado pelo Departamento Penitenciário
Nacional (DEPEN), pelo menos 27% de toda a população encarcerada está em razão do tráfico
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de drogas. O impacto do aprisionamento em massa decorrente do tráfico é preocupante também
em escala mundial. De acordo com a London School of Economics, 40% dos 9 milhões de
presos em todo o mundo foram para trás das grades em razão do comércio/uso de substâncias
consideradas ilícitas.
Há que se destacar que esse encarceramento tem perfis de cor, idade e renda bastante
determinados. O levantamento do DEPEN aponta que 67% dos presos no país são negros, 56%
têm entre 18 e 29 anos, e 53% não completaram sequer o ensino fundamental. No caso do
encarceramento feminino, 63% das mulheres estão presas em decorrência de tráfico de drogas.
Além disso, 66,6% dos atos infracionais têm vinculação com o tráfico de drogas. Essa também
é a segunda maior causa de apreensão de adolescentes.
Esses dados nos levam a concluir que a Lei de Drogas contribui com a superlotação dos
presídios e que atingiu e atinge principalmente população mais vulnerável, quais sejam os
negros, jovens e mulheres. Esse encarceramento em massa contribui para a superlotação dos
presídios que não possuem estrutura e recursos para atender os presos. As condições dos
presídios brasileiros são indignas e a superlotação é um dos fatores que contribuem
demasiadamente para isso.
Outrossim, a condenação de pequenos traficantes a penas de, no mínimo, três anos em
regime integralmente fechado retira os jovens de seu convívio familiar, integrando-os nas
facções criminosas, além de submetê-los a estigmatização, humilhação e violência dentro das
penitenciárias. Ao saírem da prisão, que propicia um desenvolvimento de atitudes violentas,
somado ao fato de que saem sem opções de trabalho, tornam-se ainda mais vulneráveis à
reincidência, seja pelo tráfico, seja nos crimes patrimoniais, como resultado do aprendizado da
delinquência na cadeia.
Não obstante, a exacerbação da repressão ao tráfico de drogas é acompanhada de uma
queda da detenção média no caso de outros crimes, ou seja, o excessivo e caro aparato policial
destinado à repressão da droga faz com que outros tipos de crime não ligados a droga sejam
menos investigados e punidos, já que o enfoque da repressão está no negócio da droga. Ora, se
o Estado reúne todas as suas forças policiais contra um tipo de atividade criminosa há uma
carência em relação aos outros, ainda mais que, como mencionado anteriormente, a perseguição
de usuários e vendas de drogas não logra efeito, tendo em vista que é um mercado que possui
uma demanda grande entre a população.
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2. POLÍTICA DE DROGAS NA AMÉRICA LATINA
Os países latino-americanos padecem mais que todos os outros países da Terra quando
o assunto é a violência do narcotráfico. Escasso em compaixão e esperança: o excesso de
custodiados nas prisões do Brasil faz da vida de seus mais de 700 mil detentos verdadeiro
inferno, vez que apenas algumas gramas de maconha são suficientes para a condenação.
Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os crimes com envolvimento de
entorpecentes são a causa de uma em cada três prisões. Dezenas de anos dedicados à Guerra às
Drogas resultam em cicatrizes profundas no seio social, não apenas no país do futebol, mas em
toda a América Latina. O poder do crime organizado constrange solapar as instituições
democráticas dessa região.
Todavia, ao passo que vultuosas personalidades desses países lutam pela liberalização
do consumo de drogas como modo de resistência ao narcotráfico, a massiva maioria
populacional é partidária da política proibicionista. "Enquanto o consumo de drogas for crime,
o narcotráfico e a violência desenfreada vão aumentar e abalar as estruturas de países inteiros",
afirma o ex-presidente colombiano César Gaviria em entrevista à DW. "No passado, isso
aconteceu na Colômbia, hoje é o que se repete no México."
As organizações de tráfico internacional situadas no México minguaram os alicerces
dessa nação. Apenas nos últimos 10 anos cerca de 100 mil cidadãos morreram nessa política de
extermínio às drogas, e ainda estão desaparecidas 20 mil pessoas. Os cartéis de drogas
mexicanos abalaram as bases do país. Na última década, cerca de 100 mil pessoas morreram na
chamada guerra da droga, mais de 20 mil ainda estão desaparecidas. Entre elas, também os 43
estudantes da cidade de Iguala, que em setembro de 2014 foram raptados e assassinados.
Uma série de antigos chefes de Estado latino-americanos, incluindo o mexicano Ernesto
Zedillo, o brasileiro Fernando Henrique Cardoso e também César Gaviria querem dar um fim
a essa guerra sem esperança. Junto a outros políticos, como, por exemplo, o ex-secretário-geral
da ONU Kofi Annan, eles fazem parte da Comissão Global de Política sobre Drogas. O grupo
se empenha por uma nova política de drogas – para além da repressão.
Mas eles têm uma difícil posição: ainda que a América Latina sofra mais do que
qualquer região do mundo sob a violência oriunda da droga, a maior parcela da população é
contra qualquer tipo de legalização do consumo de entorpecentes. De acordo com pesquisas de
opinião, 79% da população brasileira são contra a legalização da maconha. No México, esse
percentual é de 77%.
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Também o cardeal hondurenho Óscar Andrés Rodriguez Maradiaga é contra a
liberalização. "O problema é o consumo. Enquanto nada for feito para reduzi-lo, nada vai
mudar", explica o arcebispo de Tegucigalpa à DW. Segundo ele, o dinheiro do narcotráfico não
fica na Colômbia, no Peru ou no Bolívia, mas em contas bancárias nos EUA. "Embora a ONU
estimule boas iniciativas, elas não são isentas de dupla moral."
3. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DE DROGAS
Para uma análise constitucional da aplicação da Lei de Drogas (lei 11343/06), é
imprescindível observar que a referida lei possui como fundamentos, essencialmente, questões
jurídico-morais e sanitário-sociais7, as quais asseguram obstáculos intransponíveis a políticas
alternativas que permitam maior eficácia no controle dos efeitos prejudiciais gerados pelas
drogas. O discurso punitivista e paternalista, que permeia a política de “guerra às drogas”, gera
uma luta completamente desarrazoada contra os produtores e consumidores dos produtos que,
arbitrariamente, são considerados ilícitos. A ampliação penal inerente a essa postura por parte
do Estado gera consequências devastadoras que não apenas devem ser rechaçadas de um ponto
de vista político, mas se apresentam à margem - quando não completamente fora - dos limites
constitucionais no que se refere a direitos fundamentais do cidadão. Dessa forma, cumpre
analisar alguns aspectos constitucionais que demonstram claramente os efeitos degradantes ao
ordenamento jurídico pátrio que tal postura estatal ocasiona.
Um primeiro ponto que deve ser abordado, diz respeito ao que talvez seja o princípio
mais afrontado pela legislação analisada: o direito à liberdade. Como notavelmente evidencia
Immanuel Kant: “Liberdade (independência de arbitrariedade coercitiva proveniente de
outrem), na medida em que possa coexistir com a liberdade de todos os outros com base em
uma lei geral, é o único direito original conferido a todo ser humano em virtude de sua natureza
humana”8. No caso em questão, observa-se que o aspecto mais violado pela Lei de Drogas diz
respeito ao direito à privacidade (art. 5º, X, Constituição Federal). Na medida em que o uso de
drogas diz respeito tão somente a uma escolha individual, que nunca irá interferir diretamente
na esfera de liberdade de outro indivíduo, não há cabimento em condenar a prática ao estigma
e à marginalidade gerados pela criminalização. Não cabe ao Estado definir para o sujeito o
quanto ele deve ou não se preocupar com a própria saúde, muito menos utilizar o Direito Penal,
cujo caráter é eminentemente subsidiário, para tanto. Em uma rápida análise sem o rotineiro
7

Rodrigues, Luciana Boiteux de Figueiredo. Controle Penal sobre as drogas ilícitas: o impacto do proibicionismo
no sistema penal e na sociedade. 2006. 273f. Tese de Doutorado - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.
8
KANT, Immanuel. A Metafísica dos Costumes. 2ªed. São Paulo: Edipro, 2008.
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preconceito envolvido no tema, gerado por uma subversão moral dos ideais protestantes de
abstinência9, observa-se claramente que uma consequência lógica de tal política paternalista
seria a proibição, à guisa de exemplo, do sal. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
morrem cerca de 17,5 milhões de pessoas todos os anos em função de doenças cardiovasculares,
das quais um dos principais causadores é o consumo excessivo de de sal10. Levada aos
extremos, a “guerra às drogas” parece mais uma distopia criada por Aldous Huxley do que uma
solução para qualquer problema. Considerando, para isso, que fosse efetiva, o que, como será
demonstrado nesse trabalho, não ocorre.
Como já afirmado, o Direito Penal possui caráter subsidiário, isto é, deve ser aplicado
em ultima ratio, em situações extremas que lesem bens jurídicos essenciais para o indivíduo
ofendido. Nesse sentido, surge o princípio da lesividade, exigindo, para configuração justa da
criminalização penal, a exterioridade (ou bilateralidade), ou seja, é necessário que existam pelo
menos dois sujeitos na relação da qual decorre o ilícito penal: a vítima e o ofensor. Dentre uma
das funções primordiais do referido princípio, está “proibir a incriminação de condutas
desviadas que não afetem qualquer bem jurídico”11. Em uma sociedade que se diz democrática,
deve ser rechaçada qualquer tentativa de supressão da pluralidade. Hábitos de grupos
minoritários não podem ser violentamente oprimidos com base unicamente em sua suposta
imoralidade. Principalmente quando se utiliza dos efeitos deletérios da própria criminalização
a fim de justificar o uso do Direito Penal, em uma petição de princípio que conjuga
desonestidade intelectual e ignorância. Os efeitos danosos da droga se limitam ao prejuízo à
saúde do próprio usuário, o qual, em casos extremos, pode ser tratado como um doente, não
como um criminoso.
Outra importante questão a ser abordada diz respeito ao parâmetro completamente
arbitrário que se utiliza a fim de definir quais drogas são tidas como lícitas ou ilícitas. Não há
diferença substancial entre estas e aquelas. Todas, como bem aponta Maria Lucia Karam, “são
substâncias que provocam alterações no psiquismo, podendo gerar dependência e causar
doenças físicas e mentais. Todas são potencialmente perigosas e viciantes”12. Dessa forma,

9
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surge uma alarmante afronta ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, Constituição Federal),
entendido a partir da antiga fórmula da Filosofia Clássica: “O igual deve ser tratado igualmente,
o desigual, desigualmente”13. Distingue-se produtores, comerciantes e usuários sem qualquer
base racional, de modo a infringir um dos princípios basilares do Estado Democrático de
Direito.
Vale, além disso, evidenciar que a referida política de repressão às drogas enquadra-se
perfeitamente no conceito de Direito Penal do Inimigo, que está intimamente ligado a dois
fenômenos expansivos: o punitivismo e o Direito Penal simbólico. Segundo Manuel Cancio
Meliá, este serve para “fazer referência a que determinados agentes políticos tão só perseguem
o objetivo de dar a impressão tranquilizadora de um legislador atento e decidido”14. Isto é, ao
invés de uma busca efetiva pela proteção dos bens jurídicos e dos indivíduos que integram certa
sociedade, o legislador “simbólico” visa demonstrar que se preocupa, que está buscando
soluções, sem realizar o mínimo balanço das consequências de seus atos. Criam-se, assim,
normas que não possuem qualquer efetividade, mas que alcançam o clamor do público acrítico.
Por outro lado, surgem efeitos colaterais, desenvolvendo-se um sistema de opressão e de
discriminação, que afeta o elo frágil da sociedade. Toda a força do Direito Penal recai sobre
aqueles que não possuem forças para se defender das injustiças de uma lei que carece de
fundamento. No lugar de impedir a produção e comercialização das drogas, criminaliza-se
apenas o setor desse mercado negro ocupado por pessoas com poucos recursos financeiros,
sejam eles traficantes de baixo nível ou pessoas que possuem o estereótipo criado para os
definir. Uma vez que não existe guerra contra coisas, apenas contra pessoas, a “guerra às
drogas” se tornou uma guerra contra negros e pobres, como será demonstrado posteriormente
com dados estatísticos. Quanto ao punitivismo, destaca Meliá que “[...] percebe-se a existência,
no debate político, de um verdadeiro clima punitivista: o recurso a um incremento qualitativo e
quantitativo no alcance da criminalização como único critério político-criminal; um ambiente
político criminal que, desde logo, não carece de antecedentes”15. Ou seja, não basta uma
legislação sem efetividade, ela também é resultado de uma busca incessante e sem fundamento
por um Direito Penal mais rigoroso, com punições desproporcionalmente elevadas, e que
enquadra cada vez mais condutas ao rol já excessivamente extenso de proibições.

13
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Vale lembrar as características do Direito Penal do Inimigo, criadas por Jakobs: o
adiantamento da punibilidade, referindo-se a uma perspectiva prospectiva do dano (fato futuro),
ao invés de retrospectiva (fato cometido); penas desproporcionalmente altas; e garantias
processuais relativizadas16 Evidencia-se, claramente, a presença de tais posturas na política de
“guerra às drogas”, o que, por si só, já deveria ser suficiente para sua descriminalização. É o
que defende Meliá: “[...] não deve haver Direito Penal do inimigo porque é politicamente
errôneo (ou: inconstitucional). Em segundo lugar, pode argumentar-se dentro do paradigma de
segurança ou efetividade no qual a questão é situada habitualmente pelos agentes políticos que
promovem este tipo de normas penais: o Direito Penal do inimigo não deve ser porque não
contribui à prevenção policial-fática de delitos”.
4. MODELOS ALTERNATIVOS À GUERRA ÀS DROGAS
As organizações de tráfico se modernizaram. Antes o mercado é era focado para a
exportação norte-americana, ao passo que hoje há circulação intensa para países como o Brasil
e o Paraguai. Isso revela que os tempos em que a América Latina somente produzia, mas não
consumia drogas, já passaram. Apenas 30 anos atrás, os traficantes traziam a pasta de coca para
os cartéis de Cali e Medellín na Colômbia. Dali, o material era transportado para os Estados
Unidos. Segundo dados da ONU, o consumo médio de cocaína na região quase duplicou: de
1,84 milhão (0,7%) para 3,34 milhões de consumidores.
Mesmo com penas elevadas, o Brasil é o maior mercado: no país, cerca de 2% dos
adultos consomem cocaína. Com uma quota de cerca de 20% do consumo global, o Brasil é
hoje o segundo maior mercado consumidor do produto do mundo, depois dos Estados Unidos.
O esforço para angariar novos consumidores e a tipificação do consumo de drogas na
América Latina resultou em estratosféricos índices de violência. Segundo o Escritório da ONU
sobre Drogas e Crime (Undoc), 41 das 50 cidades mais perigosas do mundo se encontram na
região. A líder na lista é a capital da Venezuela, Caracas, com 120 homicídios a cada 100 mil
habitantes. San Pedro Sula (111), em Honduras, e San Salvador (108,5). O balneário mexicano
Acapulco registrou uma taxa de homicídios de 104,7 por 100 mil habitantes. Em números totais,
o Brasil lidera o ranking mundial de assassinatos, com 60 mil mortes por ano.

16
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Segundo o ex-presidente colombiano Gaviria "é óbvio: a comunidade internacional não
tem nenhum sucesso a apresentar na luta contra as drogas", constatou o Segundo ele, a política
da proibição e criminalização deve ser substituída por uma estratégia que traga mais resultados.
Quanto a isso, existem inúmeras políticas inovadoras na América Latina, como a
realizada pelo Uruguai, que legalizou a maconha há três anos, e conta com um parlamento que
legalizou e fez a regulamentação do consumo, plantio e comércio da erva. O país com a maior
tradição liberal da América dá início a um projeto vanguardista destinado à maconha. O
Uruguai já foi o pioneiro na América Latina em abolir a escravidão, aprovar o ensino laico, o
divórcio e em legalizar a prostituição. A separação entre Igreja e Estado ocorreu há mais de 100
anos. Tudo chega antes no Uruguai, que quase sempre serve de modelo para que outros sigam
o mesmo caminho.
A Suprema Corte de Justiça do México, numa decisão histórica, privilegiou a liberdade
individual aos danos à saúde. Os juízes abriram as portas para a legalização da maconha para
uso recreativo e sem fins lucrativos. A histórica decisão é um passo gigantesco para um país
que durante anos combateu o tráfico de drogas a sangue e fogo. Novamente, como havia
acontecido com o casamento gay, foram os juízes que tomaram a iniciativa frente a uma opinião
pública esmagadoramente contrária e partidos hesitantes.
Apesar de todas as proibições, muitos países da América do Sul concordam com a
importância medicinal da maconha. Na Argentina, Peru, Chile e Colômbia, o cultivo da planta
para fins terapêuticos é agora legal. No Brasil, a ANVISA permitiu que produtos à base de
canabidiol fossem usados por pacientes e aprovou o primeiro medicamento com THC no país,
dois dos derivados da maconha.
Desse modo, torna-se difícil explicar o motivo de se reconhecer que esses países notam
a importância para saúde pública de plantas psicoativas, mas que o comércio das mesmas é
punível legalmente.
5. POLÍTICAS DE REDUÇÃO DE DANOS NO BRASIL
Foi a epidemia global da AIDS que levou à necessidade de implementação de medidas
que limitassem eficazmente os riscos do consumo drogas injetáveis. Desse modo, foi criado o
programa de trocas de seringas (PTS) de Santos, que era voltado para dependentes de drogas
injetáveis, com o objetivo de cessar a propagação de doenças transmissíveis. Essa política
envolve a conscientização dos usuários sobre os riscos e os sensibiliza da necessidade de
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prevenção As iniciativas pioneiras no Brasil e em outros países do mundo, em oposição ao
radical modelo proibicionista que não admite esse tipo de atividade, têm levado as autoridades
a refletirem e encararem o problema de frente. Apesar do sucesso da iniciativa, o sistema
internacional de controle vinha se recusando a reconhecer e incentivar tais iniciativas.
No Brasil, a política de redução de danos foi oficialmente reconhecida e regulamentada
pelo Governo Federal em 04.07.05 por meio da Portaria nº 1.028/95 do Ministério da Saúde,
tendo sido pioneira ao regulamentar “as ações que visem à redução de danos sociais e à saúde
decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência”, que passaram
oficialmente para a área da Saúde Pública. Pode-se citar como componentes da política de
danos: i) informação, educação e aconselhamento; ii) assistência social e à saúde; iii)
disponibilização de insumos de proteção à saúde e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatite. São
realizadas ações que informem sobre riscos relacionados a drogas que causam dependência,
incluindo o alerta para o perigo do compartilhamento, e da distribuição conjunta de
instrumentos utilizados para consumo, como agulhas e seringas, além da informação sobre
outras formas de contágio e a distribuição de preservativos.
Destaca-se, ainda, a importância de tais medidas e o grande esforço de muitos
profissionais até que se chegasse a tal regulamentação, ainda se mostra necessária a ampliação
dos esforços de prevenção do abuso de drogas para lá da prevenção de doenças infectocontagiosas, o que vê-se ter sido o foco da política implementada na última década pelo governo
brasileiro. A legislação sobre o tema no Brasil evoluiu muito, mas as estratégias são ainda
restritas se comparadas com os países europeus. Deve ocorrer o estudo das alternativas de
redução de danos já amplamente aplicadas em outros países na tentativa de abrir o campo da
prevenção, orientação essa que se mostra melhor adequada do que o aumento da repressão.
CONCLUSÃO
Pode-se perceber que a “guerra contra as drogas”, termo popularizado por Richard
Nixon em 1971, é completamente ineficaz e se baseia em fundamentos falhos que
desconsideram completamente o contexto fático em que a lei será aplicada e todo o complexo
de garantias constitucionais que estão presentes na Carta Magna justamente para proteger o
cidadão de abusos por parte dos governantes e da “maioria” a aspectos intrínsecos e
indissociáveis de sua existência, como a liberdade - direito que é explicitamente violado pela
Lei de Drogas em função de um falso moralismo e de uma busca por controle e disciplina.
Políticas alternativas podem ser mais eficientes tanto para a redução do consumo, com políticas
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públicas de conscientização como as realizadas visando a redução de danos do cigarro, quanto
para o acompanhamento dos dependentes químicos, os quais, no cenário atual, são
marginalizados devido ao estigma e à criminalização, ao invés de terem sua doença tratado da
maneira devida. Além disso, políticas alternativas que não lancem mão do Direito Penal
reduziria, drasticamente, os efeitos deletérios gerados por tal uso do punitivismo, como a
discriminação, a superlotação dos presídios e o autoritarismo inerente a uma intervenção brusca
e injustificada na vida pessoal dos cidadãos.
Por fim, vale ressaltar que não se pode argumentar unicamente com base em um
utilitarismo radical e impensado. Mesmo que a Lei de Drogas cumprisse, efetivamente, com o
seu papel de impedir o uso por parte dos integrantes da sociedade, cabe questionar qual seria o
limite para a intervenção do Estado se este pudesse deliberada e arbitrariamente realizar
decisões baseadas unicamente na saúde. O Estado Democrático de Direito se baseia justamente
na ideia de respeitar as decisões da maioria, enquanto se impede que ela ultrapasse os limites
impostos pelo conjunto de fatores que são herdados da dignidade humana. A Lei de Drogas vai,
claramente, na contramão de direitos basilares do Estado de Direito, como a liberdade e a
igualdade, como foi demonstrado no presente trabalho. Sua flagrante inconstitucionalidade
ameaça não apenas a felicidade dos “imorais”, mas os princípios que garantem toda a validade
do nosso ordenamento jurídico. Com isso, pode-se concluir pela inconstitucionalidade da Lei
de Drogas e pela necessidade urgente do desenvolvimento de medidas que se enquadrem
melhor no modelo de Estado que nossa Constituição pretende implementar.
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JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL
Tainá Sell1

Resumo: O presente artigo expõe os principais aspectos da implantação da justiça Restaurativa no
Brasil, sendo certo que pretende apresentar o processo de adaptação do método de justiça restaurativa
às comarcas brasileiras. Analisa, ainda que comedidamente, as principais características de tal método
de resolução de conflitos, apontando sua origem e conceito. Pretende, ainda, analisar criticamente
referido processo de implantação, ressaltando o crescimento da Justiça Restaurativa no território
nacional bem como destacando os principais projetos hoje em prática, desenvolvidos nos estados de
Minas Gerais, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e na cidade de Brasília.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa no Brasil; Direito Penal; Processo de Implantação nas Comarcas;
Responsabilidade Penal de Adolescentes.

INTRODUÇÃO: O CONTEXTO HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA
RESTAURATIVA E DA JUSTIÇA JUVENIL NO ORDENAMENTO BRASILEIRO
A Justiça Restaurativa é um conjunto de programas e metodologias que propõem a
resolução de conflitos que ganha cada vez mais força no cenário nacional. Tal método se opõe
à lógica predominantemente punitivista que prevalece, ainda hoje, no ordenamento jurídico
brasileiro, qual seja, a Justiça Retributiva.
Cabe destacar, como será melhor analisado no presente trabalho, que a Justiça
Restaurativa visa restaurar as relações maculadas devido a ocorrência de um ato criminoso, de
um conflito violento ou de qualquer tipo de animosidade que possa existir entre as partes
envolvidas. Nesse sentido, certo é que a resposta ao crime em sede de Justiça Restaurativa
perpassa a ideia de responsabilização do ofensor (GRECCO, 2014).
A Justiça Restaurativa, diante dessa perspectiva, mostra-se via apta a ser aplicada em
sede da Justiça Juvenil. Isso porque crianças e adolescentes encontram-se em estágio sensível
de desenvolvimento e o comportamento anti-social propenso ao cometimento de infrações é
tido como fenômeno normal da adolescência. Assim, métodos restaurativos de resolução de
conflito mostram-se adequados já que individualizam a medida de responsabilidade,
possibilitando a conscientização do jovem ofensor acerca das consequências do cometimento
de ato infracional. Conforme assevera Juarez Cirino dos Santos:
A criminologia contemporânea define o comportamento desviante do adolescente
como fenômeno social normal, que desaparece com o amadurecimento: infrações de
1

Acadêmica do Curso de Direito da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora (campus Juiz
de Fora); bolsista do Projeto de Iniciação Científica “Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes” Edital XXIX BIC/UFJF- 2016/2017; estagiária voluntária do Projeto de Extensão Acadêmica Científica “Além da
Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes”. E-mail: tainasell@yahoo.com.br
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bagatela e de conflito do adolescente seriam expressão de um comportamento
experimental e transitório dentro de um mundo múltiplo e complexo, e não uma
epidemia em alastramento, cuja ameaça exigiria estratégias de cerco e aniquilamento.
As ações anti-sociais características da juventude não constituem, isoladamente e por
si sós, raiz da criminalidade futura do adulto, nem passagem para formas mais graves
de criminalidade, como homicídios, roubos e estupros, por exemplo: o caráter
específico do comportamento desviante da juventude, explica sua extinção espontânea
durante a fase chamada Peack-Age e, em regra, não representa sintoma justificante da
necessidade de intervenção do Estado para compensar defeitos de educação. (Juarez
Cirino dos Santos – O adolescente infrator e os direitos humanos).

Tendo em vista a pretensão de análise do processo de implantação da Justiça
Restaurativa, conhecer seu processo de criação e desenvolvimento, tanto no âmbito nacional
quanto no âmbito externo, mostra-se importante. Destacar-se-á, a princípio, o crescente
movimento de reconhecimento de métodos alternativos à Justiça Retributiva em sede de Justiça
Juvenil no âmbito internacional.
A partir da segunda metade do século XX, a discussão sobre a necessidade de criação
de mecanismos de apoio à infância e juventude foi debatida internacionalmente, culminando
com a realização de diversos encontros e congressos internacionais (RODRIGUES, 2013). A
proposta desses encontros era mobilizar a comunidade internacional para a elaboração de um
novo modelo de Justiça Juvenil, com respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais
(DÍAZ, 2007).
Ao longo dos anos de 1960 e 1970 os debates ocorridos no âmbito da Organização das
Nações Unidas (ONU) culminaram na aprovação das Regras de Beijing, em 1985. Tal resolução
prevê a ampliação da possibilidade de medidas aplicáveis quando se tem em pauta a
responsabilização do jovem infrator da lei penal. Além disso, o caráter excepcional da
institucionalização do jovem se faz presente, ou seja, medidas de internação e, portanto, de
retirada do jovem do convívio social, somente devem ser aplicadas quando as demais medidas
não se mostrarem suficientes.
Diante da modificação das orientações a respeito do tratamento legislativo dispendido à
crianças e adolescentes no âmbito externo, a pressão acerca da necessidade de adequação da
legislação brasileira aos moldes internacionais, a partir de 1980, se fez latente.
Nesse contexto histórico, o processo de redemocratização pelo qual o Brasil passava –
com a eleição de Tancredo Neves, em 1985, como presidente da república, dando fim ao
período de ditadura militar - tornou necessária a promulgação de uma nova constituição, mais
atenta aos direitos individuais e, sobretudo, aos direitos sociais, deixando de lado todo e
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qualquer lastro autoritário e consolidando os fundamentos essenciais para a existência de um
Estado Democrático de Direito efetivo (RODRIGUES, 2013).
Segundo Souza Neto (2012), a Constituição Federal de 1988 pode ser caracterizada
como uma Constituição Dirigente, uma vez que que traduz os princípios e fundamentos
característicos do Estado, contemplando objetivos sociais a serem perseguidos pelo governo e
pela sociedade para a garantia do bem comum. As Constituições Dirigentes caracterizam-se
pela presença de normas programáticas, dotadas de intensa conotação social, tendentes à
implementação dos direitos e garantias individuais e coletivos. Tais normas dependem da
atividade legislativa complementar para se efetivarem, daí serem também denominadas de
normas

de

eficácia

limitada,

que

necessitam

ser

complementadas

por

normas

infraconstitucionais para produzirem os efeitos desejados pelo constituinte.
No âmbito da infância e do adolescente, normas programáticas estão compreendidas,
principalmente, nos arts. 226 e 230. Nesse sentido, mormente se faz salientar o disposto no
artigo 227 da Carta Maior:
“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.” (BRASIL, 1988).

A preocupação do legislador originário em proteger o máximo interesse do menor bem
como prever a denominada proteção integral da criança e do adolescente é perceptível, sendo
certo que a principal complementação às normas programáticas sobre tal matéria ocorreu no
início dos anos 1990, destacando-se a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que estabelece o
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Através de seu artigo 4, o ECA prestigia as garantias previstas no art. 227 da
Constituição, estabelecendo que a “proteção integral” a que se refere o art. 1°, compete à
família, ao Estado e à sociedade:
Art. 4°: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:
a.
primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;
b.
precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;
c.
preferência na formulação e na execução das políticas públicas;
d.
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a
proteção a infância à infância e à juventude (BRASIL, 1990)
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De acordo com o ECA, as sanções previstas para as condutas de crianças e adolescentes
que violem as leis penais estão estabelecidas no Título III. Referido título prevê que crianças e
adolescentes devem responder por seus atos infringentes às leis penais de modo diferente dos
adultos, não estando sujeitos às sanções previstas no Código Penal.
Assim, cabe destacar a previsão constante em referido estatuto a respeito das sanções
que podem ser aplicadas no âmbito da Justiça Juvenil:
“Aos menores de 12 anos de idade, entendidos como crianças, é reconhecida a
imputabilidade absoluta quando da prática de ato infracional, estando sujeitos às
medidas previstas no art. 101 do Estatuto (BRASIL, art. 105). Quanto aos
adolescentes, compreendidos entre 12 e 18 anos, o Eca reconhece a imputabilidade
penal, nos termos do artigo 228 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 27 do
Código Penal, estando as sanções especificadas no artigo 112, denominadas
“medidas socioeducativas”, quais sejam: advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; semiliberdade; internação
– figura como o último recurso do sistema – e qualquer uma das previstas no art.
101, I a VI” (RODRIGUES, 2016).

É nesse contexto de imputação de sanção quando da prática de atos infracionais que se
percebe a possibilidade de aplicação da Justiça Restaurativa vez que tal método possibilita ao
adolescente conscientização acerca das consequências de seus atos. Assim, na medida em que
o comportamento antissocial do jovem tende a ser temporário, a imposição de medidas
individualizadas, atentas às peculiaridades do caso concreto, coaduna com o objetivo de
possibilitar o reestabelecimento das relações sociais. Evitar-se-á, com isso, que sejam fixadas
medidas socioeducativas que pouco ajudarão na resolução do conflito e tampouco na educação
e crescimento psíquico do jovem infrator.
Em sede nacional, a partir no ano de 2005, têm sido instaladas em alguns Estados
brasileiros, como São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Bahia, núcleos de aplicação
da Justiça Restaurativa junto às Varas da Infância e do Adolescente. Mostra-se latente, assim,
a análise dos principais projetos implementados, o que será feito no item 4 de presente trabalho.
1. OS CAMINHOS LEGAIS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE
JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL
O primeiro diploma brasileiro a utilizar o termo “Justiça Restaurativa” em âmbito
nacional foi a Lei 12.594/12, que em seu artigo 35, III, faz menção expressa à prática
restaurativa. Referida lei instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)
e regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente acusado e/ou
condenado pela prática de ato infracional, nos termos dos arts. 103 e seguintes do ECA. Nesse
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sentido, a realização de práticas restaurativas passa a ser institucionalizada. O artigo 35 de
referido diploma legal assim prevê:
Art. 35. A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes
princípios:
I - legalidade, não podendo o adolescente receber tratamento mais gravoso do que o
conferido ao adulto;
II - excepcionalidade da intervenção judicial e da imposição de medidas favorecendose meios de autocomposição de conflitos;
III - prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e, sempre que possível,
atendam às necessidades das vítimas;
IV - proporcionalidade em relação à ofensa cometida;
V - brevidade da medida em resposta ao ato cometido, em especial o respeito ao que
dispõe o art. 122 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente);
VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais
do adolescente;
VII - mínima intervenção, restrita ao necessário para a realização dos objetivos da
medida;
VIII - não discriminação do adolescente, notadamente em razão de etnia, gênero,
nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, ou associação ou
a qualquer minoria ou status; e
IX - fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo
socioeducativo. (BRASIL, 2012)

Importante destacar, ainda, o processo de criação do SINASE. Buscando estabelecer um
marco normativo mais claro com diretrizes objetivamente definidas para o atendimento
socioeducativo, a Lei do SINASE visa complementar o sistema de garantias previsto na CF/88
e no ECA. Sobre o tema, assevera Marco Silva:
O objetivo do SINASE, é a efetiva implementação de uma política pública
especificamente destinada ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional
e suas respectivas famílias, de cunho eminentemente intersetorial, que ofereça
alternativas de abordagem e atendimento junto aos mais diversos órgãos e
“equipamentos” públicos (com a possibilidade de atuação, em caráter suplementar, de
entidades não governamentais), acabando de uma vez por todas com o “isolamento”
do Poder Judiciário quando do atendimento desta demanda, assim como com a
“aplicação de medidas” apenas “no papel”, sem o devido respaldo em programas e
serviços capazes de apurar as causas da conduta infracional e proporcionar - de
maneira concreta - seu tratamento e efetiva solução, como seria de rigor. O SINASE
deixa claro que a aplicação e execução das medidas socioeducativas a adolescentes
autores de ato infracional, por ser norteada, antes e acima de tudo, pelo “princípio da
proteção integral à criança e ao adolescente”, deve observar uma “lógica”
completamente diversa da que orienta a aplicação e execução de penas a imputáveis
(sem prejuízo, logicamente, do “garantismo” que, tanto na forma da lei quanto da
Constituição Federal é assegurado indistintamente em qualquer dos casos), e que a
verdadeira solução para o problema da violência infanto-juvenil, tanto no plano
individual quanto coletivo, demanda o engajamento dos mais diversos órgãos,
serviços e setores da Administração Pública, que não mais podem se omitir em
assumir suas responsabilidades para com esta importante demanda. (SILVA, 2013) 2

2

SILVA, Marco Junio Gonçalves da. Comentários acerca do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.
In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, XVI, n. 118, nov 2013. Disponível em: <http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=13785&revista_caderno=12>. Acesso em jul
2017.
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É perceptível a mudança de postura do legislador brasileiro, que começa a prestigiar
métodos alternativos de solução de conflito, como o fez em referida lei. Isso porque, além da
influência de normas internacionais que privilegiam tal tema, a necessidade de se efetivar um
processo de justiça mais atento às peculiaridades das crianças e dos adolescentes mostrava-se
latente.
Ressalta-se, ainda, a necessidade de uma regulamentação de caráter nacional para que
fosse possível a implementação da Justiça Restaurativa de forma abrangente. Procurando
formalizar a estrutura de efetivação desse modelo jurisdicional, o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) aprovou, em 2016, a Resolução 225 que contém diretrizes para implementação e difusão
da prática da Justiça Restaurativa no Poder Judiciário. Dentre o conjunto de orientações sobre
as quais versa a referida resolução, destacam-se os seguintes trechos de seu preâmbulo:
CONSIDERANDO as recomendações da Organização das Nações Unidas para fins
de implantação da Justiça Restaurativa nos estados membros, expressas nas
Resoluções 1999/26, 2000/14 e 2002/12, que estabelecem os seus princípios básicos;
CONSIDERANDO que o direito ao acesso à Justiça, previsto no art. 5º, XXXV, da
Carta Magna, além da vertente formal perante os órgãos judiciários, implica o acesso
a soluções efetivas de conflitos por intermédio de uma ordem jurídica justa e
compreende o uso de meios consensuais, voluntários e mais adequados a alcançar a
pacificação de disputa- (grifo nosso);
CONSIDERANDO que, diante da complexidade dos fenômenos conflito e violência,
devem ser considerados, não só os aspectos relacionais individuais, mas também, os
comunitários, institucionais e sociais que contribuem para seu surgimento,
estabelecendo-se fluxos e procedimentos que cuidem dessas dimensões e promovam
mudanças de paradigmas, bem como, provendo-se espaços apropriados e adequados
(BRASIL, 2016)3

Conforme se extrai da leitura do trecho acima, a efetuação da Justiça Restaurativa
encontra fundamento constitucional com destaque para o princípio da Ampla Defesa e do
Contraditório4, ambos previsto no artigo 5°, inciso LV, CRFB/88. Isso porque o procedimento
restaurativo é caracterizado pela resolução de conflitos de maneira efetiva e ágil, no qual é dado
às partes oportunidade de se manifestarem amplamente, fazendo jus ao preceito do
contraditório.
No tangente à Justiça Juvenil, referida Resolução faz menção expressa acerca da
possibilidade de implantação da Justiça Restaurativa e incluí:

3

Íntegra da resolução disponível em: www.cnj.jus.br/files/atos_administrativos/resoluo-n225-31-05-2016presidncia.pdf. Acesso em maio de 2017.
4
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: LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.
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CONSIDERANDO que o art. 35, II e III, da Lei 12.594/2012 estabelece, para o
atendimento aos adolescentes em conflito com a lei, que os princípios da
excepcionalidade, da intervenção judicial e da imposição de medidas, favorecendo
meios de autocomposição de conflitos, devem ser usados dando prioridade a práticas
ou medidas que sejam restaurativas e que, sempre que possível, atendam às vítimas.
(BRASIL, 2016)

Além dessa resolução do CNJ, cabe destacar que se encontra em tramitação, na Câmara
dos Deputados, o projeto de Lei n.7006/20065 que, entre outras modificações legislativas, visa
institucionalizar a adoção de métodos restaurativos em sede nacional. A criação de Núcleos De
Prática Restaurativa aparece como solução complementar e alternativa ao sistema de justiça
majoritariamente retributivo característico do sistema de justiça pátrio. Sobre o tema, assevera
Achutti:
O projeto trata, de um modo geral, de propor alterações em dispositivos dos Códigos
Penal e de Processo Penal, bem como da lei 9.099/1995, e busca instituir legalmente
a justiça restaurativa, como forma facultativa e complementar ao sistema de justiça
criminal, e delega a procedimentos, sem especificar quais as práticas restaurativas que
poderiam ser adotadas (artigos 1º, 2º, 7º e 8º). Os núcleos restaurativos devem
funcionar com a estrutura adequada, em termos materiais e humanos), e será composto
por: uma coordenação administrativa, responsável pelo gerenciamento do núcleo;
uma coordenação técnica interdisciplinar, formada por profissionais da área de
psicologia e serviço social, que deverão sele capacitar e avaliar os facilitadores e
supervisionar os procedimentos; e por uma equipe de facilitadores, responsáveis por
prepara e conduzir o procedimento restaurativo (artigos 5º e 6º) (ARCHUTTI, 2013)6

Enfatiza-se que a difusão do conceito de Justiça Restaurativa como método legítimo de
resolução de conflitos é importante para a propícia implantação de tal modelo jurisdicional em
todo o território brasileiro. Todavia, há que se levar em conta que o processo de legalização,
nesses termos, macula a essencialidade deste ideal de justiça, que se caracteriza por sua
informalidade. Conforme ACHUTTI (2012, p.3), essa espécie de “colonização legal” dos
métodos de Justiça Restaurativa, por si só, desvirtua a finalidade de tal processo.
Prova de que a positivação dos métodos restaurativos pode levar ao engessamento do
projeto pode ser percebida a partir da análise de trechos a seguir:
Art. 4° - Quando presentes os requisitos do procedimento restaurativo, o juiz, com a
anuência do Ministério Público, poderá enviar peças de informação, termos
circunstanciados, inquéritos policiais ou autos de ação penal ao núcleo de justiça
restaurativa.
Art. 16 - Fica introduzido o Capítulo VIII, com os artigos 556, 557, 558, 559, 560,
561 e 562, no Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941, com a seguinte redação:

5

Íntegra
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eletrônico
da
Câmara
dos
Deputados:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em jun. de 2017).
6
ACHUTTI, Daniel. JUSTIÇA RESTAURATIVA NO BRASIL: ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO DE LEI
N. 7006/2006. MOSTRA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO CESUCA - 2317-5915, [S.l.], n. 7, nov. 2013. ISSN
2317-5915. Disponível em: <http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/article/view/489>. Acesso em: 02 jul.
2017.
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Art. 562 -O acordo restaurativo deverá necessariamente servir de base para a decisão
judicial final.
Parágrafo Único – Poderá o Juiz deixar de homologar acordo restaurativo firmado
sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou que
deixe de atender às necessidades individuais ou coletivas dos envolvidos. (BRASIL,
2012)7

Da leitura desses dispositivos, percebe-se que o poder de escolha acerca da aplicação de
métodos circulares encontra-se nas mãos nos magistrados e não das partes, que deveriam ser as
grandes protagonistas do procedimento restaurativo. Isso, por si só, desconfigura o ideal de
Justiça Restaurativa, na qual a autonomia e a vontade das partes deve prevalecer. Interessante
frisar que o que se critica aqui não é a lei em si, mas a inexistência da faculdade de requerer a
aplicação da Justiça Restaurativa pelas partes (ofensor ou vítima).
Além dos prejuízos já destacados, caso o referido Projeto de Lei venha a ser aprovado,
cabe mencionar, ainda, a desnaturalização da própria lógica de interação entre os participantes
no âmbito da Justiça Restaurativa. Pois, uma das principais características dos programas
restaurativos desenvolvidos no Brasil e em outros países do mundo é o tratamento horizontal
deferido aos membros participantes. Assim, tem-se que subordinar o acordo restaurativo ao
crivo do magistrado - que, pautado em um juízo de conveniência/oportunidade poderá rechaçar
a solução encontrada pelas partes - importa colocar em xeque todo o ideal que sustenta o
processo de Justiça Restaurativa.
Porquanto, apesar de ser necessária a institucionalização do processo de implementação
da Justiça Restaurativa no Brasil, fazê-la de forma deturpada pode, ao contrário, levar ao
desvirtuamento de sua finalidade. Por isso, mostra-se essencial para evitar qualquer desacerto
no referido Projeto de Lei a inclusão de orientações tendentes a explorar ao máximo o potencial
da Justiça Restaurativa, ressaltando a autonomia e o empoderamento das partes.
2. PRINCIPAIS PRÁTICAS RESTAURATIVAS REALIZADAS NO BRASIL E O
PAPEL DESEMPENHADO PELAS INTITUIÇÕES PARCEIRAS
No âmbito penal, a Justiça Restaurativa pode ser desenvolvida a partir de diferentes
métodos, sendo certo que o objetivo, como já mencionado, é a promoção de mecanismos
informais de resolução do conflito, visando a responsabilização do agressor e a restauração das
relações afetadas pelo crime, contribuindo, assim, para a promoção da paz social. Conforme

7

Íntegra
do
projeto
disponível
no
sítio
eletrônico
da
Câmara
dos
Deputados:
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=323785 (acesso em jun. de 2017).
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destaca Achuti, em sua obra “Justiça Restaurativa”, dentre os diversos métodos utilizados nas
práticas restaurativas, destacam-se os seguintes:
“Ações de apoio à vítima (objetiva demonstrar que há interesse pela situação da
vítima); Comunicação vítima-ofensor (face-to-face meeting – viabilizar o diálogo
(direta ou indiretamente, nas situações em que o encontro não é possível).
Conferências ou círculos restaurativos (vítima, ofensor, apoiadores, membros da
comunidade, facilitador); Conferência ou círculos familiares (family group
conferences); Círculos de restauração da paz afetada por determinado conflito na
comunidade; Círculos de sentença ou decisórios (sentencing circles = comunidades
realizam co-julgamentos, com a presença de um juiz; processo deliberativo demanda
vários encontros); Comitês de paz (pacificação de disputas particulares nas
comunidades e construção de paz); Conselhos de cidadania (decisões tomadas pelos
conselheiros eleitos pela comunidade e não pelas partes, o que compromete, em certa
medida, a proposta restaurativa); Serviço comunitário (pode ser parte de acordo
restaurativo ou decisão judicial. Será restaurativo se for fruto de deliberação entre as
partes)” (ACHUTI, 2016)

Nos programas de Justiça Restaurativa implementados no Brasil, conforme será
demonstrado no item subsequente de presente trabalho, é perceptível a prevalência das
conferências restaurativas, conhecidas, entre nós, como “círculos restaurativos”, que consistem
em encontros realizados a partir da metodologia circular que são devidamente conduzidos por
facilitadores8 e co-facilitadores9 e contam com a presença da vítima, ofensor, apoiadores,
membros da comunidade e demais pessoas afetadas pelo conflito.
Para a realização dos denominados círculos restaurativos, é necessária a edificação de
uma rede de apoio articulada, que envolve tanto os membros da sociedade civil quanto uma
rede capacitada de facilitadores hábeis a conduzir os processos circulares de resolução de
conflitos. Além disso, para que as propostas restaurativas construídas coletivamente nos
círculos produzam efeitos nos respectivos processos é necessário o apoio dos Tribunais de
Justiça, do Ministério Público e demais atores jurídicos envolvidos na demanda.
3. A IMPLEMENTAÇÃO DE PRÁTICAS RESTAURATIVAS NAS COMARCAS
BRASILEIRAS
Conforme assinalam Assumpção e Yazbek (2014, p. 58), o processo de implementação
da Justiça Restaurativa no Brasil foi iniciado nos anos 2000, período que representa um
importante marco na mobilização de forças por parte da sociedade civil em prol da Justiça
Restaurativa, que culminou na elaboração de um documento intitulado “Carta de Araçatuaba”10,
cuja Redação foi elaborada pelos integrantes do I SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JUSTIÇA

8

Seu papel é facilitar, de maneira justa e imparcial, a participação das pessoas afetadas e envolvidas num processo
restaurativo.
9
Devem auxiliar, de forma pró-ativa, o facilitador a realizar suas tarefas e objetivos.
10
Disponível em: http://jij.tjrs.jus.br/justica-restaurativa/carta-aracatuba. Acesso em: 14 jun. 2017.
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RESTAURATIVA, realizado na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo - Brasil, nos dias
28, 29 e 30 de abril de 2005. Tal documento foi posteriormente ratificado na CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA, que ocorreu em Brasília em junho de 2005. A
“Carta de Brasília” funcionou como um importante marco para impulsionar a efetivação de
projetos de implantação dos programas de Justiça Restaurativa no território nacional.
Dentre os principais aspectos dispostos na referida Carta acerca da implantação dos
programas de Justiça Restaurativa no Brasil, optou-se por destacar os seguintes, que traduzem
o âmago dos debates travados à época sobre o tema:
Acreditamos que o século XXI pode ser o século da justiça e da paz no planeta, que a
violência, as guerras e toda sorte de perturbações à vida humana e ao meio ambiente
a que temos estado expostos são fruto de valores e práticas culturais e, como tal,
podem ser transformadas. Acreditamos que o poder de mudança está ao alcance de
cada pessoa, de cada grupo, de cada instituição que se disponha a respeitar a vida e a
dignidade humana[...] Reformular nossa concepção de justiça é, portanto, uma escolha
ética imprescindível na construção de uma sociedade democrática que respeite os
direitos humanos e pratique a cultura de paz. Essa nova concepção de justiça está em
construção no mundo e propõe que, muito mais que culpabilização, punição e
retaliações do passado, passemos a nos preocupar com a restauração das relações
pessoais, com a reparação dos danos de todos aqueles que foram afetados, com o
presente e com o futuro. Acreditamos que só desse modo será possível resistir às
diversas modalidades de violência que contaminam o mundo sem realimentar sua
corrente de propagação. [...] Acreditamos, ainda, que as práticas restaurativas não
implicam uma maximização da área de incidência do direito penal, mas, pelo
contrário, uma reformulação do modo como encaramos a resolução dos conflitos. [...]
Desta forma, entendemos que as práticas restaurativas que pretendemos passem a
fazer parte do modo de consecução da justiça entre nós se norteiem pelos seguintes
princípios:
01. plena informação sobre as práticas restaurativas anteriormente à participação e os
procedimentos em que se envolverão os participantes;
02. autonomia e voluntariedade para participação das práticas restaurativas, em todas
as suas fases;
03. respeito mútuo entre os participantes do encontro;
04. co-responsabilidade ativa dos participantes;
05. atenção à pessoa que sofreu o dano e atendimento de suas necessidades, com
consideração às possibilidades da pessoa que o causou;
06. envolvimento da comunidade pautada pelos princípios da solidariedade e
cooperação;
07. atenção às diferenças sócio-econômicas e culturais entre os participantes;
08. atenção às peculiaridades sócio-culturais locais e ao pluralismo cultural;
09. garantia do direito à dignidade dos participantes;
10. promoção de relações equânimes e não hierárquicas;
11. expressão participativa sob a égide do Estado Democrático de Direito;
12. facilitação por pessoa devidamente capacitada em procedimentos restaurativos;
13. observância do princípio da legalidade quanto ao direito material;
14. direito ao sigilo e confidencialidade de todas as informações referentes ao
processo restaurativo;
15. integração com a rede de assistência social em todos os níveis da federação;
16. interação com o Sistema de Justiça (JUSTIÇA RESTAURATIVA, 2005).
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No mesmo ano de 2005, foi instituído, ainda, o programa "Promovendo Práticas
Restaurativas no Sistema de Justiça Brasileiro" (PNUD/Ministério da Justiça), que se tornou
referência no impulsionamento dos estudos e práticas inspiradas pelo novo modelo de Justiça e
tornou possível a concessão de apoio financeiro capaz de ensejar o início de três projetos
pilotos, quais sejam: o programa “Justiça Para o Século 21”11, desenvolvido na cidade de Porto
Alegre/RS; o programa “Justiça e Educação: parceria para a cidadania”, desenvolvido na cidade
de São Caetano do Sul/SP12; e o programa “Implantação De Justiça Restaurativa - Núcleo
Bandeirante”13, desenvolvido na cidade de Brasília/DF. Dada a importância dos referidos
projetos, sua descrição pormenorizada será feita no item 4 do presente estudo.

3.1 Análise dos projetos de maior abrangência
Na última década, diferentes programas de Justiça Restaurativa vêm se destacando no
Brasil, dentre os quais chamam a atenção, primordialmente, as experiências pioneiras
desenvolvidas nos estados de São Paulo, Brasília, Rio Grande do Sul, Minas Gerias e Bahia.
Presente trabalho analisará, mais detalhadamente, a experiência desenvolvida na cidade de Juiz
de Fora, no estado de Minas Gerais, sobre a qual passa-se a discorrer agora.
3.1.1 Projeto Além da Culpa: Justiça Restaurativa para Adolescentes - Comarca de Juiz
de Fora
Implementado na cidade de Juiz de Fora, no ano de 2012, o projeto se desenvolve junto
à Vara da Infância e da Juventude de referida comarca. Imperioso destacar que o programa
“Além da Culpa” é uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado de Minas, coordenada pela
defensora pública titular da Vara da Infância e Juventude, Maria Aparecida Rocha de Paiva.
O “Além da Culpa” conta com uma equipe multidisciplinar, que é formada por
psicólogos, assistentes sociais, membros da rede assistencialista do CREAS14, técnicos do “SE

11

O nome do projeto homenageia o Prof. Pedro Scuro Neto, pioneiro e inspirador da Justiça Restaurativa no Brasil,
autor de artigo com esse título (SCURO, 2003). Informações detalhadas do projeto e notícias sobre seu
desenvolvimento disponíveis em www.justica21.org.br. Acesso em: 15 jun. 2017.
12
Mais informações em: Justiça e educação: parceria para a cidadania. Um projeto de justiça restaurativa da
Vara da Infância e da Juventude da Comarca de São Caetano do Sul envolvendo a rede escolar da comarca.
Disponívelem:http://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/XXICongressoNacional_ABMP/1
%20Experiencia%20%20Eduardo%20Rezende%20Melo%2008.05%20-%20G7.pdf. Acesso em: 15 jun. 2017.
13
Informações disponíveis em: http://www.tjdft.jus.br/institucional/2a-vice-presidencia/nupecon/justicarestaurativa/o-que-e-a-justica-restaurativa. Acesso em: 15 jun. 2017.
14
O CREAS (Centro de Referência Especializados de Assistência Social) é um equipamento publico e estatal da
Secretaria de Desenvolvimento Social/JF. Sua principal função é o Serviço de Proteção e Atendimento
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LIGA”15, além dos estagiários que, em sua maioria, são estudantes de direito da UFJF. O projeto
utiliza como metodologia a prática de círculos restaurativos, proporcionando um espaço de fala
entre vítima e ofensor. O objetivo principal de tal iniciativa é convidar população civil e
instituições judiciárias a lançar um novo olhar sobre a questão da imputação criminal, na qual,
como o nome do projeto sugere, a noção de culpa é substituída pela noção de responsabilidade.
Cumpre salientar que são encaminhados para o projeto, via de regra, atos infracionais
de pequeno e médio potencial ofensivo, destacando-se, dentre eles: ameaça; vias de fato;
injúria; difamação; calúnia; lesão corporal leve, dano e furto.
Nos anos seguintes, em parceria com o Governo Federal, com a 12ª Promotoria da
Justiça da Infância e Juventude, a Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora e com a
Universidade Federal de Juiz de Fora, o “Além da Culpa” foi ganhando forma e, atualmente, se
destaca como uma das experiências pioneiras no âmbito da Justiça Restaurativa na área da
infância e juventude estadual, já tendo recebido diversos prêmios (DPMG, 2016) (ZANETTI,
2017).
A partir do convênio firmado, ainda no ano de 2012, com o Governo Federal (Convênio
nº 777124/2012, firmado entre a DPMG e SDH/PR, através do setor de projetos e convênios da
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais), o “Além da Culpa” passou a contar com os
recursos próprios, que possibilitaram a contratação de técnicos e estagiários, compra de
materiais e organização do espaço necessário para iniciar as atividades da Central de Justiça
Restaurativa, que passou a funcionar em espaço cedido pelo Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), no mesmo prédio onde está localizada a Vara da Infância e da Juventude, o
Comissariado de Infância e Juventude, a promotoria especializada e o setor de serviço e
assistência social responsável pela rede socioeducativa local (ZANETTI, 2017 sic. DPMG,
2016).
Entre os anos de 2015 e 2016, segundo relatório produzido pelos membros do projeto16, foram
realizados 122 procedimentos restaurativos. Desse total, 64 obtiveram sucesso, contando com

Especializado para Famílias e Indivíduos - PAEFI que sofreram algum tipo de violação de direitos dentro da
própria família.
15
O programa “Se liga” tem como objetivo dar suporte ao adolescente que já cumpriu medida socioeducativa e
foi lançado no ano de 2010 pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) da Secretaria
de Estado de Defesa Social (Seds) do Estado de Minas Gerais.
16
Levantamento produzido pelo projeto Além da Culpa no biênio 2015 e 2016, com base egressos do CSE e dos
atendimentos de processos correndo na Vara da Infância e da Juventude
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a realização de acordo restaurativo. Em 18 casos, o círculo foi frustrado, não sendo possível a
intervenção da Justiça Restaurativa para solucionar o caso concreto.
4. A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA: experiências promissoras a partir da pesquisa e da extensão acadêmicas
Cabe relatar, ainda, a experiência realizada em supramencionada comarca acerca de
projeto de extensão acadêmica que atuam em programas de Justiça. Assim, buscar-se-á
identificar os principais aspectos desse projeto por região, visando demonstrar como a extensão
e a pesquisa acadêmicas impulsionam práticas restaurativas no Brasil.
4.1 Justiça Restaurativa na UFJF
Desenvolvido no ano de 2014, o projeto de extensão “Além da culpa: justiça restaurativa
para adolescentes em conflito com a lei”, é uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado
de Minas Gerais e a Universidade Federal de Juiz de Fora.
A coordenação do “Além da Culpa” fica a cargo dos professores da UFJF (Ellen Cristina
Carmo Rodrigues e Leandro Oliveira Silva, que atuam como facilitadores nos procedimentos
circulares) e da defensora pública titular da Vara da Infância e da Juventude em Juiz de Fora,
Maria Aparecida Rocha de Paiva. A parceria com a UFJF foi tão exitosa que conferiu à equipe
do projeto de extensão a premiação, na categoria “Direitos Humanos”, na I Mostra de Extensão
da UFJF, realizada em 201617.
Além das atividades extensionistas, os professores coordenadores do projeto fruto do
convênio entre a Defensoria e a UFJF, iniciaram, ainda 2015, um projeto de pesquisa, na
modalidade iniciação científica18, para refletir sobre as possibilidades e impactos da
implantação dos programas de Justiça Restaurativa na Comarca local, objetivando analisar,
ainda, a reação social, política e jurídica frente à conduta de adolescentes acusados e/ou
condenados por atos infracionais e dos mecanismos de prevenção à criminalidade, com
destaque para a Justiça Restaurativa, bem como auxiliar na devida prestação jurisdicional às
crianças e adolescentes no município de Juiz de Fora, nos termos do Estatuto da Criança e do
Adolescente (BRASIL, 1990) e da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança
(CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA, 1989), das
Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude,
17

Mais informações disponíveis em:< http://www.ufjf.br/noticias/2017/01/12/causas-e-consequencias-dos-atosde-menores-infratores-e-estudo-de-projeto-de-extensao/>. Acesso em: 14 jun. 2017.
18
Mais informações em: <http://www.ufjf.br/propp/files/2016/07/Resultado-BIC-PIBIC-2016-Atualizado2.pdf>.
Acesso em: 14 jun. 2017.
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Regras de Beijing,( RESOLUÇÃO 40/33, 1988) e da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
1988)(ZANETTI, 2017).
As pesquisas acadêmicas orientadas a partir da referida iniciação científica almejam
analisar a realidade social afeta aos adolescentes condenados e/ou acusados pela prática de
infrações penais em Juiz de Fora de forma crítica, estando, para tanto, devidamente respaldada
em pesquisas bibliográficas, dados estatísticos e pesquisas empíricas. À luz da Criminologia
crítica, tais estudos visam contribuir com a consolidação de uma proposta contra-hegemônica
do discurso dominante, no que representam um esforço intelectual para a condução dos debates
acerca da Justiça Juvenil pátria a perspectivas mais humanizadas e progressistas (ZANETTI,
2017).
Com a comunhão de esforços de referidas instituições, foi possível verificar, até
setembro de 2016, a atuação da equipe do “Além da Culpa” em 184 processos. Além disso,, a
fim de se cumprir os objetivos almejados quanto à difusão da Justiça Restaurativa junto à
comunidade local, foram realizados 24 (vinte e quatro) Fóruns de Estudos, através dos quais
foram desenvolvidas atividades de estudo, aprimoramento, disseminação do conhecimento
sobre Justiça Restaurativa e comunicação não violenta em diversos ambientes, como escolas,
na própria Universidade Federal de Juiz de Fora, no Fórum Benjamim Colucci da Comarca de
Juiz de Fora, no Centro Socioeducativo Santa Lúcia e nas demais instituições que compõem a
rede socioeducativa local, como o PEMSE e o “SE LIGA” (DPMG, 2016).
CONCLUSÃO
Diante desse panorama certo é que as intervenções de métodos alternativos à justiça
tradicional têm trazido resultados muito positivos, obtendo êxito em percentual significativo
dos procedimentos realizados. Assim, é possível perceber que a opção pelo método restaurativo
se mostra deveras atrativa e capaz de descongestionar as taxas de engarrafamento do poder
judiciário, que é incapaz de julgar todas as demandas a ele submetidas em tempo hábil e justo.
Ademais, os acordos restaurativos respeitam as vicissitudes e peculiaridades do caso concreto,
sendo certo que a resposta ao incidente criminal cometido é mais legítima na medida em que se
atenta às características do fato.
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DELAÇÃO PREMIADA: REFLEXÕES SOBRE SUA APLICAÇÃO NO
DIREITO BRASILEIRO
Iasmin Cúgola do Espírito Santo1
Ayla Sara Castilho de Paula2

Resumo: O presente trabalho teve como objetivo abordar o instituto da delação premiada, de maneira
crítica, propondo reflexões acerca de sua evolução histórica, principalmente no direito brasileiro bem
como discorrer sobre a mitigação dos princípios constitucionais que fundam o direito penal como o
princípio do contraditório, publicidade, individualização da pena, verdade real e devido processo legal.
Coube também a realização de considerações sobre a adoção desse instrumento na legislação esparsa
que caminhou junto da política de combate ao crime organizado, já que os usuais métodos investigativos
como a prova testemunhal, documental, pericial e busca e apreensão passaram a ser considerados
insuficientes para a solução dos casos cada vez mais sofisticados. A partir daí foram analisadas algumas
leis esparsas como a lei dos crimes contra o sistema financeiro nacional (7.492/1986), que como
mencionado passaram a contemplar o instituto da delação premiada numa tentativa de inibir a
criminalidade em sentido amplo e também demonstrar que não existe impunidade nos crimes de
colarinho branco.
Palavras-chave: delação premiada, crime organizado, princípios.

INTRODUÇÃO
O trabalho em questão faz uma breve reflexão acerca do instituto da delação premiada,
bem como de suas implicações no cenário atual.
A primeira parte fará um breve relato histórico que começa com Judas e se finda na
readoção da colaboração no ordenamento brasileiro. Em seguida será dado um panorama geral
das leis esparsas que abarcam esse instituto. Posteriormente serão abordadas as implicações
desse instituto nas garantias processuais fundamentais, e a forma de como elas vem sendo
mitigadas. Para elucidar essas observações tratar-se-á da operação Lava Jato. Ao final serão
feitas alguns apontamentos críticos de sua utilização
1. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA
Segundo Oscar Luiz Brisolara a palavra delação descende do latim delationis que é um
substantivo, e em sua forma verbal delatar vem de DELATUM, do verbo latino DEFERRE,
“transportar de um lugar para outro, denunciar”, formado por DIS-, “fora, embora”, mais

1
2

Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
Acadêmica da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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FERRE, “levar, carregar”. Sinônimos da palavra incluem expressões tais como: denúncia,
acusação, incriminação e entre outras, traição.
Daí é possível traçar um panorama a partir do provavelmente mais conhecido traidor da
história. Judas Iscariotes, um dos doze discípulos, que por sua liberdade e moedas de ouro
entregou aquele que se dizia o filho de Deus para os romanos beijando-lhe o rosto, que fora o
sinal combinado para com os guardas. Do mesmo modo Brutus, um dos súditos favoritos de
Júlio César, que por isso até recebeu o mais alto título do império conspirou seu assassinato
junto a Cassius em 44 a.C. Já em 1945 um dos mais importantes homens do Partido Nazista
sendo também um de seus principais lideres tentou negociar a retirada de tropas sem o
consentimento de Hitler, assim Heinrich Himmler queria prover à paz com o Reino Unido e
EUA com a intenção de salvar o regime alemão.
No Brasil, Calabar mesmo sendo filho de um português, ajudou a Holanda a invadir o
Nordeste em 1632. Porém no sentido mais estrito da delação premiada, aquele que possui o
intuito de se eximir de fatos por si cometidos, houve o amplamente conhecido caso de
Tiradentes. O coronel Joaquim Silvério Reis, que também participava do movimento que depois
veio a ser denominado Inconfidência Mineira, entregou todos os envolvidos no plano
separatista idealizado por Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes), isso em troca de isenções
fiscais, nomeações e posses. Assim, o coronel conseguiu para si o que era planejado se obter
num panorama mais geral, a tão almejada a abolição das altas taxas provenientes da Coroa
Portuguesa. O reconto remete que no ano de 1789 Tiradentes assumiu a culpa, inocentando os
demais envolvidos tornando-o um mártir e transformando Silvério num dos maiores traidores
da história brasileira.
Conforme Bittar, o ordenamento brasileiro já previa a possibilidade de delação premiada
desde a época das ordenações Filipinas, no ano de 1603 com a possibilidade de perdão e muitas
vezes premio pra quem apontasse o culpado. O instituto desapareceu com o Código Penal
Imperial datado de 1830, e acredita-se que foi devido à dicotomia moral e ética que era
encontrada, principalmente pelos motivos de se achar que tal medida trazia incentivo á traição.
No direito comparado é vastamente encontrada certa figura, que arrependida dos crimes
cometidos aparece para levá-los a público se desconhecidos, ou somente para colaborar com as
possíveis brechas que deixariam detalhes importantes do lado de fora das investigações.
Segundo Paz fenômeno foi diretamente ligado ao crescimento do crime organizado da década
de 70 na Itália que com os denominados collaboratori della giustizia conseguiu de forma
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arrasadora diminuir as estruturas criminosas. O instituto foi importado por vários países graças
ao seu sucesso como o caso dos witness crown no direito anglosaxão e dos
Kronzeugenregelungen na Alemanha, Suíça e Áustria.
Acompanhando o mundo o Brasil adotou a delação expressamente no artigo 8 da lei de
crimes hediondos quando disse:
Art. 8º Será de 3 (três) a 6(seis) anos de reclusão a pena prevista no art. 288 do Código
Penal, quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico de ilícito de
entorpecentes e drogas afins ou terrorismo. Parágrafo único. O participante e o
associado que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha, possibilitando seu
desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).

Assim foi recomeçado o atualmente tão famoso instituto que é gerador de várias críticas
por não possuir mecanismo procedimental específico e leis tão esparsas no ordenamento.
2. A LEGISLAÇÃO
Como dito anteriormente a delação foi reinserida no contexto brasileiro a partir da Lei
nº 8.072/90 e a partir daí segue-se tentando utilizá-la como substituição das investigações ou
caminho para obtenção de provas. A frase do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva "Antes se
encontrava o crime e depois o criminoso. Hoje primeiro se encontra o criminoso, para depois
encontrar o crime" exemplifica os cursos seguidos pela colaboração.
A criação da Lei nº 9.034/95 se tornou necessária para evitar o desmoronamento da
ordem do país sendo baseada em leis internacionais, porém durante a sua internalização não
seguiu corretamente as diretrizes de tecnicidade. Seu intuito era esclarecer fatos obscuros das
infrações cometidas pelas “organizações criminosas”.
Sobre a Lei n° 7.492/86 a delação foi inclusa em seu corpo a partir da inclusão de um
paragrafo no artigo 25 com a previsão do delator contatar pras autoridades todas as informações
que possui. O tema colaboração premiada também é tratado de maneira semelhante em outras
diplomas do código como lei n° 9.613/98, lei nº 8.137/90, lei nº 9.807/99, lei nº 11.343/06.
3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A DELAÇÃO PREMIADA E AS GARANTIAS
FUNDAMENTAIS DO PROCESSO PENAL
O instituto da delação premiada na forma como tem sido aplicado no Brasil, afeta tanto
garantias fundamentais do réu colaborador como entra em confronto com elementos basilares
do processo penal. Compreende-se que essas garantias são os próprios limites que devem
nortear a ação das partes pela busca da verdade no processo penal, e por isso não deveriam ser
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relativizados. Sob esse prisma, serão apresentados alguns princípios que parecem estar sendo
mitigados pela colaboração premiada.
O primeiro a ser considerado é o princípio da individualização da pena, que consagra a
isonomia material e busca a proporcionalidade entre as penas aplicadas e as circunstâncias que
constituem o fato. Ou seja, se liga intimamente à dosimetria da pena.
Como bem esclarece Eugênio Zaffaroni, o sistema dosimétrico acolhido pelo Código
Penal brasileiro é o das penas “relativamente indeterminadas”. Isso porque o juiz tem sempre
uma margem para aplicar as normas gerais aos casos concretos, individualizando assim a pena
sancionada (ZAFFARONI, 2011 apud SILVA, 2017).
Ainda que passível de críticas, esse sistema permite que o magistrado individualize a
pena. Fato que vem sendo flexibilizado pelos acordos de delação premiada ao se observar as
reduções drásticas de pena aplicada aos colaboradores, como será explicitado à frente com
algumas observações sobre a Operação Lava-Jato. O ponto que já pode ser adiantado, entendido
aqui como problemático é o de que tais reduções não se prendem a critérios objetivos e por isso
podem ferir princípios como o da legalidade e individualização da pena.
Como trabalhado por Marcelo Rodrigues, o direito penal adquire um caráter negocial,
constituindo uma terceira via de ação do Estado que para reaver as vultosas quantias desviadas
dos cofres públicos concede maior poder de barganha ao colaborador, numa prática nitidamente
utilitária, constituindo o que se denomina de mercantilização do direito penal.
As próximas considerações referem-se ao princípio da verdade real, que orienta a busca
pela realidade dos fatos no processo penal, já que o Estado não pode se contentar apenas com
a realidade dos fatos trazidas apenas pelas partes, tendo em vista que o direito trabalha com a
verdade formal, oriunda da certeza jurídica. Segue-se aqui o entendimento de Ferrajoli, de que
a busca pela verdade não é plenamente alcançável, mas pode ser obtida de forma aproximada
(ZAFFARONI, 2011 apud SILVA, 2017). Acrescentando-se que nesse processo as demais
garantias processuais devem ser respeitadas para que se considere válido todo resultado
alcançado.
No âmbito das delações premiadas, esse princípio acaba sendo mitigado, pois as
delações acabam por reconstruir os fatos e tem a possibilidade de definir os rumos tomados
pelo processo, atendendo a intenção dos colaboradores, que constroem suas verdades a partir
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de fatos selecionados que podem servir única e exclusivamente aos seus interesses, constituindo
verdades parciais.
Com relação à presunção de inocência, garantia de extrema importância ao processo
penal, são feitas observações no que se refere à importância dada à confissão. Sabe-se que a
apreciação das provas pode variar de acordo com os Standards adotados pelo magistrado,
realizando uma valoração diferenciada das informações que lhe são apresentadas. Os chamados
standards probatórios são muito discutidos e alvo de divergências, que como bem salienta Ferrer
Beltrán, o ato de considerar um standard de prova suficiente para a atividade probatória, nada
diz sobre o nível de suficiência probatória em si mesmo, representa muito mais uma decisão
política.
Nesse panorama, a confissão do delator acaba por aniquilar a presunção de inocência do
delatado, ganhando o papel principal da trama investigada, constituindo-se em único elemento
probatório considerado para formar a convicção do magistrado acerca dos fatos, indo contra
toda fundamentação do direito processual, já que se teriam maiores chances de se aproximar da
verdade quanto mais elementos fossem apresentados na fase cognitiva do processo.
Intimamente relacionados ao princípio apresentado anteriormente, são os princípios do
contraditório e da ampla defesa, fundamentais para o princípio do devido processo legal. Pela
mesma importância dada à confissão na formação da convicção do magistrado, diz-se que esses
princípios são igualmente desrespeitados, pois ainda que os delatados possuam o direito de
produzir provas capazes de refutar a construção dos fatos feita pelo delator, a hipervalorização
dada á confissão do delator faz com que esses elementos percam força na formação do
convencimento do magistrado, que já haviam tomado por certa a versão dada pelo delator.
O outro princípio sobre os quais serão feitas algumas considerações é o da não autoincriminação, decorrente do direito ao silêncio que assiste o investigado, não sendo ele obrigado
a se pronunciar em nenhum de seus interrogatórios. A crítica a esse direito se associa a
ampliação das prisões preventivas efetuadas, mas antes de explicitar a problemática observada,
cabe fazer algumas observações sobre a prisão preventiva.
Correspondente a uma forma de prisão cautelar, tratada pelos artigos 311 a 316 do
código de Processo Penal, pode ser aplicada nas situações em que houver provas de existência
do crime e indícios da autoria, havendo a comprovação nos autos de que o investigado poderá
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prejudicar de alguma forma o andamento do processo ou até mesmo seja capaz de ameaçar a
ordem pública ou econômica.
Ainda que a Lei n°12.403/11 tenha buscado resguardar os direitos humanos, pondo a
prisão preventiva como ultima ratio, atualmente o que se vê é a ampliação da aplicação desse
instrumento processual, como dito anteriormente, e a preocupação é a de que podem estar se
utilizando desse método processual para conseguir delações, afastando qualquer vestígio de
aquiescência do colaborador. Como bem delineado por Frederico Pereira (PEREIRA, 2013
apud AIRES; FERNANDES, 2017), a utilização da prisão preventiva pode servir a seguinte
lógica:
“Nesse aspecto em alguma medida regressivo do sistema processual, o instituto da
prisão preventiva pode tornar-se, acaso mal utilizado, o instrumento principal de
provocação da atitude colaborativa, levando o imputado quase à condição de meio de
prova, com possíveis reflexos também em perversa contaminação policialesca do
processo, no caso de o juiz assumir precipuamente as funções de combater a
criminalidade organizada e distorcer a presunção de não culpabilidade em relação ao
corréu não colaborante” (PEREIRA, 2013)

Poderiam ainda ser listados outros princípios que parecem estar sendo mitigados com o
processo de colaboração premiada adotado no Brasil, mas devido à dimensão do trabalho
desenvolvido, foram elencados os pontos considerados relevantes para as observações a serem
feitas mais a frente.
4. BREVES COMENTÁRIOS SOBRE A OPERAÇÃO “LAVA JATO”
Nesse tópico, serão feitas considerações sobre a Operação Lava Jato, tida como a maior
investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro já realizada no Brasil. Perpassando antes
pela história dessa investigação, tem-se que a sua origem é na Justiça Federal de Curitiba no
ano de 2014, momento em que foram processadas quatro organizações criminosas comandadas
por doleiros, aqueles que operam no mercado paralelo de câmbio. Mas, depois se descobriu que
o esquema de corrupção era muito maior e envolvia até mesmo a Petrobras. Empreiteiras se
organizavam em cartéis que pagavam propina para altos executivos da Petrobras e outros
agentes públicos. O percentual pago baseava-se no montante dos contratos que eram
superfaturados, e os responsáveis por distribuir esse dinheiro eram os doleiros, alvos da
primeira operação, realizada em 2014.
Só nessa primeira fase da operação realizada no Paraná, em primeira instância, foram
firmados 158 acordos de colaboração premiada com pessoas físicas, e perante o Supremo
Tribunal Federal, foram homologados 120 acordos de colaboração premiada. Tais dados
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demonstram a importância concedida pelos operadores do direito brasileiro, a essa estratégia
para a persecução penal.
Outro dado relevante, que corrobora com as críticas feitas anteriormente se relaciona
com o número de mandados de prisões preventivas que foram expedidos em primeira instância,
num total de 101. Mais um dado que corrobora com as observações feitas anteriormente tendo
em vista que as delações começaram a partir do momento que os suspeitos eram presos, por se
tornar a única forma pela qual os presos poderiam obter benefícios (LIMA; MOUZINHO,
2016).
Percebe-se que essa investigação fez da colaboração premiada sua principal fonte de
informação, a partir da qual se orientou toda uma série de suboperações, sobre as quais cabe
ainda fazer mais uma crítica. Trata-se do grande número de “quebras” autorizadas pelo STF,
quais sejam: 191 quebras de sigilo fiscal, 314 quebras de sigilo bancário, 225 quebras de sigilo
telefônico, 121 quebras de sigilo telemático e 6 quebras de sigilo de dados. Mais uma
demonstração de como as garantias fundamentais como o direito à intimidade, ao sigilo das
comunicações, por exemplo, foram flexibilizados, sobretudo quando é inserida nesse cenário a
repercussão obtida na mídia.
CONCLUSÃO
Pelas breves considerações feitas no trabalho, buscou-se apontar os aspectos mais
problemáticos da colaboração premiada diante do uso que lhe tem sido dado pelos operadores
do direito brasileiro. Uma das críticas que podem ser feitas ao uso da colaboração premiada
está intimamente relacionada com o direito penal negocial, tendo em vista o poder de barganha
concedido aos delatores. Trata-se da possibilidade de beneficiar por mais de uma vez a mesma
pessoa, como aconteceu com o doleiro Alberto Youssef, que obteve sua liberdade por meio de
delação premiada no processo referente ao caso do Banestado, no ano de 2003, sendo figura
central posteriormente na Operação Lava Jato, e recentemente conseguiu o benefício de cumprir
a pena em liberdade após fazer outra delação premiada. Esse exemplo só demonstra como é
falho atribuir tantos benefícios aos investigados, pois passa a ideia de os riscos valem a pena.
Não é desconsiderado que essa estratégica se usada de forma comedida pode ser
benéfica à persecução penal, resguardando seus fundamentos basilares. Mas da forma como
tem sido utilizada, carece de métodos que expressem os critérios utilizados pelo magistrado
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para conceder benefícios, favorecendo assim os abusos por parte do estado e dos agentes
estatais, que ao invés de serem fiscalizados acabam sendo protegidos.
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AINDA HÁ JUÍZES EM BERLIM: DO MOLEIRO DE SANS0SOUCI À
CONDENAÇÃO DE LULA OU SOBRE A LUTA PARA QUE A JUSTIÇA
PREVALEÇA SOBRE O ARBÍTRIO
Ellen Cristina Carmo Rodrigues1
Eduardo Khoury Alves2

O aforismo “ainda há juízes em Berlim” remonta ao famoso poema O moleiro de SansSouci (Le Meunier de Sans-Souci), escrito pelo dramaturgo François Andrieux, em 1797.
Através da linguagem poética o escritor francês narra a luta de um homem comum para fazer
prevalecer a justiça sobre o arbítrio no Estado de Direito. A história se passa na Prússia do
século XVIII, então comandada pelo rei Frederico II, o grande, que se destacou pela defesa de
ideias iluministas, tendo sido importante representante do despotismo esclarecido, como revela
em sua a obra Anti-Maquiavel.
O poema de Andrieux remonta à construção de um palácio de verão construído por
Frederico II, entre 1740-1745, na cidade de Potsdam, próxima a Berlim. Na região em que a
residência real foi construída, havia um moinho chamado de Sans-Souci (sem preocupações),
que dava nome ao lugar e remetia à ideia de paz e tranquilidade que era característica daquela
redondeza, o que muito agradava o monarca. Não obstante, com o passar do tempo, as
atividades do palácio foram crescendo a tal ponto que o rei entendeu que o referido moinho
precisava ser retirado para dar lugar a uma nova ala da residência real. Assim sendo, procurou
o moleiro responsável pelo moinho e lhe fez uma vultosa oferta pela propriedade. O moleiro,
por seu turno, não aceitou a proposta, afirmando que aquele moinho representava os esforços
de sua família, pois nele haviam trabalhado seus antepassados e trabalhariam ainda seus filhos
e netos. O rei, descontente com a atitude do moleiro, insurgiu-se: “- O senhor sabe que, se eu
assim o ordenar, ainda que contra sua vontade, poderia expropriar-te desta terra sem lhe dar um
único centavo, não é mesmo?”. Diante dessa conduta arbitrária, o moleiro, com altivez, disse
ao rei que tal não aconteceria, pois “ainda há juízes em Berlim”. De acordo com o poema,
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Frederico II gostou tanto da resposta que respeitou o desejo do moleiro, satisfeito por perceber
que no seu reinado as pessoas acreditavam na justiça.
A grande repercussão dessa história em diversos trabalhos e documentos jurídicos devese ao fato de ela trazer a lume importantes rupturas e transformações vivenciadas por muitas
sociedades no século XVIII, que, conhecido como “século das luzes”, ficou marcado pelas lutas
para a superação dos poderes absolutos e ilimitados; pela construção de governos regidos pelas
leis; pela edificação de um Direito orientado pela razão e não pelo arbítrio e, também, pela
afirmação de muitos princípios que representam, ainda hoje, o arcabouço sobre o qual repousam
os Estados democráticos de Direito, sobretudo no âmbito penal e processual penal. Senão,
vejamos.
Nessa mesma conjuntura, o “penalismo ilustrado”3 despontou como discurso jurídico
limitador do poder punitivo e - sob a égide da legalidade, da proporcionalidade, da presunção
de inocência, da individualização e determinação das penas e de outros princípios que
comporiam o chamado núcleo duro do Direito Penal e do Processo Penal nos Estados
democráticos de Direito - estabeleceu formalmente limites para a produção da verdade, para a
atribuição de culpa e imposição de condenações e, consequentemente, para a aplicação das
penas. Nesse sentido, tem-se que, embora a doutrina penal do século XVIII não tenha
empreendido a crítica da razão punitiva4, ela ofereceu contribuições que, até hoje, compõem o
principal sistema de garantias de que dispõem os cidadãos frente ao poder punitivo, haja vista
que muitos desses princípios têm sede constitucional e representam verdadeiras garantias
fundamentais.
Diante do cenário brasileiro atual, pugnar pela observância desses princípios e
fundamentos jurídicos orientados à limitação do poder punitivo parece ser, para muitos, um
impropério, uma espécie de subversão ou mesmo um elogio à impunidade. Em meio a
manipulações políticas e ideológicas - que contam com o auxílio luxuoso da mídia5 e de
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BATISTA, Nilo. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. In: Discursos Sediciosos: Crime, Direito e
Sociedade, Rio de Janeiro: Revan, Instituto Carioca de Criminologia, ano 7, n.12, p. 271-288, 2º semestre de 2002;
COIMBRA, Cecília. & SCHEINVAR, Estela. Subjetividades punitivo-penais. In: BATISTA, Vera Malaguti.
(Org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012, v. 1, p. 59-68;
BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.
4
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políticos e personalidades públicas, sobretudo do campo jurídico, que funcionam como
verdadeiros “empresários morais”6

-, a sociedade brasileira, assolada por uma série de

adversidades, vivencia uma espécie de “adesão subjetiva à barbárie”7, que, somada à descrença
na política e nas instituições, contribui para que muitos segmentos da população passem a
apoiar uma série de arbitrariedades e abusos de poder que representam verdadeiros ataques à
nossa democracia.
Nos últimos dois anos, legitimados por campanhas de combate à corrupção, esses
ataques foram tão veementemente organizados que culminaram no impeachment da presidente
eleita Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. O processo de impeachment, dadas as
violações de princípios constitucionais e regras democráticas, é considerado ilegítimo por boa
parte da comunidade jurídica, por estudiosos das ciências políticas e sociais e por diversos
representantes da sociedade civil, os quais vêm alertando de que se trata, em verdade, de um
golpe8, que segue produzindo efeitos9, com destaque para a recente condenação, em primeira
instância, do ex-presidente, Luiz Inácio Lula da Silva10, pelos crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro, em concurso material, no âmbito da denominada Operação Lava Jato.
Zaffaroni11, em artigo publicado no jornal argentino Pagina 12 poucos dias antes da
sentença proferida em face de Lula, comparou a Operação Lava Jato ao Plano Condor,
implementado na década de 1970, durante as ditaduras nos países do Cone Sul12, com o objetivo
6

BECKER, Howard. BECKER, Howard S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. Trad. Maria Luiza X. de
Borges. 1. ed. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 2008.
7
BATISTA, Vera Malaguti. Adesão subjetiva à barbárie. In: BATISTA, Vera Malaguti. (Org.). Loïc Wacquant e
a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan, 2012, v. 1, p. 313-318.
8
SOUZA, Jessé. A radiografia do golpe. Rio de Janeiro: LeYa, 2016.
9
YAROCHEWSKY, Leonardo Isaac. O golpe é permanente. Disponível em: http://emporiododireito.com.br/ogolpe-e-permanente-por-leonardo-isaac-yarochewsky/. Acesso em: 18 jul. 2017.
10
Luiz Inácio Lula da Silva, pernambucano, nascido em Caetés, em 27 de outubro de 1945, mais conhecido como
Lula, é um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi o 35.º
presidente do Brasil, entre 2003 e 2010. Em 1968, durante a ditadura militar, filiou-se ao Sindicato de Metalúrgicos
de São Bernardo do Campo e Diadema. Em 1972, foi eleito 1º secretário do Sindicato dos Metalúrgicos de São
Bernardo do Campo e Diadema. Por liderar as greves dos metalúrgicos do Região do ABC no final dos anos 1970
e início dos anos 1980, Lula foi preso, cassado como dirigente sindical e processado com base na Lei de Segurança
Nacional. Durante o movimento grevista, a ideia de fundar um partido representante dos trabalhadores
amadureceu-se, e, em 1980, Lula se juntou a sindicalistas, intelectuais, representantes dos movimentos sociais e
católicos militantes da Teologia da Libertação para formar o Partido dos Trabalhadores (PT), do qual foi o primeiro
presidente. Depois de três derrotas (1889,1994 e 1998) em eleições para presidente do Brasil, Lula foi eleito em
2002 e reeleito em 2006. Em seus dois mandatos, Lula contou com avaliação positiva da maioria da população
brasileira, tendo se destacado, sobretudo, pela realização de uma política bem-sucedida de inclusão das classes
populares. Morais, Fernando. Lula do Brasil. Disponível em: http://lula.com.br/biografia. Acesso em: 18 jul. 2017.
11
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. El “Plan Cóndor” judicial. Pagina 12. Contratapa. 06 de julho de 2017. Disponível
em: https://www.pagina12.com.ar/48398-el-plan-condor-judicial. Acesso em: 20 jul. 2017.
12
Condor, formalizado em reunião secreta realizada em Santiago do Chile no final de outubro de 1975, é o nome
que foi dado à aliança entre as ditaduras instaladas nos países do Cone Sul na década de 1970 — Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai — para a realização de atividades coordenadas, de forma clandestina e
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de eliminar os adversários políticos dos regimes militares. Para o jurista argentino, a Lava Jato,
que vem produzindo efeitos no Continente, tem por objetivo afastar, por meio de uma aliança
entre o judiciário e a mídia, lideranças populares que ameacem eleitoralmente os interesses das
grandes corporações. Segundo Zaffaroni, o objetivo é “eliminar de qualquer disputa eleitoral,
através da via judicial, todo e qualquer líder ou dirigente popular capaz de ganhar uma eleição
competindo contra os candidatos das corporações13”. Com destaque para o caso de Lula, o
penalista argentino afirma o ex-presidente “responde ao impulso do monopólio de meios de
comunicação mais poderoso da América do Sul, criador de uma estrela judicial favorita”.
Em entrevista14 ao mesmo jornal, ainda em outubro de 2016, Cristiano Zanin utilizavase do termo lawfare para descrever aquilo que vem sendo praticado contra o seu cliente, como
continuou a fazer, inclusive denunciando a prática nos autos da ação que condenou o expresidente Lula. Fala justamente da instauração de uma lógica amigo-inimigo, que inclui
discursos desmoralizantes e desconstrução da imagem alheia, que configurariam a lawfare, ou
warfare ou, ainda, guerra jurídica. É a primeira vez que um cenário descrito como guerra
jurídica é identificado e utilizado como plano argumentativo em uma peça judicial no Brasil, e
o foi pois a falta de materialidade da suposta conduta delituosa sobressalta na denúncia e
sentença de primeira instância contra o ex-presidente15.
Zanin buscou demonstrar que a forma como a investigação e o julgamento são
conduzidos e a maneira como se relacionam com a mídia e outros setores da sociedade deixam
claro que se trata de lawfare, ou seja, de uma guerra jurídica, que visa a atacar um inimigo, em
princípio inocente, de forma a movimentar indevidamente o aparato coercitivo e punitivo
estatal, inclusive valendo-se da manipulação da massa populacional por meio da mídia, que

à margem da lei, com o objetivo de vigiar, sequestrar, torturar, assassinar e fazer desaparecer militantes políticos
que faziam oposição, armada ou não, aos regimes militares da região. Mais informações em:
http://www.cnv.gov.br/index.php/2-uncategorised/417-operacao-condor-e-a-ditadura-no-brasil-analise-dedocumentos-desclassificados. Acesso em: 18 jul. 2017.
13
Para Yarochewsky, corroborando as ideias de Zaffaroni, a Operação Lava Jato, legitimada pelo argumento de
combate duro e urgente à corrupção, passou a ter um papel importante quanto a, entre outras coisas, impedir que
o ex-presidente Lula dispute as eleições presidenciais de 2018. Pois, o retorno de Lula e, consequentemente do
Partido dos Trabalhadores, à Presidência da República inviabilizaria os grandes interesses em jogo
(YAROCHEWSKY. Op. Cit.).
14
Disponível em: https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-313022-2016-10-30.html. Acesso em 2 ago.
2017.
15
Na referida entrevista, ao ser questionado se “seria lawfare investigações provenientes dos Panama Papers
[escândalo de figuras detentoras de bens e valores por meio de offshores]”, respondeu que “Não”, precisamente
porque, neste caso, há uma realidade constatável, que é a posse ou propriedade de bens ou valores de proveniência
criminosa ou suspeita; no caso do ex-presidente, “falta la secuencia lógica de estabelecer la conducta, la
circunstancia y la prueba”, o que inviabiliza qualquer tipo de investigação invasiva pois ausentes os pressupostos
processuais.
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certifica-se de manter em consonância com o ideário popular a atuação arbitrária e violenta do
Estado, que age em nome de setores determinados da sociedade. Utiliza-se da lei e da sua
interpretação contra o indivíduo, o cidadão; a lei, que por força do princípio democrático erigese no estimado princípio da legalidade no Direito Penal, tem sua genética distorcida, a ponto de
ser vertida para a movimentação do aparato de violência estatal contra um indivíduo contra
quem nada concreto pôde-se apontar como evidência de prática delituosa. Em outros termos, o
princípio que garante ao indivíduo a não incursão indevida do Estado em sua esfera de liberdade
individual, serve à própria pretensão punitiva estatal. Justamente por ser inovadora a
apresentação de argumentação jurídica pautada no lawfare, cabe analisar a origem e utilização
do termo na academia ao longo do tempo.
O termo lawfare foi popularizado nos Estados Unidos a partir dos anos 1990, quando o
Major General da Força Aérea Chales Dunlap16 passou a utilizá-lo em palestras e artigos com
o intuito de descrever a forma como ele e outros “viam como uma nova relação entre direito e
guerra”17. Apesar de inicialmente ele ter pensado ter cunhado o termo, mais tarde percebeu que
ele já vinha sendo utilizado pelo menos desde os anos 1970, em diferentes contextos18. Susan
Tiefenbrun19, Professora de Direito e PhD em Linguística, ao fazer análise minuciosa e escrever
sobre a definição de lawfare20, identificando os usos diferentes sentidos com que foi e é
empregado o termo através do tempo, diz que “é uma arma desenhada para destruir o inimigo,
utilizando de formas devidas e indevidas e abusando do sistema jurídico e da mídia com o
intuito de angariar o clamor popular contra aquele inimigo”21. Wouter Werner22 é professor de
Direito Internacional Público que também dedicou-se a analisar o uso do termo que une guerra

16

Aposentado da Força Aérea Americana em 2010, após 34 anos de carreira na Judge Advocate General Corps,
tendo chegado ao cargo de deputy judge advocate general. Em 2010, tornou-se Professor na Duke Law Faculty,
em que leciona Practice of Law e é Chefe Executivo do Center on Law, Ethics and National Security. DIsponível
em: https://law.duke.edu/fac/dunlap/. Acesso em 05 de agosto de 2017.
17
DUNLAP JR., Charles J. Lawfare Today: A Perspective. 3 Yale Journal of International Affairs. 2008. Pp. 146154. P. 146.
18
DUNLAP. Op. cit.
19
Susan Tiefenbrun, Professor of Law, Director of Center for Global Legal Studies at Thomas Jefferson School
of Law, J.D. New York University (1986), Ph.D in French and Stylistics at Columbia University (1971).
20
TIEFENBRUN, Susan W. Semiotic Definition of Lawfare. Case Western Reserve Journal of International Law.
Vol 43. 2010. PP. 28-60.
21
Op. cit. Tradução livre de “Lawfare” is a weapon designed to destroy the enemy by using, misusing, and abusing
the legal system and the media in order to raise a public outcry against that enemy”. P. 31.
22
Wouter G. Werner é professor de Direito Internacional Público na VU University em Amsterdam. Um dos
pontos focais de sua pesquisa é a virada em direção à prevenção e gerenciamento de risco nas políticas públicas
contemporâneas de segurança.
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e direito em diferentes contextos históricos23 e cita, assim como o faz Dunlop24, uma das
primeiras menções conhecidas ao termo, em um capítulo de livro pelos irmãos Jonh Carlson e
Neville Yeomans, datado de 197525, que pregavam uma sociedade equilibrada e lamentavam o
desenvolvimento do secularismo “do Oeste” em suas regiões26; em contraste a essa “harmonia”
de Carlson e Yeoman, na mesma década, o livro Unrestricted Warfare, escrito por dois oficiais
do Chinese People’s Liberation Army, concebeu a warfare não como uma entidade separada da
realidade social, mas como parte da sociedade, do cotidiano de todas as pessoas e parte
integrante das relações sociais. Ainda segundo Werner27, a utilização do termo nesse sentido
aparece em um contexto que se desenha cenário devastador, em que se torna difícil mesmo
diferenciar o que é guerra, daquilo que é “não-guerra”; e tal concepção de lawfare faz-se
pertinente e condizente ainda com o advento do estado penal nos estados latinoamericanos28,
conforme pertinente e fundamentada análise de Markus-Michael Müller29, sob a ótica de Loïc
Wacquant, que menciona definição de Comaroff & Comaroff de lawfare: “O recurso a
instrumentos jurídicos, à violência inerente ao direito para cometer atos de coerção política”30.
Consoante com essa posição, denuncia o uso do direito como uma arma militar, em conjunto
com métodos como as guerras midiática, às drogas, cultural, criminal31 etc.32 Todas as formas
de explicar o lawfare descritas estão ainda de acordo com aquela apontada por Tiefenbrun, ao
definir semioticamente lawfare33: o sistema jurídico e a mídia tornam-se-iam pólos diferentes

23

WERNER, Wouter G. The Curious Career of Lawfare. Case Western Reserve Journal of International Law. Vol.
43. 2010. PP. 61-72.
24
DUNLAP. Op. Cit.
25
CARLSON, John, YEOMANS, Neville. Whiter Goeth the Law – Humanity or Barbarity in The Way Out –
Radical Alternatives in Australia. 1975. Disponível em: http://www.laceweb.org.au/whi.htm.
26
Werner. Op. Cit.
27
Idem.
28
MÜLLER, Markus-Michael. The rise of the penal state in Latin America. Contemporary Justice Review: Issues
in Criminal, Social, and Restorative Justice. v. 15:1. 2012. pp. 57-76.
29
Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Lateinamerika (Cientista Social com ênfase na América Latina) no
ZI Lateinamerika-Institut (LAI), da Freie Universität Berlin.
30
COMAROFF, J., & COMAROFF, J. Law and disorder in the postcolony: An introduction. 2012. IN: MÜLLER.
Op. Cit.
31
Neste sentido, MÜLLER, Op. Cit. Müller, sob as reflexões teóricas e conceituais de Loïc Wacquant, que em
recente trabalho identifica a emergência do estado penal como uma característica nuclear da expansão global do
neoliberalismo e da marginalidade urbana sob governos neoliberais, afirma que “This trend towards more intensive
and militarized policing of the poor (...) as well as the creation of new legal instruments targeting these groups (...)
reinforced one another and paved the way for the emergence of a Latin American version of the penal state that
increasingly resorts to ‘lawfare,’ which is ‘the resort to legal instruments, to the violence inherent in the law to
commit acts of political coercion’.
32
Werner. Op. Cit. O autor nota como a Guerra permeia as relações sociais no retrato da obra referida, e como o
conceito de lawfare é empregado nesse contexto para remeter a esta realidade em que as relações são fruto e
combustível de uma tensão social permanente, que visa a atingir o fim do controle social e demais interesses
daqueles que detêm poder econômico e/ou político que permita o controle de instituições com papel relevante a
vida social e na formação de vontade estatal.
33
TIEFENBRUN. Op. Cit.
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de uma mesma relação, permeando as relações sociais - como uma guerra permanente -, dessa
feita influindo na formação de vontade social, que, como que por um sistema que se
retroalimenta – passa a influir na formação de vontade estatal na forma de reforço positivo –
transforma o agente, que passa a desejar e apoiar práticas que, em verdade, retiram-lhe o direito
de representação e, ultimamente, a cidadania.
Em face da brevíssima revisão da literatura que tratou do desenvolvimento e utilização
do termo lawfare, percebe-se que o cenário descrito pela defesa do ex-presidente Lula e
corroborado pelas considerações de Zaffaroni acerca da política latino-americana parece
merecer prosperar quanto à sua caracterização como lawfare, ou guerra jurídica. Em que pese
o fato de que a maior parte da utilização do termo até o presente momento, inclusive nas obras
citadas, dá-se com referência a um contexto internacional, em análise, consideramos que tal não
é razão para a descaracterização dos contextos político e jurídico brasileiros na
contemporaneidade como ocorrências de lawfare: como é possível inferir dos excertos
colacionados, bem como dos argumentos apresentados, a análise dos citados artigos revela que
a utilização casuística dá-se em razão dos cenários vivenciados e observados por aqueles que
utilizaram-se do termo e estudaram-no. As características determinantes da ocorrência da guerra
jurídica estão visivelmente presentes no cenário brasileiro, conforme restará demonstrado.
Ademais, poderia-se ainda analisar o cenário brasileiro atual por um ponto de vista da política
e do direito internacionais34, nas linhas que menciona Zaffaroni e desenvolve Müller, o que
ampliaria consideravelmente o potencial analítico do contexto de guerra jurídica.
Dunlap, em artigo de 200835, descreve o que considera a sua definição mais atual para
o termo e as características que considera mais atinentes à concepção de lawfare após anos de
uso e refinamento de sua significação: define lawfare como “a estratégia de utilizar-se – ou
utilizar-se indevidamente – do direito como um substituto aos meios militares tradicionais para
o atingimento de um objetivo operacional”. Complementa afirmando opinião de que
compartilha Werner36: é um meio que pode ser utilizado para quaisquer tipos de fins, para o
“bem” ou para o “mal”.
Porém, é preciso que estejamos atentos para conclusões como tais. Na seara em que
trabalha Tiefenbrun37, cumpre perpassar e ressaltar o fato de que a Lei, em um Estado

34

ZAFFARONI. Op. Cit.
DUNLAP. Op.Cit.
36
WERNER. Op. Cit.
37
TIEFENBRUN. Op.Cit.
35
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Democrático de Direito, é a vontade do povo que elege os seus representantes e exerce os
demais direitos políticos previstos constitucionalmente. O princípio da legalidade decorre
justamente do princípio democrático, e, especialmente na feição que ganha no Direito Penal e
Processual Penal, demonstra claramente a sua vocação para proteção do indivíduo frente ao
poder estatal, inclusive – ou sobretudo –, ao poder punitivo. Por haver um monopólio do poder
de força e coerção, tal mostra-se, em tese e em concreto, absoluto, salvo pelas forças que atuam
para contê-lo, que devem atuar de maneira permanente, tutelando o indivíduo e resguardando a
sua integridade – tal é função primeva e indispensável a um Estado Democrático representado
pelas garantias individuais, que deve ser abraçada, ou deve-se dizer deve ser mesmo a razão de
ser do Direito Penal, vez que o Estado não necessita auxílio para exercer sua vocação punitiva
e externar a violência contida em suas instituições.
Todo o exposto no parágrafo anterior tem o fito de demonstrar que o princípio da
legalidade, especialmente mas não apenas no Direito Penal, tem o caráter de resguardar a
vontade da comunidade com relação a determinadas matérias, com isso preservando, em última
instância, o indivíduo, sua dignidade e seu direito de influir na formação de vontade estatal de
forma autônoma, notadamente com relação àquilo que tem o condão de retirar-lhe direitos dos
seus mais caros. Como diferenciar hoje aquilo que é guerra, daquilo que é não-guerra? Qual é
o papel exercido pelas instituições, estatais ou não, em nossa sociedade, e em que medida os
cidadãos em geral são e/ou podem ser representados por elas? Na medida em que determinados
entes atuem em prol de interesses de alguns setores da sociedade, notadamente setores que
detêm considerável poder político e econômico, há uma relação de poder que apresenta grande
desigualdade; os limites entre guerra e não-guerra, ou entre direito e arbítrio, como resta
demonstrado, não são claros, e suas expressões permeiam todas as relações sociais.
A lei e o direito, portanto, não podem servir a arroubos autoritários, e nenhum uso do
direito, ou nenhuma forma de lawfare, que vise ultimamente a privar da liberdade um indivíduo,
ou mesmo de privar dos direitos políticos um cidadão que não cometeu atos ensejadores de tais
medidas, mostra-se temerária e deve ser repudiada. É uma demonstração do lawfare em sua
melhor, ou pior, forma: a utilização do sistema jurídico-legal para o atingimento de fins
operacionais que, de outra forma, apenas poderiam ser obtidos pelo uso de poderio bélico e
militar, notadamente a tomada e manutenção de poder de um país de dimensões continentais.
Fica claro que tem razão Zanin quando denuncia a guerra jurídica contra o ex-presidente
Lula. A utilização massiva da mídia como ente capaz de verter a opinião pública, que passa a
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suportar e apoiar um achaque a direitos fundamentais de conterrâneos contra quem não se foi
capaz de produzir prova hábil de ensejar condenação penal – ainda que a guerra jurídica tenha
ensejado práticas altamente questionáveis e produzido supostas provas em condições temerárias
–, de forma a permitir a condução relativamente pacífica do ataque a um inimigo político,
utilizando-se primariamente dos meios legais e institucionais vigentes para tal.
Esse interesse pela prevalência dos interesses das grandes corporações em detrimento
da classe trabalhadora e dos dirigentes populares vem se fazendo notar através do pacote de
reformas propostos pelo governo ilegítimo de Michel Temer, com o apoio do Congresso
Nacional, com destaque para as reformas da previdência e trabalhista, ambas atentatórias aos
direitos e garantias dos cidadãos brasileiros, sobretudo os pobres. Nesse sentido, parece ter
razão Zaffaroni38 quanto a não isenção do judiciário neste processo. Pois, no dia seguinte à
aprovação da malfadada proposta de reforma trabalhista pelo Senado Federal, a notícia da
condenação do ex-presidente Lula como que “roubou a cena” e tirou o foco da mídia, e,
consequentemente de boa parte da população, dos importantes debates acerca do futuro dos
direitos dos trabalhadores brasileiros.
Não se pode olvidar, ainda, que no último dia dois de agosto o Congresso Nacional
aprovou39, em votação, o relatório apresentado pelo deputado Paulo Abi-Ackel (PSDB-MG),
pelo arquivamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra
Michel Temer, acarretando não investigação dos supostos crimes enquanto este ocupar o cargo
de Presidente da República. Mais importante é que 81% dos eleitores brasileiros, de acordo
com pesquisa do Ibope realizada entre 24 e 26 de julho de 201740, responderam desejar que os
deputados aceitassem a denúncia contra Michel Temer. É mais um aspecto a evidenciar a
inversão dos valores democráticos no senso comum instado midiaticamente no nosso contexto
político, em que as decisões judiciais acabam por frequentemente pautarem-se por uma agenda
populista, ao passo que os parlamentares, representantes do povo por excelência, tomam
decisão de cunho político notadamente contrária aos interesses da imensa maioria da população,
conforme divulgação ampla e unânime de todos os meios de comunicação nacionais.

38

ZAFFARONI. Op. Cit.
Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-08/resultado-da-votacao-de-denunciacontra-temer-fica-abaixo-de-projecao-de. Acesso em 07 de agosto de 2017.
40
Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,mais-de-80-dos-eleitores-defendem-aceitacao-dedenuncia-contra-temer-segundo-ibope,70001916469. Acesso em 8 de agosto de 2017.
39

428

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Com o exposto nos parágrafos anteriores, faz-se presente mais uma das características
mencionadas por aqueles que utilizam e definem o termo lawfare41: a atuação visa a atingir
determinado objetivo operacional, ou seja, é uma utilização indevida do sistema jurídico-legal
e do aparato administrativo de forma geral com o fito de vertê-lo para a consecução deste fim.
Em outras palavras, o sistema legal deixa de servir aos seus propósitos primevos, quais sejam,
atingir os fins públicos elencados constitucionalmente, para trabalhar em prol da agenda de
setores que detêm a capacidade de tomar instituições relevantes e operá-las nesse sentido, com
ares de legalidade e institucionalidade. O direito processual, por exemplo, deixa de servir à
preservação dos direitos materiais em questão – direito fundamental à liberdade, por exemplo
– para servir a si, em um sistema fechado. Como não há conteúdo nas regras de direito
processual – ao menos não na maioria – o que se observa é a sua utilização para os fins desejados
pela nefasta figura do “operador”.
A sentença de primeira instância42, prolatada pelo juiz Sérgio Moro, Titular da 13ª Vara
Federal Criminal de Curitiba-PR, condenou o ex-presidente Lula à pena de 09 (nove) anos e 06
(seis) meses de reclusão e multa. Por ser de primeira instância, em face dessa sentença cabe
recurso a ser interposto perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto
Alegre, que já decidiu dando provimento a 38% (trinta e oito por cento) dos recursos interpostos
contra decisões do mesmo magistrado43. Discorrer, pormenorizadamente, sobre os diferentes
aspectos da sentença, que conta com 218 páginas, fugiria aos limites deste ensaio. Não obstante,
é imperioso destacar as críticas que vêm sendo feitas à mesma, desde a sua publicação, por
parte de diversos juristas brasileiros44, sobretudo quanto ao aspecto probatório.
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Conforme apontado por Jardim45, a sentença de Moro é excessivamente extensa. Após
o relatório, que é tradicional, o magistrado se vale de longas laudas (até o item 152) para “se
defender” das alegações de ilegalidades e abusos processuais apresentadas por alguns dos réus,
com destaque para as relativas às conduções coercitivas, buscas e apreensões domiciliares,
interceptações telefônicas, inclusive em telefones de advogados, publicidade de conversas
particulares, entre outras. Nos itens seguintes (153 a 169), o juiz esforça-se para afirmar a
competência da Justiça Federal diante do feito, o que é objeto de crítica, já que os sujeitos
passivos dos crimes em questão são pessoas jurídicas de direito privado, não se enquadrando,
portanto, nas hipóteses de competência da Justiça Federal, previstas no art. 109 da Constituição
Federal de 1988. Já nos itens 170 a 227, Moro posiciona-se acerca de questões processuais,
como inépcia da denúncia e cerceamento de defesa de alguns dos réus.
Em que pesem os argumentos do magistrado, continuam sujeitas a crítica a sua ausência
de imparcialidade, que termina por fazer com que se confunda com o órgão acusador, e também
a utilização desmesurada do instituto da colaboração premiada, que, embora seja admitido pela
legislação brasileira, exige que seus limites que sejam observados para que “não se transforme
em um dispositivo de arbítrio, vingança ou injustiça”46. A exigência de limitações no uso desse
instituto se deve, precipuamente, ao fato de que a colaboração premiada “não é prova, mas meio
de obtenção de prova”. Pois, conforme Bottini47, “a prova é capaz de sustentar uma acusação
ou uma condenação. O meio é apenas um instrumento para que as autoridades possam alcançar
provas efetivas. As palavras do delator não demonstram fatos. Apenas indicam onde pode ser
encontrado o material que comprove o ocorrido”.
Examinada a sentença, percebe-se que o juiz Sergio Moro incluiu em sua redação, no
item numerado 246, que a “a presente ação penal sustenta-se em prova independente”,
referindo-se ao fato de que as delações oriundas de acordos de colaboração premiada não seriam
as únicas provas a embasar a condenação, sob inequívoca pena de insustentar-se a condenação
para não ferir a legislação pátria vigente. Para não restar dúvida, afirma que “foi o conjunto
probatório robusto que deu causa às colaborações e não estas que propiciaram o restante das
provas”. Tal restará demonstrado equivocado, vez que é possível perceber que o magistrado
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parece desconhecer os limites em comento, os quais remontam às necessárias contenções que
se deve impor ao poder punitivo em um Estado Democrático de Direito e que ele, como
magistrado, tem o dever de observar.
Antes de passar à discussão sobre condutas ora atribuídas à Lula, é forçoso destacar os
itens 959 e 960, presentes na parte final da sentença, nos quais o magistrado afirma que “até
caberia cogitar a decretação da prisão preventiva do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”,
mas que não o faria para evitar “certos traumas”. Ora, a decretação de prisão preventiva em
face de qualquer cidadão só é legítima se presentes os requisitos do art. 312 do Código de
Processo Penal, os quais não se verificam no caso de Lula. Logo, a não decretação dessa prisão
não decorre de um gesto nobre ou mesmo benevolente, que visa evitar “traumas”, como
pretendeu fazer parecer o magistrado, mas sim à ausência de requisitos legais. Não se trata de
benesses, mas de Justiça.
Feitas essas observações, que longe estão de esgotar os necessários debates sobre a
sentença em questão, passa-se à análise da questão central, qual seja, “ter ou não o ex-presidente
Lula praticado os crimes, que, de forma imprecisa, lhes são imputados na complexa denúncia”48
apresentada pelo Ministério Público Federal. Segundo a acusação, Lula estaria incurso na
conduta típica de corrupção passiva porque, enquanto presidente da República e, portanto
funcionário público, nos termos do art. 327 do Código Penal, teria feito acordos com
representantes da construtora OAS que asseguram a esta a assinatura de três contratos junto à
Petrobrás, nos quais a primeira foi beneficiada. Para a efetivação desses contratos, a OAS teria
pago um montante de R$ 2,25 milhões, definido como “propina”, que, conforme os itens 648 e
649, representa “cerca de 3% sobre o valor dos contratos e dos aditivos à Área de Abastecimento
da Petrobrás comandada pelo Diretor Paulo Roberto Costa e à Área de Serviços e Engenharia
da Petrobrás comandada pelo Diretor Renato de Souza Duque e pelo gerente executivo Pedro
José Barusco Filho”. Ainda de acordo com o item 649, “a quantia teria sido dividida entre os
agentes da Petrobrás e agentes políticos ou partidos políticos que os sustentavam. Parte dela
veio a integrar a conta corrente geral de propinas mantida entre o Grupo OAS e o Partido dos
Trabalhadores, da qual foi abatido o preço do apartamento 164-A, triplex, e o custo das
reformas, corporificando vantagem indevida paga ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva”
(grifos nossos).
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Finalmente, alega o MPF que, ao não realizar qualquer negócio jurídico hábil a transferir
o referido “tríplex” para o seu patrimônio, Lula teria incorrido, também, na conduta típica do
crime de lavagem de dinheiro.
De acordo com o magistrado, restou provado que o ex-presidente Lula praticou as
condutas de corrupção passiva, prevista no art. 317 do Código Penal pátrio, e lavagem de
dinheiro, prevista no art. 1º da Lei 9613/1998, em concurso material. O juiz afirma, ainda, que
a peça “foi instruída com prova documental e com os depoimentos extrajudiciais de
colaboradores e testemunhas”. Todavia, na análise da peça depreende-se que estão ausentes
elementos probatórios capazes de satisfazer os requisitos de tipicidade dos tipos penais em
comento. Pois, para comprovar a tipicidade da conduta de corrupção passiva, o conjunto
probatório constante dos autos deveria lograr êxito em demonstrar, inequivocamente, i) a
participação do ex-presidente em tais negociações; ii) o recebimento de vantagem indevida por
parte do mesmo; ii) que tal vantagem estaria associada ao exercício da sua função pública.
Quanto aos requisitos típicos do crime de lavagem de capitais – dado o seu caráter acessório
em face do crime principal, neste caso a suposta corrupção passiva -, também estariam adstritos
à exigência de tais provas.
Assim, observa-se, primeiramente, que, diante dos fatos e da ausência de provas, em
respeito ao princípio de presunção de inocência e ao in dubio pro reo, a condenação do expresidente Lula, que nega a autoria das condutas que ora lhe são imputadas, não merece
prosperar. A presunção de inocência, elevada a garantia fundamental, nos termos do art. 5º,
LVII da Constituição Federal de 1988, requer que o julgador mantenha sempre uma posição
frente ao acusado no sentido de concebê-lo como presumivelmente inocente, o que exige que,
em caso de dúvida, a decisão seja dada em prol do acusado49. Conforme assinala Prado50, “o
significado dessa afirmação diferencia direito e barbárie. O direito processual penal está
estruturado com base na presunção de inocência”. A postura do magistrado se distancia desse
entendimento na medida em que, embora tenha afirmado que a sentença está justificada por
meio de provas testemunhais e documentais, tanto a acusação de corrupção passiva quanto a de
lavagem de dinheiro se apoiam em depoimentos colhidos durante o processo, sobretudo
49
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colaborações premiadas, que, como já dito, não podem ser consideradas como meios de prova.
Nesse sentido, pode-se afirmar que as provas documentais apresentadas não são capazes de
comprovar os fatos, apesar de o juiz ter afirmado, no item 246 da sentença, que “a presente ação
penal sustenta-se em prova independente [...] foi o conjunto probatório robusto que deu causa
às colaborações e não estas que propiciaram o restante das provas". A referida robustez das
provas, no entanto, não se confirma, pois, para além das colaborações premiadas, cuja utilização
excessiva e desvirtuada já foi apontada, as provas documentais colhidas na forma de mensagens
de texto, que, em tese, corroborariam com os documentos apreendidos, relatam apenas
conversas entre os colaboradores e demais pessoas relacionadas à OAS, que citam, em algumas
passagens, nomes que são associados ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares. Tais provas,
no entanto, devem ser valoradas cautelosamente, vez que não podem ser consideradas
propriamente provas documentais: são declarações e conversas entre pessoas constantes no
outro polo desta acusação (supostos corruptores ativos).
Lamentavelmente, o magistrado considerou, ainda, nos itens 376 e 377 da sentença,
como prova documental, reportagem de jornal publicada, em 07/12/2014, no jornal OGlobo,
pertencente às organizações Globo, sabidamente suspeita quanto às informações veiculadas
acerca do ex-presidente. De acordo com o julgador, a “matéria em questão é bastante relevante
do ponto de vista probatório”, pois fornece elementos no sentido de que o dito “tríplex”
“pertenceria a Luiz Inácio Lula da Silva e a sua esposa Marisa Letícia Lula da Silva”. Ora, ainda
que não se levantasse a questão suscitada, enfaticamente, pela defesa do ex-presidente de apoio
da mídia à sua condenação, é absolutamente inapropriada a utilização de reportagens como
“prova documental” de qualquer infração penal. Ainda, ao considerarmos o contexto de guerra
jurídica descrito acima, a utilização de diversas peças jornalísticas de organizações de mídia
fortemente criticados pela postura adotada nas coberturas políticas acerca do acusado, ora
apenado, corrobora fortemente com a caracterização, incrementando o ocorrência das
características51 mencionadas para as ocorrências de lawfare.
Não obstante, mesmo valendo-se do uso exacerbado das colaborações e, até mesmo, peças
jornalísticas, o magistrado não logrou êxito em demonstrar, inequivocamente, que os ditos
acordos entre os representantes da OAS e Lula foram realizados e tampouco que o ex-presidente
atuou como autor, co-autor ou partícipe dos mesmos ou de atos ilícitos deles decorrentes. No
Brasil, para que se possa falar em crime de corrupção passiva, cujo bem jurídico tutelado é a
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Administração Pública, é essencial que se comprove que os atos praticados pelo suposto autor
são ilícitos, de modo que, sendo ele funcionário público, estaria, assim, descumprindo seu dever
de lealdade e fidelidade junto à Administração, infringindo, portanto, seu dever funcional.
Todavia, nem os supostos atos ilícitos praticados por Lula restaram demonstrados na sentença
e tampouco em que medida que os mesmos teriam implicado a quebra do dever funcional do
ex-presidente junto à Administração Pública. Pois, conforme ressalta Jardim52, “o fato de o expresidente da República ter recomendado a nomeação de algum diretor ou gerente da Petrobrás
não o torna partícipe dos crimes que estes, porventura, vierem a praticar em detrimento da
empresa”. Ademais, não foi demonstrada a presença dos requisitos exigidos para o
reconhecimento do concurso de pessoas no Direito Penal brasileiro, especialmente quanto ao
liame subjetivo entre os participantes e à relevância causal de cada uma das condutas. Nos
termos do art. 29 do Código Penal, nas hipóteses de concurso de agentes, cada qual deve ser
responsabilizado na medida da sua culpabilidade, daí que, ao se afirmar que alguém foi autor,
co-autor ou partícipe em um crime é imprescindível descrever e comprovar como se deu tal
atuação, o que, no caso de Lula, não se verifica.
Ademais, no que tange ao crime de corrupção passiva, para que seja considerada “indevida”, a
referida vantagem tem que ter sido, dolosamente, “solicitada”, “recebida” ou “aceita como
promessa” por parte do funcionário público (intraneus), direta ou indiretamente, no exercício
de suas funções ou em razão dela, o que implicará, se constatada a bilateralidade da conduta, o
reconhecimento da conduta de corrupção ativa por parte do extraneus, nos termos do art. 333
do CP. No que tange à imputação relativa ao parágrafo 1º do art. 317 do CP, também não restou
claramente demonstrado qual teria sido o ato, ou atos, de ofício que Lula, retardou, deixou de
praticar ou praticou infringindo dever funcional em consequência da dita “vantagem indevida”
ou promessa dela. Consequentemente, se não há, portanto, provas de que Lula participou das
negociações dos contratos mencionados na sentença e que, em razão disso, teria praticado atos
ilícitos determinados, pelos quais teria “solicitado”, “recebido” ou “aceito promessa” de
“vantagem indevida”, logo não há como afirmar a ilicitude da suposta vantagem. Como
assevera Bitencourt53, no crime de corrupção passiva, a “vantagem indevida” é elemento
normativo especial do tipo de injusto, “sendo considerada “indevida” justamente pelo fato de
ser ilícita, ilegal, injusta ou contra lege, isto é, não amparada pelo ordenamento jurídico”. Nesse
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sentido, ainda que houvesse ocorrido o recebimento, por parte de Lula, de qualquer quantia
advinda da OAS – o que somente se admite a título argumentativo – tal fato, por si só,
desacompanhado da prova da existência de atos praticados mediante o descumprimento do
dever funcional de Presidente da República, não seria suficiente para caracterizar a natureza
indevida da vantagem, o que conduziria ao reconhecimento da atipicidade da conduta de
corrupção passiva.
Pois, sendo o crime de corrupção passiva um delito funcional próprio, se retirado este
elemento normativo do injusto, qual seja, a “vantagem indevida”, essa mesma conduta não
subjaz nenhum outro tipo penal residual. Assim, se ausente a “vantagem indevida”, ausente
estará também o elemento normativo essencial do tipo de injusto, e essa mesma conduta não
será subsumida em nenhum outro tipo penal, diferente do que ocorre em face dos crimes
funcionais impróprios, como, por exemplo, o peculato, em que se retirada a condição de
funcionário público, o agente pode responder por tipos residuais, como furto ou de apropriação
indébita, a depender do caso.
Em atenção ao princípio da eventualidade, novamente apenas a título argumentativo,
ainda que vencida a questão da natureza indevida da vantagem, não fica claro se o ex-presidente
teria, supostamente, “solicitado” ou “aceito de promessa” de tal vantagem e, mais ainda, não há
provas concretas de que essa eventual “vantagem” teria sido “recebida” pelo ex-presidente na
forma do denominado “tríplex”. Se esta última hipótese é a tese sustentada pelo magistrado,
conforme demonstrado no item 884 da sentença, em que afirma, categoricamente, que Lula
responde por corrupção passiva “pelo recebimento de vantagem indevida decorrente em parte
dos contratos” em questão, tal recebimento teria que restar demonstrado, sob pena de
inarredável atipicidade da conduta. Senão, vejamos. O crime de corrupção passiva é um tipo
misto ou de conteúdo variado, isso significa que praticando um dos verbos nucleares do tipo ou
todos eles, responderá o agente por um único crime. Nas modalidades “solicitar” e “aceitar
promessa”, as condutas representam crimes formais ou de consumação antecipada, ou seja,
ainda que descrevam um resultado, o legislador se satisfaz com a conduta, sendo o resultado
tido como exaurimento. Já na modalidade “receber”, o crime é material54, sendo imprescindível
a demonstração inequívoca do recebimento da vantagem por parte do agente, o que, se não
ocorre, conduz ao reconhecimento da atipicidade da conduta. Assim, não havendo provas de
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que o denominado “tríplex” foi “recebido” por Lula, direta ou indiretamente, não há que se falar
em crime de corrupção passiva. Como ressaltado por Jardim55, “visitas ao imóvel, solicitações
de realização de obras, vontade de adquirí-lo, manifestada através de e-mails, reserva do bem
para futura aquisição, manifestação verbal do real proprietário de destinar o imóvel a
determinada pessoa, nada disso transfere uma propriedade imobiliária”, assim como também
não comprova a posse, ou, no caso, o recebimento.
Nessa análise acerca da tipicidade da conduta de corrupção passiva ora atribuída a Lula,
é imperioso remontar à função de garantia que é atribuída ao tipo penal, que lhe confere o dever
de realizar a função político-criminal do princípio da legalidade (nullum crimen, nulla poena
sine lege)56. Assim, se o fato não é nem mesmo típico, não há injusto penal, não há culpabilidade
a ser analisada e, consequentemente, não há que se falar na existência de qualquer crime. Logo,
se não há tipicidade, não foi vencido nem mesmo o primeiro filtro de contenção do poder
punitivo arbitrário. Qualquer decisão em sentido contrário representa flagrante ofensa ao
princípio da legalidade, elevado à garantia fundamental, nos termos do art. 5º, XXXIX, da
Constituição de 1988.
O próprio magistrado, nos itens 302 e 303 da sentença, reconhece que “se determinado
que o apartamento foi de fato concedido ao ex-Presidente pelo Grupo OAS, sem pagamento do
preço correspondente, sequer das reformas, haverá prova da concessão pelo Grupo OAS a ele
de um benefício patrimonial considerável. [...] Ao contrário, se determinado que isso não
ocorreu, ou seja, que o apartamento jamais foi concedido ao ex-Presidente, a acusação deverá
ser julgada improcedente”. Não obstante, não foi essa a sua conclusão final. Sobre esse aspecto,
cabe destacar que, embora o julgador afirme, nos itens acima, que a não comprovação de que o
“tríplex” foi de fato concedido a Lula implicaria na improcedência da acusação, no item 307
ele afirma que “para a configuração do crime de corrupção, que se satisfaz com a solicitação
ou a aceitação da vantagem indevida pelo agente público, nem a caracterização do crime de
lavagem, que pressupõe estratagemas de ocultação e dissimulação, exigiriam para sua
consumação a transferência formal da propriedade do Grupo OAS para o ex-Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva”. Ora, como é possível depreender, primeiramente, o juiz indica a
transferência de fato, ou seja, o “recebimento” do imóvel como requisito essencial para o
reconhecimento da conduta de corrupção neste caso concreto, em seguida, já abre mão de tal
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requisito, afirmando, de forma genérica, que o crime de corrupção se satisfaz com a
“solicitação” ou “aceitação de promessa” de vantagem indevida. Tal sutileza, no entanto, como
visto, é determinante para o reconhecimento ou não da atipicidade da conduta de corrupção
passiva neste caso e, mais ainda, para o reconhecimento da tipicidade da conduta de lavagem
de dinheiro, já que, conforme no já destacado item 884 da sentença, o magistrado afirma que
Lula responde por corrupção passiva pelo “recebimento de vantagem indevida” (grifos nossos).
A tese de que houve “recebimento” de vantagem indevida por parte de Lula foi reafirmada pelo
magistrado quando se manifestou acerca dos Embargos de Declaração57 interpostos pela defesa
de Lula.
No que tange às provas do “recebimento”, na residência do ex-presidente foram
apreendidos, conforme consta no item 321 da sentença, documentos que comprovam apenas a
aquisição de direitos sobre uma unidade residencial no Edifício Navia – que se tornaria Solaris
quando alienado para a OAS –, dentre eles um “termo de adesão e compromisso de
participação”, que teria sido assinado pela ex-primeira-dama, Marisa Letícia, e representantes
da BANCOOP. Interessante notar que a aquisição dessas cotas pelo casal se deu quando o
imóvel nem mesmo pertencia ainda à OAS, o que torna ainda mais prejudicada a aptidão desta
prova para fundamentar a condenação por corrupção passiva. Além desses documentos, foram
encontrados, no mesmo local, outros dois termos “assinados ou não”, que, segundo o próprio
julgador, comprovam apenas aquisição, ou intenção de aquisição, de cotas do empreendimento,
quando este ainda pertencia à BANCOOP, que foram devidamente prestados na declaração do
casal à Receita Federal nos exercícios fiscais de 2009 a 2014, conforme consta do item 363. Já
no item 334 da sentença, o magistrado aponta que laudo pericial verificou que haveria rasura
em um desses documentos, afirmando que tal fato permitiria aduzir que as alterações indicavam
o apartamento “tríplex” como sendo destinado ao ex-presidente Lula. Não obstante, não há
qualquer elemento desses documentos que corrobore com tal afirmação. Mais à frente, o juiz
segue afirmando que o imóvel não foi jamais colocado à venda, ao contrário das outras unidades
do edifício, e conclui, no item 393, que “mesmo antes da análise da prova oral, é possível
relacionar o apartamento 164-A e as reformas nele realizadas ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e sua esposa com base em mensagens apreendidas nos aparelhos celulares de
executivos da OAS” (grifos nossos).
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Apresentadas tais considerações acerca do delito de corrupção passiva, cumpre agora
destacar alguns aspectos relevantes do crime de lavagem de dinheiro, que também foi imputado
a Lula, em concurso material com aquele. Novamente aqui, a questão da “vantagem indevida”
e de seu suposto “recebimento” se faz relevante. Pois, se não há provas concretas de que atos
determinados teriam sido praticados pelo ex-presidente, com ofensa de seu dever funcional,
visando vantagem que, se comprovada tal relação, seria “indevida”, não há que se falar em
corrupção passiva e, consequentemente, tampouco em dissimulação da referida vantagem
através das condutas descritas no crime de lavagem de dinheiro, quais sejam: “ocultar” ou
“dissimular” a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente de “infração penal”. Outrossim,
em não havendo o “recebimento” de tal “vantagem” - satisfazendo-se o julgador, como
afirmado no item 307, com a mera “solicitação” ou “aceitação da promessa” da quantia
representativa dessa “vantagem” -, como poderia haver “ocultação” ou “dissimulação” dos
bens, direitos ou valores provenientes dessa “vantagem”? Como “ocultar” ou “dissimular” de
algo que não foi “recebido”, mas somente “solicitado” ou “aceito” como promessa? Como
questionado por Jardim58, “como caracterizar lavagem de dinheiro sem dinheiro?
Não obstante o fato de não apontar respostas a esses questionamentos, a sentença, em seus itens
893, 894 e 895, traz que a “atribuição”, e não o “recebimento”, de um imóvel ao ex-presidente,
“sem o pagamento do preço correspondente e com fraudes documentais nos documentos de
aquisição, configuram condutas de ocultação e dissimulação aptas a caracterizar crimes de
lavagem de dinheiro”. De acordo com o magistrado, o fato de o dito “tríplex” não ter sido
incorporado ao patrimônio de Lula, direta ou indiretamente – o que deixa claro que não houve
“recebimento” -, representa propriamente lavagem de dinheiro, pois o que se visava era ocultar
a origem da “vantagem indevida”, já que proveniente de infração penal anterior, qual seja:
corrupção passiva, consubstanciada na entrega, por parte da OAS, do imóvel. Para o julgador,
a “manutenção do imóvel em nome da OAS Empreendimentos, entre 2009 até pelo menos o
final de 2014, ocultando o proprietário de fato” confirma tal entendimento. Já a “agregação de
valor ao apartamento, mediante a realização de reformas dispendiosas, mantendo-se o mesmo
tempo oculta a titularidade de fato do imóvel e o beneficiário das reformas, configura
igualmente conduta de ocultação apta a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro” (grifos
nossos).
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Como se percebe, a conduta de lavagem ora atribuída a Lula está totalmente vinculada
à suposta corrupção passiva anterior. Logo, o reconhecimento da atipicidade da conduta
anterior, como discutido acima, implicará, necessariamente, a impossibilidade de condenação
pela prática do crime de lavagem. De acordo com o art. 2º, II da Lei 9613/1998, o processo e
julgamento do crime de lavagem independe do processo e julgamento da infração penal
antecedente. Da inteligência desse dispositivo, depreende-se, portanto, que os processos do
crime de lavagem de dinheiro e do crime antecedente são independentes. Não obstante, de
acordo com o princípio da acessoriedade limitada59, como o crime de lavagem é acessório ao
crime antecedente, ou seja, ainda que os processos sejam independentes, o crime antecedente é
uma elementar do crime de lavagem. Assim, para que se afirme a configuração do crime de
lavagem de capitais, nos termos da legislação brasileira, é necessário que a infração penal
antecedente seja, ao menos, típica e ilícita.
Assumindo a hipóteses, novamente apenas a título de argumentação, de superação dessa
questão, convém destacar outro ponto importante acerca do crime de lavagem de dinheiro ora
atribuído a Lula. No âmbito doutrinário, muito se discute sobre como deve ser aferida a
responsabilidade do agente em casos de autolavagem (selflaundering), que ocorrem quando o
autor da lavagem é o mesmo autor da infração penal antecedente, como o que sustenta o juiz
Sérgio Moro em face do ex-presidente. Em muitos países, especialmente na Europa continental,
prevalece o entendimento de que o autor do crime antecedente não deve responder pelo crime
de lavagem, atendendo, assim, a reserva contida no art. 6º, item 2, “e”, da Convenção de
Palermo60. Em países como Itália, Alemanha, Portugal, Espanha, França, entre outros, se a
lavagem é praticada pelo mesmo autor do crime anterior, responderá o agente apenas por este
último, ou seja, o crime anterior, sendo a lavagem considerada post factum impunível ou
exaurimento da primeira infração, aplicando-se, assim, o princípio da consunção. Dessa forma,
um mesmo autor não será punido pelos dois crimes. Nesses países, o crime de lavagem recebe
tratamento análogo aos delitos de receptação e favorecimento real, nos quais não se admite que
o autor da infração antecedente seja também o autor do crime acessório, o que implicaria bis in
idem. No Brasil, de acordo com estudiosos do tema61, tal entendimento, embora não esteja
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positivado, está em consonância com a nossa tradição jurídica, com destaque para os
argumentos de Fragoso62, para quem “eventual omissão legislativa a respeito, antes de significar
a plena possibilidade de dupla responsabilização, acena para uma posição tradicionalmente
adotada na história da legislação penal brasileira, em que a observância do princípio do ne bis
in idem é deixado ao prudente critério do juiz”.
Distanciando-se desse entendimento, o magistrado, que também é jurista e tem sua
produção acadêmica mais influenciada pela doutrina norte-americana, entende que a
incriminação do mesmo autor pelos crimes antecedente e acessório não seria bis in idem. Nesse
sentido, mais uma vez vale ressaltar as lições de Fragoso63, que assinala que “dentre os países
que enfrentaram legislativamente a questão, apenas os Estados Unidos e a Inglaterra – países
com sistemas jurídicos diametralmente opostos ao nosso – preveem a punição daquele que lava
recursos que obteve pessoalmente com a prática dos crimes antecedentes. Em países de sistemas
mais próximos ao nosso, a resposta foi no sentido de restar impunível tal conduta”.
Contra o reconhecimento do princípio da consunção nos casos de autolavagem, há quem
argumente sua aplicação não seria possível quando as condutas afetarem bens jurídicos
diferentes. Não obstante, a regra da consunção não exige que a relação consuntiva se dê apenas
entre condutas que afetem o mesmo bem jurídico64, o que encontra guarida, até mesmo, na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em sua Súmula 17, afirma que admite a
aplicação do princípio entre os crimes de falso e estelionato que afetam bens jurídicos
diferentes, respectivamente, a fé pública e o patrimônio. Em verdade, o aspecto fundamental da
aplicação do princípio da consunção é o fato de que ele “está vinculado, como reiteradamente
proclamado, à interdição do bis in idem”65. O limite imposto pelo princípio da consunção à
dupla incriminação é de ordem valorativa, na medida em que um tipo absorve o desvalor do
outro. Assim, embora muitas vezes se queira reduzir sua função a uma relação de meio e fim,
“a consunção se amplia para abranger também, com critérios valorativos, pluralidade de
fatos”66. Dessa forma, os fatos posteriores que significam um aproveitamento e, por isso,
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ocorrem regularmente depois de fato anterior, são por este consumidos, critério que é
amplamente utilizado pela doutrina e jurisprudência pátrias.
Diante de todos os apontamentos apresentados em face da sentença em comento, é
oportuno trazer à tona a mensagem expressa no poema de François Andrieux, que narra a
história do moleiro de Sans-Souci, que - diante do arbítrio do rei prussiano, Frederico II, o
grande - se insurgiu corajosamente na luta pela justiça e exclamou: “- Ainda há juízes em
Berlim!”. Considerando a atemporalidade da obra e a importância da luta dos homens contra os
arroubos do poder, sobretudo o poder punitivo, tal poema nos convida refletir sobre o cenário
que ora se descortina no país e nos questionarmos: “- Ainda há juízes no Brasil?”; “- O que
esperar dos julgadores que decidirão o caso em segunda instância?”; “- Qual o papel que nos
cumpre, enquanto cidadãos, nesse processo?”. Como alerta Zaffaroni67, “será difícil convencer
os nossos Povos de que ainda existem juízes nos nossos países. E ainda mais: se os juízes devem
"dizer o direito", existe o risco de que a desconfiança alcance o próprio direito, a própria
institucionalidade. Devemos ter um extremo cuidado com isto, porque quando o direito é
desprezado, não fica outro caminho a não ser o da violência”.
Presentemente, no Brasil, a guerra jurídica, que conta em seu bojo com o apoio essencial
da mídia, leva ao descrédito da classe política – o que é patológico e carrega consigo o potencial
de afastar as pessoas do Estado – ou seja, faz com que as pessoas abram mão de suas
possibilidades de influir na vontade estatal. A população passa a pedir por maior intervenção
do direito, notadamente do ramo penal, que, como já se viu, pode ser utilizado para a obtenção
de fins operacionais determinados. Há uma inversão de papeis entre aqueles desempenhados
nos palcos da política e do judiciário. Para que tal não ocorra, é preciso que o Direito seja um
corolário dos direitos conquistados historicamente; que seja capaz de proteger o homem do
arbítrio, e não o contrário. Sem o resguardo do poder democrático por meio da lei – da proteção
dos direitos e garantias individuais e da dignidade humana, previstos na Constituição Brasileira
– não se pode falar em Estado Democrático de Direito, mas tão somente em barbárie
institucionalizada. Não cabe aqui questionar Que é o Direito? e se Direito injusto é Direito?;
cabe ressaltar que a história está repleta de exemplos de Estados bem estruturados jurídica e
institucionalmente e que cometeram patentes injustiças.
Diante do progressivo desprestígio em relação à política e à Justiça brasileiras, o que,
infelizmente, contribui para o embotamento do pensamento crítico, é importante que, como
67

ZAFFARONI. Op. Cit.

441

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
uma contra mola que resiste, os princípios reitores do Direito Penal e do Processo Penal nos
Estados democráticos de Direito sejam corajosamente defendidos, assim como deve ser
reafirmada a crença nos direitos humanos e no compromisso do governo para com as garantias
fundamentais de todos os cidadãos. A defesa intransigente das garantias fundamentais de um
cidadão significa a defesa de todos, pois quando é aberta uma janela para o avanço do arbítrio
não é possível prever o que virá a reboque.
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DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E O PRINCÍPIO DA LIVRE
CONVICÇÃO MOTIVADA – ANÁLISE DE AUDIÊNCIA EM VARAS
CRIMINAIS NA COMARCA DE JUIZ DE FORA
Caroline Cortes de Souza1
Resumo: O objetivo deste trabalho é demonstrar que o grau de credibilidade dado à prova testemunhal
no processo penal deve ser questionado, sobretudo pelo fato de ela ser considerada um “mal necessário”.
Faremos uma abordagem crítica no tocante à utilização do princípio da persuasão racional, para validar
o decreto condenatório fundamentado apenas nos testemunhos dos policiais, evidenciando a atuação do
magistrado como juiz-ator e sua preferência pelo modelo inquisitorial ao querer revelar a “verdade-real”
em uma sentença condenatória. O intuito desse trabalho é também demonstrar como a rotina forense
acaba por transformar o processo penal em um “jogo de encenação”, e como o magistrado deve estar
atento para a necessidade de aplicar rigorosamente as garantias do sistema acusatório, a fim de diminuir
os resquícios do sistema inquisitorial. Busca-se, através do método cartográfico, diante da experiência
prática na 4ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora, realizar uma análise crítica e reflexiva sobre a
colheita da prova testemunhal e sua utilização para fundamentar uma sentença condenatória.
Palavras-chave: Prova Testemunhal. Depoimento Policial. Princípio da persuasão racional.
Abstract: This paper proposes to demonstrate that the credibility level given to the testimonial evidence
in the criminal process must be questioned, mainly because it is considered a necessary evil. A critical
approach is done regarding the use of the principle of rational persuasion in order to validate the
condemnatory decree based only on the testimony of the policemen, highlighting the role of the
magistrate as a judge-actor and his preference for the inquisitorial model when the goal is to reveal the
real truth in a condemnatory sentence. This work also shows how the forensic routine turns the criminal
process into a staging game and how the magistrate must be aware of the need to rigorously apply the
guarantees of the accusatory system, in order to reduce the remnants of the inquisitorial system. Through
the cartographic method, in the face of practical experience in the 4th Criminal Court of the Judicial
District of Juiz de Fora, the paper carries out a critical and reflexive analysis on how to get testimonial
proofs and use them to base a condemnatory sentence.
Keywords: Testimonial proof. Police testimony. Principle of rational persuasion.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem o objetivo de demonstrar como é a colheita do depoimento policial
nas varas criminais de Juiz de Fora e como essa prova testemunhal é demasiadamente utilizada
como elemento único para a formação da convicção do julgador. Será adicionado a este trabalho
impressões obtidas quando da experiência de estagiar durante um ano dentro de uma das varas
criminais da cidade. O trabalho contará também com dados colhidos de audiências assistidas
durante o período de dois meses (setembro a novembro de 2017).
A experiência do estágio coligada à análise das audiências assistidas poderá evidenciar
como o processo penal é adstrito à investigação pré-processual, sendo que os juízes acabam
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sendo parciais no momento da colheita do depoimento policial, deixando as garantias
processuais penais como algo inatingível, ao mitigar a aplicação do sistema acusatório à
instrução criminal.
O cenário do trabalho tem como ponto de partida discorrer brevemente sobre a
fragilidade da prova testemunhal e demonstrar como o julgador, às vezes sem perceber, está
cada vez mais influenciado pelo teor da denúncia e, consequentemente, pelas provas produzidas
no inquérito. Daí questionamentos surgirão: o juiz estaria apenas reproduzindo as provas do
inquérito para legitimá-las? O juiz estaria atuando de forma parcial quando colhe o depoimento
policial já tendencioso e influenciado pelo relato da denúncia? A depender de como depoimento
policial é colhido, é possível constatar o pré-julgamento do magistrado na audiência de
instrução de julgamento?
Atentos ao fato de que o sistema penal cada vez mais se vale da utilização de provas
testemunhais para ensejar um decreto condenatório, seja como prova única, seja como prova
corroborada por outrem, a problemática é se, de fato, podemos/devemos dar tanta credibilidade
a uma determinada prova, quando se tem por norte o princípio constitucional da presunção de
inocência. Como é possível conferir ao depoimento policial a fé pública capaz de embasar o
decreto condenatório? A imparcialidade do juiz estaria comprometida?
Em relação ao método escolhido a se utilizar neste trabalho, optamos por aplicar o
método cartográfico, na medida em que foi possível assistir audiências nas varas criminais da
cidade de Juiz de Fora e obter dados que serão conjugados com a experiência do estágio na 4ª
Vara Criminal de Juiz de Fora.
Segundo Souza e Francisco (2016) a cartografia como método de pesquisa não se define
por um conjunto de procedimentos previamente definidos a serem aplicados, mas sim como
uma atitude a ser praticada no processo de pesquisar e, sob essa perspectiva, ela será sempre
um processo de construção, por ser uma metodologia fundada na experimentação e na prática
de manter o pensamento aberto. Entretanto, a metodologia cartográfica conta com algumas
orientações que conduzirão o pesquisador durante todo o desenvolvimento de sua investigação,
com o objetivo de desenvolver e coletivizar a experiência do cartógrafo.
Pode-se perceber a cartografia como método de pesquisa interventiva, isto é, implica
um mergulho do cartógrafo no plano da experiência, destinando-se assim ao acompanhamento
de processos, com o mapeamento de uma realidade onde o cartógrafo deverá habitar. E,
444

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
habitando o campo de pesquisa o cartógrafo irá direcionar sua atenção para o que ele considera
como relevante para a sua pesquisa. A qualidade do método, portanto, está na atenção do
pesquisador e na sensibilidade de coletar dados observados.
Assim, confiamos que os dados obtidos nas audiências assistidas, aliados às críticas de
doutrinadores, confirmem as indagações propostas e os problemas práticos no ambiente forense
criminal, no que se refere à utilização do depoimento policial e que, ao final, possamos indicar
alguma solução para eventuais problemas verificados.
1. A PROVA TESTEMUNHAL E O PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL
A prova testemunhal está prevista no Título VII – “Da Prova”, no Capítulo VI, do
Código de Processo Penal como autêntico meio de prova estreitamente ligado ao sistema da
persuasão racional (livre convencimento motivado ou convencimento racional), adotado pelo
processo penal brasileiro, lastreado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal e no artigo
155 do Código de Processo Penal.
Na grande maioria dos casos a fase pré-processual é norteada pelas provas testemunhais,
sobretudo os testemunhos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, ou
que estiveram à frente das investigações. De toda sorte, o sistema processual penal vigente veda
ao magistrado, fundamentar o decreto condenatório somente com base nas provas obtidas na
fase de investigação.
Todavia, a prova testemunhal é o meio de prova mais fácil de ser utilizado, sendo
habitualmente inserida na fundamentação de uma sentença condenatória criminal, dada sua
credibilidade exacerbada de encontro aos princípios que, em tese, deveriam nortear o
magistrado, tais como: in dubio pro reo, presunção de inocência, ônus da prova, imparcialidade,
dentre outros.
Para Mendroni (2010) a prova testemunhal é nada mais que o processamento dos dados
elaborados pela mente humana, por meio da captação de determinados fatos através dos
sentidos, sendo, portanto, uma prova indireta. Para o autor, a pessoa ao testemunhar um fato
automaticamente emite um juízo de valor em relação à situação prescindida, embutindo ainda
sua experiência de vida que pode transformar a situação, assumindo proporções com nuances
de irrealidade, por subjetividade de interpretação.
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Sendo assim, a prova testemunhal carrega consigo a forma como a testemunha enxergou
aquele fato, sendo transportado para o seu depoimento a sua percepção de vida, emitindo,
mesmo que de forma desproposital, seu juízo de valor.
Em “as misérias do processo penal”, Carnelutti e Millan (2005) enfatizam a infidelidade
da prova testemunhal e a maneira como a ciência jurídica a considera como um mal necessário.
Ora, sendo evidente que o depoimento da testemunha é totalmente influenciado,
trazendo consigo uma falibilidade natural de todos os seres humanos, como conceber um
decreto condenatório com base em depoimentos policiais? O que de fato se espera em uma
instrução processual, se ao final o julgador utiliza da mera reprodução singela dos relatos
policiais, para proferir a sentença?
É de se observar que a maioria das condenações criminais são proferidas tomando como
base o depoimento dos policiais que diligenciaram na operação, na investigação ou no flagrante.
Podemos citar o estudo realizado pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São
Paulo, em que constataram que em 74% dos casos de prisão por tráfico de drogas analisados,
somente os policiais que efetuaram a prisão figuravam como testemunhas do caso, sendo que
nesses casos prevalecia a versão dada pelos policiais (2012).
O que se vê, portanto, é a utilização do sistema da persuasão racional para legitimar um
decreto condenatório fundamentado em prova testemunhal (depoimento policial), que por sua
vez estaria comprometido, na medida em que a única prova do cometimento de um crime é o
relato de quem conduziu o acusado à delegacia.
O código de Processo Penal prevê:
Art.155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em
contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos
elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,
não repetíveis e antecipadas.

Pois bem, o processo penal brasileiro estrutura-se em princípios capazes de modelar a
atuação do magistrado quanto à necessidade de fundamentar o decreto condenatório, com o
condão de elidir quaisquer resquícios de afronta aos princípios constitucionais da presunção de
inocência, do contraditório e da ampla defesa. Além disso, confere ao magistrado o poder e a
liberdade de apreciar as provas produzidas durante a instrução, preservando as garantias
inerentes.
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Por isso, o princípio do livre convencimento motivado está adstrito aos princípios e à
disciplina constitucional das liberdades, sendo que é a Constituição Federal que estabelece tais
limites.
A respeito da discricionariedade concedida ao magistrado para apreciar as provas e
proferir sua sentença com base na sua persuasão racional, Nucci expõe:
A livre apreciação da prova não significa a formação de uma livre convicção. A
análise e a ponderação do conjunto probatório são desprendidas de freios e limites
subjetivamente impostos, mas a convicção do julgador deve basear-se nas provas
coletadas. Em suma, liberdade possui o juiz para examinar e atribuir valores às provas,
mas está atrelado a eles no tocante à construção do seu convencimento em relação aos
deslindes da causa. E justamente por isso, espera-se do magistrado a indispensável
fundamentação de sua decisão, expondo as razões pelas quais chegou ao veredicto
absolutório ou condenatório, como regra. (NUCCI, 2009)

E ainda segundo Aury Lopes Jr. (2006, p.289) “o livre convencimento é, na verdade,
muito mais limitado do que livre. E assim deve sê-lo, pois se trata de poder e, no jogo
democrático do processo, todo poder tende a ser abusivo”.
Assim, o magistrado tem sua atuação legitimada pela Constituição, tendo como
fundamento a garantia dos direitos fundamentais e a democracia. Portanto, o que se espera do
magistrado é a realização da instrução do processo penal, de maneira que seja resguardado o
devido processo legal, privilegiando o Sistema das Garantias. Diante disso, a independência do
juiz não pode significar uma liberdade plena e arbitrária, devendo sua decisão ser limitada à
prova produzida no processo, com plena observância das garantias fundamentais. Nessa
perspectiva, a sentença será calçada na verdade processualmente obtida, resultado da luta entre
pró e contra.
Para o autor, o juiz exerce uma função de “garantidor da eficácia do sistema de direitos
e garantias fundamentais do acusado no processo penal”, não podendo ficar inerte diante de
violações aos direitos fundamentais.
Portanto, aquele que julga tem liberdade para analisar e ponderar as provas de forma
imparcial, devendo cuidar para não se tornar alheio ao sistema processual e violar os sistemas
de garantias, carecendo a sua decisão ser limitada à prova coletada no processo, com a
observância do sistema acusatório.
Com base nos ensinamentos do jurista italiano Franco Cordero, Lopes Jr. (2009, p.542)
adverte que o processo penal muitas das vezes se transforma em uma “encenação inútil e
simbólica”, em que “o juiz já tomou a hipótese acusatória como verdadeira, ou seja, já decidiu,
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e o resto do processo passa a ser uma mera encenação destinada a reforçar a decisão já tomada
previamente”. O autor considera todo esse jogo de encenação processual como uma quebra do
sistema acusatório, na medida em que nesse sistema um resultado equivale ao outro - o julgador
deve aceitar a condenação ou absolvição como equivalentes axiológicos, abandonando o ranço
inquisitório de buscar a condenação. Nesse sentido o autor destaca:
Isso porque o processo penal desempenha plenamente seu papel com a condenação
ou absolvição, pois não é um instrumento exclusivamente a serviço do poder punitivo.
O conteúdo de sua instrumentalidade é outro: a máxima eficácia dos direitos e
garantias fundamentais do réu. Mas, quando ocorre o prejulgamento, o julgador não
admite mais a hipótese “absolvição” como válida. (LOPES JR, 2009)

Partindo da possibilidade de o processo penal se transformar em uma encenação,
podemos visualizar com nitidez o motivo pelo qual utiliza-se o testemunho de um policial como
prova inidônea e legítima, capaz de ensejar e fundamentar um decreto condenatório. Nesses
casos, o magistrado afasta-se da sua função juiz-espectador (sistema acusatório) e se amolda ao
sistema presidencialista como um juiz-ator (sistema inquisitorial), buscando a condenação do
denunciado.
Nessa perspectiva, de bom tom frisar as implicações práticas de tal atitude, como por
exemplo, a discussão da busca da verdade real e a sua finalidade de justificar os atos abusivos
do Estado. É evidente que a postura do magistrado de se buscar a condenação é, na verdade, a
confirmação do jogo da encenação processual, sobre o falso argumento de que se busca a
“verdade real”.
Ao percebermos que o processo penal serve para exterminar qualquer tipo de abuso por
parte do Estado, devemos ter apreço pela busca de uma sentença mais justa, sendo necessário
abandonar o “mito da verdade real” e condicionar o julgador a obter a verdade formal e
processual, desde que se preservem os procedimentos e as garantias de defesa.
Sobre a obtenção da verdade real:
Em suma, a verdade real é impossível de ser obtida. Não só porque a verdade é
excessiva, senão porque constitui um gravíssimo erro falar em real quando estamos
diante de um fato passado, histórico. É o absurdo de equiparar o real ao imaginário.
O real só existe no presente. O crime é um fato passado, reconstruído no presente,
logo, no campo da memória, do imaginário. A única coisa que ele não possui é o dado
de realidade (LOPES JR, 2009)

Portanto, como se vê, é inviável atribuir ao processo penal a função de revelar a verdade
real, pois sendo o crime um fato pretérito, é de se considerar que a sua reconstrução se dará
maculada por questões subjetivas e contaminadas e também pelo obstáculo temporal
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insuperável, o que repercutiria na sentença. E no sistema acusatório o julgador não tem a função
de revelar a verdade, pois as partes devem, por meio da luta de discursos, buscar o
convencimento do juiz-espectador para ao final proferir sua sentença, com a estrita observância
das regras do devido processo legal.
Portanto, ao utilizar a prova testemunhal, o magistrado deve estar atento para a rigorosa
aplicabilidade dos regramentos e garantias do sistema acusatório, optando e privilegiando os
Sistemas das Garantias e almejando diminuir os resquícios do sistema inquisitorial,
principalmente no tocante ao modo como instrui a audiência e colhe os depoimentos das
testemunhas.
2. A COLHEITA DE DEPOIMENTOS DE POLICIAIS NAS VARAS CRIMINAIS DA
COMARCA DE JUIZ DE FORA
No capítulo anterior indiquei, para os leitores, os contrastes do sistema processual penal
brasileiro, no que diz respeito à prova testemunhal e a sua utilização como fundamento de uma
sentença penal condenatória, tendo como norte o princípio da livre convicção motivada.
Neste capítulo abordarei a colheita dos depoimentos policiais, avaliando de forma
minuciosa o momento da oitiva dos policiais, trazendo ao trabalho algumas referências teóricas
de técnicas de entrevista investigativa, fazendo uma análise dos dados obtidos das audiências
que foram assistidas nas varas criminais da Comarca de Juiz de Fora.
Para auxiliar durante as audiências, optei por criar um formulário impresso com a
indicação de itens a serem marcados e respondidos, tais como: data do fato, data do flagrante,
quantidade de testemunhas, quantidade de policiais ouvidos, além de manter campo aberto a se
captar o máximo de informações possíveis durante a colheita dos depoimentos policiais. Em
paralelo, quando se presenciasse alguma situação peculiar, poder-se-ia escrever sobre as minhas
impressões durante a audiência. É oportuno lembrar que os dados obtidos dessas audiências
serviram para corroborar as impressões que tive durante o estágio em uma vara criminal da
comarca.
Mostrarei em seguida os problemas verificados nas audiências assistidas, os quais
servirão de amostragem para todo o desenvolvimento crítico do capítulo 1, no tocante à atuação
do julgador durante a colheita da prova testemunhal, sob a perspectiva de seus fatores
contaminantes, por aspectos processuais e extraprocessuais diversos, como por exemplo, a
metodologia de inquirição, o subjetivismo do entrevistador e do entrevistado, os resquícios do
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modelo inquisitorial do juiz investigador dos fatos e o seu pretexto de “buscar a verdade real”.
De um modo geral foi possível perceber nitidamente a diferença de atuação dos magistrados
durante a instrução processual, pontualmente durante a oitiva dos policiais militares e os
procedimentos adotados para se obter tais depoimentos. É oportuno esclarecer que na comarca
de Juiz de Fora não são todas as varas criminais que possuem o sistema de audiovisual, ou seja,
as audiências são gravadas em algumas varas, não em todas. É inegável a diferença da audiência
realizada com sistema audiovisual, em relação às audiências que não contam com esse sistema.
Pôde-se notar que na audiência sem o sistema audiovisual, o magistrado possui certa
liberdade e informalidade em conduzir a audiência, sobretudo no tocante aos tipos de perguntas
formuladas para as testemunhas - quando realizadas pelo próprio juiz - e o modo como isso é
reproduzido para o escrevente, o qual reduz o depoimento a termo; era de praxe a leitura do
APF e, na medida em que lia, o juiz indagava o entrevistado para confirmar ou não o relato e o
reproduzia com suas palavras para o escrevente; em uma audiência o juiz sequer fez perguntas
ao policial e enquanto o juiz ditava para a escrevente, o policial corrigiu o juiz a alterar o que
estava sendo ditado ao escrevente. Nesse momento é evidente a atuação de um juiz parcial, pois
ao ler o depoimento em sede de delegacia e reproduzi-lo da forma que interessar na audiência
de instrução, está agindo ativamente contra o acusado.
Ora, o magistrado tem a função de garantir a aplicação das normas processuais penais
em consonância com os princípios constitucionais, como por exemplo o in dubio pro reo.
Quando o juiz toma para si o papel do ministério público de produzir a prova, não se permite
sequer ter dúvida, com o subterfúgio de que se busca a “verdade real”, e sobre esse manto
estaria legitimado a ser o juiz-entrevistador.
Pois bem. A substituição da função de juiz imparcial, ouvinte e garantidor, para a de
juiz ator, investigador e intérprete, torna a instrução processual uma “mera encenação inútil”,
nas palavras de Lopes JR (2009, p.542).
Como se vê, o protagonismo adotado pelo magistrado durante a condução da audiência
de instrução deve ser repensado, isso porque não podemos continuar admitindo certos
“resquícios” do sistema inquisitorial, para legitimar ofensas das mais diversas aos princípios
constitucionais e basilares de um Estado Democrático e de Direito. Para enquadrar a atuação
do magistrado da forma mais harmônica com os preceitos constitucionais, a atuação do juiz
deve se limitar em expor a técnica que será utilizada para a oitiva daquela testemunha,
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advertindo as partes (MP e defesa) de que serão desconsideradas as perguntas fechadas e
confrontativas, e o relato livre será prestigiado para aquele momento.
Já na audiência com o sistema audiovisual, foi possível conferir o cuidado do magistrado
quanto à maneira de atuar na audiência, desde o tom de voz empregado até o modo de
“inquirição”, por não haver necessidade de reprodução do relato policial para o escrevente, até
mesmo o modo como o Ministério Público encaminhava as perguntas. Nessas audiências,
notou-se que os juízes evitam ler o depoimento dado em sede de delegacia; o Ministério Público
é que realmente faz as perguntas, como legítimo entrevistador. O juiz se aproxima do juizespectador, com uma postura mais passiva, deixando as perguntas para as partes e agindo como
garantidor da instrução.
Ficou notório a mudança de postura dos juízes que utilizam o sistema audiovisual e os
que não o utilizam, sendo que neste caso o juiz deixa transparecer (ao meu ver) o seu préjulgamento, fazendo perguntas específicas que o direcionará para um decreto condenatório.
Evidenciou-se também, como a verdade dos autos não está de acordo com a verdade dos
fatos, e como isso deve ser enfrentado pelos operadores do Direito, pois o que se reduz a termo
não constitui prova fidedigna do fato ali perquirido. Como anteriormente citado, Taruffo (2011)
expõe sobre a contradição existente entre a teoria da prova e a teoria do processo em geral, na
medida em que nesta afirma-se que a função do processo não consiste em determinar a verdade
dos fatos, enquanto naquela se assevera que a função da prova é estabelecer a verdade dos fatos.
De toda sorte, ainda que seja evidente a diferença de postura, em uma audiência assistida
pelo sistema audiovisual o juiz permitiu ao policial relatar o fato, mas indagou-o, primeiro, se
ele lembrava quais objetos foram encontrados no local, daí o policial respondeu e
posteriormente o juiz perguntou se havia sacolé e balança; foi quando o policial lembrou que
havia sacolé, mas não se recordava se foi apreendida alguma balança. Por mais que se tente
justificar essa atuação do magistrado, não é admissível que ele se coloque como protagonista
da gestão da prova e procure dirimir dúvidas sobre o enquadramento ou não do acusado em um
tipo penal ou em outro. Esse papel é da acusação, e não pode ser investido como uma função
do juiz.
Em relação aos tipos de crimes, foi verificado que as audiências de instrução de réu
preso é que tinham depoimentos policiais e os crimes mais recorrentes, eram: Tráfico de Drogas
e Roubo. A depender do crime em questão a oitiva dos policiais tem enfoque diferente, na
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medida em que no crime de tráfico de drogas, na maior parte deles, os policiais que são ouvidos
foram quem diligenciaram para flagrar os acusados, enquanto no crime de roubo a vítima aciona
a polícia, e esta diligencia para encontrar o autor dos fatos. Portanto, enquanto o delito de tráfico
de drogas conta apenas com o relato dos policiais, o crime de roubo tem como testemunha
principal a vítima, que teve seu patrimônio subtraído.
Ao juiz é dado o poder de valorar o depoimento de cada testemunha colhido durante a
instrução, instaurada sob crivo do contraditório e da ampla defesa legal, não podendo qualquer
qualidade da testemunha impedir sua atuação.
No entanto, a valoração dos depoimentos policiais em nossos tribunais gera grandes
controvérsias, pois se por um lado o policial busca sempre conferir legitimidade aos seus atos,
sendo agente habilitado pelo próprio Estado para agir em prol da coletividade no combate à
violência e ao crime, por outro lado é nítida a parcialidade desses agentes. Portanto, a apreciação
da prova testemunhal deve ser feita da forma mais prudente possível pelo magistrado, para
evitar incorrer e cometer injustiças.
Para Mittermaier (2008), o legislador deveria cercar a prova testemunhal de todas as
garantias possíveis para aí sim conferir-lhe fidelidade aos depoimentos. Dessa maneira, o autor
pondera ser necessário que o juiz impeça as perguntas genéricas e as perguntas sugestivas.
Ressalta ainda que a prova testemunhal é legítima a título de trazer ao juiz informações,
servindo como caminho a uma outra prova mais perfeita, não podendo servir como fundamento
único a uma sentença.
Claramente se vê a abordagem do autor como forma de aperfeiçoar a atuação do
magistrado, exigindo a sua imparcialidade, sobretudo, no momento da colheita da prova
testemunhal, dando relevância à instrução penal, sob a ótica de ser uma confecção inteiriça, a
qual terá como resultado a convicção do magistrado, com base nas provas produzidas no
processo.
Nesse sentido, o magistrado deve evitar o protagonismo durante a audiência de instrução
e conduzi-la de forma a garantir a melhor técnica para a inquirição das testemunhas, sobretudo
para a colheita dos depoimentos de policiais.
Lilian Stein (2015), no trabalho publicado no projeto “Pensando o direito”, ao abordar
as técnicas de entrevista investigativa, aponta como fundamental a escuta da testemunha, sendo
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a função do investigador escutar e estimular a testemunha a trazer aos autos os fatos que ela
consegue lembrar.
A autora alerta sobre a importância de o entrevistador fazer as perguntas com base nas
informações já trazidas por aquela testemunha no seu relato mais livre. Além disso, menciona
o trabalho de Fischer e Geiseman (apud STEIN, 1992) de aprimoramento das técnicas para
conduzir a coleta de depoimentos de testemunhas através da Entrevista Cognitiva.
Sobre as técnicas de entrevista investigativa, a autora expõe seus quatros eixos centrais:
o primeiro é a necessidade de acolhimento e construção do “rapport”, que nada mais é do que
estabelecer uma ligação de sintonia e empatia com a outra pessoa, indicando para a testemunha
que é ela quem vai conduzir a entrevista, sendo o entrevistador, mero ouvinte. O segundo é a
busca pelo relato livre, estimulando a testemunha falar com base no que conseguir recordar.
Somente após o relato livre é que as perguntas serão feitas, e aqui se encontra o terceiro eixo,
cabendo ao entrevistador fazer as perguntas com base nas informações trazidas no relato livre.
O quarto são os tipos de perguntas, sendo que as perguntas abertas tem mais chances de produzir
informações confiáveis do que as perguntas fechadas. Além disso, qualquer intervenção do
entrevistador, trazendo novas informações, devem ser evitadas por serem potencialmente
sugestivas e danosas para a fidedignidade do testemunho.
O grande diferencial da Entrevista Cognitiva é a utilização das Técnicas Cognitivas,
sendo a recriação do contexto, a recuperação focada, a mudança de perspectiva ou mesmo a
ordem reversa. Assim, a entrevista cognitiva é dividida em um total de cinco fases: introdutória;
relato livre com recriação mental do contexto; após, as perguntas; síntese do que foi relatado; e
por último o fechamento.
Na fase introdutória o entrevistador explica à testemunha as regras da entrevista, com o
fim de promover a recuperação de memória e comunicação eficientes ao longo de toda
conversa, além de estabelecer o “rapport”. O entrevistador também esclarece a importância de
obter relatos mais detalhados possíveis, estimulando-o a ter um papel mais ativo durante todo
o transcurso da entrevista. Na segunda fase é importante fazer a recriação mental do contexto,
para que a testemunha faça um relato livre. Esgotado o relato livre é que o entrevistador fará as
perguntas, sendo esta a terceira fase. Na quarta fase o entrevistador faria uma breve síntese para
que a testemunha revisasse o que foi relatado, buscando fazer com que ela se lembrasse de mais
coisas. Por último, o entrevistador faria o fechamento, dando abertura para a testemunha de
que, se no futuro se lembrar de mais alguma coisa, poderia contar ao entrevistador.
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A psicóloga aponta dois requisitos necessários para a condução da entrevista
investigativa, quais sejam, o treinamento especializado do entrevistador; e o registro de
preferência em vídeo da entrevista.
Diante dessas considerações, restou demonstrado que a atuação dos magistrados está
distante de ser a esperada pelo sistema acusatório, isso porque, com a crescente onda de
criminalidade e a pressão midiática, a sociedade é cega em busca de uma resposta do Estado –
juiz para “amenizar” as mazelas sociais, as quais acometem o país.
Se concentrarmos nas colocações de Mittermaier em conjunto com as críticas do
doutrinador Lopes JR. e com o estudo da psicóloga Lilian Stein, estaríamos nos aproximando
do sistema acusatório, garantindo uma instrução criminal mais eficaz e legítima, conferindo
maior credibilidade à prova testemunhal. Conseguiríamos assim estreitar os laços entre o
processo penal e a sua conformidade com a Constituição, resguardado o princípio da persuasão
racional e do contraditório, mediante o repúdio à encenação do processo penal, tornando este
um mecanismo de efetivação das garantias endo e exoprocessuais.
CONCLUSÃO
O sistema acusatório foi estabelecido como uma conquista do Estado Democrático e de
Direito, cujo objetivo é afastar todas as prerrogativas do Poder Judiciário de poder interferir na
acusação. Desse modo, não se deve dar espaço ao protagonismo do magistrado no tocante à
colheita de prova, sobretudo, conforme tratado nesse artigo, à colheita de depoimento policial.
Não há como conceber o crescente ativismo do magistrado, no momento em que se inclui como
parte do processo, sobre a falsa justificativa de que se busca revelar a superada “verdade real”.
Assim, com as informações obtidas das audiências assistidas, pudemos demonstrar
como o juiz é substituído pelo papel de juiz inquisidor, pelo modo como conduz a audiência,
como intervém ativamente na audiência de instrução ao inquirir as testemunhas ou
simplesmente por reproduzir os depoimentos dados em delegacia para que seja registrado no
termo de depoimento. Ficou evidenciado como o processo penal é uma mera encenação para se
formalizar as provas obtidas na fase pré-processual, sobretudo quando está diante de um
processo de tráfico de drogas (que corresponde a 29% do percentual de presos provisório por
tipo de crime praticado), e como a prova testemunhal contribui nesse caso, para ensejar um
decreto condenatório (BRASIL).
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É necessário evitar ao máximo a imunização da sentença por meio da manipulação do
magistrado através do princípio da livre persuasão racional para legitimar o prejulgamento do
magistrado, a aplicação do direito de penar sem considerar a declaração à liberdade do cidadão,
deixando de proteger as garantias consagradas na Constituição.
Foi possível perceber então que o magistrado tem o poder-dever de garantir o devido
processo legal e as diretrizes trazidas pela adoção do sistema acusatório, devendo resguardar a
todo cidadão, o processo penal em conformidade com a Constituição. Sendo assim, e por tal
razão, não se deve permitir que o magistrado interfira ativamente na produção da prova,
sobretudo durante a audiência de instrução, no momento da colheita de depoimentos, pois,
estaria se tornando parte do processo e quebrando a sua imparcialidade.
Ao magistrado é resguardado a função de indicar às partes a técnica utilizada para a
colheita de depoimentos, como a mencionada no capítulo 3 abordada por Lilian Stein. O juiz
ao indicar e permitir a utilização da técnica da Entrevista Cognitiva estaria optando pelo Sistema
de Garantias e evitando ferir princípios processuais penais constitucionais. Estaríamos assim
adequando a atuação do magistrado da forma mais harmônica com as garantias de um Estado
Democrático e de Direito, sepultando de vez quaisquer resquícios do sistema inquisitorial para
se alcançar o processo penal democrático.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Rio de Janeiro, 13 out 1941. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm> Acesso em: 15 nov 2017.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Levantamento dos Presos Provisórios do País e
Plano de Ação dos Tribunais. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/84371levantamento-dos-presos-provisorios-do-pais-e-plano-de-acao-dos-tribunais Acesso em: 14
nov. 2017.
BULOS, Uadi Lammêgo. O livre convencimento do juiz e as garantias constitucionais do
processo penal. Revista da EMERJ v. 3, n. 12, p. 184–198, 2000.
CARNELUTTI, Francesco; MILLAN, Carlos Eduardo Trevelin. As misérias do processo
penal. São Paulo: Pillares: 2005.
DE JESUS, Maria Gorete Marques et al. Segurança pública e a política de combate ao tráfico
de drogas em São Paulo. Segurança Pública. São Paulo v. 6, n. 1, p. 104–117, 2012. Disponível
em: <http://www.forumseguranca.org.br/storage/revista_10.pdf.> Acesso em: 25 out 2017.

455

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade constitucional. Rio de
Janeiro: Lumen Juris ,2009.
______. Introdução crítica ao processo penal - Fundamentos da Instrumentalidade. 4ª edição.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006.
MENDRONI, Marcelo Batlouni. Provas no processo penal: estudo sobre a valoração das
provas penais. São Paulo: Atlas, 2010.
MITTERMAIER, Carl Joseph Anton. Tratado da prova em matéria criminal. Rio de Janeiro:
Cruz Coutinho, 2008.
NUCCI, Guilherme de Souza. Provas no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009.
STEIN, Lilian Milnitsky. Avanços Científicos em Psicologia do testemunho aplicados ao
reconhecimento pessoal e os depoimentos forenses. Série Pensando o Direito nº59,
Ministério
da
Justiça,
2015.
Disponível
em:
http://pensando.mj.gov.br/wpcontent/uploads/2016/02/PoD_59_Lilian_web-1.pdf Acesso em: 3 nov 2017.
SOUZA, Severino; FRANCISCO, Ana. O Método da Cartografia em Pesquisa Qualitativa:
Estabelecendo Princípios... Desenhando Caminhos... .5º Congresso Ibero- Americano em
investigação
qualitativa:
Porto,
Portugal,
2016.
Disponível
em:
http://proceedings.ciaiq.org/index.php/ciaiq2016/article/viewFile/826/812 Acesso em: 3 nov
2017.
TARUFFO, Michele. La prueba de los hechos. Madrid: Trotta, 2011.

456

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF

A PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA À LUZ DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
acerca da execução provisória da pena privativa de liberdade no Brasil, tendo como foco as decisões
supramencionadas, bem como as hipóteses nas quais o STF vem admitindo a suspensão da execução
provisória da pena. Ademais, se recorre a fontes doutrinárias e a todo o arcabouço legal e principiológico
que norteia o Direito Penal e Processual Penal nos Estados Democráticos de Direito, indispensáveis para
a reflexão sobre como tais tendências podem comprometer a inarredável observância da garantia
constitucional da presunção de inocência.
Palavras-chave: Execução provisória da pena, presunção de inocência.

Abstract: The present study aims to analyze the jurisprudence of the Supreme Federal Court regarding
the provisional execution of the custody in Brazil. Therefore, it makes use of jurisprudential and
doctrinal research, as well as the guiding principles of Criminal law and Criminal procedure,
indispensable to reflect on how such tendencies may compromise the irremovable compliance with the
constitutional guarantee of the presumption of innocence.
Key Words: provisional execution; Criminal Law.

INTRODUÇÃO
A presunção de inocência, também conhecida como de não culpabilidade, é uma
garantia individual frente ao exercício do jus puniendi estatal. Dessa forma, a Constituição
Federal, em seu art.5º, LVII, assim estipula: “ninguém será considerado culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”.
A partir de tal previsão no Texto Constitucional, constata-se que a presunção de
inocência é uma opção política do constituinte originário, que a revestiu de relevância a ser
protegida por cláusula pétrea5. Não pode ser interpretado o ordenamento jurídico pátrio à mercê

1

Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
3
Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
4
Acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora;
5
Geraldo Prado, “O trânsito em julgado da decisão penal condenatória” In: Boletim do IBCCrim, n. 277, dezembro
de 2015.
2
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das garantias individuais, principalmente aquelas que protegem o indivíduo frente ao poder
punitivo do Estado.
Dessa forma, a norma do art. 5º, LVII, da Constituição, determina que nenhum indivíduo
pode ser tratado como culpado sem antes ter lhe sido proferida uma sentença condenatória
transitada em julgado.
Além da disposição constitucional sobre o tema, inúmeros diplomas internacionais
possuem normas que consideram a presunção de inocência como uma garantia fundamental
para o devido processo legal6.
Não há como dissociar a previsão da presunção de inocência com o status libertatis, que
é a regra de um processo penal em um Estado Democrático de Direito. Assim, de acordo com
o mandamento constitucional, o cumprimento de uma pena privativa de liberdade só pode ser
iniciado mediante sentença condenatória transitada em julgado.
Cumpre ressaltar que a presunção de inocência não é violada com a adoção de prisões
provisórias e outras medidas cautelares durante o curso do processo. Os seus requisitos são
diversos, haja vista que se relacionam com a ordem pública e com a regular instrução do
processo. Portanto, não há aferição de culpabilidade. Assim, ainda que tais atos sejam invasivos
à liberdade de um indivíduo, não são tomados à título de cumprimento de pena, mas sim de
modo prudencial. O cidadão que é submetido a uma medida cautelar não pode ser considerado
culpado tão somente por isso.
Diferentemente das medidas cautelares, o cumprimento antecipado de uma pena privativa de
liberdade constituiria uma ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição? O que diz o Supremo
Tribunal Federal a respeito da temática? Este trabalho tem o objetivo de analisar como o STF
vem decidindo acerca da possibilidade de execução provisória da pena privativa da liberdade.
1. O HABEAS CORPUS 126.292/SP
No julgamento do HC 126.292/SP, realizado em 17 de fevereiro de 2016, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por sete votos a quatro, reconheceu a legitimidade da prisão

6

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos;
artigo 6.2 da Convenção Europeia para a Tutela dos Direitos do Homem e da Liberdade Fundamental; artigo 14.2
do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 16 de
dezembro de 1966; artigo 8.2 do Pacto de São José da Costa Rica; artigo 32.2 da Constituição Portuguesa de 1976;
artigo 27.2 da Constituição Italiana de 1947.
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decorrente de condenação em segundo grau de jurisdição, a despeito da pendência de
julgamento dos recursos especial e extraordinário.
No âmbito dessa ação, entendeu o Supremo que o princípio da presunção de inocência
deve ser relativizado, permitindo o cumprimento antecipado da pena. Assim, por meio dessa
decisão, regressou-se ao entendimento vigente na Corte de 1988 até 2009.
Cumpre ressaltar que no ano de 2009, através do julgamento, pelo plenário do STF, do
HC 84.078/MG (Rel. Min. Eros Grau, j. 5-2-2009) e do HC 83. 868 (Rel. Min, Marco Aurélio),
foi considerada inconstitucional a aplicação da execução provisória da pena. Na ocasião, o
ministro Eros Grau afirmou o seguinte:
“a antecipação da execução penal, ademais de incompatível com o texto da
Constituição, apenas poderia ser justificada em nome da conveniência dos
magistrados – não do processo penal. (...). A comodidade, o melhor funcionamento
do STF não pode ser logrado a esse preço.”

É necessário compreender o contexto em que se deu a decisão que retomou a
possibilidade da execução provisória da pena. A atualidade é quadra do processo penal do
espetáculo, na qual os fatos discutidos estão em evidência na mídia. A sociedade, de um modo
geral, clama por punições severas e garantias individuais não estão sendo observadas.
Nesse diapasão, durante a sessão de julgamento do HC 126.292, fundamentações da
ordem de que o país precisa combater a impunidade e que a celeridade processual deve imperar
foram corriqueiros. Cumpre-nos trazer à tona a lição de Ruy Barbosa:
“vós do Direito, no meio da paixão pública, tão susceptível de se demasiar, às vezes
pela própria exaltação da sua nobreza, tem a missão sagrada, nesses casos, de não
consentir que a indignação degenere em ferocidade e a expiação jurídica em
extermínio cruel.”

No caso, não se pode deixar que a ânsia punitiva extermine as garantias individuais e
uma delas certamente é a presunção de inocência. Dentre os fundamentos elencados para tal
guinada jurisprudencial, destaca-se o fato de os recursos especial e extraordinário não serem as
vias adequadas para reexame de questões fáticas e que não possuem efeitos suspensivos,
conforme as súmulas 279 do STF, 07 do STJ e os artigos 637 do Código de Processo Penal e
995 do Código de Processo Civil. Assim, a análise da culpabilidade do réu estaria exaurida pelo
julgamento da apelação, respeitando o duplo grau de jurisdição e permitindo a execução
provisória da pena.
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Ademais, segundo a corrente majoritária formada na Corte, a adoção do cumprimento
antecipado da pena afastaria a prescrição da pretensão executória em razão do ajuizamento de
recursos de caráter protelatório aos Tribunais Superiores. Isso porque, constitui causa
impeditiva da prescrição (art. 107, V, CP) o início do cumprimento da pena.
Outrossim, foi recorrente na sessão de julgamento o argumento lastreado em dados
estatísticos que supostamente indicam que a grande maioria dos recursos especiais e
extraordinários são julgados improcedentes pelas Cortes Superiores, sendo, portanto,
protelatórios. Assim, sustentam os defensores da execução provisória da pena que ela levaria
ao fortalecimento do Habeas Corpus para sanar eventuais execuções provisórias injustas. Por
fim, a tese vencedora sustentou que a espera do trânsito em julgado para que se execute a pena
é uma prática presente somente no Brasil. Dessa forma, tratar-se-ia de uma “jabuticaba
brasileira”.
Diante do HC 126.292/SP, os tribunais de segundo grau passaram, logo após o
julgamento da apelação, a determinar a expedição do mandado de prisão para fins de
cumprimento antecipado de pena, ainda que pendentes recursos aos tribunais superiores.
Todavia, entendemos não ser possível relativizar o mandamento constitucional da presunção de
inocência. Através da aplicação de todos os métodos hermenêuticos para o art. 5º, LVII, da
Constituição, não há que se cogitar em admitir a execução provisória de uma pena, que só pode
ser cumprida após a formação do juízo de culpabilidade, sendo este aferido tão somente após a
sentença condenatória transitada em julgado. O jurista espanhol, Odone Sanguiné7, ao analisar
o tema, assim expôs:
“A contradição material consistente em impor uma pena antes de que se condene o
processado somente pode prosperar formalmente mediante a consideração de tal
privação de liberdade como uma medida cautelar, não como uma pena. A aporia pode
ser resolvida somente se lograrmos estabelecer o ponto de equilíbrio entre exigências
opostas, e verificar a base da ratio em que a restrição da liberdade pessoal do imputado
pode conciliar-se com o princípio da presunção de inocência, que exclui qualquer
identificação entre imputado e culpável antes da sentença de condenação definitiva.
Mas afirmada a compatibilidade entre a prisão provisória e a presunção de inocência,
não se pode perder de vista aquele direito fundamental, que sempre resultará
vulnerado quando a medida de privação de liberdade não responder a exigências
cautelares, convertendo- se em uma pena antecipada.” (SANGUINÉ, 2003)

O que o Supremo Tribunal Federal adotou neste precedente foi a ideia de que a
presunção de inocência só perdura até o julgamento em segundo grau de jurisdição. Ao passo

7

Odone Sanguiné, Prisión provisional y derechos fundamentales, Valencia: Tiront lo Blanch, 2003, p.445.
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que a nossa Constituição Cidadã diz, ipsis litteris, que a sua aplicação só se exaure com o
trânsito em julgado da sentença penal condenatória.
Nesse sentido, em seu brilhante voto, o eminente Ministro Celso de Mello afirmou que
“a majestade da Constituição jamais poderá subordinar-se à potestade do Estado”8. No que diz
respeito ao argumento de que os recursos especial e extraordinário não tratam de matérias de
fato, e consequentemente não se avalia a culpabilidade, os advogados e doutrinadores Aury
Lopes Júnior e Gustavo Henrique Badaró, em parecer sobre a presunção de inocência defrontam
essa questão9. Vejamos:
“Portanto, o caráter ‘extraordinário’ dos recursos especial e extraordinário, bem como
o fato de serem recursos de fundamentação vinculada e limitados ao reexame de
questões de direito (sublinhando que essa dicotomia ‘questões de fato x questões de
direito’ é tênue, artificial e muitas vezes ilusória, sendo superada e manipulada quando
querem os tribunais superiores (mais espaço fértil para o decisionismo), não é um
argumento legítimo para sustentar a execução antecipada da pena. Porque o caráter
‘extraordinário’ desses recursos não afeta o conceito de trânsito em julgado
expressamente estabelecido como marco final do processo (culpabilidade normativa)
e inicial para o ‘tratamento de culpado’” (grifo original).

Não se pode deixar de anotar, com a devida vênia, que houve confusão por parte do
Supremo a respeito das funções desempenhadas pela Corte com as do STJ. Assim, como foi
apontado nas iniciais das ADC’s 43 e 44, (i) toda sentença criminal condenatória
necessariamente interpreta a lei federal, ao passo que, apenas excepcionalmente, enfrenta com
autonomia questão constitucional; (ii) o juízo positivo de culpabilidade exigido para a
condenação criminal é típico juízo jurídico de reprovabilidade, não bastando, para a afirmação
da culpa, a formulação de juízo fático; (iii) enquanto as funções do STF passaram por
significativa transformação a partir da objetivação do controle difuso de constitucionalidade, as
funções do STJ continuam plenamente compatíveis com a de um Tribunal Superior de recursos.
No que tange ao argumento de que os recursos aos tribunais superiores são revestidos
de natureza protelatória, o que se deve é fazer uma reforma legislativa do nosso sistema
recursal. No entanto, configura ato casuístico, voluntarista e aberra da Constituição o
cerceamento de um direito individual fundamental que é a presunção de inocência. A respeito
disso, é crucial a observação do Ministro Celso de Mello10:

8

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-fev-23/stf-adotou-posicao-conservadora-regressista-celsomello
9
Disponível
em:
http://emporiododireito.com.br/wpcontent/uploads/2016/06/Parecer_Presuncao_de_Inocencia_Do_concei.pdf
10
HC 135100/MG
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“Acentuei, então, que eventual inefetividade da jurisdição penal ou do sistema
punitivo motivada pela prodigalização de meios recursais, culminando por gerar no
meio social a sensação de impunidade, não pode ser atribuída ao reconhecimento
constitucional do direito fundamental de ser presumido inocente, pois não é essa
prerrogativa básica que frustra o sentimento de justiça dos cidadãos ou que provoca
qualquer crise de funcionalidade do aparelho judiciário. Na realidade, a solução dessa
questão há de ser encontrada na reformulação do sistema processual e na busca de
meios que, adotados pelo Poder Legislativo, confiram maior coeficiente de
racionalidade ao modelo recursal, mas não, como se decidiu, na inaceitável
desconsideração de um dos direitos fundamentais a que fazem jus os cidadãos desta
República fundada no conceito de liberdade e legitimada pelo princípio democrático.”

2. AS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 43 e 44
Diante do inconformismo com o julgamento do HC 126.292/SP, o Partido Ecológico
Nacional (PEN) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ingressaram com as
ações declaratórias de constitucionalidade ns. 43 e 44 com o fito de o STF declarar como
constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
“Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença
condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em
virtude de prisão temporária ou preventiva.”

Há de se perceber que a única hipótese de prisão para cumprimento de pena estipulada
pelo CPP é com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tal como prevê a
Constituição em seu artigo 5º, LVII.
Dessa forma, os requerentes alegaram que a única maneira de conferir legitimidade à
decisão que possibilita a execução provisória da pena é declarando a norma disposta no artigo
283 do CPP como sendo inconstitucional. Ou se aplica o artigo em questão, impedindo o
cumprimento antecipado de pena, ou ele é, por essência, inconstitucional.
O STF, em sede cautelar, negou o pedido de suspensão da execução antecipada da pena
de todos os casos em que os órgãos fracionários de Segunda Instância, com base no HC
126.292/SP, apenas ignoraram o disposto do artigo 283 do Código de Processo Penal.
Assim, o Supremo rechaçou que tal dispositivo seria inconstitucional e aplicou uma
interpretação em conformidade com a constituição para que se permita a execução provisória
da pena.
No entanto, é necessário apontar: se a norma foi considerada constitucional, não é
necessário realizar uma interpretação conforme à Constituição. Isso porque, tal método só é
utilizado para salvar o dispositivo discutido de vício de inconstitucionalidade. Se um artigo é
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considerado constitucional de antemão, como foi o caso, não haveria a necessidade de salvá-lo.
O STF não indicou qual interpretação seria contrária ao texto constitucional11.
3. HIPÓTESES DE NÃO APLICAÇÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA
Embora a maioria dos integrantes do STF tenha entendido ser possível o cumprimento
antecipado da pena e tal questão apresente eficácia vinculante por força do reconhecimento de
repercussão geral ao caso através do ARE 964.246-RG/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, são
recorrentes decisões monocráticas de alguns ministros estabelecendo balizas para a sua
aplicação. Passa-se a analisa-las.
Tais posicionamentos dissonantes têm conferido à prisão após a condenação em segunda
instância natureza cautelar. Assim, o Tribunal de segundo grau, que optar pela determinação da
prisão depois do julgamento da apelação, deve fundamentar com base nos requisitos da prisão
preventiva. Logo, não constitui motivação idônea o acórdão de tribunal de segundo grau que
sustentar a aplicação do cumprimento antecipado de pena privativa de liberdade tão somente
no HC 126.292/SP, constituindo uma clara ofensa à norma constitucional da individualização
da pena constante do artigo 5º, XLV12.
Veja-se fragmento de uma ordem de habeas corpus concedida pelo Ministro Ricardo
Lewandowski para impedir a execução provisória da pena:
“(...) Registre-se, também, que a antecipação do cumprimento da pena, em qualquer
grau de jurisdição, somente pode ocorrer mediante um pronunciamento específico e
fundamentado que demonstre, à saciedade, e com base em elementos concretos, a
necessidade da custódia cautelar (...).”13

Outra situação recorrente que surgiu após o HC 126.292/SP (Rel. Min. Teori Zavascki)
foi o juízo de primeira instância, que ao proferir a sentença condenatória permitiu que o réu
apelasse em liberdade, acolher pedido do Ministério Público – que anteriormente não havia
recorrido da decisão judicial que garantiu a liberdade ao acusado – para que determinasse o
cumprimento antecipado da pena em virtude do julgamento em segunda instância, tendo o
Tribunal determinado o início da execução da sanção após o trânsito em julgado, haja vista que

11

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-out-07/streck-stf-presuncao-inocencia-interpretacaoconforme
12
“Ainda que se entenda, ad argumentandum tantum, que a decisão do STF no HC 126.292/SP pudesse ter efeito
vinculante, em se tratando de cerceamento da liberdade individual, a decisão judicial correspondente há de ter em
conta o princípio da individualização da pena, abrigado no art. 5°, XLVI, do Texto Magno, que não admite
qualquer prisão baseada em expressões vagas ou genéricas.
13
HC 145560/SP
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o julgamento da apelação se deu antes da mudança jurisprudencial do Supremo com o HC
126.292/SP. Trata-se de uma clara situação de reformatio in pejus, vedada pelo artigo 617 do
Código de Processo Penal, pois o direito de recorrer em liberdade fez coisa julgada. Vejamos o
posicionamento do Ministro Ricardo Lewandowski14 sobre a questão:
“(...) Vê-se, portanto, que a situação dos autos é teratológica, uma vez que, em
decorrência de uma petição incidental do Parquet, o juízo utilizou-se de uma forma
imprópria para modificar a fundamentação do acórdão, valendo-se de expediente não
agasalhado pela legislação processual penal, o que configura, mutatis mutandis, uma
reformatio in pejus, vedada pelo art. 617 do Código de Processo Penal. (...) Para
prender um cidadão é preciso mais do que o simples acatamento de uma petição
ministerial protocolada em primeiro grau, sobretudo quando estão em jogo valores
essenciais à própria existência do Estado Democrático de Direito como a liberdade e
o devido processo legal. (...)”.

No mesmo sentido foi o entendimento do Ministro Marco Aurélio ao conceder medida
cautelar no âmbito do HC 144712 MC/SP. Destaca-se que, quando ainda pendentes os
julgamentos de embargos declaratórios ou infringentes no tribunal de segunda instância, o
Supremo Tribunal Federal tem afastado a execução provisória da pena.
As decisões apontadas no presente tópico pertencem a ministros que, no julgamento do
HC 126.292/SP, votaram contra a execução provisória da pena. Diante de tal divergência, a
Procuradora Geral da República, Dra. Raquel Dodge, encaminhou à Corte, memorial no qual
afirma a necessidade de seus membros seguirem o posicionamento adotado no âmbito do ARE
964.246-RG/SP - Rel. Min. Teori Zavascki - que conferiu repercussão geral à possibilidade do
cumprimento antecipado da pena privativa de liberdade.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, este artigo teve como objetivo analisar criticamente como o Supremo
Tribunal Federal vem tratando o tema da execução provisória da pena. A Corte Constitucional
certamente mudou sua interpretação diversas vezes acerca do assunto. Importante perceber que
tais viradas jurisprudenciais se devem, e muito, à alteração de composição do Tribunal, o que
reflete significativa insegurança jurídica para o sistema.
Além disso, é necessária a conclusão de que quaisquer argumentos que embasem a
relativização atual do princípio da presunção da inocência, sejam eles de ordem estatística ou
oriundos de conclusões de direito alienígena, padecem de inconstitucionalidade. Ou seja, por
mais plausíveis que possam parecer, são terminantemente incompatíveis com o ditame
HC 145856 MC / SP; HC 140.217/DF; HC’s 135.951/DF, 142.012/DF, 142.017/DF, 144.717/RS, HC 145953
MC / RJ.
14

464

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
constitucional expresso pela dicção do art. 5º, inciso LVII. A temática está longe de ser pacífica
na Corte. Ainda será julgado o mérito das ADC’s 43 e 44.
Na mesma esteira, percebe-se que o STF passou por mudanças em sua composição
desde o julgamento do HC 126.292/SP em virtude da tragédia ocorrida em um acidente aéreo
que causou a morte do saudoso Ministro Teori Zavascki.
Dessa forma, tudo indica que a solução da questão deve se dar por maioria exígua. Isso
porque, além disso, o Ministro Gilmar Mendes, que no julgamento do HC 126.292/SP votou a
favor do cumprimento antecipado de pena, indica, em decisões recentes, ter mudado de
entendimento, passando a considerar que a execução da pena deve aguardar a análise do recurso
especial pelo Superior Tribunal de Justiça, aderindo à tese desenvolvida pelo Ministro José
Antônio Dias Tóffoli naquele julgamento. Ademais, ainda não se sabe o posicionamento do
Ministro Alexandre de Moraes, que não participou do julgamento do HC 126.292/SP.
Todo esse cenário de insegurança reflete o que já havia sido dito anteriormente: o
princípio constitucional fica a mercê da composição da Corte, que não hesita em alterar o
entendimento, desprezando a estabilidade constitucional.
Por fim, a tentativa de sintetizar o panorama jurisprudencial relativo ao tema, bem como
a análise de todo o arcabouço normativo da Constituição Federal e dos motivos assinalados
neste artigo, somente permite a conclusão efusiva da inconstitucionalidade da execução
provisória da pena como desenhada hodiernamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Espera-se, pois, que a Corte adeque sua interpretação ao texto constitucional nas
oportunidades que terá em sua pauta, corrigindo um erro que tem sido recorrente, qualquer que
seja sua composição: ceder ao belo e sedutor canto das sereias. Não há outra opção senão
reafirmar a legalidade e a supremacia da Constituição em tempos de fragilidade institucional.
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FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO E SUA SELETIVIDADE
PERANTE O SISTEMA BRASILEIRO
Bráulio da Silva Fernandes1
Mariana Colucci Goulart Martins Ferreira2

Resumo: O trabalho tem seu enfoque voltado à análise do Foro por Prerrogativa de Função. Busca-se,
com o presente, a apresentação de um conceito sobre o instituto e uma análise minuciosa acerca das seis
constituições promulgadas que antecederam a Constituição Federal de 1988. Além de apresentar os
temas citados, tornou-se necessário discorrer a respeito da sua aplicação frente aos três Poderes
(Legislativo, Executivo e Judiciário) da atual Constituição. Finda toda essa análise, o artigo passa a
explorar o seu ponto central cuja temática corresponde à problematização do viés seletivo acerca da
Prerrogativa de Função, segundo a Teoria do Labeling Approach ou, como também é conhecida, Teoria
do Etiquetamento. O artigo tem a pretensão de conceder ao leitor uma visão crítica do tema, explorando
os pontos negativos do instituto em destaque. Trata-se de pesquisa de revisão bibliográfica de obras e
artigos referentes ao tema, além do exame das constituições em comento.
Palavras-chave: Foro por prerrogativa de função. Conceito. Histórico. Teoria do Labeling Approach.

INTRODUÇÃO
O foro por prerrogativa de função está enraizado no sistema jurídico brasileiro. Como
será exposto no decorrer do artigo, o tema é previsto desde a primeira constituição (constituição
imperial de 1824) até a atual Carta Magna (constituição de 1988). O assunto, há um bom tempo,
encontra-se em voga no país, haja vista os escândalos de corrupção envolvendo diversos
políticos brasileiros. O artigo em comento fará uma análise de todo o tema, procurando
problematizá-lo, a partir de uma clássica teoria da criminologia. A temática partiu de uma
constante indagação acerca do instituto, visto que ao analisá-lo, tendo por base alguns dados
concretos (dados que serão divulgados ao longo do trabalho), notou-se que há dúvidas no que
tange à sua aplicação. Dentro dessa análise, percebeu-se, como a própria teoria do
etiquetamento explica, que há uma certa preferência da legislação, visto que a lei, infelizmente,
não se aplica de forma igualitária a todos. Dessa forma, como ponto cerne do trabalho, cabe a
discussão se há ou não de fato uma seleção, haja vista que uma certa “elite da sociedade”,
devido à relação de impunidade que a prerrogativa de função carrega consigo, sequer sofre
algum tipo de punição.
1. CONCEITO

1

Discente do curso de Direito da FUPAC-UBÁ, brauliosilvafernandes@gmail.com.
Docente no curso de Direito da FUPAC-UBÁ. Possui mestrado em Hermenêutica e Direitos Fundamentais pela
UNIPAC e mestrado em Direito e Inovação pela UFJF, marianacolucciadv@gmail.com.
2

467

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Antes de analisar todo o histórico do foro por prerrogativa de função, faz-se necessário
trazer à baila um conceito acerca do tema. Em poucas palavras, o foro por prerrogativa de
função consiste no direito que algumas pessoas, detentoras dos mais altos cargos no país,
possuem de serem julgadas por um determinado órgão específico. Sobre o conceito, Fernando
Capez (2016, p. 67) esclarece: “consiste na atribuição de competência a certos órgãos superiores
da jurisdição para processar e julgar originariamente determinadas pessoas, ocupantes de cargos
e funções públicas de especial relevo na estrutura federativa”. Nessa mesma vertente, Mirabete
(2000, p. 67) se posiciona:
“Entre as imunidades relativas, em seu sentido amplo, estão as referentes ao foro por
prerrogativa de função, consistentes no direito de determinadas pessoas de serem
julgadas, em virtude dos cargos ou funções que 3exercem, pelos Órgãos Superiores
da Jurisdição, em competência atribuída pela Constituição Federal ou constituições
estaduais.” (MIRABETE, 2000)

2. HISTÓRICO ACERCA DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
Feita a análise do conceito, passa-se à análise do histórico da prerrogativa de função.
No Brasil, há registros em todas as sete constituições sobre o tema, porém, como será analisado
mais à frente, a atual Constituição foi a que apresentou um maior número na distribuição da
prerrogativa de função.
A Constituição de 1824, primeira Constituição brasileira, apesar de carregar, em seu
artigo 179, XVI, a seguinte redação: “ficam abolidos todos os privilégios, que não forem
essencial, e inteiramente ligados ao cargo, por utilidade pública” trouxe, no artigo 47, incisos I
e II, a seguinte previsão:
Art. 47. E' da attribuição exclusiva do Senado
I.
Conhecer dos delictos individuaes, commettidos pelos Membros da Familia
Imperial, Ministros de Estado, Conselheiros de Estado, e Senadores; e dos delictos
dos Deputados, durante o periodo da Legislatura.
II.
Conhecer da responsabilidade dos Secretarios, e Conselheiros de Estado.
(BRASIL, Constituição de 1824, art. 47)

Já a Constituição de 1891, pós Proclamação da República, traz uma grande modificação.
Com a mudança na estrutura do Estado, a figura do Imperador é extinta, e com isso o Presidente,
diferentemente da Constituição de 1824 em relação à figura do Imperador, passa a ser
responsabilizado por seus atos. Tal responsabilização trazida pela nova Constituição era
imposta através da prerrogativa de função. O Presidente à época, segundo o artigo 53, “caput”,
seria submetido a processo e julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nos crimes
comuns, e nos de responsabilidade perante o Senado, ambas as hipóteses só ocorreriam depois
que fossem autorizadas por um juízo de admissibilidade perante a Câmara dos Deputados. A
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Carta Constitucional de 1891, não previu a prerrogativa apenas para o chefe geral do Poder
Executivo. Havia, também, no artigo 59, I, “a e b”, a previsão de julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal para os Ministros de Estado que praticassem crime comum, e nos crimes
comum e de responsabilidade para os Ministros diplomáticos.
Avançando mais, chega-se à próxima Constituição. A Constituição de 1934, criada sob
o governo de Getúlio Vargas, além de manter algumas mudanças adquiridas pela Carta anterior,
como, a título de exemplo, o princípio Federalista que manteve a nação como uma República
Federativa, trouxe algumas novidades no que tange à prerrogativa de foro. O artigo 58, da
Constituição de 1934, tratava da competência para julgar o Presidente tanto no crime comum
quanto no crime de responsabilidade. Aduzia o caput do referido dispositivo:
O Presidente da República será processado e julgado nos crimes comuns, pela Corte
Suprema, e nos de responsabilidade, por um Tribunal Especial, que terá como
presidente o da referida Corte e se comporá de nove Juízes, sendo três Ministros da
Corte Suprema, três membros do Senado Federal e três membros da Câmara dos
Deputados. O Presidente terá apenas voto de qualidade. (BRASIL, Constituição de
1934, art. 58)

Nota-se que a competência para julgamento do Presidente não era mais do Supremo
Tribunal Federal e do Senado - o primeiro no crime comum e o segundo nos crimes comum e
de responsabilidade - o artigo 58 conferia a competência para os crimes comuns à Corte
Suprema e nos crimes de responsabilidade ao Tribunal Especial.
Além da competência de julgamento dos crimes praticados pelo Presidente, o artigo 75
dizia que: “nos crimes de responsabilidade, os Ministros da Corte Suprema serão processados
e julgados pelo Tribunal Especial”. O artigo 76 conferia algumas competências à Corte
Suprema. A alínea “a” imputava a competência à Corte Suprema para processar e julgar seus
próprios Ministros nos crimes denominados comuns. Já os Ministros de Estado, o ProcuradorGeral da República, os Juízes dos Tribunais federais e bem assim os das Cortes de Apelação
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros do Tribunal de Contas e os
Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, havia
também a previsão de serem submetidos a processo e julgamento perante a Corte Suprema
(art.76, “b”). A alínea “c” do mencionado artigo trazia a competência para processar e julgar os
Juízes federais e os seus substitutos apenas nos crimes de responsabilidade.
A Constituição de 1937, denominada de “polaca”, também trouxe a sua previsão acerca
do foro por prerrogativa de função. Diferentemente do que era previsto na Constituição de 1934,
a Constituição de 1937 atribuía, em seu artigo 86, a competência para julgamento de crime de
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responsabilidade ao Conselho Federal. O artigo 100, da Carta de 1937, também atribuía a
competência para julgamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de
responsabilidade, ao Conselho Federal. O artigo 101, I, a e b, elencava as competências do
Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente os Ministros do Supremo
Tribunal, os Ministros de Estado, o Procurador-Geral da República, os Juízes dos Tribunais de
Apelação dos Estados, do Distrito Federal e dos territórios, os Ministro do Tribunal de Contas
e os Embaixadores e Ministros diplomáticos, nos crimes comuns e de responsabilidade.
Em 1946, foi promulgada a quinta Constituição brasileira. A Constituição de 1946
trouxe a previsão da temática abordada da seguinte forma. O artigo 62, I e II, trazia, em sua
redação, a competência atribuída ao Senado Federal para julgar o Presidente da República nos
crimes de responsabilidade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma natureza conexos
com os daquele e a processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal e o ProcuradorGeral da República, nos crimes de responsabilidade.
O artigo 100 aludia que os Ministros do Supremo Tribunal Federal seriam processados
e julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade. O artigo 101 elencava as
demais hipóteses do foro por prerrogativa de função, visto que competia ao Supremo Tribunal
Federal processar e julgar o Presidente da República, os seus próprios Ministros e o ProcuradorGeral da República nos crimes comuns, além de processar e julgar nos crimes comuns e de
responsabilidade os Ministros de Estado, os Juízes dos Tribunais Federais, os Desembargadores
dos Tribunais de Justiça do Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros dos
Tribunais de Contas e os chefes de Missão Diplomática em caráter permanente. Por fim, o artigo
124, IX, previa, na esfera estadual, a competência do Tribunal de Justiça:
Compete privativamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar os Juízes de inferior
instância, nos crimes comuns e nos de responsabilidade, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral, quando se tratar de crimes eleitorais (art. 119, nº VII). (BRASIL,
Constituição de 1946, art.124, IX)

Há que se notar, portanto, que a Constituição de 1946 ampliou o rol de autoridades que
seriam submetidas a julgamento perante determinada autoridade.A sexta Constituição,
outorgada em 1967, manteve um rol extenso de autoridades que gozavam de tal prerrogativa.
A previsão do tema ficou por conta dos artigos 44, I e II, 85, 88, 114, I, a e b e do artigo 136,
§3º. O artigo 44, inciso I, asseverava que a competência de julgamento era conferida ao Senado
Federal para julgar o Presidente da República nos crimes de responsabilidade e os Ministros de
Estado, se houvesse conexão. Além da competência de julgar o Presidente da República, no
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inciso II, cabia ao Senado Federal processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal
e o Procurador-Geral da República, nos crimes de responsabilidade. O artigo 85 confiou a
competência para julgamento de crimes comuns ao Supremo Tribunal Federal, depois que a
Câmara dos Deputados declarasse procedente a acusação pelo voto correspondente de dois
terços de seus membros. Já o artigo 88 elencava que os Ministros de Estado seriam processados
e julgados perante o Supremo Tribunal Federal tanto nos crimes comuns quanto nos crimes de
responsabilidade. Além desses artigos citados, havia, no artigo 114, I, a e b a seguinte
competência:
Art. 114 - Compete ao Supremo Tribunal Federal: I - processar e julgar
originariamente:
a)
nos crimes comuns, o Presidente da República, os seus próprios Ministros e o
Procurador-Geral da República;
b)
nos crimes comuns e de responsabilidade, os Ministros de Estado, ressalvado,
o disposto no final do art. 88, os Juizes Federais, os Juízes do Trabalho e os membros
dos Tribunais Superiores da União, dos Tribunais Regionais do Trabalho, dos
Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, os Ministros
dos Tribunais de Contas, da União, dos Estados e do Distrito Federal, e os Chefes de
Missão Diplomática de caráter permanente; (BRASIL, Constituição de 1967. Art.
114)

A competência, em âmbito estadual, era conferida ao Tribunal de Justiça para processar
e julgar os membros do Tribunal de Alçada e os Juízes de primeiro grau, nos crimes comuns e
nos de responsabilidade, ressalvada, no entanto, a competência da Justiça Eleitoral, quando se
tratasse de crimes eleitorais (art. 136, §3º).
Para finalizar o presente tópico, cabe mencionar a Emenda Constitucional nº 1, de 17 de
outubro de 1969. Antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, a última mudança
considerável da prerrogativa de função foi anotada pela citada Emenda, a qual trouxe uma
importante novidade, visto que com o seu advento os julgamentos nos crimes comuns dos
Deputados Federais e Senadores passam a ser de competência do Supremo Tribunal Federal
(art. 32, §2º).
3. A PRERROGATIVA DE FUNÇÃO NA CARTA CONSTITUCIONAL DE 1988
3.1 Poder Legislativo
No Poder Legislativo, a previsão da temática ficou por conta do artigo 102, I, b da
Constituição de 1988. Diz o artigo 102, I, b, que a competência para julgamento dos Senadores
e dos Deputados Federais nos crimes comuns é atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Em
relação aos Deputados Estaduais e Distritais a Constituição não previu qualquer tipo de
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privilégio. Entretanto, há um forte entendimento no sentido de atribuir ao Tribunal de Justiça a
competência para julgamento, em respeito ao princípio da simetria.
3.2 Poder Executivo
Quando o assunto é foro por prerrogativa de função no âmbito do Poder Executivo, o
primeiro cargo que merece destaque é o de Presidente. O artigo 102, I, b, diz que o Supremo
Tribunal Federal é competente para julgar o presidente nas infrações penais comuns. No que se
refere aos crimes de responsabilidade, a competência para julgamento é conferida ao Senado
Federal, segundo o artigo 52, I. Há, ainda, a previsão, tanto no artigo 51, I quanto no artigo 86,
§1º, que os julgamentos dependerão de autorização da Câmara dos Deputados.
Além da competência de julgamento do Presidente da República, a Constituição Federal
atribuiu ao Senado Federal a competência para julgamento dos crimes de responsabilidade
conexos com o Presidente ou com o vice-presidente da república (art. 52, I). Já nas infrações
penais comuns e nos crimes de responsabilidade não conexos com o Chefe de Estado ou com
seu vice a competência fica conferida ao Supremo Tribunal Federal (art.102, I, c).
Para o Chefe do Poder Executivo em âmbito estadual, a Constituição, em seu artigo 105,
I, “a”, conferiu a competência para julgamento dos crimes comuns ao Superior Tribunal de
Justiça. Porém, no que tange à competência para julgamento dos crimes de responsabilidade, a
lei 1.079/50 diz que compete a um órgão especial, integrado por Deputados Estaduais e
Desembargadores do Tribunal de Justiça.
Já nas infrações penais comuns, praticadas pelos Prefeitos, a atribuição fica por conta,
conforme o artigo 29, X, do Tribunal de Justiça. Assim como no caso dos Governadores, a
Constituição não tratou da competência para julgar os Prefeitos nos Crimes de
Responsabilidade, deixando a resolução do impasse por conta do Decreto-Lei nº201, de 27 de
fevereiro de 1967.
3.3 Poder Judiciário
No Poder Judiciário, a prerrogativa de função se organiza da seguinte forma. Os juízes
de direito serão julgados, independentemente da natureza da infração - comum ou de
responsabilidade - pelo Tribunal de Justiça do respectivo Estado em que exerça a sua jurisdição,
ressalvados, porém, os crimes de natureza eleitoral, em que os magistrados serão julgados
perante o Tribunal Regional Eleitoral correspondente. No que se refere aos juízes federais, a
competência para julgamento dos crimes comuns e de responsabilidade é do Tribunal Regional
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Federal da sua região de atuação. Entretanto, caso cometa algum crime eleitoral, assim como
ocorre para os juízes estaduais, a competência será do Tribunal Regional Eleitoral.
Para os membros dos tribunais de segunda instância, o artigo 105, I, a, da Constituição
Federal, fixou a competência, tanto nas infrações comuns quanto nas de responsabilidade, nas
mãos do Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, cabe ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar todos os Ministros dos
tribunais superiores nos crimes comuns e de responsabilidade (art. 102, I, c, da CF), bem como
os seus próprios Ministros (art. 102, I, b), excetuando apenas nos crimes de responsabilidade,
em que a competência de julgamento passa a ser do Senado Federal (art. 52, I).
4. DA TEORIA DO LABELING APPROACH
Para que se possa chegar a uma conclusão referente ao tema, faz-se necessário
introduzir, ainda que de forma breve, a teoria em comento. Este tópico é de suma importância,
tendo em vista que o artigo se dirige, neste exato momento, ao seu ponto crucial: estudo do
etiquetamento. A Teoria do Labeling Approach, ou Teoria do Etiquetamento, surgiu na década
de 1960, nos Estados Unidos, sendo um grande marco para a criminologia, haja vista que
representou a transição entre a criminologia tradicional e a criminologia crítica. Tal teoria é
compreendida, basicamente, em uma “etiqueta” que é imputada a determinada classe social
(refere-se, diretamente, à classe inferior) a qual cometeu algum delito tipificado pelo sistema.
Assim, enquanto diversas pessoas, dos mais variados tipos, cometem crimes, o sistema, por sua
vez, seleciona a quem punir. A respeito do conceito, Hassemer (2005, p. 101-102) ensina:
“O labeling approach significa enfoque do etiquetamento, e tem como tese central a
ideia de que a criminalidade é resultado de um processo de imputação, "a
criminalidade é uma etiqueta, a qual é aplicada pela polícia, pelo ministério público e
pelo tribunal penal, pelas instâncias formais de controle social.” (HASSEMER, 2005)

No que se refere à mudança de paradigma da criminologia descrita acima, Alessandro
Baratta (2011, p. 86) agregou:
“O que distingue a criminologia tradicional da nova sociologia criminal é visto, pelos
representantes do labeling approach, principalmente, na consciência crítica que a nova
concepção traz consigo, em face da definição do próprio objeto de investigação
criminológica e em face do problema gnosiológico e de sociologia do conhecimento
que está ligado a este objeto (a “criminalidade”, o “criminoso”), quando não o
consideramos como um simples ponto de partida, uma entidade natural para explicar,
mas como uma realidade social que não se coloca como pré-constituída à experiência
cognoscitiva e prática, mas é construída dentro desta experiência, mediante os
processos de interação que a caracterizam. Portanto, esta realidade deve, antes de tudo,
ser compreendida criticamente em sua construção.” (BARATTA, 2011)
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Há que se notar que a criminologia, com a ótica crítica proposta, visa a desvendar alguns
critérios norteadores dos indivíduos que violam a norma penal, buscando entender como
funciona o processo de criminalização entre a “criminalidade” e o “criminoso”. A
criminalidade, segundo a referida teoria, não é inerente aos violadores da lei, não há a utilização
de um critério eminentemente objetivo para definir o criminoso. A Teoria do Etiquetamento
analisa o delinquente a partir de uma rotulação que o próprio sistema realiza em face de uma
determinada classe social. O professor Luciano Santos Lopes (2002, p. 05), em artigo destinado
à criminologia crítica, concluiu, de forma brilhante, que: “o direito penal está a serviço da
parcela social detentora de poder político-econômico. A justiça penal é tão-somente
administradora da criminalidade, não dispondo de meios de combatê-la”, seguindo, o professor
ainda diz: “o crime é um subproduto final do processo de criação e aplicação das leis, orientadas
ideologicamente às classes dominantes”.
4.1 A fiança como exemplo de sleletividade no Sistema Brasileiro
Com base no exposto, desviando o foco central do artigo e a título de exemplificação,
surge a necessidade de tratar de um importante mecanismo que relata bem o que é a seletividade
perante o sistema. Com exceção da Constituição de 1937, a fiança foi prevista em todas as seis
Constituições promulgadas pelo Brasil, além de haver previsão na atual Constituição. O artigo
5º, inciso LXVI, da atual Carta Magna é claro: “ninguém será levado à prisão ou nela mantido,
quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança”. A fiança, sem sombra de
dúvidas, é um mecanismo importantíssimo, haja vista que se apresenta como medida que afasta
a aplicação da prisão.
No Código de Processo Penal, a fiança foi prevista no artigo 319, VIII, capítulo que trata
das medidas cautelares. No entanto, apesar de o artigo 319 tratar da fiança, o dispositivo que
merece real atenção é o artigo 326, do Código de Processo Penal. Assim, descreve o
mencionado dispositivo:
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as
circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável
das custas do processo, até final julgamento.

A fiança, segundo o artigo 326, deve, como condição essencial a ser aplicada, levar em
conta as condições financeiras do acusado. Acontece, no entanto, que na prática a aplicação do
instituto não condiz com a realidade, visto que a fiança acaba perdendo a sua finalidade por
violar “as condições pessoais de fortuna”, tendo em vista que a respectiva autoridade acaba
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arbitrando um valor muito alto sem qualquer justificativa. Georg Rusche e Otto Kirchheimer
(2004, p. 231) na obra Punição e Estrutura Social, no mesmo sentido, dissertam:
“O cálculo do valor da fiança de acordo com a condição do delinquente e o montante
do prejuízo provocado pelo seu crime eram os principais problemas. A fiança não
devia exceder a capacidade de pagamento do condenado, mas precisava ser superior
ao prejuízo causado com seu ato ilegal. No século XIX, não se encontrou nenhuma
solução que não violasse uma ou outra exigência seriamente. Como resultado, as
prisões foram lotadas por pessoas incapazes de pagar a fiança que lhes era infligida.
Em fins de 1913, 49,6% de todos os homens e 68,2% de todas as mulheres enviadas
às prisões inglesas estavam lá por falta de pagamento de fiança. De um ponto de vista
puramente teórico, essas pessoas foram encarceradas por débito, e não porque deviam
assim ser punidas, uma vez que iam para trás das grades somente porque não podiam
arcar com uma obrigação financeira; o Estado, por sua vez, estava disposto a liberálos no momento em que eles pagassem.” (RUSCHE, KIRCHHEIMER, 2004)

Mais à frente, complementam (2004, p. 239):
“Diferentemente do encarceramento, a fiança não precisa ter o efeito negativo de
intromissão em toda a vida do sujeito. Tem caráter distinto, a despeito de todos os
esforços em contrário, porque seu efeito em camadas sociais diferentes é mais diverso.
O aspecto penal virtualmente desapareceu no caso de delinquentes ricos que podem
pagar a fiança sem sentir ou que podem evitá-la, especialmente onde as violações de
regulamentos policiais ou de leis trabalhistas não representam qualquer estigma
social. O principal efeito da punição de delitos graves repousa na estigma social e nas
fichas policiais. Para a maioria das pessoas, entretanto, esta forma racionalizada de
administração da justiça criminal não produz efeitos importantes, uma vez que
necessitaria de restrições maiores e de expor o delinquente e seus parentes ao vexame.
Se o delinquente possui propriedade, mas recebe um pequeno porém constante
rendimento, a fiança constitui uma perda séria, e tem um caráter penal real se não se
pode burlá-la. A situação é ainda pior nos frequentes casos em que o delito é, no todo
ou em parte, consequência de total miséria. A impossibilidade de uma política sensível
de fianças para esta última categoria sempre foi discutida. Já lidamos com um aspecto
desse problema, a comutação de fianças para o encarceramento. O alvo favorito,
geralmente colocado nos estatutos, é a eliminação do encarceramento por falta de
pagamento de fianças, através da permissão para que o delinquente trabalhe para
saldar sua dívida. Esta solução raramente foi levada adiante na prática, e por uma boa
razão. A imputação de fianças sobre delinquentes pobres pressupõe que o Estado não
seja forçado a se envolver com delinquente e sua situação social, ao contrário do que
se deve fazer, ainda que de maneira limitada, quando está diante de um preso e de sua
família. Mas, se o Estado deve receber serviços do condenado, será obrigado a
procurar uma colocação que seja suficiente para mantê-lo e à sua família e ainda
permitir o pagamento da fiança. O aparato para a administração da justiça criminal
não está ajustado para esta atividade positiva, nem se espera que seja ajustado sob as
concepções vigentes. Podemos seguramente concluir, portanto, que a aplicação de
fianças tem limites naturais nas condições materiais das camadas subalternas da
população.” (RUSCHE, KIRCHHEIMER, 2004)

Com base na obra Punição e Estrutura Social, há que se notar que a fiança, no século
XIX, demonstrava a sua oscilação perante as diferentes classes sociais. No entanto, ainda hoje,
na prática, observa-se que a fiança é arbitrada, tanto na fase de inquérito policial quanto na fase
judicial, sem a autoridade conhecer qual é a real situação econômica do acusado. Desse modo,
a fiança só gera o efeito esperado em relação àquelas pessoas que possuem uma melhor
condição financeira para arcar com tal ônus. Cabe salientar, portanto, que tal instituto se torna
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inviável à classe inferior. Algo que, como será visto nos próximos tópicos, se assemelha
bastante com a aplicação do foro especial, visto que o poder econômico do acusado se torna
condição para aplicação da pena.
4.2 A ineficiência do poder punitivo frente às autoridades brasileiras
Partindo-se de uma análise um pouco mais detalhada, nota-se que o jus puniendi do
Estado em relação às pessoas que gozam de cargos de grande importância no cenário brasileiro
é completamente ineficiente. O professor Adilson Abreu Dallari (2017, p.01), em artigo
destinado à temática, é bem firme ao dizer:
“Na prática a teoria é outra. Lamentavelmente, é isso que acontece, na verdade, com
o chamado foro privilegiado, ou, tecnicamente, por prerrogativa de função. A
designação técnica indica, com mais precisão, o que ele deveria ser (um tratamento
especial em decorrência do exercício de uma função pública de maior relevância),
mas a designação popular identifica melhor algo no que ele se converteu; um
privilégio odioso, com consequências altamente danosas ao erário, ao interesse
público e à cidadania em geral.” (DALLARI, 2017)

Diante das pesquisas realizadas acerca do tema, a Fundação Getúlio Vargas, em
pesquisa sobre o foro especial, extraiu alguns dados que serão úteis para encarar a problemática
criada. Primeiramente, com o advento da atual Constituição, conforme explanado no tópico
relativo ao histórico das constituições, houve uma elevação no que tange ao número de
autoridades que usufruem da prerrogativa de função. Assim, nesta esteira, tal instituto já alcança
o número correspondente a 37.000 pessoas, o que, diante da realidade brasileira, é bastante
perigoso. Não que apenas o número total de autoridades seja suficiente para sustentar um
discurso de ineficiência do instituto, mas sim uma análise concreta acerca da tramitação dos
processos, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Newton Tavares Filho (2016, p.20), em
estudo técnico analisado, contribuiu com o estudo:
“De 2001 até agora, o Supremo Tribunal Federal recebeu cerca de 560 casos. Em
2003, o Tribunal levava em média 277 dias para julgar ações penais contra autoridades
detentoras do foro privilegiado. Em 2016, esse prazo ultrapassa 1.200 dias, num
aumento de 346%. Esse quadro é ainda mais agravado quando se tem em conta que o
número de novas ações que chegaram à Corte aumentou em 132%. Em 2014, o STF,
pensando em agilizar esses processos, determinou que estas autoridades poderiam ser
julgadas pelas Turmas. A medida foi ineficaz: o prazo aumentou de 1.396 dias, em
2014, para 1.536, em 2015. A situação tende a piorar, ante a crescente sobrecarga de
trabalho: em 2016, o STF concluiu o primeiro semestre com 59 inquéritos, 11
denúncias e 38 denunciados apenas quanto à operação lava-jato, havendo já 134
pessoas investigadas com foro no Tribunal. Sintomaticamente, o prazo médio para
recebimento de uma denúncia no STF é de 617 dia, enquanto em um juízo de primeiro
grau a média é de uma semana. Ficam violado, dessa forma, o direito dos
jurisdicionados à razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade
no seu processamento, consagrado pelo art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal. Não
somente: agrava-se a instabilidade jurídica tanto para o acusado, que não sabe qual
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será a sua situação final, quanto para os eleitores, que desconhecem as consequências
dos seus votos.” (TAVARES FILHO, 2016)

Ademais, em 2007, a Associação dos Magistrados Brasileiros realizou um levantamento
de dados a respeito da prerrogativa de função e chegou à seguinte conclusão: de 1988 até maio
de 2006, não houve condenação de autoridade perante o Supremo Tribunal Federal. Já no
Superior Tribunal de Justiça (STJ) de 333 processos apenas cinco autoridades sofreram
condenação, apesar de haver uma diferença em relação ao STF os números não empolgam. A
realidade é bem frustrante, visto que de 2001 a 2017 mais de 200 processos prescreveram
devido à morosidade da justiça para com a elite da sociedade. No Supremo Tribunal Federal, o
acusado vira réu, em média, dento do prazo de um ano e meio.
Fazendo alusão ao instituto por ora analisado, diante de sua ineficiência, Luiz Roberto
Barroso, Ministro do STF, em frase retirada do estudo técnico de Newton Tavares Filho (2016,
p. 17), relatou à imprensa: “foro por prerrogativa de função é um desastre para o país, minha
posição é extremamente contra”. Mais adiante, complementa: “o sistema é feito para não
funcionar”. Para complementar, também em frase retirada do estudo técnico (2016, p.18) citado
acima, Sérgio Moro, Juiz Federal frente à lava jato, diz: “o foro privilegiado é instrumento de
impunidade. É um resquício aristocrático e acaba tornando o sistema penal ineficiente”.
4.3 A eficiência do poder punitivo em relação ao cidadão comum
Se o jus puniendi em relação às autoridades é falho, aqui há um antagonismo. Conforme
extraído do tópico anterior, segundo dados retirados da pesquisa realizada pela Fundação
Getúlio Vargas, o processo que tramita perante o STF fica parado, aproximadamente, por cerca
de um ano e meio para receber a denúncia. Na justiça comum, é bem diferente; em média, tal
fato ocorre dentro do prazo de 48 horas. No que concerne à prescrição dos processos que
envolvem as autoridades beneficiadas pelo instituto, o número é bem expressivo, visto que
cerca de 200 processos prescreveram dentro de um lapso temporal de oito anos no Supremo
Tribunal Federal. Na justiça comum, salvo raras exceções, não há a ocorrência da prescrição de
forma frequente. Outro dado importante, refere-se à condenação. De 1988 a 2006 não houve
qualquer condenação imputada pelo STF, por outro lado, na justiça comum, os dados que tratam
a respeito de condenação, na referida época, aumentaram de forma absurda. Definitivamente,
diante de uma análise criteriosa, os órgãos colegiados não conseguem obter um bom
aproveitamento, tendo em vista que não julgam apenas matéria de ordem criminal. O Supremo
Tribunal Federal, órgão colegiado que está abarrotado de processos de autoridades que gozam
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do foro especial, não tem estrutura para tanto, visto que é um tribunal constitucional, não
especificamente criminal.
CONCLUSÃO
Conclui-se, diante do exposto, que a ineficiência do foro por prerrogativa de função no
sistema brasileiro, é notória. Nesse sentido, fazendo a junção da Teoria do Etiquetamento com
a impunidade deflagrada das autoridades, há que se notar, conforme extraído do tópico anterior,
que o instituto por ora analisado, em sua essência, deflagra a ideia de seletividade, haja vista
que a prerrogativa de função carrega consigo o sinônimo de impunidade. Há que se esclarecer
aqui que a teoria não se aplica diretamente a um certo grupo de autoridades que gozam da
prerrogativa, mas, indiretamente, a sua aplicação reflete os efeitos perante a classe societária
comum, pois existe uma discrepância muito grande no que diz respeito ao tratamento das
autoridades que se beneficiam do foro especial, em relação ao cidadão comum, quando o
assunto é punição. De certa forma, o sistema, com esse mecanismo, “etiqueta” (seleciona) a
classe que deseja punir.
Assim, por mais que seja difícil encarar a realidade, segundo o entendimento do
professor Luciano Santos Lopes (2002, p.05) “o direito penal não defende todos os bens
essenciais de todos os cidadãos, a lei não nasce igual para todos, sendo o status de criminoso
distribuído de modo desigual entre as pessoas”. Diante disso, como proposta de solução da
problemática abordada, deve-se, até para que se possa levar a punição ao conhecimento da
“classe dominante”, extinguir o instituto do ordenamento jurídico brasileiro.
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A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NO BRASIL E O DEVIDO PROCESSO
PENAL HUMANITÁRIO
Bárbara Lara Garcia1
Resumo: A superlotação carcerária, a violação sistêmica e generalizada dos direitos humanos nos
presídios brasileiros e o paradoxal aumento da criminalidade representam atualmente um dos dilemas
mais complexos enfrentados pelo Estado Brasileiro. A crise do sistema prisional no Brasil inclusive foi
objeto de análise pelo STF em sede de medida cautelar na ADPF nº 347, hipótese em que a referida
Corte Suprema reconheceu tratar-se do fenômeno estado de coisas inconstitucional. E é nesse contexto
de flagrante inconstitucionalidade do sistema prisional brasileiro que a audiência de custódia ganha
destaque no cenário nacional como um dos instrumentos de controle do cárcere. Representa basicamente
o direito de todo cidadão preso ser conduzido, em prazo razoável, à presença da autoridade judicial para
que esta possa analisar a legalidade e a necessidade da prisão, bem como fazer cessar eventuais torturas
e maus tratos. Esse modelo de audiência somente foi implementado no Brasil em 2015, e, embora sem
previsão no Código de Processo Penal interno, sua obrigatoriedade já restava consagrada em Tratados
Internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo país. Baseado especialmente em dados coletados
pelo CNJ e nos fundamentos normativos que embasam o tema, o presente artigo pretende analisar os
primeiros resultados e as maiores dificuldades advindas da instalação da audiência de custódia no Brasil.
Por fim, conclui-se pela obrigatoriedade da referida audiência como medida de acesso humanitário à
jurisdição penal.
Palavras-chave: Audiência de custódia, Processo Penal Humanitário, Tratados Internacionais de
Direitos Humanos.

1. A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E O “ESTADO DE
COISAS INCONSTITUCIONAL”
O sistema penitenciário brasileiro é uma afronta imensurável à tutela dos direitos
humanos. O princípio da dignidade da pessoa humana, elevado à categoria de direito
fundamental pela Carta Magna de 1988, e um dos fundamentos da República Federativa do
Brasil é maciçamente violado quando se está diante da população carcerária brasileira. O
princípio em questão, embora dotado de força normativa, possui, na prática, um âmbito de
abrangência extremamente restrito para essa população.
Segundo dados transcritos pelo relatório final da CPI (Comissão Parlamentar de
Inquérito) carcerária brasileira, formalizado pela Câmara dos Deputados em 2009:
A superlotação é talvez a mãe de todos os problemas do sistema carcerário. Celas
superlotadas ocasionam insalubridade, doenças, motins, rebeliões, mortes,
degradação da pessoa humana. A CPI encontrou homens amontoados como lixo
humano em celas cheias, se revezando para dormir, ou dormindo em cima do vaso
sanitário. Em outros estabelecimentos, homens seminus gemendo diante da cela
entupida com temperaturas de até 50 graus. Assim vivem os presos no Brasil. (...) E é
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assim que as autoridades colocam todo santo dia, feras humanas jogadas na rua para
conviver com a sociedade (RELATÓRIO FINAL, CPI, 2009, p.220).

A pesquisa realizada pela CPI carcerária no Brasil (2009) chega a um só tempo a uma
única conclusão: os presídios brasileiros não oferecem condições mínimas para a sobrevivência
humana. Em corroboração a essa conclusão, estudos realizados pelo Conselho Nacional de
Justiça (2014) em parceria com a Clínica de Direitos Fundamentais da Faculdade de Direito da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Clínica UERJ Direitos) demonstram que a imensa
maioria dos presos no Brasil não costuma ter acesso à água potável, à alimentação saudável ou
mesmo ao banho. Vivem amontoados em verdadeiros esgotos a céu aberto, expostos a fezes,
urina e a todo tipo de agentes infecciosos. Segundo as informações coletadas pelos estudos em
comento, o sistema carcerário se mostra ainda mais deficiente e transgressor no que tange à
satisfação das necessidades biológicas específicas do sexo feminino. Como exemplo, pode-se
destacar a situação vexaminosa das detentas de uma cadeia pública feminina em São Paulo,
que, por ausência de absorventes higiênicos, utilizam miolos de pão para a contenção do fluxo
menstrual.
Os mesmos estudos relatam que não são raros os massacres, as violências, inclusive
sexuais, os homicídios e as lesões corporais ocorridas dentro dos estabelecimentos prisionais.
De acordo com relatos descritos pelo CNJ (2014), os presos sofrem também com tortura
policial, tiros com bala de borracha, espancamentos, estrangulamentos, choques elétricos,
violando-se frontalmente a lei brasileira que veda o crime de tortura (lei 9455/97), bem como
as disposições da Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas
ou degradantes, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 40/1991. E a
despeito de toda sorte de problemas presentes no sistema carcerário brasileiro, o crescimento
da população prisional no país continua assustador. A população carcerária brasileira, formada
pela maioria de negros e pobres, alcançou em maio de 2014 um total de 715.655 (setecentos e
quinze mil e seiscentos e cinquenta e cinco) presos, incluídos os em regime domiciliar,
colocando o Brasil como o 3º país com a maior população carcerária do mundo, seguido apenas
dos EUA e da China. Desse contingente, em torno de 41% representa presos provisórios,
incrementando o déficit de aproximadamente 206 mil vagas, e a própria superlotação carcerária
(CNJ, 2014).
O encarceramento em massa, todavia, não teve o condão de diminuir os altos índices de
violência e de criminalidade no Brasil, ao revés, reforça e retroalimenta a vida criminosa. A
taxa de reincidência, de acordo com os dados transcritos pelo CNJ (2014), fica em torno de
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70%. Em verdade, os pequenos criminosos acabam por se tornar especialistas em crimes mais
sofisticados durante o cumprimento da reprimenda, que nem de longe exerce a função de
reinserção social proposta pela Lei de execução penal (lei 8072/90). Acertadamente, Barcellos
(2010) salienta que o tratamento desumano conferido aos presos não é um problema apenas dos
presos: a sociedade livre recebe os reflexos dessa política sob a forma de mais violência, o que
inegavelmente insufla um ciclo interminável de violência e punição que não é capaz de cumprir
as finalidades preventivas e ressocializadoras da pena.
A falência do sistema prisional brasileiro é tão grave que o próprio Supremo Tribunal
Federal (STF), em decisão cautelar na ADPF nº 347, afirmou tratar-se do fenômeno intitulado
como estado de coisas inconstitucional, reconhecido pela primeira vez pela Corte
Constitucional Colombiana. Em seu voto, o Ministro Marco Aurélio (relator da ADPF nº 347)
salienta que no sistema prisional brasileiro há violação sistêmica e generalizada dos direitos
humanos, um dos pressupostos inerentes ao fenômeno estudado a fundo pela Corte
Colombiana. Reconhece também que a responsabilidade nesses casos não se restringe a
determinado órgão ou entidade estatal específica, há, outrora, omissão e negligência reiterada
das autoridades e do Poder Público como um todo. Nesse sentido, o conjunto de
inconstitucionalidades presente no sistema carcerário doméstico demanda uma atuação
conjunta, organizada e estruturada dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário de todos os
entes da Federação.
Diante desse quadro de profunda inconstitucionalidade do sistema carcerário interno, a
Corte Suprema do Brasil, reconhecendo o problema da superlotação carcerária e do excesso de
prisão provisória, determinou a instalação de audiências de custódia em todos os tribunais do
país. A partir da decisão cautelar proferida na ADPF nº 347, com eficácia vinculante e erga
omnes, a audiência de custódia ganha destaque no cenário nacional como um dos instrumentos
obrigatórios para o controle do cárcere.
2. OS FUNDAMENTOS NORMATIVOS PARA A INSTALAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA NO BRASIL
A constituição federal brasileira de 1988 não prevê expressamente a imediata
apresentação do preso ao juiz nos moldes defendidos pela audiência de custódia, mas o art 7.5
do Pacto de São José da Costa Rica (Convenção Americana de Direitos Humanos) dispõe que
“toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou
outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais, sem prejuízo de que prossiga o
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processo (...)” (COSTA RICA, 1969). No mesmo sentido, o Pacto Internacional dos Direitos
Civis e Políticos, em seu art.9.3, assegura que “qualquer pessoa presa ou encarcerada em virtude
de infração penal deverá ser conduzida, sem demora, à presença do juiz ou de outra autoridade
habilitada por lei a exercer funções judiciais (...)”.Os tratados internacionais de direitos
humanos acima mencionados, devidamente ratificados pelo Brasil em 1992, possuem,
conforme assentado pelo STF no RE 466.343/SP e no HC 87.585/TO, status supralegal, ou seja,
são hierarquicamente superiores à legislação infraconstitucional. Piovesan (2000) ensina que,
sob a égide da Constituição Federal de 1988, todos os tratados internacionais de direitos
humanos incorporados pelo ordenamento jurídico brasileiro possuem, no mínimo, status
supralegal. Em contrapartida, terão status de emenda constitucional as convenções
internacionais de direitos humanos que observem o procedimento especial e o quórum
qualificado do art.5º, § 3º da CF/1988, introduzido pela EC nº 45/2004.
Em razão do status de supralegalidade desses tratados internacionais de direitos
humanos celebrados pelo Brasil, é inconcebível a tese que sustenta a não obrigatoriedade da
audiência de custódia por ausência de previsão explícita na constituição federal ou no código
de processo penal brasileiro2. É cediço que o rol de direitos fundamentais previsto no art. 5º da
CF/88 é meramente exemplificativo, e, portanto, não exclui outros direitos previstos inclusive
em tratados internacionais (art.5º, § 2º CF/1988). Sendo assim, o direito à audiência de custódia,
embora não seja direito fundamental em sentido formal, eis que não previsto expressamente no
art. 5º da constituição federal, é, sem dúvidas, materialmente fundamental, tendo assim força
vinculante e conteúdo obrigatório. Isso sem contar que a audiência de custódia concretiza vários
direitos previstos ao longo do texto constitucional, como o direito ao devido processo legal,
viabilizado pelo contraditório e pela ampla defesa, o direito à duração razoável do processo, o
direito à presunção de inocência, e até mesmo o direito à liberdade, sendo a prisão medida
excepcional e estritamente necessária.
Segundo Aury Lopes Jr. (2013), o direito à audiência de custódia representa o direito de
todo indivíduo preso em flagrante ser conduzido, em prazo razoável, à presença da autoridade
judiciária competente para que esta possa analisar a legalidade e a necessidade da prisão, bem

2

O Projeto de Lei do Senado nº 554/2011 previa a alteração do Código de Processo Penal para incluir a previsão
da realização da audiência de custódia no caso de presos em flagrante. O projeto tramitou e foi aprovado pelo
Senado Federal em novembro de 2016. No entanto, foi apensado, na Câmara dos Deputados, ao Projeto de Lei nº
8045/2010, que trata da reforma do Código de Processo Penal, sofrendo, inevitavelmente, com a morosidade do
processo legislativo.
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como fazer cessar eventuais abusos de poder, violências policiais, e até mesmo práticas odiosas
como a tortura. Sobre o procedimento da audiência de custódia, Badaró (2014) explica que:
“Na audiência de custódia serão ouvidas as manifestações do Ministério Público, do
preso e de seu advogado ou da Defensoria Pública. Caberá ao juiz, então decidir sobre
a legalidade ou ilegalidade da prisão. Se ilegal, será relaxada. Se legal, o juiz deverá
analisar a necessidade e adequação de manter na prisão quem foi colhido em flagrante.
A prisão, como medida cautelar, é a medida mais drástica e só deve ser mantida caso
nenhuma medida cautelar alternativa à prisão seja suficiente. Portanto, o juiz poderá
converter a prisão em medidas como recolhimento domiciliar noturno, proibição de
contato com determinadas pessoas, proibição de frequentar determinados locais,
monitoramento eletrônico, proibição de ausentar-se da comarca ou do país, entre
outras.” (BADARÓ, 2014)

Para Weis (2013), o referido procedimento da audiência de custódia também fortalece
o exercício do poder democrático, uma vez que reforça a atuação conjunta do juiz, do promotor,
do defensor e do próprio preso, assegurando o regular desenvolvimento e a validade do processo
penal. Em reiteradas decisões proferidas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos3, a
audiência de custódia tem sido apresentada como o meio idôneo para se evitar prisões arbitrárias
e ilegais, sendo aquela essencial para a preservação da vida, liberdade e integridade física e/ou
psíquica do preso.
Assim, em meio ao caos vivenciado pelo sistema prisional brasileiro e em razão da
necessidade de se adequar o processo penal aos tratados internacionais de direitos humanos, a
referida audiência foi implementada no Brasil somente em 2015, precipuamente após a decisão
cautelar proferida na ADPF nº 347 pelo STF, regulamentada pela resolução nº 213/2015 do
CNJ.
3. OS PRIMEIROS RESULTADOS DA IMPLEMENTAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA NO BRASIL E AS MAIORES DIFICULDADES PRÁTICAS
A efetiva implementação da audiência de custódia no Brasil só ocorreu em 2015 e foi
fruto de intensas mobilizações entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Justiça e
o IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa). Conforme já dito anteriormente, a instalação
da respectiva audiência, embora tardia, veio para concretizar tratados internacionais de direitos
humanos já vigentes no Brasil desde 1992.

3

Corte IDH. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Sentença de 22.11.2005. Corte IDH. Caso Acosta Calderón Vs.
Equador. Sentença de 24.06.2005. No mesmo sentido, cf. também Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentença de
30.10.2008; Caso Bulacio Vs. Argentina. Sentença de 18.09.2003; Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores Vs.
México. Sentença de 26.11.2010; Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íñiguez Vs. Equador. Sentença de 21.11.2007;
Caso Fleury e outros Vs. Haiti. Sentença de 23.11.2011; Caso García Asto e Ramírez Rojas Vs. Perú. Sentença de
25.11.2005.
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De acordo com o CNJ (2016), durante o período de fevereiro de 2015 a junho de 2017,
foram realizadas 258.485 (duzentas e cinquenta e oito mil quatrocentas e oitenta e cinco)
audiências em todo o país. Destas, 56.682 (cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e duas)
foram realizadas no estado de São Paulo, pioneiro na efetivação do projeto audiência de
custódia. Por essa razão, a experiência de São Paulo é usualmente utilizada como parâmetro
para a análise dos primeiros resultados do projeto, sejam eles positivos ou negativos. Entre
fevereiro a julho de 2015, a quantidade de pessoas presas no estado de São Paulo caiu de 2,99%
para 1,14% se comparado ao mesmo período em 2014, o que mostra que as liberdades
concedidas nas audiências de custódia evitaram que 2,6 mil pessoas presas na capital paulista
entrassem no sistema carcerário, onde cerca de 220 mil pessoas cumprem pena ou aguardam
julgamento. No primeiro semestre de 2015 houve relaxamento de 6% das prisões em flagrante
consideradas ilegais no estado paulista, sendo a maior parte delas por violência policial e tortura
(CNJ, 2016).
Esses primeiros resultados observados no estado de São Paulo demonstram que os
juízes, a partir da oitiva e do contato direto com o preso durante a audiência de custódia,
passaram a conceder mais liberdade provisória se comparado ao período anterior à instalação
da audiência. É esse inclusive o comando previsto no art. 321 do Código de Processo Penal
brasileiro, que determina que, ausentes os pressupostos e requisitos para a decretação de prisão
preventiva, a autoridade judiciária deve conceder liberdade provisória. A regra, portanto, é a
liberdade provisória, e não a prisão preventiva. Lopes Jr e Paiva (2014) afirmam que a prática,
entretanto, é completamente diversa, já que a lógica judicial permanece vinculada ao
protagonismo da prisão, que a homologação do flagrante, longe de ser a exceção, figura como
regra no sistema processual penal brasileiro ao arrepio da lei.
Ocorre que, a despeito de todos os benefícios trazidos pela audiência de custódia, não
se pode omitir os problemas advindos de sua instalação no cotidiano da justiça brasileira. A
primeira grande dificuldade da audiência de custódia é a discussão acerca de qual é o prazo
razoável a que o preso deve ser conduzido à autoridade judicial. A convenção americana de
direitos humanos e o próprio pacto internacional de direitos civis e políticos não prevêem um
prazo específico para a ocorrência da audiência, o que indubitavelmente levanta uma série de
questionamentos pela doutrina e pela jurisprudência especializada no assunto. A Corte
Interamericana de Direitos Humanos, ao interpretar o elemento normativo de razoabilidade do
prazo, já decidiu que o direito à audiência de custódia restou violado quando realizado nos
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seguintes casos: quase uma semana após a prisão em flagrante4, quase cinco dias após a prisão5,
aproximadamente trinta e seis dias após a prisão6, ou mesmo em quatro dias após a prisão7.
Embora a Corte Interamericana também não tenha estabelecido um prazo certo para a
ocorrência da audiência, é inegável que a celeridade é elemento imprescindível para o alcance
das finalidades daquela.
A resolução nº 213/ 2015 do CNJ determina que a audiência de custódia no Brasil deve
ser realizada em até 24 horas a contar do momento consumativo da prisão em flagrante. Esse
prazo, embora seja fundamental para a análise fático-probatória, nem sempre é respeitado pelos
tribunais. Isso porque o número de magistrados, defensores e promotores responsáveis pela
condução da audiência é muito reduzido, e, em contrapartida, o número de flagrantes é elevado.
Desse modo, há invariavelmente sobrecarga de trabalho e comprometimento da qualidade da
audiência, que se reduz, muitas vezes, a perguntas superficiais e relatos muito breves. A falta
de estrutura também pode ser visualizada com a escassez de policiais e de veículos necessários
para a escolta e para o deslocamento necessário dos presos.
Outra dificuldade advinda da audiência de custódia se relaciona com os relatos de
violência policial sofrida pelos presos, principalmente em relação à prova da materialidade
delitiva de violência moral ou psicológica. Anastácio (2017) assevera que o relato do preso é
muitas vezes desacreditado pela autoridade judicial nos casos envolvendo suposta violência
policial, notadamente a psicológica, na medida em que boa parte dos juízes alega não haver
prova explícita da violência e que o relato provavelmente se deu apenas como forma de tentar
escapar à prisão. Essa talvez seja uma das maiores dificuldades da condução da audiência de
custódia, e, desse modo, a questão deve ser analisada com cautela por todos os sujeitos
participantes da audiência. Anastácio (2017) afirma que de fato não cabe a instauração de
processos disciplinares contra policiais baseados em meras suposições de crimes tão graves
como a tortura, mas também não se deve automaticamente rechaçar tais hipóteses, uma vez que
nos delitos que envolvem violência psicológica e moral a materialidade é, por natureza, difícil
de ser constatada. A análise de cada caso concreto deve se pautar pela proporcionalidade, sob
pena de se fechar os olhos para as violências policiais que de fato ocorrem, ou então prejudicar

4

Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Sentença de 30.10.2008.
Corte IDH. Caso Cabrera Garcia e Montiel Flores Vs. México. Sentença de 26.11.2010.
6
Corte IDH. Caso Castillo Petruzi e outros Vs. Perú. Sentença de 30.05.1999.
7
Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez e Lapo Íniguez Vs. Equador. Sentença de 21.11.2007.
5
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injustamente policiais baseados em relatos falsos de presos que tem como intuito somente
escapar das medidas constritivas de liberdade.
Por fim, e não menos importante, a outro problema da audiência de custódia relacionase com a presença marcante da chamada “cultura do cárcere”, já que os números quanto à prisão
preventiva são ainda elevados. Dados do CNJ (2016), relativos a audiências de custódia
realizadas em todo o território nacional durante fevereiro de 2015 a junho de 2017,
demonstraram que a maioria dos casos (55,32%) resultou ainda em prisão preventiva,
correspondendo a uma média de 142.988 (cento e quarenta e duas mil e novecentos e oitenta e
oito) prisões. Há, portanto, muita resistência à concessão da liberdade provisória, sendo que
boa parte das decisões judiciais não leva em consideração a realidade carcerária, as condições
subumanas dos presos, ou mesmo condições pessoais de cada acautelado. De acordo com as
lições de Anastácio (2017), as decisões judiciais ainda se encontram desconectadas da realidade
social, e estão excessivamente apegadas a uma legalidade pura e simples, muitas vezes, vazia.
O referido pesquisador adverte que em um Estado Democrático de Direito que tem como
fundamento a justiça, o olhar dos operadores do direito precisa ser diferenciado e envolver
posturas mais humanitárias e garantistas.
Sobre a função humanitária da audiência de custódia em um Estado Democrático de
Direito, Badaró (2014) afirma que:
“O pronto contato pessoal do preso com um juiz é o mínimo que um Estado de Direito
deve assegurar a quem está sendo privado de sua liberdade. Mais do que obedecer
uma norma de direitos humanos, a audiência de custódia humanizará o juiz. Hoje, em
seu gabinete, ele decide lendo folhas de papel, da forma mais impessoal possível. Com
a audiência de custódia o juiz não decidirá apenas se uma prisão em flagrante, que foi
documentada em um auto, deve ser mantida ou reformada. Ele terá contato com um
preso de carne e osso, olhará nos olhos de alguém que, por mais que lhe custe
acreditar, é uma pessoa e não um número de auto de prisão em flagrante. E o preso
terá a chance de, prontamente, expor seus argumentos para um juiz que, se convencido
que a prisão é a única medida adequada, terá que justificar, de viva voz, que o cárcere
é o seu lugar.” (BADARÓ, 2014)

Assim, a audiência de custódia permite o primeiro contato pessoal do juiz com o preso,
deixando este de ser mero auto de flagrante em delito para se tornar verdadeiro sujeito de
direitos, pessoa real e concreta, dotada de sentimentos, voz e razões. E é justamente essa
proximidade do magistrado com o preso que legitima e confere validade às decisões judiciais,
concretizando o que se pode chamar de devido processo penal humanitário.
CONCLUSÃO
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O presente trabalho teve como objetivo analisar o direito à audiência de custódia no
Brasil em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos em que o país é
signatário. Em razão da falência do sistema penitenciário brasileiro, declarado pelo STF na
ADPF nº 347 como estado de coisas inconstitucional, a audiência de custódia foi tardiamente
instalada no Brasil em 2015 como um dos instrumentos de controle do cárcere.
Passados mais de 2 anos de sua instalação, percebe-se que houve avanços, como a
diminuição de prisões preventivas ocorridas no estado pioneiro de São Paulo. Porém, o Brasil
ainda carece de falhas estruturais que de fato comprometem a qualidade e o fim a que se destina
a audiência de custódia. O número reduzido de magistrados e de outros servidores, a sobrecarga
de trabalho, a dificuldade para se comprovar a materialidade de violências policiais
psicológicas, e a própria cultura do cárcere são alguns dos problemas enfrentados
cotidianamente no Brasil.
Embora existam falhas a serem sanadas, esse trabalho defende a realização da audiência
de custódia como medida obrigatória e indispensável para o regular desenvolvimento de um
processo penal humanitário, não somente constitucional, mas devidamente convencional, eis
que compatível com os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.
Assim, a audiência de custódia ultrapassa os relatos presentes nos autos do processo, e destinase a enxergar o preso como sujeito de direitos.
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EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA: UMA ANÁLISE À LUZ DO
FUNCIONALISMO TELEOLÓGICO-SISTEMÁTICO
Isabella Brito Rodrigues1

Resumo: O presente trabalho objetiva apreciar um dos componentes da culpabilidade, que é a
exigibilidade de conduta diversa. O propósito é analisar se a atual compreensão que o sistema penal
brasileiro segue encontra legitimidade sob o paradigma do Estado Democrático Direito. A análise do
conceito passa pela evolução histórica, compreensão do modelo do nosso Código Penal, até chegar numa
crítica do atual emprego do conceito na prática forense. A discussão gira em torno da subjetividade do
julgador ao analisar a possibilidade de condenação do réu. Sendo assim, este estudo traz a perspectiva
funcionalista teleológico-sistemática de Claus Roxin como abordagem teórica que guiará a visão crítica
desenvolvida. A partir desta ótica, será analisada a maneira como o conceito de exigibilidade de conduta
diversa se revela elástico, o que dá margem a diversas interpretações através do mesmo conjunto
probatório, revelando que o subjetivismo do julgador atua diretamente na análise deste conceito. Durante
o desenvolvimento da análise, será percebido que, por vezes, as sentenças proferidas atendem aos
requisitos legitimantes - entre eles a presença da exigibilidade de conduta diversa - apenas por
formalismo, sem avaliar a matéria ali discutida a fundo. Neste viés, a conceituação de culpabilidade
deve sofrer reestruturação a fim de atender aos objetivos da pena e mitigar a arbitrariedade atribuída à
análise da exigibilidade de conduta diversa. A proposta, portanto, sem pretender esgotar o tema, é
utilizar a influência funcionalista, tratando de problematizar a dogmática criminal brasileira, com
objetivo de não perder de vista a função social de senso de justiça que o Direito se propõe - ou deveria
se propor - a concretizar.
Palavras-chave: Culpabilidade. Funcionalismo. Exigibilidade de conduta diversa. Arbitrariedade.
Abstract: The present work aims to analyze one of the culpability components, which is the concept of
enforceable conduct. The purpose of this analyze was to comprehend if the theory adopted by the
Brazilian Criminal Justice System is legitimated in the Rule of Law.The concept analyzed goes
through the historical development, the understanding of the model of the Criminal Code, until the major
point of a critical analyses of the current use of the concept in praxis. The main point of the critique
developed is based on the subjectivity of the decision maker (judge) when analyzing the possibility of
sentencing the defendant. Therefore, the following work focus on a theoretical approach constituted by
the teleological-systematic functionalism theory developed by Claus Roxin. From this point of view, it
will be analyzed the elasticity of enforceable conduct, which often generates arbitrariness in our courts,
since the same evidential construction can lead to several conclusions. Thus, it depends directly on the
training of the judge and his subjective convictions. During the analysis, it will be demonstrated that on
several occasions the sentence of the agent is preconceived, leaving to the judge the duty to write the
sentence that must respond to legitimating contents, among them the presence of enforceable conduct.
Therefore, the concept of culpability must undergo to a deep restructuring in order to accomplish the
objectives of the penalty. The proposal, therefore, without aiming to exhaust the theme, is to use the
functionalist influence, trying to problematize the Brazilian criminal system, with the objective of not
losing sight of the social function and a sense of justice that the law proposes - or should be propose to materialize
Keywords: Culpability. Functionalism. Enforceable conduct. Arbitrariness.

1

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora.
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INTRODUÇÃO
O estudo aqui dissertado tem a proposta de levantar questionamentos acerca da
culpabilidade em nosso atual modelo penal, tomando como marco teórico o funcionalismo de
Claus Roxin (2002) e analisando exemplos da prática forense. Sem pretender chegar a uma
conclusão definitiva, a iniciativa é no sentido de criticar a atual ótica finalista adotada no
ordenamento jurídico brasileiro.
Ao longo do texto, será analisado que o conceito de culpabilidade sofreu inúmeras
alterações durante a evolução do Direito Penal, tendo tido fortes influências do momento
histórico em que esteve inserido e buscando a superação das falhas do conceito anterior, sem,
contudo, seguir uma linearidade de evolução. Outrossim, será constatado que, não obstante as
correntes minoritárias contrárias, a culpabilidade é estudada como componente da teoria
tripartite de caracterização do delito, sendo este fato típico, ilícito e culpável, com fortes
influências da corrente finalista. Neste contexto, entende-se que a culpabilidade possui
elementos fundantes, que, caso sejam retirados, deixa de ser caracterizada e, consequentemente,
o próprio delito deixa de existir no caso concreto.
Neste contexto, será entendido que a análise do “poder agir de outra forma” tem se
revelado bastante subjetiva em decisões judiciais brasileiras, o que permite voltar os olhares
para uma política-criminal falha e seletivista, olvidando-se do propósito de prevenção geral e
especial da pena, centralizando-se somente no objetivo retributivo de legitimação agasalhada
no artigo 59 do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940).
Além disso, a amplitude do conceito de exigibilidade de conduta diversa levanta críticas
em torno da forma como o finalismo influencia nosso ordenamento jurídico. Desta forma,
pretende-se observar a estrutura do Direito Penal através de uma função político- criminal e, a
partir disso, compreender como um mesmo caso pode gerar diferentes conclusões, o que
culmina na determinação se o crime existe ou não, se o sujeito é culpado ou não.
A reflexão se estabelece, portanto, na adequação à evolução interpretativa do Código
Penal e necessidade de harmonização com o modelo constitucional do Estado de Direito. Sendo
assim, propõe-se utilizar a ótica funcionalista e tentar entender como o subjetivismo empregado
na análise da exigibilidade de conduta diversa pode ser mitigado a fim de evitar algumas
situações injustas e arbitrárias que decorrem do vazio da definição deste quesito.
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1 CONCEITO DE CULPABILIDADE NAS TEORIAS DO CRIME
A culpabilidade vem sendo tratada no Direito Penal como elemento fundamental para
caracterização do delito. Com o passar dos anos, a definição deste elemento passou por
evolução dogmática até chegar ao atual cenário.
Neste contexto, temos as principais correntes de teorias da ação que definiram
culpabilidade a partir de conceituações distintas. Será apreciada a mudança de perspectiva,
tendo, desta forma, amplo entendimento sobre a formação da concepção moderna e da forma
como vem sendo tratada nos tribunais brasileiros, como elemento fundamental na
caracterização do fato típico, ilícito e culpável.
2.1

Teoria Psicológica: liame psicológico entre agente e conduta

Nos primórdios do estudo da teoria do crime, a culpabilidade era vista diretamente
atrelada ao elemento subjetivo do sujeito, sendo este o único critério adotado como forma de
estabelecer o último elemento caracterizador do delito. Trata-se da teoria psicológica,
encabeçada por Von Liszt e Beling na Alemanha, por volta de 1900 (PRADO, 2007). Dentro
desta corrente, nas palavras de Fernando Capez:
(...) culpabilidade é o liame psicológico que se estabelece entre a conduta e o
resultado, por meio do dolo ou da culpa. A conduta é vista desprovida de
qualquer valor, como simples causação do resultado. A ação é componente
objetivo do crime, enquanto a culpabilidade é o elemento subjetivo (CAPEZ,
2003).

Como se pode perceber, essa teoria trouxe consigo inúmeros problemas que, segundo
Luiz Regis Prado, se elencavam em:
(...) não ordenava sistematicamente a imputabilidade, que ora era pressuposto
de dolo e da culpa, ora era pressuposto da pena; não explicava
convincentemente a culpa inconsciente, onde era inexistente a relação
psicológica; não era tampouco capaz de explicar adequadamente o estado de
necessidade exculpante, visto que, mesmo presente o dolo, não havia
culpabilidade; não compreendia a culpabilidade como conceito graduável, e,
por fim, agasalhava uma metodologia científica positivista naturalista e
jurídica, já superada pela dimensão axiológica de cunho neokantiano (...)
(PRADO, 2007, p. 425).

492

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
Portanto, a teoria psicológica, produto do positivismo científico do causalismo
naturalista, perdeu força gradualmente, principalmente por não conseguir explicar certas
situações reprováveis socialmente que eram despidas de relação subjetiva, sendo que outras
situações não reprováveis apresentavam o liame psicológico.
2.2

Teorias Normativas

2.2.1

Psicológico-normativa: Reinhard Frank, juízo de reprovabilidade

Neste diapasão, as teorias normativas ganharam força substituindo a antiga definição de
culpabilidade. Primeiro, destacou-se a teoria psicológico-normativa, que teve como idealizador
Reinhard Frank, salientando que a culpabilidade não se esgotava no nexo psicológico entre o
agente e a ação fim, acrescentando juízo de reprovabilidade sobre o resultado, devendo ser
levado em consideração a situação em que o agente praticou o ato. Além disso, defendia que a
reprovabilidade da conduta, analisada pelo juízo de valoração, dependia das circunstâncias da
prática do delito, sendo certo que a possibilidade de agir de maneira diversa imprimia maior
reprovabilidade à conduta praticada. Aqui, delinearam-se como elementos da culpabilidade a
imputabilidade, o dolo ou culpa e a exigibilidade de conduta diversa.
Note-se que dolo e culpa estão localizados como caracterizadores da última etapa de
identificação do delito, sendo usados como reprovação do ato, diferente do que entende-se
atualmente, estando presentes como elementos da própria ação. Além do mais, a culpabilidade
sai exclusivamente do liame subjetivo do réu e passa a depender do subjetivismo do julgador,
sendo necessária análise do fato através dos olhos e concepções de quem julga.
2.2.2

Normativa pura: finalismo de Welzel, objetivo do agente
Em seguida, a teoria normativa pura ou finalista, positivista e neokantiana, tendo Welzel

como grande expoente, passou a apreciar a culpabilidade de forma exclusivamente valorativa,
observando a finalidade da ação humana. Nessa concepção, é importante apreciar o objetivo
que o agente teve ao praticar o ato. Desta forma, mesmo as ações típicas e ilícitas podem deixar
de ser crimes se não preencherem ao requisito de “finalidade de alcançar o resultado
pretendido”. Além disso, dolo e culpa passaram a integrar a ação, dando respostas até então não
alcançadas pelas demais teorias.
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A culpabilidade passou a ter os seguintes elementos: imputabilidade, potencial
consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Com esse entendimento, explica- se
fenômenos como a culpa inconsciente e o estado de necessidade.

2.3

Funcionalismo: Claus Roxin e a função dos elementos do crime
O funcionalismo atualmente é visto como divisor de águas da dogmática criminal. Tido

como corrente penalista que inovou no sentido de conferir visão ampla e funcional sobre os
aspectos fundantes do delito.
Dentro dessa corrente, a culpabilidade passou por reestruturação que, na concepção
funcionalista, é de fundamental importância para o entendimento do sistema penal como um
todo integrado aos ramos sociais.
Entre as manifestações funcionalistas, destacou-se as vertentes encabeçadas por
Günther Jakobs e por Claus Roxin. Para o primeiro penalista, o transgressor da norma penal é
inimigo da sociedade, uma vez que tinha a obrigação de agir conforme a lei e, não agindo,
quebrou a expectativa social acerca do pacto de convivência. Jakobs se mostrou extremista ao
defender que “o direito penal do inimigo” tem papel importante de restabelecer a harmonia
social de expectativa quebrada. Foi extremamente criticado por colocar a paz social acima das
garantias individuais do agente, deixando de lado os princípios consolidados posteriormente
através da Constituição Federal.
Roxin (2002), por outro lado, deu origem ao garantismo penal, chamado de
funcionalismo teleológico-sistemático, que tem por objetivo proteger os bens jurídicos
relevantes, que inclui a paz social, sem, contudo, olvidar dos direitos de cada agente
transgressor. Sob essa ótica, o criminalista alemão desenvolveu um estudo acerca da função da
culpabilidade e seus componentes, a fim de estabelecer relação direta com a política criminal
de prevenção, objetivando, dessa forma, também manter intacta a expectativa social.
Inicialmente, se faz imprescindível breve explicação sobre as funções da pena,
abarcando a prevenção, retribuição e ressocialização do agente. A pena se propõe a evitar a
reiteração da prática delituosa, socialmente e individualmente, além de possuir aspecto
retributivo ao indivíduo causador da desordem social e, por fim, de ressocializar o transgressor.
A ressocialização é vista manifestamente na fase de execução penal e a retribuição pode
ser identificada na dosimetria da pena do réu, nos termos do artigo 59 do Código Penal
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(BRASIL, 1940). Entretanto, o aspecto preventivo da pena restou, de certa forma, prejudicado
em nosso sistema, uma vez que a lei se furta de apreciar a necessidade de aplicação da sanção
penal, deixando, portanto, de avaliar o contexto em que o agente processado está inserido e qual
é a sua construção social.
Com o fito de reorganizar a última fase caracterizadora do crime, Claus Roxin (2002)
propôs que este último aspecto seja observado como responsabilidade, no qual se inclui a
culpabilidade e acrescenta a necessidade. Nos termos de Paulo Busato:
Portanto, a culpabilidade, para Roxin, estará funcionalizada em razão dos fins da pena.
Somente a partir da existência de um fundamento punitivo no caso concreto, será possível
afirmar a existência de responsabilidade.
Roxin, então, inova em seu conceito de categoria que representa a reprovação ao autor,
propondo que a categoria culpabilidade seja substituída pela categoria denominada
responsabilidade, que deve incluir a culpabilidade, com os elementos que lhe são conhecidos,
e somar-se à necessidade de pena. O resultado desta fórmula é que onde não há necessidade de
pena, ou seja, onde a aplicação da pena não resta justificada, mesmo estando presentes a correta
compreensão do fato praticado por parte do autor, não se justifica o reconhecimento da
existência do crime (BUSATO, 2011, p. 61).
A explicação dada pelo jurista alemão é que a culpabilidade deve ser vista não somente
como elemento permissor, mas também limitador da pena, sendo que possui funcionalidade
garantista na aplicação da sanção, impedindo que o Estado exceda limites previstos nos direitos
constitucionais.
Nesta interpretação, caso seja retirado o componente “necessidade” de aplicação da
pena, retira-se a própria existência do delito. A ideia é estabelecer íntima ligação entre a ciência
criminal dogmática e os estudos de política criminal.
Portanto, o fim de prevenção da pena, à luz do funcionalismo teleológico- sistemático,
deve ser observado de maneira a atender a critérios sociais em que o agente e sua ação estão
inseridos. Existe a necessidade de retirar das mãos do magistrado todo o poder subjetivo,
revestido de impressões pessoais, ao julgar se era exigível do réu que agisse de maneira diversa.
Sendo assim, impõe-se urgente ampliar o último degrau da teoria tripartite, objetivando atender
à função político-criminal da pena, até mesmo porque a reprovação social sobre o fato exige
medidas para que tais condutas sejam evitadas
495

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
2.4

Culpabilidade no Código Penal Brasileiro de 1940
Para entender a postura do Decreto Lei nº 2.848 de 1940 - o Código Penal, é necessário

analisar o contexto histórico que o Brasil vivia à época. Em 1938, deveria ter ocorrido eleições
presidenciais, o que foi impedido pelo golpe de Estado aplicado por Getúlio Vargas.
No mesmo ano, foi criada a Lei de Segurança Nacional, era um período em que se
prometia segurança pública à nação, segurança essa que, muitas vezes, se revestia de
arbitrariedade, sendo a liberdade o preço altíssimo para o combate à criminalidade.
Pois bem, dois anos depois, em 1940, o Brasil era governado por um presidente não
eleito que assumiu políticas públicas de segurança nacional, criando inclusive alianças durante
a Segunda Guerra Mundial. Neste contexto, em 07 de dezembro de 1940, o Código Penal foi
assinado por Getúlio Vargas.
O Decreto Lei apresentou uma exposição de motivos, analisando vários pontos
legislativos, buscando, dessa forma, justificar o Código de modo a legitimá-lo. Chama a atenção
o seguinte trecho da exposição de motivos da prefalada lei:
Apesar desses inegáveis aperfeiçoamentos, a legislação penal continua inadequada às
exigências da sociedade brasileira. A pressão dos índices de criminalidade e suas novas
espécies, a constância da medida repressiva como resposta básica ao delito, a rejeição social
dos apenados e seus reflexos no incremento da reincidência, a sofisticação tecnológica, que
altera a fisionomia da criminalidade contemporânea, são fatores que exigem o aprimoramento
dos instrumentos jurídicos de contenção do crime, ainda os mesmos concebidos pelos juristas
na primeira metade do século(...) (BRASIL, 1940).
Trata-se de texto redigido em 1983, pelo então Ministro de Estado da Justiça, Ibrahim
Abi-Ackel. É notório o objetivo de demonstrar à população uma resposta à crescente
criminalidade. O foco se desloca, portanto, da análise puramente científica da ação delituosa e
passa a ser revestida de objetivo social de “resposta” aos cidadãos.
Neste contexto, a definição de culpabilidade se transmuda a fim de responder anseios
sociais e é entendida das mais diversas formas dentro do nosso ordenamento, objetivando
justificar a aplicação da sanção penal aos réus, sendo que o índice de prisões se apresenta como
combate à violência.
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É interessante saber que se estabeleceram duas correntes distintas sobre a definição de
crime, quais sejam, a bipartite e a tripartite. Ambas ainda se sustentam, todavia, certo é que a
teoria tripartite ganhou grande peso na doutrina pátria, sendo mais defendida pelos autores
brasileiros.
Os simpatizantes da teoria bipartite, tendo Damásio de Jesus (1980) como grande
expoente, entendem que a culpabilidade não integra o conceito do crime, não sendo esta
condicionante para a existência do delito. Roberto Carvalho Veloso, citando Damásio de Jesus,
que se posiciona em conformidade com o conceito bipartite de crime, explica que: “a
culpabilidade não integra o conceito de crime, sendo mero pressuposto da pena” (DAMASIO
apud VELOSO, 2000, P. 01) e acrescenta ainda que: “o Código Penal ao disciplinar as causas
de exclusão da ilicitude, determina que “não há crime” (art. 23), ao passo que, ao tratar as causas
de exclusão da culpabilidade, considera que o agente é isento de pena (arts. 26, caput, e 28,
§1º)” (DAMASIO apud VELOSO, 2000, P. 01). Assim entende Damásio de Jesus:
(...) os penalistas filiados a essa corrente afirmam que a razão dessa diferença é clara:
o crime existe por si mesmo com requisitos “fato típico” e “ilicitude”. Mas o crime só
será ligado ao agente se este for culpável. É por isso que a legislação penal substantiva
recorre às expressões “não há crime” ou é “isento de pena”, quando trata das causas
de exclusão de antijuridicidade e excludentes de imputabilidade, respectivamente,
uma vez, que as primeiras excluem o crime e nas últimas o delito existe, havendo
apenas a exclusão da punibilidade (...) (FONTES, 2012, p.27).

Por outro lado, ainda há o entendimento de que a culpabilidade integra a caracterização
do delito, sendo condicionante para o reconhecimento do crime e permissor para a aplicação da
pena, compreendida como princípio limitador ao direito de punir do Estado, como pressuposto
apreciado pelo julgador no momento da fixação ou não da pena. O magistrado se aterá à análise
dos três elementos essenciais da culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da
ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A ausência de algum desses elementos implica em
exclusão da culpabilidade e do próprio crime, retirando a possibilidade de punição ao fato típico
e ilícito.
Apesar de divergentes posicionamentos, a doutrina majoritária se filia à teoria tripartite,
até mesmo porque, entende-se que não seria concebível que uma ação identificada como crime
- definido como fato típico e ilícito - não pudesse ser passível de punição penal.
Entenda-se a culpabilidade como elemento do conceito analítico do crime - sendo que,
caso inexista, não há crime – e também como limitador da imposição da pena na seara
retributiva. É compreensível que, no Estado de Direito, prezando pelas garantias
497

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
constitucionais, a culpabilidade como princípio é uma exigência em respeito à dignidade
humana do agente, uma vez que a imposição de pena a indivíduo sem culpabilidade ou a
aplicação de pena desmedida implica em utilização do ser humano como instrumento para
persecução dos fins da comunidade.
Ademais, apesar da intenção de dar resposta à sociedade, o conceito de culpabilidade se
revelou, ao longo dos anos, dissociado da política criminal, isto porque os objetivos da pena de
retribuição, prevenção e ressocialização não foram abarcados pela atribuição da culpabilidade.
Desta maneira, a culpabilidade se manteve na última fase de apreciação do delito, sem,
contudo, englobar os objetivos de prevenção e ressocialização, restringindo-se à retribuição, a
partir da reprovação social do ato antijurídico.
Sendo assim, é necessário abandonar o ideal de alcance da paz social a qualquer custo.
Apesar de todo o contexto histórico de inserção do Código Penal, não se pode olvidar da
evolução principiológica do ordenamento e, principalmente, da promulgação da Constituição
Federal em 1988. Neste cenário, necessária se faz a análise constitucional do Código Penal que,
apesar de não ter evoluído em demasia nos últimos anos, sua interpretação deve acompanhar as
mudanças na conjuntura jurídica.
Sob esta ótica, é importante compreender a culpabilidade como elemento de
caracterização do delito e como pressuposto da aplicação da pena, sendo uma forma de garantia
constitucional à dignidade do réu, impondo limites à atuação estatal sobre o agente. Além disso,
os componentes da culpabilidade (imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude e
exigibilidade de conduta diversa) devem ser apreciados em detida análise, a fim de legitimar a
aplicação da pena sem ultrapassar os limites legais de garantias individuais, prezando pela
integridade do agente que praticou fato típico, ilícito e culpável, deixando um pouco de lado a
ótica punitivista de resposta aos anseios sociais antes aplaudida e, por fim, e de extrema
relevância, atender a objetivos de políticas sociais criminais.
3

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA
É sabido que a culpabilidade possui três elementos: imputabilidade, potencial

consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Apesar da importância dos outros
dois quesitos, o presente estudo objetiva apreciar este último elemento, com o intuito de
compreender a reflexão político-social acerca da aplicação da lei penal.
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A exigibilidade de conduta diversa funda-se principalmente na expectativa social criada
em torno das ações humanas. O homem, como ser social, necessita de regras de convívio a fim
de pacificar e regulamentar a vida em sociedade. Sob esta ótica, o sistema penal estabelece
regras que devem ser respeitadas para que haja harmonia na vida coletiva.
A idealização das regras pressupõe estrito cumprimento do que “não deve ser feito”,
todavia, em determinadas situações essas normas mandamentais são descumpridas em virtude
de motivos de força maior, que fogem até mesmo da esfera de controle do agente.
Essa situação de desrespeito à norma penal deu origem a duas correntes a respeito da
autodeterminação do indivíduo, gerando uma “crise” no conceito de culpabilidade que,
posteriormente, foi desmistificada pela doutrina.
Neste contexto, diversos autores desenvolveram teses contrapondo o determinismo ao
livre arbítrio a fim de dar ou não sentido a este componente da culpabilidade. Entretanto, essa
crise do conceito foi falsamente construída, sendo certo que ambas as teses revelam-se
extremistas ao apreciar o conceito, conforme bem apontado por Paulo Busato:
O beco sem saída a que conduz o impasse do determinismo em face do livre arbítrio
deve conduzir o jurista, sem dúvida, a uma redução de pretensões. A aporia colocada guarda
evidente relação com os dilemas filosóficos a respeito da afirmação de verdades absolutas. Esta
classe de afirmações, porém, não pertence ao direito. O direito não se pode arvorar em afirmar
verdades, mas sim em produzir resultados sociológicos pretendidamente justos.
Esta redução faz colocar a questão jurídica do princípio de culpabilidade em seus
devidos termos, ou seja, na consideração de que a criação de normas é algo que pertence à
própria forma de vida do homem, e esta forma de vida está ancorada no pressuposto de que
podemos atuar do modo como fazemos. (BUSATO, 2011, p. 77).
Torna-se notório, portanto, que não é aplicável o determinismo, já que a sua aceitação
implicaria na própria ausência de razão de ser do Direito Penal, uma vez que as ações já estão
pré-determinadas; nem tampouco o livre arbítrio, pois não se deve ser cego ao ponto de ignorar
o contexto social, familiar, afetivo, etc. em que o agente se encontra inserido.
O ordenamento jurídico admite, portanto, uma ideia de livre arbítrio mitigado, haja vista
as causas legais de exclusão de culpabilidade, fornecendo ao indivíduo a compreensão do
contexto em que esteve inserido no momento da prática do crime.
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Em situações como essa, o ordenamento jurídico admite que não era exigível do
indivíduo que agisse de maneira diversa, por isso a benesse da exclusão da culpabilidade. Nestes
casos, será feita uma detida análise do contexto em que o delito foi cometido, sendo possível a
exclusão do crime, caso haja algum motivo, relevante o suficiente, que faça o juiz entender que
era inexigível que o réu agisse de modo diferente.
Atualmente, existem duas causas legais de exclusão de culpabilidade, quais sejam,
coação moral irresistível e obediência hierárquica. Ademais, é ampla a aceitação das causas
supralegais de exclusão da exigibilidade de conduta diversa, conforme posicionamento do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), como se depreende do seguinte julgado proferido em 2005:
RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. TRIBUNAL A QUO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA.
EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO. CAUSA SUPRALEGAL DE EXCLUSÃO DA
CULPABILIDADE.
RECONHECIMENTO.
MOMENTO
OPORTUNO.
SENTENÇA. CRIME SOCIETÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS.
PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Na fase de recebimento da
denúncia, em que há um mero juízo de prelibação, tem-se como totalmente
impertinente a exigência de que se demonstre a "real possibilidade de cumprimento
da obrigação", e não o seu mero inadimplemento, haja vista que dificuldades
financeiras da empresa, se e quando caracterizadas, impõem o reconhecimento da
causa supralegal de exclusão da culpabilidade consubstanciada na inexigibilidade de
conduta diversa, a qual deve ser comprovada pelo acusado ao longo da instrução
criminal e reconhecida no momento próprio, qual seja, a sentença. 2. Nos
crimes
societários admite-se o recebimento da denúncia sem que haja uma descrição
pormenorizada da conduta de cada agente, notadamente nas hipóteses em que, pelo
pequeno porte da empresa, todos os diretores, via de regra, participam com mais
presença do dia-a-dia da atividade empresarial. Precedentes. 3. Recurso conhecido e
provido. (BRASIL, 2005. grifos nossos).

Ressalte-se que o posicionamento do STJ revela consonância com o sistema
constitucionalizado, sendo certo que o posicionamento puramente positivista entra em
desacordo com as garantias e preceitos fundamentais, principalmente se for considerado o quão
arcaico é o Código Penal Brasileiro.
Neste diapasão, a exigibilidade de conduta diversa é, como o nome deixa claro, a
possibilidade que o agente tinha de agir de modo diferente. É importante entender que o tema
é de grande análise em nossos tribunais, uma vez que é pressuposto de aplicação da pena.
Entretanto, é também banalizado de certa forma, sendo elemento de conceito vago, não tendo
análise aprofundada em cada caso concreto julgado.
Isto ocorre porque a análise dos elementos da culpabilidade é indispensável em uma
condenação criminal e, sendo requisito essencial para condenação, as sentenças proferidas em
tribunais brasileiros apreciam a exigibilidade de conduta diversa de modo a justificar a
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aplicação da pena, mesmo que de maneira inócua. Todavia, o que se observa é grande
maleabilidade do instituto, gerando incertezas jurídicas. O que se tem notado é que este
elemento é analisado conforme íntima convicção do julgador, podendo lançar mão de
entendimentos próprios para concluir a sentença.
Sendo assim, a apreciação da questão gira em torno do subjetivismo do julgador,
cabendo ao mesmo entender se houve ou não inexigibilidade de conduta diversa em cada caso.
Não há no Código Penal elementos objetivos que permitam analisar os casos concretos à luz de
uma certeza dogmática ou processual e, apesar de prever causas legais de exclusão de
exigibilidade de conduta diversa, não fornece elementos que façam concluir ou não por uma
coação moral irresistível ou obediência hierárquica.
Em rápida pesquisa jurisprudencial, já pode se notar a dificuldade de encontrar uma
absolvição do réu por inexigibilidade de conduta diversa, sendo um pouco mais recorrente no
Tribunal do Júri. Percebe-se que o réu argui com grande frequência a tese de defesa para excluir
a culpabilidade, muitas vezes devido à coação moral irresistível, mas a exigência dos julgados
tem sido no sentido de produção de prova cabal acerca do alegado.
3.1

Subjetivismo aplicado a partir do entendimento de casos concretos
A exigibilidade de conduta diversa, sendo elemento correspondente aos anseios sociais,

deve considerar a ação humana passível de reprovação, quando praticada dentro da
normalidade. Equivale a dizer que uma situação anormal impõe ao indivíduo reações
inesperadas. Dentro dessa lógica, o magistrado possui grande maleabilidade para empregar seu
subjetivismo ao apreciar as provas carreadas ao processo, cabendo-lhe chegar à sentença
conclusiva a partir de sua ótica.
A princípio, parece bem delineado o entendimento sobre a conduta do agente, se era
exigível agir em conformidade com a norma ou não. Nesta ótica, o julgador precisa
compreender o contexto do crime, a conduta e a personalidade do agente. Depois, aprecia-se as
causas legais de inexigibilidade de conduta diversa: obediência hierárquica e coação moral
irresistível. Por fim, é observado se o caso impõe alguma anormalidade que leve ao
entendimento da existência de causa supralegal de exclusão de culpabilidade.
Ora, é óbvio que a análise desses elementos é um emaranhado complexo e profundo.
Não parece razoável exigir que o magistrado compreenda a situação em que o delito foi
cometido. Primeiro porque o contexto não pode ser reproduzido com todos os seus detalhes,
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sentimentos e ações. Segundo que, mesmo que cumprisse ao primeiro requisito, não é possível
que o julgador adentre na psique do réu e compreenda a visão de mundo deste.
Neste cenário, torna-se evidente que o julgador deve seguir convicções íntimas para
apreciar a conduta do réu, admitindo a situação lógica que lhe parece mais plausível, o que cria
um mecanismo muito poderoso e, ao mesmo tempo perigoso, sendo certo que se abre espaço
para arbitrariedades que, caso a caso, podem ser usadas como ferramentas controladoras de
camadas sociais estigmatizadas.
A partir dessas premissas, passa-se à análise de um caso concreto em que a exigibilidade
de conduta diversa foi apreciada a fim de condenar o réu: Rafael Braga, pobre, negro e
reincidente. Em cumprimento de pena em regime aberto, o jovem foi abordado ostensivamente
quando entrava em uma padaria na comunidade em que morava, sob acusações de portar drogas
ilícitas com fins de venda.
Segundo relatos do acusado e de moradores do local, o mesmo foi pressionado a indicar
chefes e controladores do tráfico da região que, segundo os policiais militares, era liderado pela
facção Comando Vermelho. Se negando a fornecer informações, o jovem foi conduzido à
delegacia sob acusação de porte de substâncias ilícitas e, posteriormente, foi condenado por
tráfico de drogas e associação para tal fim.
Para além da estigmatização de camada social, a questão central na presente análise é a
forma como os fatos apresentados nos autos foram percebidos. O julgador apreciou unicamente
os depoimentos dos policiais militares e justificou sua postura em “súmula da jurisprudência
predominante”, conforme se extrai do seguinte trecho:
Súmula nº 70 PROCESSO PENAL PROVA ORAL TESTEMUNHO
EXCLUSIVAMENTE POLICIAL VALIDADE. "O fato de restringir-se a prova oral
a depoimentos de autoridades policiais e seus agentes não desautoriza a condenação".
Referência: Súmula da Jurisprudência Predominante no 2002.203.00001 - Julgamento
em 04/08/2003 - 752 ROGERIO JUNIOR Votação unânime - Relator:
Desembargador J. C. Murta Ribeiro - Registro de Acórdão em 05/03/2004.

É certo que algumas contradições são perfeitamente previsíveis em depoimentos de
policiais militares que participam de várias ocorrências policiais, porém, na essência os
depoimentos prestados pelos policiais militares neste Juízo são convergentes. (RIO DE
JANEIRO, 2017).
A apreciação da exigibilidade de conduta diversa, como é feita na maioria dos julgados,
foi constatada através da ótica do magistrado, sem o trabalho de inserção no psique do agente,
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sem considerar suas características pessoais. Além disso, a fundamentação da condenação gira
em torno das provas carreadas pela acusação, tratando a prova testemunhal da defesa desprovida
de credibilidade, como pode ser notado a partir do seguinte trecho:
É certo que algumas contradições são perfeitamente previsíveis em depoimentos de
policiais militares que participam de várias ocorrências policiais, porém, na essência
os depoimentos prestados pelos policiais militares neste Juízo são convergentes. Por
outro lado, a testemunha Evelyn Barbara Pinto Silva, vizinha do réu, ouvida neste
Juízo, consoante termos de fl. 194, disse que era amiga e frequentava a casa da
genitora do acusado por muitos anos. Segundo a aludida testemunha Evelyn Barbara,
foi possível observar da varanda de sua casa o réu RAFAEL BRAGA sozinho, sem
qualquer objeto em suas mãos, sendo abordado e agredido pelos policiais militares.
Ato contínuo, narrou a aludida testemunha Evelyn que o acusado foi arrastado por um
policial até a parte baixa da rua, o que comprometeu a sua visão. Ao meu sentir, as
declarações da testemunha Evelyn Barbara, arrolada pela Defesa do réu, visavam tão
somente eximir as responsabilidades criminais do acusado RAFAEL BRAGA em
razão de seus laços com a família do mesmo e por conhecê-lo "por muitos anos" como
vizinho. Embora a testemunha Evelyn Barbara (fl. 194) tenha afirmado em seu
depoimento que o réu RAFAEL BRAGA foi vítima de agressão por parte dos policiais
militares que o abordaram, fato este também sustentado pelo acusado quando
interrogado neste Juízo (fl. 250), o exame de integridade física a que se submeteu o
réu RAFAEL BRAGA VIEIRA não constatou "vestígios de lesões filiáveis ao evento
alegado", consoante laudo de fl. 136. Dessa forma, por ser isolada do acervo
probatório, não há como acolher a versão apresentada pelo réu RAFAEL BRAGA
VIEIRA em ato de autodefesa. (RIO DE JANEIRO, 2017 grifos nossos).

O trecho destacado permite concluir que o magistrado possui o aval da subjetividade
empregada ao caso concreto para selecionar a forma de análise das provas colacionadas aos
autos. É permitido desqualificar totalmente as testemunhas de defesa com o único intuito de
condenar o agente. Tendo o elemento de culpabilidade como limite da ação do Estado sobre a
vida do sujeito, a pergunta que se faz é: “houve limitação para a atuação do Estado no caso
concreto?”. A conclusão pela culpabilidade do jovem nos revela a reiteração do discurso
falsamente legitimado:
Culpável, por fim, é o acusado, eis que imputável e estava ciente do seu ilícito agir,
devendo e podendo dele ser exigida conduta de acordo com a norma proibitiva
implicitamente contida nos tipos por ele praticado, inexistindo qualquer causa de
exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade aplicável ao caso presente. (RIO DE
JANEIRO, 2017)

A sentença considera a possibilidade de agir de modo distinto, totalmente através de
elementos subjetivos. Fato é que inexiste uma maneira de o magistrado entrar no psicológico
do réu e, mesmo que possível fosse, a situação do delito com todos os seus componentes não
poderia ser reproduzida. Desta maneira, entender a culpabilidade como autorizador e, ao mesmo
tempo, limitador da pena, é medida que se impõe para a compreensão global dos casos
apreciados nos tribunais pátrios, buscando elementos que mitiguem essa análise puramente
subjetiva, apesar da dificuldade de anular essa prática.
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Além disso, é muito importante a análise da segunda condenação atribuída ao réu Rafael
Braga - associação para o tráfico - e, a partir da mesma, os elementos subjetivos serão colocados
em xeque.
Também processado por associação para o tráfico, a sentença conclui que numa região
dominada pela facção Comando Vermelho, não seria crível que um morador aja de maneira
independente da organização criminosa e, nas suas palavras, diz que:
No caso presente a posse do material entorpecente (maconha e cocaína) embalado em
saco plástico (vide laudo de exame de entorpecente de fls. 99/100), fracionado, inclusive,
contendo inscrições "CV", que sabidamente destinava-se à venda, evidencia a estabilidade do
vínculo associativo com a facção criminosa "COMANDO VERMELHO" que controla a venda
de drogas no local dos fatos.
Ademais, com o réu houve a apreensão de um rojão (fl. 17), sendo certo que no momento
da prisão em flagrante do réu RAFAEL BRAGA, conforme relato dos próprios policiais neste
Juízo, havia inúmeros elementos que se evadiram.
Dessa forma, restou inequívoca a estabilidade do vínculo associativo para a prática do
nefasto comércio de drogas, sendo certo que a facção criminosa "Comando Vermelho" é quem
domina a prática do tráfico na localidade conhecida como "sem terra", em que o réu foi preso,
situada no interior da Vila Cruzeiro.
Por outro lado, a regra de experiência comum permite concluir que a ninguém é
oportunizado traficar em comunidade sem integrar a facção criminosa que ali pratica o nefasto
comércio de drogas, sob pena de pagar com a própria vida.
Portanto, não poderia o réu atuar como traficante no interior da Comunidade Vila
Cruzeiro, sem que estivesse vinculado à facção criminosa "Comando Vermelho" daquela
localidade. (RIO DE JANEIRO, 2017 grifos nossos).
O magistrado revela, portanto, grande carga de subjetivismo, fazendo suposições quanto
às situações julgadas. Observa-se uma sequência lógica criada pelo julgador, mas partindo de
premissas, no mínimo, falhas.
Neste contexto, Rafael Braga foi condenado por tráfico e associação para o tráfico a
partir de provas unilateralmente apreciadas, sem que tenha havido análise detida acerca da
necessidade da pena. Não se pretende aqui fazer juízo de valor sobre a condenação do jovem,
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tampouco defender sua inocência, a ideia é analisar a culpabilidade para além da forma com
que foi estabelecida em nosso ordenamento.
Interessante é que, diante da situação, há várias conclusões que poderiam ser tiradas.
Apesar de não ser a intenção analisar a culpa do réu, sendo tido apenas como um exemplo, ao
analisar as provas consideradas pelo magistrado, várias interpretações são cabíveis, dependendo
única e exclusivamente do subjetivismo do julgador.
Observe: através da leitura da sentença condenatória, pode-se perceber que o material
ilícito apreendido com o jovem tinha as inscrições “CV” e o local onde a prisão em flagrante
foi efetuada era região aparentemente dominada pela facção criminosa Comando Vermelho.
A partir destes dados, a conclusão do magistrado Ricardo Coronha Pinheiro foi que
cabia ao réu agir em conformidade com a norma. Além disso, extrapolando os limites do bom
senso, condenou uma pessoa presa sozinha por associação para o tráfico. A sequência lógica
foi a seguinte: o agente foi preso em local dominado pelo Comando Vermelho; lá o sujeito
traficava; a facção criminosa cobra com a vida quem concorre na “sua área”; logo, o réu é
traficante e, naquele local, só poderia fazer parte do grupo criminoso.
As premissas são elencadas de modo a concluir pela condenação. Desta forma, a
exigibilidade de conduta diversa é apreciada à luz da arbitrariedade do julgador que, neste caso,
optou pela sua existência.
Agora, tentemos fazer um trabalho reflexivo, invertendo as conclusões lógicas das
premissas extraídas dos autos: o rapaz é pobre e morador de um local dominado por traficantes
organizados e perigosos, que cobram com a vida de quem não colabora pra a prática delituosa
na comunidade; sua história de vida revela que jamais teve condições de sair daquele local;
logo, a prática da mercancia de substâncias entorpecentes ilícitas foi produto de uma coação
moral irresistível, sendo causa legal de exclusão de culpabilidade, uma vez que era inexigível
que agisse de modo diverso. Ora, um morador de comunidade dominada por uma facção
criminosa está inserido num contexto descolado da normalidade, sendo visível que suas
condições de vida se destoam do “asfalto”, além disso, a premissa de que poderia pagar com a
própria vida também se encaixa perfeitamente em uma definição de coação moral irresistível,
de tal sorte que, ao invés de condenar por associação para o tráfico, o juiz entendesse pela
inexigibilidade de conduta diversa. Um magistrado que teve formação com bases sociológicas,
por exemplo, poderia concluir de maneira diversa no caso concreto.
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A intenção não é analisar a inocência ou a culpa de Rafael Braga. O foco é demonstrar
que um mesmo conjunto probatório pode produzir diferentes resultados, alterando única e
exclusivamente a mentalidade do julgador.
Passa-se ainda à análise de outra sentença, proferida em julgamento de primeira
instância em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, onde a magistrada apreciou a tese defensiva de
coação moral irresistível. A ré, neste caso, é Jaqueline de Castro, acusada de tráfico de drogas,
tendo afirmado em seu depoimento pessoal que sua integridade física era ameaçada para que
ela praticasse o ilícito, sendo certo que só cedeu às chantagens por medo de perder a própria
vida. Ao apreciar a tese defensiva de coação moral irresistível, a magistrada se pronunciou da
seguinte forma:
Finalmente, no que tange à alegação da defesa de exclusão da culpabilidade por
coação moral irresistível, nos termos do art. 22 do CP, em que pese a relevante tese
formulada pelas defesas, entendo que razão não lhe assiste, senão vejamos.
Inicialmente, destaca-se que a própria ré Jacqueline aduziu que “Rafael fazia ameaças
a depoente”, não havendo como no presente caso afirmar categoricamente que Rafael
estava ameaçando efetivamente a ré. O que há é apenas uma afirmação genérica de
que “consistia em ameaças de morte da depoente e sua família”, não havendo como
perceber sequer o grau de ameaça e o temor que Rafael supostamente exercia em
Jacqueline mesmo porque ela nem registrou boletim de ocorrência da ameaça que teria
sofrido, ou mesmo procurou familiares para relatar os fatos. (RIBEIRÃO DAS
NEVES, 2016).

É sabido que, levantada a tese defensiva, inverte-se o ônus da prova sobre aquele fato e
passa a ser da defesa a responsabilidade de demonstrar sua alegação, neste caso, de coação
moral irresistível. Claro que não é razoável que a simples afirmação do réu em juízo de que era
ameaçado seja suficiente para excluir a culpabilidade. Entretanto, no primeiro caso analisado,
as simples inferências lógicas não demonstradas foram suficientes para a condenação. Por outro
lado, por que esses mesmos elementos não são suficientes para uma absolvição? Qual é o
parâmetro para entendermos que essa opção não tenha sido eivada por tendências protecionistas
ou acusatórias?
São perguntas que não têm respostas, e a conclusão sobre os casos – se realmente existiu
coação moral irresistível, por exemplo – fica a critério do público leigo que assiste, imprimindo
opiniões de senso comum. Enquanto a exigibilidade de conduta diversa e a culpabilidade forem
analisadas descoladas de um contexto político-criminal, não teremos conclusões demonstráveis
e lógicas quanto a este aspecto, ao analisar uma sentença criminal.
Sob esta ótica, é perceptível que o conceito de exigibilidade de conduta diversa é vazio,
dando margem para perigosa arbitrariedade, fazendo com que o julgador tenha maleabilidade
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para decidir de acordo com suas convicções que, inevitavelmente, estarão influenciadas por
pensamentos íntimos.
Inegável é que tal subjetivismo produz situações que fogem da proteção constitucional
e principiológica do Estado de Direito. Caso haja, no julgador, a intenção de reproduzir
estigmas sociais, mesmo que inconscientemente, não há elementos limitadores para o emprego
deste poder.
Apesar de reconhecermos que é praticamente inevitável o subjetivismo conferido a esta
fase de caracterização do delito, há meios de mitigar o poder do judiciário quando aprecia a
conduta do réu. Neste cenário, é importante considerar que a sistemática funcionalista
teleológica é de fundamental importância, analisando o Direito Penal diretamente atrelado às
políticas criminais, sem perder de vista a função da pena e da reprovação social diante do delito.
Nas palavras de Claus Roxin:
De todo o exposto, fica claro que o caminho correto só pode ser deixar as decisões
valorativas político-criminais introduzirem-se no sistema do direito penal, de tal
forma que a fundamentação legal, a clareza e a previsibilidade, as interações
harmônicas e as consequências detalhadas deste sistema não fiquem a dever nada à
versão formal-positivista de proveniência lisztiana. Submissão ao direito e adequação
a fins político-criminais não podem contradizer-se, mas devem ser unidas numa
síntese, da mesma forma que Estado de Direito e Estado Social não são opostos
inconciliáveis, mas uma unidade dialética (...) (ROXIN, 2002, p. 20).

A partir dessa ótica funcionalista, torna-se claro que as sentenças criminais devem
voltar-se para uma visão sociológica e político-criminal. Não há dúvidas de que a formação do
magistrado deve se ampliar para além do campo restritamente jurídico-penal. Cada sentença,
seja condenatória ou não, deve se atentar para o contexto em que a situação está inserida.
Ademais, deve ser analisado o Direito Penal do fato, deixando para trás definitivamente
o Direito Penal do autor, sempre prezando pela conformidade com os preceitos fundamentais
constitucionais.
Esta proposta de ampliação da visão do julgador diante dos casos é uma forma eficiente
de mitigar a arbitrariedade permitida na análise da exigibilidade de conduta diversa. Desta
maneira, ampliar o conceito de culpabilidade para o de responsabilidade, incluindo a apreciação
da necessidade da pena, é um meio de conferir outra análise para elementos como a coação
moral irresistível.
Sendo assim, a apreciação da fase da culpabilidade deve abranger outros aspectos
através da dogmática penal. Ao enxergar a aplicação da pena como ferramenta para a política
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criminal, conforme a ótica funcionalista teleológico-sistêmica de Claus Roxin, o subjetivismo
da exigibilidade de conduta diversa acaba, em certo grau, sendo mitigado. Isto porque a
concentração de análise da culpabilidade se estende através de outros componentes, buscando
a utilização do delito e aplicação da pena como garantidores de alcance de todas as finalidades
da sanção criminal.
Neste sentido, não se busca a eliminação da exigibilidade de conduta diversa na análise
do delito, mas sua reconstrução no campo jurídico a fim de ser elemento garantidor dos direitos
individuais do réu, até mesmo porque uma das principais premissas da área criminológica é “in
dubio pro reo”. É claro que o agente processado deve ter sua conduta apreciada a partir dos
elementos trazidos aos autos, mas a forma como tais elementos são analisados imprimem a
ideia de perseguição social deslegitimada no Estado de Direito. Como no exemplo de Rafael
Braga, onde premissas não comprovadas nos autos são condicionantes para a condenação por
outro crime e, por outro lado, no exemplo de Jaqueline, a tese defensiva é desqualificada por
ausência de prova. Parece, no mínimo, desproporcional a atuação jurídica dando o aval a
condenações sem provas e afastando teses defensivas justamente por ausência de demonstração.
Desta forma, sem pretender apresentar critérios objetivos à exigibilidade de conduta
diversa, deve-se acolhê-lo num contexto fático-probatório convincente e bem elaborado,
deixando de se restringir às provas unilaterais.
Acrescente-se a isso o fato de que as políticas criminais devem estar associadas à
dogmática penal, dando estrutura de funcionalidade e objetivo à imposição da pena, bem como
à própria construção da definição de delito.
Assim, é importante repensar a subjetividade que o magistrado imprime em suas
decisões, deixando margens para questionamentos e levantando dúvidas acerca da própria
legitimação de tal conceito amplo e vago em Estado de Direito, onde o indivíduo possui ampla
proteção contra os poderes estatais. A ideia é produzir sentenças mais contextualizadas e
formuladas à luz de uma política criminal, sempre pretendendo acolher a visão constitucional
no sentido de a culpabilidade permitir e também limitar a imposição da pena.
CONCLUSÃO
Nota-se, portanto, que a evolução do conceito de culpabilidade se revelou não-linear,
atravessando os períodos históricos e absorvendo suas características. Por conseguinte, apesar
das divergências doutrinárias, os penalistas brasileiros defendem majoritariamente a teoria
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finalista da ação, justificando a reprovação do ato a partir da finalidade da ação praticada pelo
agente.
Sendo assim, a exigibilidade de conduta diversa, entendida como reprovação social
sobre a conduta praticada, se revela componente importante na apreciação da culpabilidade e,
neste contexto, o funcionalismo é ferramenta de grande relevância para nortear a discussão
sobre o próprio papel do direito penal no ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que leva em
consideração as funções da pena e inclui a culpabilidade no conceito de responsabilidade penal,
apreciando a necessidade da pena.
Através dessa visão crítica do papel da pena imposta, a análise das estruturas das
condenações exaradas é de fundamental importância. Por isso, a culpabilidade – que é elemento
fundante do crime – deve ser apreciada para além dos moldes pré-concebidos e, como se pôde
notar, a exigibilidade de conduta diversa é um aspecto muito importante, uma vez que permite
análise subjetiva sobre a conduta do agente processado.
Apesar do perigo que a elasticidade e subjetivismo da análise da exigibilidade de
conduta diversa imprime nos julgados proferidos nos tribunais, não se vislumbra sugerir
apreciação objetiva deste elemento, mas pretende-se chamar a atenção para a importância de se
analisar com cautela essa característica do delito, não descartando de imediato as teses
defensivas, mas atrelar o papel do judiciário à política criminal, com a pretensão de
contextualizar a atuação do judiciário às Ciências Sociais, objetivando alcançar efetivamente
todas as funções da pena, com ênfase especial à ressocialização e prevenção. As sentenças,
portanto, devem incorporar a tendência de se justificar dentro da análise constitucional e
político-criminal, buscando sempre possuir quesitos justificadores internos e externos, com o
propósito de atender às finalidades da pena e evitar arbitrariedades e injustiças.
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QUANDO A CASA É PRISÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A PRISÃO
DOMICILIAR DAS MÃES PRESIDIÁRIAS NO BRASIL
Mário José Bani Valente1
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Resumo: Segundo os dados mais recentes do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), a
população carcerária feminina cresceu 700% nos últimos dezesseis anos no Brasil. Diante de tal fato,
este trabalho propõe-se a analisar as possibilidades da aplicação de penas alternativas, como a prisão
domiciliar, a mães e a gestantes presas, especialmente a partir da Lei 13.257/2016, a qual alterou o
Código de Processo Penal. Nesse sentido, apesar da existência de determinação legal, é possível
demonstrar que tais possibilidades são totalmente inobservadas pelo intérprete judicial, fazendo com
que a lógica de sedução pela punição, que precisa ser urgentemente rediscutida, se perpetue. De modo
a cumprir os objetivos propostos, utilizar-se-á como metodologia revisão bibliográfica, análise
jurisprudencial e consulta a dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pretende-se, portanto, traçar
as linhas que conectam o Processo Penal às possibilidades emancipatórias do campo jurídico, tendo
como objetivo a construção de uma realidade em que se respeite a subjetividade da mulher e em que
seja possível construir um Direito de acordo com um Estado Democrático.
Palavras-chave: Lei 13.257/03, Prisão Domiciliar, Processo Penal.
Abstract: According to the latest data from the National Penitentiary Department (Depen), the female
prison population has grown 700% in the last sixteen years in Brazil. Faced with this fact, this work
proposes to analyze the possibilities of applying alternative sentences, such as house arrest, to mothers
and pregnant women, especially from Law 13.257/2016, which amended the Criminal Procedure Code.
In this sense, despite the existence of a legal determination, it is possible to demonstrate that such
possibilities are totally unobserved by the judicial interpreter, making the logic of seduction through
punishment, which needs to be urgently rediscussed, perpetuated. In order to fulfill the proposed
objectives, bibliographic review, jurisprudential analysis and consultation of data from the National
Council of Justice (CNJ) will be used as methodology. It is intended, therefore, to draw the lines
connecting the Criminal Procedure to the emancipatory possibilities of the legal field, with the objective
of constructing a reality in which the subjectivity of women is respected and in which it is possible to
construct a Law according to a Democratic State.
Key words: Law 13.257/2016, Household Prison, Criminal Procedure.

INTRODUÇÃO

São diversos os trabalhos de pesquisa sobre o tema do Encarceramento Feminino no
Brasil que apontam para o aumento caótico do número de mulheres presas no Brasil. Sabe-se
que o número de presas subiu de 5.601 para 37. 380 no período entre 2000 e 2014, com uma
taxa de crescimento de 567% (INFOPEN, 2015). Entretanto, as penitenciárias não estão
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preparadas para abrigarem essa crescente população carcerária, haja vista que a instituição foi
pensada por homens e para homens. Assim, questões extremamente relevantes como a gravidez
e a maternidade vêm sendo negligenciadas.
Nesse sentido, objetiva-se traçar as linhas que desenham a realidade prisional das
mulheres no Brasil e as mudanças legislativas neste âmbito, de modo a se demonstrar as novas
possibilidades advindas de determinações legais acerca dos direitos das mulheres presas e de
seus filhos. Assim, carece de especial destaque nesta pesquisa a Lei 13.257 de 2016, o “Estatuto
da Primeira Infância”, que modificou o Código de Processo Penal, em especial seu art. 318, que
passou a contemplar novas hipóteses de concessão de prisão domiciliar, dentre as quais a
relativa à mulher gestante ou com filhos até 12 anos, ou ainda ao pai, se este for o único
cuidador.
Todavia, problemas ainda se mostram remanescentes. Apesar das novas determinações
legais, resta mantida a dificuldade de as mulheres mães serem contempladas com a prisão
domiciliar, reforçando o que Vera Malaguti (2010) descreve como “dogma da pena”. Merece
destaque, também, o fato de que os espaços destinados à maternidade são excepcionais no país,
apresentando falhas estruturais e conjunturais. Além disso, é bastante expressiva a violação de
direitos das presas e de suas crianças, o que se apresenta na falta de acesso à justiça por essas
mulheres, no descumprimento de leis e no descaso quanto às necessidades femininas.
Para que tais discussões sejam possíveis o presente estudo se divide em três momentos:
a compreensão da violência simbólica exercida sobre as mulheres, nos moldes de Pierre
Bourdieu em sua obra “A Dominação Masculina”, enquanto determinante nas discussões sobre
a criminalidade feminina; a análise da realidade do encarceramento feminino no brasil, seus
dados, suas particularidades e suas problemáticas; racionalidade penal moderna (PIRES, 2013)
como um obstáculo para a implementação de avanços no Direito Penal; e, por fim, os laços que
conectam o alarmante aumento da população carcerária feminina com os crimes da Lei de
Drogas.
Diante do exposto, utilizar-se-á como procedimento metodológico uma revisão
bibliográfica pautada em autores do Direito Penal Crítico bem como da Criminologia Crítica,
além de pesquisas já dadas sobre tal realidade. Assim, pretende-se possível a análise crítica da
concessão de prisão domiciliar a mães presas no Brasil, além de questionamentos e
apontamentos, sérios e necessários, para que o presente cenário seja modificado.
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1. VIOLÊNCIAS SIMBÓLICA E SUAS IMPLICAÇÕES
Antes de se adentrar nas discussões acerca da problemática do encarceramento feminino
no Brasil e das reais possibilidades da prisão domiciliar das mulheres mães presas, faz-se
necessário compreender como as mulheres localizam-se no sistema-mundo da sociedade, isto
é, entender seus direitos, suas lutas e como compõem a realidade criminal brasileira.
Nesse sentido, aponta-se como grande problemática a inferiorização sofrida pela mulher
por conta da discriminação de gênero já institucionalizada. Desse modo, as relações de
dominação do homem em relação à mulher, típicas de um sistema patriarcal, são mantidas
dentro do sistema prisional brasileiro em relação à mulher encarcerada, que ainda enfrenta um
ambiente essencialmente hostil e pensado para a figura masculina. Tal violência
institucionalizada, a qual se apresenta como base de todas as outras, é conceituada por Pierre
Bourdieu (1989) como “violência simbólica”, sendo esta invisível tanto para aquele que a
exerce quanto para a própria vítima. Desse modo, de acordo com o autor, a “dominação
masculina” apresenta-se como uma forma de violência simbólica. Assim, ressalta:
“O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido
com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo
que o exercem. (...) É assim que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política
de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para
assegurar a dominação de uma classe sobre a outra (violência simbólica) dando o
reforço da sua própria força às relações de força que as fundamentam e contribuindo
assim, segundo a expressão de Weber, para a domesticação dos dominados.''
(BOURDIEU,1989)

Questão relevante a ser problematizada é como esta violência simbólica afeta a mulher
de modo a interferir, até mesmo, nas suas motivações quanto à prática de crimes. Muitas das
vezes, o envolvimento de mulheres com homens ligados à criminalidade, especificamente ao
tráfico de drogas, faz com que elas se submetam a uma posição de dominação-subordinação,
tornando-se, assim, traficantes por questões diversas, dentre as quais: relações íntimo-afetivas,
para dar alguma prova de amor ao companheiro ou a familiares, por medo, ou, ainda,
envolvimento com os traficantes como usuárias, como objetivo de obter drogas, restando,
contudo, em um relacionamento afetivo que as leva ao tráfico (COSTA, 2008). Além disso, em
certos casos, a motivação para a prática do delito é a necessidade financeira, de forma que a
mulher estaria entrando em modalidades de economia informal, como uma forma de contribuir
para a economia do lar. De todo modo, foca-se, aqui, na influência que a figura masculina
exerce sobre a mulher, configurando clara a violência simbólica de que trata Bourdieu.
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Desse modo, percebe-se que a criminalidade feminina tem aumentado nos últimos
tempos como consequência da entrada das mulheres em um contexto de prática do tráfico de
entorpecentes, especialmente em decorrência do vínculo afetivo com o marido, com o
namorado e com o companheiro, pois acabam tornando-se cúmplices, ou, após a prisão dos
homens, começam a fazer o “serviço” sozinhas para garantir o sustento da família.
Nessa toada, o que se observa, também, é o fato de que o aumento da presença feminina
nos segmentos sociais faz elevar, de maneira impressionante, a participação da mulher nas
estatísticas criminais. Desse modo, ressalta-se que avanços significativos foram conquistados
pelas mulheres, permitindo o empoderamento e a emancipação destas. Foram conquistados
direitos democráticos, tais como o direito ao voto, ao divórcio, à educação e ao trabalho.
Alcançaram, ainda, uma maior liberdade sexual e direitos trabalhistas, apesar de ainda não
haver uma real equiparação salarial. Em suma, a previsão constitucional de igualdade formal
de todos perante a lei vem sendo possibilitada às mulheres, que passam a ser vistas,
efetivamente, como sujeitos de direito. Em mesma lógica assevera Julita Lemgruber:
“As diferenças nas taxas de criminalidade masculinas e femininas prendem-se,
sobretudo, a fatores sócio-estruturais, de modo que, na medida em que as disparidades
sócio-econômico-estruturais entre os sexos diminuem, há um aumento recíproco da
criminalidade feminina.” (LEMGRUBER, 1999)

Assim sendo, a partir desta breve apresentação de questão determinante quando se
trabalha a realidade criminal das mulheres no Brasil, pretende-se, agora, adentrar nas discussões
acerca da realidade prisional a que são delegadas, de como ali chegam e da possibilidade de
concessão de prisão domiciliar, além de demais direitos e garantias, que devem constituir a
tônica das instituições penitenciárias femininas.
2. O ESTADO DA ARTE DO ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL
É perceptível a ampliação do direito penal brasileiro, que passa por um processo de
enrijecimento acentuado e constante. Nesta realidade, são comuns penas cada vez mais altas
sendo aplicadas, bem como a criação de novos tipos penais, políticas estas pensadas como
métodos eficazes de redução da criminalidade, como uma maneira de se garantir segurança e
de se assegurar o ideal de vingança contra os crimes verificados. Entretanto, a diminuição da
violência não se verifica, de modo que, em verdade, a real consequência é o aumento abrupto
do encarceramento, que passa a abranger consideravelmente as mulheres brasileiras,
contribuindo para a sedimentação final do que Löic Wacquant denomina “Estado Penal” no
Brasil.
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Tal contexto alarmante é comprovado por pesquisas, de maneira que os diversos
trabalhos sobre o tema do Encarceramento Feminino no Brasil, desde a década de 90, apontam
para o aumento vertiginoso do número de mulheres presas no país (LEMGRUBER, 1999). Em
suma, segundo pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), em 2015, o perfil
da maioria das mulheres em situação prisional no Brasil, é de jovens, de baixa renda, em geral
mãe e grávidas, presas provisórias suspeitas de crime relacionado ao tráfico de drogas ou contra
o patrimônio; e, em menor proporção, condenadas por crimes dessa natureza.
Nesse contexto, segundo pesquisa do Infopen, em 2011, cerca de 7% da população
carcerária brasileira era composta por mulheres. Entretanto, foi só em 2015 que o tal instituto,
através do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, produziu um relatório mais
detalhado com os dados sobre as mulheres. Segundo este, o número de presas subiu de 5.601
para 37. 380 no período de 2000 e 2014, com uma taxa de crescimento de 567%. Este mesmo
levantamento apresenta que 63% das mulheres privadas de sua liberdade cometeram algum dos
crimes dispostos na Lei 11.343/06, a Lei de Drogas, sendo importante, portanto, que seja
questionado o papel que tal norma tem cumprido neste contexto penal.
Contudo, o estudo acerca do encarceramento feminino prescinde de uma análise para
além das pesquisas e dos dados que são apresentados, sendo necessário que se apresente aberto
a apreender a subjetividade intrínseca à pena. Dessa forma, deve-se compreender como a prisão
configura-se enquanto dupla pena para as mulheres. Como demonstra Julita Lemgruber (1999)
em “Cemitério dos Vivos: análise sociológica de uma prisão de mulheres” a mulher em situação
de prisão é duas vezes estigmatizada como transgressora, não só da ordem social, mas de seu
papel na família, cabendo, aqui, portanto, especificidades no que diz respeito ao estudo deste
tema.
Em um cenário mais amplo, não se pode deixar de compreender os fenômenos criminal
e carcerário de forma separada da realidade social e do contexto neoliberal, isto é, deve-se
perceber que a criminalização das classes mais baixas do estrato social tem culminado em uma
discriminação punitiva, exercida através de uma tríade, qual seja: classe, cor/etnia, local
(WACQUANT, 2001). Löic Wacquant tem apontado, através de suas pesquisas, para a
crescente penalização da pobreza em nível global, sendo o encarceramento uma verdadeira
forma de gestão das camadas sociais mais baixas. A redução do Estado na sua atuação de
assistencialista e de garantidor de direitos acrescida da concomitante desregulação do trabalho
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e da economia, propiciam, segundo o autor, o sentimento de insegurança que subsidia as
políticas de criminalização da miséria.
Em suma, como apresentado pelo relatório “Dar à luz na sombra, condições atuais e
possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão”, é
inequívoca a situação de violação de direitos presente na realidade das mães e grávidas nas
penitenciárias brasileiras. Contudo, apesar da confirmação do caos carcerário e do constante
aumento de sua população feminina, as penitenciárias não se mostram adequadas para abrigar
esse novo contingente carcerário composto por mulheres. Indubitavelmente estas têm
necessidades diversas das dos homens, os quais, por sua vez, serviram de modelo para que a
prisão fosse inicialmente pensada. Nesse sentido, questões como a maternidade, a gravidez, a
amamentação e a proximidade da mãe com os filhos devem ser consideradas na análise da
prisão da mulher.
A partir do analisado, vale ressaltar como o Direito Penal serve de instrumento para o
poder punitivo, selecionando condutas e agentes sobre os quais a pena é destinada. Em um
Estado Democrático de Direito, é de imprescindível necessidade observar, na aplicação do
Direito Penal, princípios e valores constitucionais, de maneira que, no momento de aplicação
da sanção, preponderam instrumentos racionais e jurídicos, haja vista a gravidade da resposta
penal. Ademais, é imprescindível observar, também, que, já em um momento posterior, o de
encarceramento, os direitos da população carcerária, com destaque para os das mulheres mães
e de seus filhos nunca podem ser negligenciados, devendo prevalecer sempre a proteção à
dignidade da pessoa humana.
3. AVANÇOS E PROBLEMÁTICAS
Nessa toada, tendo em vista realidade prisional não só no Brasil mas em muitos outros
países, a Organização das Nações Unidas (ONU) elaborou em 2010 as “Regras de Bangkok”,
responsáveis por orientar o tratamento de mulheres encarceradas em todo o mundo. Tais normas
internacionais representaram efetivo avanço no que concerne à busca por maior dignidade no
tratamento destas mulheres, haja vista que traz orientações específicas relativas ao sexo
feminino. Traz, ainda, destaque para os temas da maternidade, da gestação e do parto na
situação de prisão, além de tratar da situação dos filhos das encarceradas. Contudo, o que se
observa é que o Brasil, apesar de ter contribuído para a criação do referido documento, não tem
aplicado tal normatização à realidade nacional, apresentando-se incapaz quanto ao tratamento
da mulher e das crianças que se inserem no contexto do cárcere.
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A respeito desta questão, a lei 11.942/2009, Lei de Execução Penal (LEP), trouxe
avanços consideráveis no que concerne aos direitos destas mulheres e destas crianças. Tal lei,
além de assegurar acompanhamento médico tanto à mulher quanto ao recém-nascido, em
especial no pré-natal e no pós-parto, instituiu também a existência de berçários nos
estabelecimentos criminais, em que mães podem cuidar e amamentar seus filhos, no mínimo,
até 6 meses de idade. Ademais, a referida legislação determinou a criação de seção para gestante
e para parturientes, além de prever que a prisão será dotada de creche destinada às crianças
maiores de 6 meses e menores de 7 anos, visando, desse modo, amparar a criança cuja
responsável encontra-se presa. Apesar de determinação legal, uma análise acerca da pesquisa
“Dar à luz na Sombra”, publicada em 2015 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(IPEA) demonstra os atuais entraves ainda verificáveis:
“Os espaços específicos para exercício da maternidade são excepcionais e localizados
somente em algumas capitais brasileiras, não atingindo a população prisional de forma
geral. Ainda assim, mesmo os estabelecimentos considerados modelos têm falhas
estruturais e conjunturais que nos permitem afirmar que o exercício da maternidade
de mulheres presas nos diversos contextos brasileiros é precário. A violação de
direitos é o principal elemento (...) – há falta de acesso à justiça, descumprimento das
previsões legais, negligência em relação às especificidades da mulher, violações no
que tange à convivência entre mães presas e suas crianças.” (IPEA, 2015)

É necessário destacar também o não cumprimento das determinações legais
supracitadas, o que se manifesta no fato de que cada estado segue um padrão próprio, a depender
da estrutura física dos presídios e da determinação dos diretores desses estabelecimentos
prisionais. Neste mesmo contexto, de acordo com o Infopen (Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias), em 2014, dos 1,4 mil estabelecimentos penais do país, somente 48
têm cela ou dormitório adequado para gestantes. As pesquisas também demonstraram que
existem berçários ou centros de referência materno-infantil somente em 32% das unidades
femininas e em 3% das mistas. Enquanto isso, as creches são encontradas em somente 5% das
unidades femininas. O atendimento médico é deficitário, segundo o instituto, pois há apenas 37
ginecologistas para toda a população prisional feminina brasileira, existindo módulos de saúde
em somente 37% das prisões brasileiras.
Assim, após as modificações da Lei 11.942/09 e de forma a se adequar às novas
exigências da ONU descritas nas “Regras de Bangkok”, foi editada a Lei 13.257/2016,
conhecida como “Estatuto da Primeira Infância”, que prevê a formulação e implementação de
políticas públicas voltadas para as crianças que estão na “primeira infância”, isto é, crianças
com até 6 (seis) anos de vida completos, de forma a se garantir o pleno atendimento dos direitos
destas. Além disso, a Lei nº 13.257/2016 altera o ECA, a CLT, a Lei nº 11.770/2008 e o CPP.
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Neste presente trabalho se faz mister a análise das consideráveis modificações
promovidas por tal legislação ao Código de Processo Penal. Uma primeira alteração relevante
diz respeito à obrigação das autoridades de averiguar a situação dos filhos menores das pessoas
presas, cabendo, assim, ao delegado de polícia e ao magistrado analisarem se o indivíduo possui
filhos e quem é responsável por seus cuidados. Vale ressaltar que o delegado deve fazer o
registro no auto de prisão em flagrante, enquanto que o juiz deve obrigatoriamente realizar a
pergunta no momento do interrogatório judicial. Se constatado que os filhos menores da pessoa
presa encontram-se em situação de risco, devem eles serem encaminhados para programa de
acolhimento familiar ou institucional.
Contudo, a previsão legislativa que merece maior atenção no presente estudo diz
respeito à prisão domiciliar e as suas novas hipóteses. A prisão domiciliar é medida cautelar
que substitui a prisão preventiva, podendo o réu ficar recolhido em sua residência. Nesse
sentido, as hipóteses de prisão domiciliar encontram-se elencadas no artigo 318 do Código de
Processo Penal que, com a Lei 13.257/2016, foram modificadas. De acordo com o inciso IV do
referido artigo, cabe prisão domiciliar para gestante independente do tempo de gestação e da
sua situação de saúde, isto é, da existência de risco para a mãe ou para o feto. Além disso, tem
também direito a prisão domiciliar a investigada ou ré que tenha filho menor de 12 anos de
idade incompletos, podendo o magistrado substituir a prisão preventiva, como dispõe o inciso
V do mesmo artigo. Por fim, tem-se que, caso o homem seja o único responsável pelos cuidados
de filho de até 12 anos incompletos, também é cabida a prisão domiciliar.
Em 2015, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu a audiência de custódia, a qual
se aplica aos casos de prisão em flagrante, permitindo que os sujeitos sejam rapidamente
apresentados ao juiz. Desse modo, tratando-se especificamente de mães e de gestantes
investigadas ou rés, tem-se na audiência de custódia a possibilidade de concessão da prisão
domiciliar a partir da escuta destas mulheres, bem como da análise do caso concreto. É válido
ressaltar, contudo, que a pena principal é a privativa de liberdade, sendo a prisão domiciliar
medida alternativa ao encarceramento e não obrigatória. Como consequência, o que se percebe
é a preponderância de uma análise subjetiva, com base na condição socioeconômica destas
mulheres, no que concerne à concessão do recolhimento em residência pelo juiz. Estando ainda
presente, especialmente no caso de mulheres mães e gestantes, uma análise inegavelmente
marcada por aspectos morais, isto é, retomando os estudos de Julita Lemgruber, as mulheres
são punidas por serem transgressoras não só da bem-estar social, mas, também, do seu papel na
família.
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Destarte, tendo em vista as novas possibilidades jurídicas, se faz imprescindível
compreender o porquê da manutenção das penas privativas de liberdade, baseando-se nos
estudos do criminólogo Álvaro Pires, além dos entraves existentes na relação das mulheres com
o tráfico de drogas, fortemente marcada por questões afetivas (COSTA, 2008).

4. A RACIONALIDADE PENAL MODERNA E O BLOQUEIO COGNITIVO DOS
MAGISTRADOS BRASILEIROS

Ao se falar nas dificuldades da implementação de medidas não privativas de liberdade
é de grande relevância relembrar que a prisão é ultima ratio, é exceção e a liberdade é regra,
além, é claro, da necessidade de se pensar novas opções para o intérprete fora do binômio
liberdade-prisão. Desse modo, houve uma expectativa inicial de a Lei 13.257/16 contribuísse
para a redução da população carcerária feminina, entretanto, não é o que se percebe até o
presente momento (IPEA, 2017).
A hipótese lançada aqui é a existência de uma certa resistência por parte do intérprete
judicial, especialmente dos magistrados de 1º grau, em adotar os novos marcos normativos,
reproduzindo o que Vera Malaguti (2010) denomina de dogma da pena, que marca a formação
da racionalidade punitiva moderna (PIRES, 2013), fazendo com que o uso da prisão domiciliar,
uma alternativa à prisão, não seja efetivada pelo sistema judicial, conforme determinação legal.
Essa racionalidade servirá de base para a construção de uma lógica punitiva que se apoia na
ideia da necessidade da pena como mecanismo de resolução de conflitos.
Nesse sentido, Álvaro Pires (2013) argumenta que a teoria da racionalidade penal
moderna está construída sobre uma constatação inicial, qual seja, a de que as teorias
convencionais da pena que são sustentadas e valorizadas pelo sistema de direito criminal
constituem um obstáculo cognitivo à reconstrução e a inovação das estruturas e processos do
direito criminal, ao mesmo tempo em que não dão apoio suficiente às sanções não carcerárias
ou outras sanções que não visem à imposição de um sofrimento ao culpável.
O conceito de racionalidade penal moderna refere-se, portanto, a esse sistema de ideias
formado pelas teorias convencionais da pena que se materializam enquanto um problema de
evolução das ciências criminais. Pode-se dizer que a racionalidade penal moderna se compõe
de diversas formas de compreensão do jus punienti estatal, especialmente três delas: o direito
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de punir como obrigação; a supervalorização das penas privativas de liberdade e a consequente
desvalorização das sanções alternativas dispostas no ordenamento jurídico.
Assim, de acordo com Pires (2013) podemos dizer que estamos em presença de um
obstáculo epistemológico quando os hábitos profissionais ou as ideias que um sistema social
julgados apropriados, bons ou interessantes, impedem a adoção, a generalização e o
estabelecimento a longo prazo de novos hábitos ou ideias melhores. Nesta toada, a dificuldade
da implementação de novas medidas processuais penais é marcada por tal racionalidade, sendo
a Lei 13.257/16 um bom exemplo, apesar ainda das possibilidades da supressão dos obstáculos
que impedem sua inequívoca aplicação.
5. O TRÁFICO DE DROGAS COMO EXPOENTE DO ENCARCERAMENTO
FEMININO
Em essência as mulheres presas no Brasil são jovens entre 18 e 30 anos, negras, pobres,
mães ou gestantes e moradoras de periferia e com baixo nível de escolaridade ou com
capacitação muito deficitária. Além disso, grande parte destas mulheres encontram-se presas
pelos crimes de tráfico e de associação ao tráfico, cabendo levar em conta o aumento do índice
de encarceramento com o advento da política antidrogas e da Lei 11.343/2006. Desse modo,
tendo como base tal verificação, é de extrema importância ressaltar a análise fortemente parcial
do magistrado no que concerne à concessão de prisão domiciliar às mulheres, das quais as
negras e pobres são tidas como traficantes que merecem pena privativa de liberdade.
Ao se analisar a relação entre mulheres e os crimes dispostos na Lei de Entorpecentes
brasileira são duas as frentes de tal análise. A primeira delas se refere especialmente a intrínseca
relação entre a seletividade penal disposta em tal marco normativo e o contingente prisional de
mulheres no sistema penitenciário brasileiro.
Nesse sentido, acerca da Lei de drogas, destaca-se que esta, ao diferenciar o usuário do
traficante, alterou as respectivas respostas penais a tais indivíduos, aplicando à conduta do
primeiro as medidas educativas, e à conduta do segundo a pena privativa de liberdade. Desse
modo, a lei determina que é necessário se atentar “às circunstâncias sociais e pessoais, bem
como à conduta” do agente, questão que faz parte do campo de análise e de ponderação do juiz
para determinar se a substância ilícita em questão se destinava a consumo próprio ou não. Podese concordar que tais critérios são elementos subjetivos e amplamente abertos a interpretações
extremamente carregadas por estigmas sociais, possibilitando a concretização destes no campo
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da hermenêutica judicial e a possibilidade real da institucionalização das linhas abissais
(SANTOS, 2007) no Direito Penal brasileiro.
Assim, é possível inferir que a lei 11.343/2006 foi responsável por instituir uma análise
excludente e subjetiva da conduta do agente, baseada em estigmas sociais institucionalizados
nos tribunais, trazendo como consequência a privação de liberdade de diversos sujeitos, com
destaque para as mulheres, as quais, de acordo com o Informativo da Rede de Justiça Criminal,
passaram a representar 64% da população carcerária feminina, sendo grande parte representada
por jovens negras, pobres, em idade reprodutiva, dentre as quais algumas presas com seus
bebês.
A análise subjetiva sobre a conduta do agente não somente significa um conflito de
pensamentos acerca do entendimento do que seria uma conduta considerada ideal, mas também
abre caminho para a personificação do “inimigo do direito penal” (ZAFFARONI, 2007). Como
trabalhado por Raúl Zaffaroni:
“A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em que o
direito lhe nega sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto de ente
perigoso ou daninho. Por mais que a ideia seja matizada, quando se propõe estabelecer
a distinção entre cidadãos (pessoas) e inimigos (não-pessoas), faz-se referência a esses
seres humanos que são privados de certos direitos individuais, motivo pelo qual
deixaram de ser considerados pessoas, e esta é a primeira incompatibilidade que a
aceitação do hostis, no direito, apresenta com a relação ao princípio do Estado de
direito.” (ZAFFARONI, 2007)

Dessa forma, assim como os homens, as mulheres estão subordinadas a um sistema de
justiça e a um sistema de segurança pública fortemente marcados por uma tríade seletiva, qual
seja: “classe, cor/etnia, local” (WACQUANT, 2001). Entretanto, é necessário que avancemos
a uma segunda análise, que se refere especialmente ao questionamento: como as mulheres se
envolvem com o mercado das drogas?
Para que se possa responder tal questionamento se faz mister a observação dos estudos
de Elaine Costa presentes em seu livro “Amor bandido: as teias afetivas que envolvem a mulher
ao tráfico de drogas”, além de retomar o trabalho “A Dominação Masculina” do sociólogo
francês Pierre Bourdieu.
Em seus estudos Bourdieu apresenta que a dominação masculina é uma expressão de
poder que comporta uma dimensão simbólica na qual o polo dominado da relação, neste caso a
mulher, submete-se a uma forma de adesão que não é fruto de uma decisão deliberada ou de
consciências esclarecidas, mas sim da submissão de corpos socializados (Bourdieu, 2003).
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Neste contexto, a divisão sexual dos papéis na sociedade está permeada por um conteúdo
ideológico cuja naturalização está revelada nos próprios discursos dos atores sociais, sendo suas
práticas resultado das representações que constroem acerca de si mesmos em relação ao meio
social em que vivem e, portanto, às pessoas com as quais se relacionam.
É apoiado no conceito de dominação masculina e de violência simbólica de Pierre
Bourdieu e nos estudos de gênero que Elaine Costa baseia sua pesquisa. Através de entrevistas
com mulheres presas pelos crimes de tráfico de drogas e/ou associação para o tráfico que a
socióloga procura identificar o perfil destas mulheres e a conexão entre a prática delituosa e
suas relações afetivas.
No que se refere ao amor e a afetividade na vida dessas mulheres, seu estudo comprova
que os significados e sentidos que elas atribuem ao amor e ao papel que devem desempenhar
no contexto das relações de afeto, construídos historicamente, são constituídos a partir das
relações que têm ao longo de suas vidas, que as levam a relacionamentos baseados na submissão
da mulher ao homem. Sendo assim, tendo suas práticas referenciadas por essas representações,
elas tendem a agir em nome desse afeto. Portanto, há uma estreita ligação entre o amor e as
práticas das mulheres relacionadas às drogas (COSTA, 2008). Nesta toada e de forma a concluir
o que aqui se propõe é imprescindível a constatação da referida autora:
“Embora aparentemente haja certo antagonismo entre as múltiplas identidades das
mulheres que estudamos – mães, esposas, filhas, irmãs, trabalhadoras e traficantes de
drogas, dentre outras –, verificamos que essa realidade é mais comum do que se pensa.
Ao contrário das representações sociais que vigoram no senso comum e que são
resultado da força estigmatizante da norma penal, as mulheres entrevistadas não
aparentam periculosidade e nem sempre vivem cotidianamente para o crime. São, de
fato, mães, filhas e companheiras amorosas e dedicadas que apresentam as mesmas
características das demais mulheres: enfeitam-se para aguardar os maridos nos dias
de visita no presídio, preocupam-se com a saúde e a segurança dos filhos e fazem
planos para o futuro. Portanto, antes de traficantes elas são, de fato, mulheres.”
(COSTA, 2008)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, é possível demonstrar que anterior à análise acerca da criminalidade
das mulheres e de seus efeitos é necessário observar a violência simbólica (BOURDIEU, 1989)
a que são submetidas as mulheres. Tal violência, acaba por subsidiar a entrada de mulheres no
mundo do crime, especificamente nos âmbitos do tráfico e de associação para o tráfico de
entorpecentes, haja vista as relações que desenvolvem com a figura masculina. Nesse sentido,
objetivou-se mostrar como, principalmente, o vínculo íntimo-afetivo faz as mulheres serem
inseridas em um contexto de dominação-subordinação que as leva a práticas delituosas.
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Ademais, objetivou-se demonstrar que é expressivo o aumento do número de mulheres
presas no Brasil, com destaque para um perfil marcado por jovens, negras, de baixa renda, em
geral mãe e grávidas, presas provisórias suspeitas de crime relacionado ao tráfico de drogas ou
contra o patrimônio; e, em menor proporção, condenadas por crimes dessa natureza. Contudo,
foi possível observar que os estabelecimentos prisionais ainda se mostram inadequados para
receberem esse novo contingente de presas, haja vista a sua precariedade quanto ao atendimento
das necessidades típicas do sexo feminino. Nesse sentido, questões como a maternidade, a
gravidez, a amamentação e a proximidade da mãe com os filhos restam negligenciadas nas
prisões de todo o território nacional.
É necessário observar que avanços consideráveis foram observados no âmbito de
direitos concedidas às mulheres, o que foi possível graças a legislativas nacionais e
internacionais que buscaram conceder maior dignidade às mulheres em situação prisional.
Acerca de tal questão merece destaque a Lei 13.257/2016, o “Estatuto da Primeira Infância”,
que previu a possiblidade de concessão de prisão domiciliar para a mulher gestante ou com
filhos até 12 anos. Apesar das inovações, contudo, é nítida a análise subjetiva do magistrado no
momento da conversão da prisão provisória em preventiva. Acerca desta questão, ressalta-se
como a lógica de sedução pela punição vigora, bem como uma análise pautada em critérios
socioeconômicos, que torna a pena privativa de liberdade regra no âmbito do encarceramento
feminino.
Apesar dos entraves, é importante observar a histórica decisão da 2ª turma do STF, que
acolheu pedido feito em HC coletivo impetrado em favor de todas as presas provisórias do país
que sejam gestantes ou mães de crianças até 12 anos e de deficientes sob sua guarda. Nesse
sentido, a Corte garantiu a conversão da prisão provisória em domiciliar. Desse modo, restou
determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação
concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres
presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças (art. 2º do ECA) sob sua guarda. Todavia, são
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra
seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser
devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício, mediante pronta
comunicação à Suprema Corte.
É importante estabelecer, contudo, que apesar desta nova determinação inovadora no
âmbito da prisão de mulheres mães, tais situações excepcionalíssimas ainda abrem espaço para
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o uso de subjetivismo por parte dos magistrados quanto à concessão da prisão domiciliar para
mães e grávidas no país. Assim, enquanto mulheres com melhor condição econômica são
privilegiadas. Resta, por fim, a contínua luta civil e acadêmica, organizada, em busca de uma
rediscussão da própria lógica punitiva, sendo a pesquisa e extensão, como forma de atingir
verdadeiramente a comunidade, caminhos possíveis e necessários.
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A JUSTIÇA JUVENIL EM JUIZ DE FORA E SEU CONFRONTO COM
A REALIDADE A REALIDADE NACIONAL – REFLEXÕES A PARTIR
DA PESQUISA E EXTENSÃO ACADÊMICAS: UM ESTUDO DE CASO
DO PROJETO “ALÉM DA CULPA: JUSTIÇA RESTAURATIVA PARA
ADOLESCENTES”
Ellen Cristina Carmo Rodrigues1
Thiago Crisóstomo Cruz Reis2
Recomeçar, conquistar meu lugar ao sol
Me fardar de coragem e fim, paciente pescando de anzol
Me destacar na maldade de quem quer um fim
Para atraso vi vários tentar, mais pra sempre vai ser assim
Calmo onde estou, na verdade eu parei para pensar
Que tem vários falando de mim, só que até eu já sei pré julgar
E quem diria nós bem, todo suor devagar mais chegando
Já sei de cor quem são os verdadeiros
Vida mudada to com novos planos
Tô com novos planos
Quero conquistar
Sem me passar por réu
Descartar fulanos
Ser mais um vencedor
Merecer meu troféu3

Resumo: O presente trabalho visa apresentar os resultados alcançados no projeto de pesquisa
“Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes”, que consiste em um projeto de
iniciação científica iniciado em julho de 2016, com vigência de um ano, sob a égide do
programa institucional de bolsas de iniciação científica XXIX BIC/UFJF- 2016/2017. Tal
projeto de pesquisa representa um desdobramento do projeto de extensão acadêmica de mesmo
nome, vigente desde 2015, no âmbito da Faculdade de Direito da UFJF, e pretendeu contribuir
para o aprimoramento e a difusão dos inovadores programas de Justiça Restaurativa e demais
mecanismos informais de resoluções de conflitos criminais relacionados aos adolescentes no
município de Juiz de Fora/MG, cotejando a realidade verificada na cidade com os indicadores
e desafios verificados no cenário nacional.
Palavas-chave: Justiça Juvenil; Juiz de Fora; Pesquisa; Extensão acadêmica; Justiça
Restaurativa.
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INTRODUÇÃO
O presente estudo propõe apresentar parte dos resultados alcançados ao longo do projeto
de pesquisa “Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes”, que representa um
desdobramento do projeto de extensão acadêmica de mesmo nome - coordenado pela professora
Ellen Rodrigues, desde 2015, no âmbito da Faculdade de Direito da UFJF - e pretendeu
contribuir para o aprimoramento e a difusão dos inovadores programas de Justiça Restaurativa
e demais mecanismos informais de resoluções de conflitos criminais relacionados aos
adolescentes no município de Juiz de Fora/MG.
Considerando que a normativa atinente ao tema, qual seja, o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA - Lei 8069/1990), tem alcance nacional, a pesquisa visou contribuir,
também, para o aprimoramento do sistema de Justiça Juvenil pátrio, na medida em que os dados
e resultados obtidos na Comarca de Juiz de Fora foram comparados com os indicadores
nacionais. Nesse sentido, o estudo refletiu sobre as políticas públicas já desenvolvidas pelo
Governo Federal no âmbito da adolescência e propôs novas categorias de pensamento acerca
da delinquência juvenil, desconstruindo, assim, diversos mitos que perpassam a questão da
violência afeta a crianças e adolescentes brasileiros - que, ao contrário do que é comumente
veiculado pelos meios de comunicação, não se destacam como os autores de crimes violentos,
mas como o grupo mais vitimado por delitos dessa natureza.
Cumpre destacar que, ao longo das investigações aqui destacadas, não foram propostas
análises conceituais acerca da adolescência e/ou juventude enquanto fases da vida, mas sim
pesquisas sobre a reação jurídica, política e social em face dos adolescentes acusados e/ou
condenados pela prática de infrações penais. Assim, para além de conceituações, o que se
empreendeu foi o estudo das práticas restaurativas implementadas no município de Juiz de Fora,
bem como as práticas institucionais e das peculiaridades dos processos interpostos no âmbito
da Justiça Juvenil na referida Comarca, investigando-se aspectos de seletividade penal e de
marginalização social em relação aos adolescentes submetidos à ação desse sistema de justiça,
cotejando-os com a realidade nacional.
Na análise da aplicação da Justiça Juvenil pátria, o estudo levou em conta o arcabouço
normativo insculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e na recente
Lei do SINASE (Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – Lei 12.594/2012), que em consonância com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (Decreto nº
99.710/1990), as Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da
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Infância e Juventude (Regras de Beijing) e com a Constituição Federal de 1988 – impõe aos
atores jurídicos a estrita observância do Princípio do Superior Interesse da criança e do
adolescente e do Princípio da Proteção Integral. De acordo com os referidos princípios, as
sanções restritivas e/ou privativas de liberdade devem figurar, no âmbito da Justiça Juvenil,
como o último recurso (ultima ratio) do sistema, devendo ser aplicadas de forma excepcional e
breve4, desde que verificada a ausência e/ou a falha insanável dos demais instrumentos
sancionatórios executáveis em meio livre e dos mecanismos de natureza extrapenal, como, por
exemplo, os programas de Justiça Restaurativa.
O interesse pela disseminação das práticas restaurativas no âmbito dos conflitos
criminais envolvendo adolescentes e pela reflexão crítica sobre a atuação do sistema de Justiça
Juvenil decorre do compromisso intransigente com os princípios reitores do Direito Penal e
com o Princípio da Proteção Integral, insculpido no art. 227 da Constituição Federal de 1988,
que assegura aos adolescentes, com absoluta prioridade, o direito ao pleno desenvolvimento de
suas personalidades. A par desse entendimento, esta pesquisa procurou investigar se formas de
intervenção do Estado pela via da Justiça Restaurativa e pelos mecanismos tradicionais da
Justiça Juvenil na vida de adolescentes em conflito com a lei penal no município de Juiz de
Fora atendem às normas nacionais e internacionais atinentes ao tema e em que medida as
práticas levadas a efeito na cidade se inserem nos debates acerca do contingente infanto-juvenil
no Brasil atual.
Para tanto, metodologicamente, além de investigar a aplicação dos mecanismos formais
de aplicação da Justiça Juvenil pátria, a equipe do projeto de pesquisa em questão acompanhou
de perto os procedimentos restaurativos realizados no âmbito da Vara da Infância e Juventude
de Juiz de Fora no período de julho de 2016 a julho de 2017, a fim de verificar se os mesmos
estavam em consonância com a normativa nacional e internacional sobre o tema, com destaque
para a Resolução 225/2016, definida pelo Conselho Nacional de Justiça. O acesso a esses
procedimentos foi possibilitado pelas atividades de extensão realizadas através do convênio
firmado entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais5 e a UFJF/Faculdade de Direito,
4

O Princípio da Excepcionalidade estabelece que, havendo outros mecanismos mais apropriados para a
responsabilização do menor de 18 anos pela infração penal cometida, as sanções de privação restrição ou liberdade
não deverão ser indicadas, exceto em situações excepcionais e depois de esgotadas todas as avaliações quanto à
sua conveniência diante do caso concreto. Já o Princípio da Brevidade estabelece que as medidas que impliquem
restrição e/ou privação de liberdade dos adolescentes, quando não puderem ser evitadas, devem ser impostas pelo
menor tempo possível (BUSTOS RAMÍREZ, 2007; RODRIGUES, 2017).
5
Destaca-se que os esforços da Defensoria Pública de Minas Gerais, na pessoa das defensoras que atuam na Vara
da Infância e Juventude de Juiz de Fora/MG, são precedentes ao presente projeto de extensão, estando
consubstanciados no projeto “Além da Culpa e Sinase – Justiça Restaurativa para adolescentes”, que foi iniciado
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no ano de 2015. Tais procedimentos propõem a aplicação do método e das técnicas da Justiça
Restaurativa nos processos de verificação de ato infracional6 e/ou de execução de medidas
socioeducativas7 que tramitam perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de
Fora.
De acordo com os dados levantados junto à Central Restaurativa da Defensoria Pública,
as atividades do projeto de extensão Além da Culpa, que se iniciaram em janeiro de 2015,
registram, até julho de 2017, mais de cem círculos restaurativos concluídos e outros em
desenvolvimento, além da realização de fóruns, seminários e cursos de capacitação sobre
Justiça Juvenil e Justiça Restaurativa. Os resultados até então alcançados se mostraram
majoritariamente positivos, o que levou a equipe da pesquisa à percepção da importância da
utilização da metodologia da Justiça Restaurativa na resolução de conflitos criminais, bem
como demonstra potencial para impulsionar os atores jurídicos e a sociedade como um todo a
repensarem o modelo de Justiça Retributiva tradicionalmente praticado no Brasil, tendo em
vista sua deficiência no trato das relações humanas.
Não obstante os aspectos positivos verificados no âmbito da aplicação das práticas
restaurativas na Comarca de Juiz de Fora, foi possível observar a conflitividade social que afeta
as crianças e adolescentes residentes no município, bem como as desproteções a que
seletivamente estão sujeitos. Nesse sentido, antes de apresentar o panorama geral sobre os
inovadores programas de Justiça Restaurativa na cidade mineira, objetiva-se apresentar um
retrato da realidade social do contingente infanto-juvenil juiz-forano, cotejando-a com os
princípios e disposições do Estatuto da Criança e do adolescente e com os indicadores
decorrentes da aplicação da Justiça Juvenil pátria.

no ano de 2012 e contou com o apoio do Governo Federal, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Ministério
Público, com os quais, no ano de 2015, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora passou a
colaborar através do referido convênio. Mais informações disponíveis em: <http://www.anadep.org.br
/wtk/pagina/materia?id=21602>. Acesso em: 17 dez. 2015.
6
Conforme o art. 103 do ECA, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal
praticada por menores de 18 anos.
7
Nos termos do art. 228 da Constituição Federal de 1988 e do art. 104 do ECA, os menores de dezoito anos são
penalmente inimputáveis. Assim, quando da prática de atos infracionais, os adolescentes não estão sujeitos às
penas definidas pelo Código Penal, mas sim às medidas socioeducativas previstas no art. 112 da última Lei, quais
sejam: advertência; obrigação de reparar o dano; prestação de serviços à comunidade; liberdade assistida; inserção
em regime de semiliberdade; internação – sendo as últimas consideradas as mais gravosas, na medida em que
impõem restrição e/ou privação de liberdade. Além das medidas socioeducativas, podem ser impostas
cumulativamente aos adolescentes as medidas de proteção previstas no art. 101 do ECA. Já às crianças, é vedada
a imposição de medidas socioeducativas, estando sujeitas apenas às referidas medidas de proteção.

530

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
A ideia de expor a realidade juiz-forana para, em seguida, apresentar os aspectos mais
relevantes das ações restaurativas aqui desenvolvidas decorre do desejo de se colocar em relevo
a noção de que os modernos mecanismos alternativos de resolução de conflitos criminais são
apenas a ponta do iceberg de um movimento muito mais amplo que carece de ser desenvolvido
e incentivado junto à garotada tão pujante e, ao mesmo tempo, tão socialmente apartada que
(sobre)vive na “Manchester mineira8”.
2. ASPECTOS DA REALIDADE VIVENCIADA PELO CONTINGENTE INFANTOJUVENIL EM JUIZ DE FORA
Ao longo dos últimos decênios a juventude manteve uma posição de destaque no cenário
nacional, sendo o seu protagonismo percebido como motor de mudanças e avanços sociais,
mas, por outro lado, é também alvo de controles sociais, que, a depender da origem, do extrato
social e da etnia, são cada vez mais rigorosos e determinam ampla apartação social. Atualmente,
além de serem vítimas de mecanismos seletivos de criminalização e exclusão social, a juventude
popular vem sendo duramente executada, representando o grupo mais vitimado por mortes por
arma de fogo no país, realidade que se replica no município de Juiz de Fora, cujos traços
principais em torno dos óbitos de adolescentes e jovens são as rivalidades entre gangues,
disputas por territórios e conflitos decorrentes do tráfico de drogas9.
De acordo Waiselfisz (2015), no ano de 2012, o Brasil contava com um contingente de
52,2 milhões de adolescentes na faixa dos 15 aos 29 anos de idade, tal quantitativo representava
26,9% do total dos 194,0 milhões de habitantes projetados para o país naquele ano. Segundo o
autor, desde a década de 1980 até o ano de 2012, foi observado que 62,9% das mortes entre os
adolescentes no país devem-se a causas externas, que seriam aquelas oriundas de fatores
externos, como homicídio ou acidentes em meio de transporte. A partir do gráfico abaixo, é
possível observar que dos percentuais de mortes por causas externas, o homicídio se destaca
claramente como a maior causa de morte desses adolescentes no Brasil.

8

Manchester é uma cidade do Reino Unido, no noroeste da Inglaterra. A cidade é um grande centro industrial e
econômico. Manchester teve um papel primordial na Revolução Industrial, no século XIX, por isso seu nome pode
ser utilizado para adjetivar algumas cidades que se destacam pelo desempenho industrial e econômico, tendo
servido de paradigma à cidade de Juiz de Fora que, na transição do século XIX para o século XX, era apontada
como uma das cidades mais destacadas do país em termos de modernização e industrição. Ref.: PAULA, Z. A. de.
E do caminho novo das Minas dos Matos Gerais emerge a “Manchester Mineira” que se transformou num “baú de
ossos”: história de Juiz de Fora, da vanguarda de Minas Gerais à industrialização periférica. Tese (Doutorado) –
Programa de Pós-Graduação em História Econômica, Campinas: UNICAMP, 2006. Disponível em:
<http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=vtls000378898>. Acesso em 24.fev. 2018.
9
Ver mais em: https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/12-01-2018/retirar-os-jovens-do-crime-enquanto-etempo.html. Acesso em: 13 jan. 2018.
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Fonte: WAISELFISZ, 2015, p. 15.

Conforme se pode observar no gráfico acima, os índices de homicídios começam a subir
drasticamente em relação às vítimas entre 10 e 29 anos de idade. Não obstante, muitos
adolescentes e jovens brasileiros não são destinatários apenas da violência direta adstrita aos
homicídios, todos os dias eles são violentados pela realidade que se lhes é imposta pela
sociedade e Estado, aos serem forçados a viver uma realidade marcada pela exclusão social
(RODRIGUES, 2017).
Com o fito de apresentar o quadro social verificado no município de Juiz de Fora em
face do contingente infanto-juvenil que é alvo das ações do sistema de Justiça Juvenil e das
ações da Justiça Restaurativa, passa-se agora a demonstrar algumas características verificadas
a partir dos dados levantados a partir dos processos enviados à Central Restaurativa da Vara da
Infância e Juventude de Juiz de Fora e as pesquisas realizadas junto aos Conselhos Tutelares
atuantes no município e a Secretaria de Desenvolvimento Social de Juiz de Fora (SDS). Além
desses dados, foram realizados levantamentos junto ao Centro Socioeducativo Santa Lúcia e à
ONG PEMSE (Polo de evolução de medidas socioeducativas) - responsáveis pelo
acompanhamento das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade em Juiz de Fora.
Finalmente, todos esses dados foram cotejados com os dados do SINASE (Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo), que refletem o cenário nacional.
2.1.

Um olhar sobre a realidade das crianças e adolescentes em Juiz de Fora a partir

do Conselho Tutelar
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Juiz de Fora é um município brasileiro localizado no interior do estado de Minas Gerais.
Pertencente à região da Zona da Mata, a cidade localiza-se a sudeste da capital do estado,
distando desta pouco mais de 280 km e cerca de 180 km do Rio de Janeiro. Atualmente, a cidade
é conhecida como polo cultural e comercial de uma região que abrange mais de dois milhões
de pessoas. Entre os setores mais aquecidos da economia local, destacam-se a indústria, o
comércio e o de serviços10.
Com pouco mais de 550 mil habitantes, Juiz de Fora está entre as cidades brasileiras
com os melhores índices de qualidade de vida11. Com indicadores capazes de garantir elevado
padrão de qualidade de vida para muitos segmentos da população, o município apresentava, até
os últimos 10 anos, um cotidiano livre de engarrafamentos, de poluição e com baixos índices
de violência, se comparados aos das cidades de porte mais elevado. Todavia, esse quadro social
vem apresentando mudanças que se relacionam ao crescimento econômico e populacional
verificado na cidade nos últimos anos. Segundo Tasca (2010), nos diferentes projetos de
urbanização da cidade, elaborados ao longo do século XX, percebe-se que aqueles cuja ênfase
recai no foco econômico e na infraestrutura viária foram os mais desenvolvidos, resultando em
ações diretas sobre o tecido urbano. Já os voltados para a melhoria da qualidade de vida da
população, tendentes à elevação dos níveis de acessibilidade à moradia e serviços urbanos para
todos os cidadãos, tiveram, e ainda têm, entraves das mais diversas ordens. Disso resulta um
crescimento desordenado e desigual: “de um lado os bairros favorecidos pela proximidade com
os novos eixos criados, apresentando melhorias em sua estrutura; de outro os bairros que não
se valeram desses projetos e continuam fazendo parte da agenda de necessidades da
administração local. Para a referida pesquisadora, o “resultado dessa ação é a afirmação da
desigualdade socioespacial e de acesso aos serviços da cidade por algumas parcelas da
população” (TASCA, 2010, p. 95).
Como afirma CHAVES (2011), nas últimas décadas, cidades de porte médio como Juiz
de Fora vêm sofrendo grandes mudanças em sua dinâmica interna, que provoca um processo
de reorganização espacial e ocupação desigual do solo urbano em algumas de suas regiões.
Essas mudanças podem trazer feitos amplamente negativos às populações dessas cidades,
terminando por gerar o aumento das chamadas submoradias, fato que também vem ocorrendo
10

Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/juiz-de-fora/panorama. Acesso em: 05 fev. 2018. Ver
também: http://www.cps.ufjf.br/anuarios/Anuario2012/index.html, acesso em 23 fev. 2018.
11
Disponível
em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=313670&idtema=16&search=||s%EDntese-dasinforma%E7%F5es. Acesso em: 23 jan. 2018.
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em Juiz de Fora, especialmente nas regiões tidas como de periferia. Para a referida autora, "o
intenso movimento migratório aliado à falta de planejamento urbano-sócio-ambiental está
levando Juiz de Fora a obter problemas socioeconômicos urbanos e ter uma população
altamente segregada". À população pobre não resta alternativa senão dirigir-se às áreas mais
pauperizadas da cidade, que sofrem com a baixa oferta de investimentos públicos e submetem
seus moradores a condições de vida precárias e à alta vulnerabilidade social.
Para demonstrar aspectos da segregação e vulnerabilidade enfrentadas por diversas
famílias em condição de vulnerabilidade social no município de Juiz de Fora, serão utilizados
dois levantamentos. O primeiro foi obtido junto aos Conselhos Tutelares dos Direitos da
Infância e do Adolescente de Juiz de Fora, criado pela lei municipal 8056/56 (PFJ, 2017a), já o
segundo corresponde aos dados levantados junto à Secretaria de Desenvolvimento Social de
Juiz de Fora (SDS) (PFJ, 2017b).
O levantamento relativo aos Conselhos Tutelares (PFJ, 2017a) é fruto das visitas e
pesquisas realizadas pela equipe do projeto junto à Casa dos Conselhos de Juiz de Fora, órgão
municipal que reúne todos os Conselhos Tutelares do município e supervisiona o trabalho dos
mesmos. O estudo estabelece uma divisão territorial da cidade em três regiões urbanas:
centro/norte, sul/oeste e leste12. Conforme informado pelos responsáveis pelos dados
coletados na Casa dos Conselhos, tal órgão considera os índices de vulnerabilidade social de
crianças e adolescentes do município com base nos atendimentos feitos pelos conselheiros
tutelares das respectivas regiões urbanas, tendo por base alguns indicadores como saúde,
família, sociedade, educação, assistência pública, entre outros.

12

Cumpre destacar que respeitou-se aqui o critério utilizado pela Casa dos Conselhos para possibilitar a análise
dos dados fornecidos pelo referido órgão, cabendo esclarecer que não é este o critério utilizado pela Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora para o zoneamento urbano da cidade para fins de planejamento, disponível em:
https://pjf.mg.gov.br/cidade/mapas/. Acesso em: 05 fev. 2018.
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ÁREA URBANA DE JUIZ DE FORA/MG

Fonte: IPPLAN, 2000; PMMG, 200313.

De acordo com os critérios fixados para atuação dos conselheiros tutelares pelo referido
órgão, o trabalho dos conselheiros que atuam região centro/norte compreende os seguintes
bairros: Aldeia, Alto Santa Cruz, Amazônia, Araújo, Barbosa Lage, Barreira do Triunfo,
Benfica, BR-040, BR-267, Carlos Chagas, Centro, Cerâmica, Chapéu Duvas, Cidade do Sol,
Democrata, Dias Tavares, Distrito Industrial, Encosta do Sol, Esplanada, Fábrica, Fazendinhas
Pedra Bonita, Fontesville, Fontesville-II, Francisco Bernardino, Humaitá, Igrejinha, Bairro
Industrial, Jardim Cachoeira, Jardim dos Alfineiros, Jardim Glória, Jardim Lermitage, Jardim
Natal, Jardim Paraíso, Jardim Santa Isabel, Jóquei Clube, Jóquei Clube II, Jóquei Clube III,

13

Disponível em: http://www.ufjf.br/zonerisc/publicacoes/mapa-de-risco-de-roubo-a-transeuntes-em-juiz-defora-mg/. Acesso em: 15 jun. 2017.
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Mariano Procópio, Milho Branco, Monte Castelo, Morada Nova, Morro da Glória, Náutico,
Nova Benfica, Nova Era, Nova Era II, Novo Triunfo, Oswaldo Cruz, Palmital, Parque das
Torres, Paula Lima, Pedra Branca, Penido, Ponte Preta, Realeza, Remonta, Represa João
Penido, Rosário de Minas, Santa Amélia, Santa Catarina, Santa Clara, Santa Cruz, Santa
Helena, Santa Lúcia, São Damião, São Dimas, São Francisco de Paula, São Judas Tadeu,
Tabaporanga, Toledos, Valadares, Vale do ipê, Vale dos lírios, Verbo divino, Vila Esperança
I, Vila esperança II e Vivenda das Fontes (PJF, 2017a).
De acordo com os conselheiros tutelares, dentre os casos de maior incidência verificados
nesses bairros no ano de 2014 destacam-se: negligências com educação (110 casos); conflitos
intrafamiliares (62 casos); convivência com dependentes de álcool e drogas (44 casos);
negligências com higiene e saúde (39 casos); violência física contra criança ou adolescente (34
casos); atos infracionais praticados por crianças e adolescentes (17 casos); violência sexual
contra crianças e adolescentes (16 casos); uso de substância entorpecente por parte de crianças
e adolescentes (14 casos) (PJF, 2017a).
Segundo análise dos atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar na região
Centro/Norte, durante o ano de 2014 (PFJ, 2017a), foram registradas 564 ocorrências, sendo
possível perceber que, no que tange às questões de violações dos direitos de crianças e
adolescentes, são muito frequentes dos casos de abandono de incapaz (26% dos casos); conflitos
intrafamiliares (11% dos casos); vulnerabilidade em razão da convivência com familiares
dependentes de drogas e/ou álcool (8% dos casos); negligência quanto à higiene, saúde e/ou
educação (27% dos casos) e violência física, psicológica e/ou sexual (16%). Há ainda os casos
em que os conselheiros tutelares registraram ocorrências em decorrência da ação das próprias
crianças ou adolescentes, nos quais foi possível observar a presença de casos que dizem respeito
a atos infracionais praticados por crianças e/ou adolescentes (3% das ocorrências registradas).
É importante citar também a presença de casos de evasão domiciliar e uso de substância
entorpecente por adolescentes e/ou crianças (2% do total de ocorrências registradas no período)
(PJF, 2017a).
De acordo com o observado no levantamento a respeito das ocorrências relacionadas à
oferta de serviços públicos, a região Centro/Norte apresentou alto índice de casos de problemas
quanto à oferta de serviços públicos, principalmente quanto à oferta de vagas em creches e
escolas de ensino fundamental, que somam 28 casos, das 42 ocorrências registradas. Ademais,
chama a atenção o fato boa parte dos casos atendidos pelos conselheiros tutelares terem sido
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encaminhados diretamente à Promotoria da Vara da Infância da Infância e Juventude da
Comarca de Juiz de Fora, não obstante 80% dos casos atendidos não correspondesse a
reincidências e/ou desdobramentos mais graves, podendo as cautelas de estilo serem tomadas
junto aos serviços de atenção básica e atenção especial do município (PJF, 2017a).
A partir dos dados levantados junto à Casa dos Conselhos, foi possível depreender que
as crianças e adolescentes atendidos pelo Conselho Tutelar da região centro/norte convivem
com uma realidade marcada pela negligência por parte do Estado e de seus familiares acerca de
suas necessidades mais básicas, além de conflitos familiares, violência física e psicológica e a
convivência, desde cedo, com o consumo de drogas por parte de membros da família. Chama a
atenção também a baixa oferta de serviços públicos básicos como educação, que contribui para
o quadro já grave de evasão e infrequência escolares, além de propiciar períodos de grande
ociosidade para as crianças e adolescentes da região, que não têm acesso a outros equipamentos
públicos de lazer, cultura e entretenimento (PJF, 2017a).
Ainda de acordo com os dados da Casa dos Conselhos, os conselheiros responsáveis
pela região sul/oeste atendem às ocorrências dos bairros Torreões, Santa Efigênia, Granbery,
Salvaterra, Ipiranga, Cascatinha, Fazenda Velha, Teixeiras, Região do Kartódromo, Dom
Bosco, Fazenda Santa Cândida, São Mateus, Parque da Lajinha, Santa Cecília, Borboleta, Santa
Luzia, Morro do Imperador, Cruzeiro do Sul, Jardim Paineiras, Graminha, N. Sra de Fátima,
Capitão Afonso Botti, São Pedro, Alto dos Passos, Cruzeiro de Santo Antônio, Boa Vista, Nova
Califórnia, Bom Pastor, Novo Horizonte, Vila Ideal, Aeoroporto, Vila Olavo Costa, Salvaterra,
Vila Furtado de Menezes, Sagrado Coração de Jesus, Vila Ozanan, São Geraldo, Poço Rico
(PJF, 2017a).
Conforme é possível observar no gráfico abaixo, no ano de 2016, essa região urbana,
que concentra os bairros considerados como os mais violentos da cidade, apresenta elevados
índices de desproteções infanto-juvenil e vulnerabilidade social. Senão, vejamos:
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Fonte: Casa dos Conselhos de Juiz de Fora. (PJF,2017a)

No que tange à negligência do poder público quanto à oferta de serviços básicos, a região
urbana sul/oeste apresentou deficiência na oferta de vagas em creches (41% dos casos). Já
quanto aos encaminhamentos feitos pelos conselheiros tutelares dessa região urbana para os
órgãos de atenção à infância e juventude, verificou-se que dos 215 encaminhamentos realizados
11% corresponderam a pedidos de assistência psicológica e 52% dos casos foram
direcionamentos a Promotoria da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora (PJF,
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2017a). Logo, além das circunstâncias dos atendimentos da região sul/oeste serem semelhantes
àquelas verificadas na região centro/norte, os encaminhamentos também parecem ser
praticamente os mesmos, o que permite concluir que não há um trabalho diferenciado em cada
uma das regiões e a divisão é meramente estratégica para a devida alocação da equipe de
conselheiros tutelares.
Finalmente, os dados fornecidos pela Casa dos Conselhos contemplam a região leste,
cujos atendimentos são realizados nos bairros: Sarandira, Caeté, Retiro, Niterói, Jardim
Esperança, Santo Antônio, Alto Santo Antônio, Tiguera, Parque Serra Verde, Bairro de
Lourdes, Parque Burnier, Jardim da Lua, Conjunto JK, Costa Carvalho, Av. Sete de Setembro,
São Bernardo, Jardim do Sol, São Benedito, Vila Alpina, Santa Cândida, Vitorino Braga,
Grajaú, Alto Grajaú, Linhares, Santa Rita, Nossa Sra. Aparecida, Manoel Honório, Bomfim,
Santa Paula, Progresso, Marumbi, Borborema, Centenário, Santa Terezinha, Eldorado, Alto
Eldorado, N Sra. das Graças, Vista Alegre, Bandeirante, Parque Guarani, Granjas Bethânia,
Quintas da Avenida, Bom Clima, Vila Montanhesa, Parque Independência, Vivendas da Serra,
Grama, Vila dos Sonhos, Filgueiras, Santos Anjos, Recanto dos Lagos, Bonsucesso, São
Sebastião.
Conforme pode ser verificado no gráfico abaixo, assim como nas demais regiões, a leste
apresenta um quadro de desproteções infanto-juvenis e vulnerabilidade social marcadamente
caracterizado por ocorrências quanto a negligências com educação (56 casos); negligências com
higiene, saúde e alimentação (43 casos); conflitos familiares (49 casos); violência física (19
casos); violência sexual (12 casos); violência psicológica (10 casos); maus tratos (36 casos).
Já no que tange à negligência do poder público para com as crianças e adolescentes da
região, cumpre destacar que os casos relativos a deficiências na oferta de creches e escolas
superaram os demais indicadores, correspondendo, respectivamente, a 59 e 49 ocorrências
(PJF,2017a). De acordo com os levantamentos feitos pelos conselheiros tutelares responsáveis
pela região leste, durante o primeiro semestre de 2016 foram registradas 636 ocorrências, sendo
que os casos de maior incidência foram deficiência na oferta de vagas em creches para crianças,
computando 10% dos casos (59 ocorrências); deficiência na oferta de vagas na rede estadual ou
municipal de ensino, computando 8% dos casos (49 ocorrências). No mesmo período, foram
realizados 102 encaminhamentos aos órgãos municipais e estaduais de apoio a população em
situação de vulnerabilidade social, sendo 12% dos casos encaminhados para o Centro de
Referência de Assistência Social Leste (CRAS Leste); 16% dos casos encaminhados para o
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Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e aproximadamente 18%
dos casos encaminhados à Secretaria Municipal de Educação. Os serviços públicos mais
requisitados no período foram os de assistência social, creche e escola, que resultaram em 90%
dos atendimentos (83 ocorrências). Cumpre, ainda, registrar que, na região leste, em
comparação com as outras regiões, foi verificada menor incidência de infrações registradas
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relacionadas a dependência química por parte dos adolescentes, computando apenas 1% das
ocorrências registradas (PJF, 2017a).
Fonte: Casa dos Conselhos de Juiz de Fora (PJF,2017a)

2.2.

Outras lentes: análise dos dados levantados junto à Secretaria Municipal de

Desenvolvimento Social (SDS)
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Além dos dados apresentados a partir dos levantamentos realizados junto à Casa dos
Conselhos (PFJ, 2017, a), interessa consignar as informações obtidas através da Secretaria de
Desenvolvimento Social (SDS), que, de acordo com a estrutura de gestão da Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, é um órgão da Administração Direta, subordinada diretamente ao
Chefe do Poder Executivo, e dotado de autonomia administrativa, orçamentária e financeira.
Dentre as principais competências da SDS destacam-se: coordenar a formulação, a
implementação e a articulação das diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, do
Sistema Único de Assistência Social e a Política de Assistência Social no Município de Juiz de
Fora; definir os programas, projetos e funções de caráter permanente, relacionados à Assistência
Social, e promover a articulação entre os setores municipais subordinados e órgãos superiores
das esferas federal e estadual.
O levantamento fornecido pela SDS (PJF, 2017b), diferentemente daquele realizado
junto à Casa dos Conselhos (PFJ, 2017a), utiliza as zonas de atendimentos dos Centros de
Referência de Assistência Social (CRAS) como critério de divisão das regiões urbanas do
município. Os CRAS consistem em unidades responsáveis pela oferta de serviços de proteção
básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), nas áreas de vulnerabilidade e risco
sociais, possibilitando o acesso a um grande número de famílias aos serviços de assistência
social. Os CRAS têm por objetivo prevenir a ocorrência de situações de vulnerabilidade e riscos
sociais nos territórios em que atuam, seja por meio de desenvolvimento de potencialidades
sociais, do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários ou da ampliação do acesso aos
direitos de cidadania. Em Juiz de Fora, os CRAS prestam atendimento às famílias e aos
cidadãos residentes nos bairros localizados em sua área abrangência, desde que comprovada
sua vulnerabilidade social. No referido município há nove unidades ativas do CRAS, quais
sejam: Centro, Leste Linhares, Leste São Benedito, Nordeste Grama, Norte Benfica, Oeste São
Pedro, Sudeste Costa Carvalho, Sudeste Olavo Costa e Sul Ipiranga (PJF, 2017b).
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Fonte: (PJF, 2017b).

De acordo com o zoneamento urbano fixado pela SDS, a zona Norte Benfica aparece
como a região de maior vulnerabilidade social do município. Tal área da cidade é
historicamente conhecida por ser uma região de periferia, já que sua população é composta, em
sua maioria, por pessoas da classe trabalhadora e a maior parte dos bairros que a compõem
carece de infraestrutura básica, como educação, saúde, transporte e moradia.
A região se caracteriza, também, pelo grande número de famílias que residem em áreas
de ocupação irregular ou de difícil regularização, realidade que se agrava cada vez mais com o
aumento das moradias informais e loteamentos populares (SOUZA, 2016. p. 5 apud MENEZES
2010, p.3). Essas áreas de habitação irregular foram definidas no Programa Municipal e
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Habitação do município como Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) (JUIZ DE FORA,
2007) e são classificadas em três tipos, conforme a gravidade da situação:
AEIS de tipo 1 – azul, abrangem as áreas em condição de subnormalidade ou com
potencial para tal, mas que estão servidas de infraestrutura básica. Já as AEIS tipo 2
– amarelo, são locais atendidos por infraestrutura básica, porém com a presença de
determinados fatores de risco, tais como: depósito de inflamáveis, aterro sanitário,
depósito de lixo, fonte de poluição do ar, proximidade a ferrovias e vias expressas.
Por fim, nas AEIS de tipo 3 – vermelho, estão as áreas carentes de infraestrutura básica
e que estão próximas a ferrovias, margens de cursos d’água, áreas de preservação
ambiental e encostas acentuadas com riscos iminentes. São localidades que abrigam
domicílios em situação de inadequação domiciliar, com densidade excessiva de
moradores por dormitório, problemas fundiários e inexistência de unidade sanitária
exclusiva (SOUZA, 2016, p. 3).

De acordo com Souza (2016), na zona norte de Juiz de Fora, a incidência das AEIS se
apresenta de forma preocupante, já que a área concentra o maior número de casos de ocupação
irregular dentre todas as regiões administrativas da cidade, como é possível observar na tabela
abaixo:

Nos termos da divisão territorial apresentada pela SDS (PFJ, 2017b), a zona Norte
Benfica é, em grande parte, atendida pela unidade do CRAS de Benfica. De acordo com o Mapa
Social de Juiz de Fora (PFJ, 2012), publicado em 2012, pela Prefeitura Municipal de Juiz de
Fora, e elaborado a partir dos atendimentos realizados pelos CRAS e CREAS registrados no
ano de 2011, nessa região constam os maiores indicadores de famílias que vivem em situação
de extrema pobreza, com registros de renda mensal menor que R$ 70,00 (setenta reais) per
capita. Dentre as famílias atendidas pelo CRAS Benfica, 988 foram classificadas como abaixo
do nível de pobreza e 5.890 foram consideras em situação de vulnerabilidade social (PFJ, 2012).
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De acordo com Mapa Social de Juiz de Fora (PFJ, 2012), a situação das famílias
residentes na zona norte de Juiz de Fora foi avaliada a partir dos indicadores do Índice de
Desenvolvimento Familiar (IDF), que trabalha com informações relacionadas à vulnerabilidade
familiar; ao acesso ao conhecimento; ao acesso ao trabalho; ao desenvolvimento infantil e às
condições habitacionais. A partir de tais indicadores, foi identificado o seguinte cenário:

Fonte: Mapa Social de Juiz de Fora (PFJ, 2012. p. 52)

Segundo o mencionado Mapa Social, a média do IDF obtido a partir dos atendimentos
realizados pelo CRAS Benfica é de 0,67, sendo esta inferior à média do município de Juiz de
Fora, que corresponde 0,71. Cumpre destacar que, do total das famílias atendidas no CRAS
Benfica, 32,9% foram classificadas com um IDF de 0,62 ou menos. Já quantos aos índices
relativos à vulnerabilidade familiar, 61,5% das famílias atendidas pelo CRAS Benfica
contavam com presença de crianças ou adolescentes e, concomitantemente, em relação 62,5%,
das famílias registradas no CadÚnico da mesma região não constam informações sobre a
presença de cônjuges na organização familiar, o que indica a prevalência de famílias
monoparentais. No que diz respeito ao acesso ao conhecimento, observa-se que em
aproximadamente 31% das famílias foi registrada a presença de adultos analfabetos funcionais;
53,3% não possuem nenhum adulto com ensino fundamental completo e 76,8% não contavam
com nenhum adulto que tenha completado o ensino médio (PFJ, 2012. p.53).
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Ainda de acordo com o relatório in tela, nos dados relativos ao acesso ao trabalho,
verifica-se, com preocupação, que, na zona Norte de Juiz de Fora, em 77,1% das famílias mais
da metade de seus membros em idade ativa estão sem trabalho e apenas 30,5% das famílias têm
pessoas inseridas no mercado de trabalho formal. No que tange à renda familiar, cerca de 99,2%
das famílias atendidas apresentaram rendimento inferior a 2 salários mínimos. Quanto ao
quesito da disponibilidade de recursos, observa-se que aproximadamente 19% das famílias
atendidas apresenta renda per capita inferior à linha de extrema pobreza e em torno de 56%
delas apresentam renda inferior à linha da pobreza (PFJ, 2012).
Já no que diz respeito ao desenvolvimento infantil, os indicadores relativos ao estudo
atingiram o nível de 0,91%. Em relação ao acesso à escola, foi verificado que das famílias
atendidas 28% contam com crianças de 0 a 6 anos fora da escola; 1,7% das contam com crianças
de 7 a 14 anos fora da escola; 3% contam com crianças de 7 a 17 anos fora da escola. Quanto à
alfabetização, 0,4% das famílias atendidas contam com pelo menos um adolescente de 10 a 14
anos analfabeto e 0,2% delas contam com presença de pelo menos um jovem de 15 a 17 anos
analfabeto. No quesito trabalho precoce foi observado que em 0,5% das famílias há pelo menos
uma criança com menos de 10 anos trabalhando e que em 1% delas há pelos menos uma criança
com menos de 16 anos trabalhando (PFJ, 2012. p.53).
Finalmente, no que concerne às condições habitacionais, o referido Mapa Social aponta
que cerca de 68% das famílias atendidas pelo CRAS Norte Benfica não têm domicilio próprio;
59,3% delas moram em domicílio cedido ou invadido. Ademais, 17,2% dessas famílias não têm
acesso adequado à água; 12,7% não têm acesso adequado a saneamento básico; 5,2% não têm
coleta de lixo adequada e 3,9% não têm acesso à eletricidade (PJF, 2012).
Por todo o exposto, é possível verificar que a região Norte Benfica carece de ampla
atenção por parte do poder público para a reversão desses indicadores e melhoria da qualidade
de vida dos cidadãos e, consequentemente, das crianças e adolescentes residentes no local.
3. O CONTATO COM OS ADOLESCENTES ACUSADOS E/OU CONDENADOS
PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EM JUIZ DE FORA ATRAVÉS DO
PROJETO

"ALÉM

DA

CULPA:

JUSTIÇA

RESTAURATIVA

PARA

ADOESCENTES”
O Além da Culpa consiste em um projeto de extensão instituído em 2015, mediante
convênio entre a UFJF/Faculdade de Direito e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais,
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tendo por objetivo a aplicação do método e das técnicas da Justiça Restaurativa nos processos
de verificação de ato infracional e/ou execução de medidas socioeducativas que tramitam
perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora/MG. O projeto, que está
vinculado à área de extensão Direitos Humanos e Justiça, interage com as atividades do
NEPCrim (Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da Faculdade de Direito da
UFJF), da Faculdade de Direito/UFJF e sediado no NPJ (Núcleo de Prática Jurídica) da mesma
instituição.
No ano de 2016, o projeto passou a ser objeto de pesquisa de iniciação científica
desenvolvida no âmbito da faculdade de Direito da UFJF, com o fito de refletir sobre os dados
e experiências realizadas junto aos adolescentes alcançados pelas ações extensionistas e
contribuir para o aprimoramento e a difusão dos inovadores programas de Justiça Restaurativa
no município de Juiz de Fora/MG.
Durante as atividades de pesquisa, verificou-se que, no período de 2015 a 2016, foram
registrados no âmbito do projeto Além da Culpa mais de 100 círculos restaurativos concluídos
e outros em desenvolvimento, além da realização de fóruns, seminários e cursos de capacitação
sobre Justiça Juvenil e Justiça Restaurativa. Os resultados alcançados nesse período se
mostraram majoritariamente positivos, o que leva à percepção da importância da utilização da
metodologia da Justiça Restaurativa na resolução de conflitos criminais, bem como impulsiona
os atores jurídicos e a sociedade como um todo a repensarem o modelo de Justiça Retributiva,
tradicionalmente praticado no Brasil, tendo em vista sua deficiência no trato das relações
humanas.
As ações extensionistas consistiram na participação efetiva da equipe em todas as etapas
dos processos restaurativos (pré-círculos, círculos e pós-círculos) levados a efeito pela Central
de Justiça Restaurativa, instituída pela Defensoria Pública de Minas Gerais junto à Vara da
Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora. Os beneficiários diretos do projeto foram
adolescentes, compreendidos como indivíduos entre 12 e 18 anos, acusados e/ou condenados
pela prática de infrações penais, cujos processos foram interpostos pelo Ministério Público,
perante a Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juiz de Fora, sendo os referidos
adolescentes juridicamente representados pela Defensoria Pública.
3.1.

A Justiça Restaurativa e a metodologia utilizada nas atividades do Além da Culpa
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Embora não haja uma definição unívoca sobre a Justiça Restaurativa, de modo geral,
tem se concebido que a mesma compreende diversas práticas que procuram empregar uma
abordagem alternativa aos mecanismos formais para a resolução de conflitos. Mas, em vez de
se apropriar do conflito, como fazem os sistemas tradicionais, a Justiça Restaurativa procura
devolvê-lo aos verdadeiros interessados, quais sejam: infrator, vítima e demais pessoas afetadas
pela infração. O objetivo das propostas restaurativas é reparar o dano que foi causado pelo
crime, de preferência por meio de um processo informal em que as vítimas, os infratores e
outros participantes possam, voluntariamente, participar ativamente na reflexão sobre o delito
e chegar a um consenso quanto à reparação e à restauração da situação, no sentido de impedir
que o mesmo conflito se repita no futuro (DÜNKEL; HORSFIELD; PĂROŞANU, 2015;
ALEIXO, 2012; RODRIGUES, 2017).
Assim como na Europa, na América Latina, diversos países vêm se destacando, nos
últimos anos, na implantação dos programas de Justiça Restaurativa para adolescentes, entre
eles o Brasil, onde orientações a respeito do tema foram incorporadas ao art. 35 da Lei do
SINASE e, mais recentemente, à Resolução 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse
sentido, acredita-se que, por meio do Além da Culpa, a UFJF esteja contribuindo de forma
positiva para este importante debate.
Os procedimentos restaurativos realizados no âmbito do Além da Culpa durante o
período pesquisado privilegiaram a metodologia circular e se desenvolveram em três fases: précírculo, círculo restaurativo e pós-círculo, que são conduzidos pelos membros da equipe da
Defensoria Pública, pelos professores coordenadores e pelos estagiários do referido projeto de
extensão. Os responsáveis pela condução dos círculos restaurativos são denominados
facilitadores e co-facilitadores, tendo sido todos devidamente capacitados para tal, seja através
de cursos promovidos pela Defensoria ou pela UFJF, por meio dos cursos de extensão
vinculados a essa prática extensionista e ministrados por seus coordenadores.
As fases de pré-círculo, círculo restaurativo e pós-círculo, que são realizadas nessa
ordem, têm início após o recebimento, por parte da Central Restaurativa vinculada à Defensoria
Pública da Vara da Infância e Juventude de Juiz de Fora, dos processos de verificação de ato
infracional encaminhados pelas autoridades competentes. Destaca-se que, no decurso do
procedimento restaurativo, o processo formal interposto junto a essa Vara especializada fica
suspenso, sendo retomado após a conclusão dos trabalhos da equipe da Justiça Restaurativa,
quando os resultados serão analisados pelas autoridades, que tomarão as cautelas de estilo.
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Cumpre destacar que, além dos círculos de verificação de ato infracional, a equipe se
dedica à realização de círculos de execução de medida socioeducativa de internação e
semiliberdade, nos quais a sentença condenatória já foi prolatada e o adolescente já está em
cumprimento da sanção que lhe foi imposta. Nesses casos, a participação do adolescente nos
círculos de vivência – que são realizados nas próprias unidades socioeducativas – impacta
positivamente na avaliação regular que é realizada, nos termos dos arts. 120 e 121 do Estatuto
da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) pelas equipes técnicas do local. Em face dos
adolescentes que estão em execução de medidas socioeducativas de semiliberdade e internação,
são oportunizados também os círculos restaurativos de reinserção familiar. Nesses casos, o
encontro ocorre na fase final da execução da medida e é realizado na sala da Justiça
Restaurativa, localizada na Vara da Infância e Juventude, contando com a participação do
adolescente, da vítima (quando possível), seus familiares e apoiadores. O objetivo desses
círculos é contribuir positivamente para o retorno do adolescente ao núcleo familiar e à
sociedade. Tais encontros possibilitam um espaço seguro de fala e de escuta para que os
familiares possam planejar a nova vida em comum, bem como permitem que os participantes
possam restaurar eventuais situações conflituosas, incentivando, assim, a bem sucedida
reintegração social do adolescente.
Exceto nos círculos de vivência realizados nas unidades socioeducativas, o
procedimento restaurativo se dá por meio das já mencionadas fases de pré-círculo, círculo
restaurativo e pós-círculo. O pré-círculo corresponde à fase inicial da metodologia restaurativa.
Trata-se de uma intervenção cuidadosa que deve transmitir segurança e credibilidade aos
envolvidos no conflito, sendo realizado por meio de um trabalho de campo, no qual as partes
são convidadas a participar do procedimento. Na ocasião dos pré-círculos, a equipe do projeto,
liderada por uma assistente social e pelos demais colaboradores da Defensoria Pública da Vara
da Infância de Juiz de Fora, realiza visitas ao adolescente apontado como autor do ato
infracional e aos seus familiares, à vítima e aos apoiadores, sendo esses últimos indicados pelas
partes para acompanhá-las no círculo restaurativo. Normalmente, figuram como apoiadores os
familiares das partes, além de amigos, representantes da comunidade, da escola e demais
pessoas afetadas pelo conflito. Concluídas as visitas às partes e aos seus respectivos apoiadores,
passa-se à fase de preparação e realização do círculo restaurativo.
Tal círculo consiste no momento em que adolescente, vítima, apoiadores e demais
pessoas envolvidas no conflito se reúnem na Vara da Infância e Juventude, em sala
especialmente preparada pela equipe para a realização dessa atividade. Na fase de preparação
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desses círculos, a equipe da Defensoria juntamente com os professores coordenadores e os
estagiários do presente projeto de extensão estudam os autos do processo e elaboram um
planejamento cuidadoso, que conta com recursos lúdicos, musicais e audiovisuais, a fim de
proporcionar um ambiente humanizado e acolhedor aos participantes. Durante o encontro, a
equipe, utilizando a metodologia circular, recebe os participantes e explica as diretrizes da
comunicação não violenta, que é motivada com o recurso do bastão da fala, objeto que reserva
ao detentor o direito à fala e implica a escuta paciente dos demais. Esclarece-se que o bastão
será repassado a todos os participantes, que terão o seu direito de fala respeitado por todos os
presentes. Tal metodologia confere ao círculo uma dimensão equitativa de distribuição do
protagonismo e privilegia a horizontalidade das relações.
Concluído o círculo restaurativo, passa-se ao pós-círculo, que é a fase de verificação do
que foi estabelecido. Nessa fase, a equipe faz novos contatos com as partes e se certifica do
cumprimento das propostas restaurativas, tomando as providências necessárias para a conclusão
dos trabalhos. Em seguida, facilitador e cofacilitadores elaboram um relatório sobre o
procedimento e o encaminham aos autos, para a devida apreciação e providências por parte das
autoridades competentes, que levarão em consideração o impacto do procedimento restaurativo
na vida do adolescente, dos seus familiares, da vítima e da comunidade.
Por meio dos procedimentos restaurativos realizados pela equipe do Além da Culpa, ao
longo dos anos de 2015 e 2016, observou-se que foi possível atender aos objetivos propostos
pela equipe do projeto, na medida em que, durante as atividades, as pessoas assistidas pelas
ações extensionistas foram auxiliadas a construírem um plano de ação restaurativa,
transcendendo, assim, a abordagem meramente formal e retributiva de interpretação dos
conflitos. Ademais, verificou-se o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários dos
adolescentes e demais participantes dos encontros circulares, assim como foi possível contribuir
para a reinserção social dos adolescentes por meio das atividades voltadas ao acolhimento
familiar, escolar, comunitário e da inclusão no mundo do trabalho.
Por meio da metodologia circular, foram oportunizadas aos adolescentes participantes
dos círculos de verificação de ato infracional, assim como dos círculos de vivência e reinserção
familiar, reflexões acerca de suas responsabilidades em relação ao ato infracional praticado,
assim como foi propiciado o diálogo não violento entre as vítimas e aqueles, a fim de restaurar
os vínculos sociais e buscar, em profundidade, a solução dos conflitos. Durante a realização dos
círculos restaurativos, foram propiciados espaços humanizados e pacíficos de fala e de escuta.
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Observou-se, ainda, que os participantes, especialmente as partes diretamente envolvidas no
conflito e seus familiares, foram fortemente tocados pela intervenção da metodologia
restaurativa e conseguiram, na maioria dos casos, de forma dialógica, autônoma e voluntária,
construir um plano de ação restaurativa, com atribuição e reconhecimento das respectivas
responsabilidades em relação ao conflito vivenciado.
Além dos aspectos destacados acima, cumpre ressaltar o impacto que as ações realizadas
no âmbito do Além da Culpa tiveram na sociedade através de eventos, seminários e demais
atividades abertas ao público, realizadas na Faculdade de Direito da UFJF, na Vara da Infância
e Juventude de Juiz de Fora, no Tribunal do Júri da Comarca e em diversas escolas do
município, o que representa o compromisso da equipe da UFJF e da instituição parceira, qual
seja, a Defensoria Pública de Minas Gerais, em sensibilizar as comunidades jurídica e
acadêmica, os atores envolvidos na rede socioeducativa e a sociedade em geral quanto ao tema.
3.2.

Análise dos dados levantados durante as atividades extensionistas
No período de março de 2015 a setembro de 2016, foram remetidos à Central de Justiça

Restaurativa, implementada pela Defensoria Pública da Vara da Infância e Juventude de Juiz
de Fora, 99 processos de verificação de atos infracionais e 85 processos relacionados à execução
de medida socioeducativa e reinserção familiar, totalizando 184 feitos. Tais dados, bem como
os documentos que lhe subjazem estão devidamente armazenados nos arquivos do projeto Além
da Culpa junto à Defensoria. Destaca-se que, no lapso temporal mencionado, foram realizados
184 pré-círculos, dos quais apenas 38 não foram exitosos e, por conseguinte, não culminaram
na realização de círculos restaurativos, já que a adesão das partes ao procedimento restaurativo
é sempre voluntária. Porquanto, as ações restaurativas foram efetivamente realizadas no âmbito
de 146 processos. Desse quantitativo, a equipe do projeto do presente projeto extensão teve a
oportunidade de acompanhar 122 casos. Conforme os dados constantes dos arquivos da Central
Restaurativa da Defensoria, as intervenções realizadas atingiram um total de 652 pessoas nos
procedimentos de apuração de ato infracional e 595 pessoas nos procedimentos de execução de
medidas e reinserção familiar, totalizando 1.247 beneficiários diretamente afetados pelas ações
restaurativas.
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Na análise dos dados relativos aos 122 casos acompanhados pela nossa equipe, verificase que, seguindo a tendência nacional, apontada nos levantamentos do SINASE, a maioria dos
adolescentes acusados e/ou condenados pela prática de ato infracional tem entre 15 e 17 anos,
sendo o maior contingente do sexo masculino.

Outro aspecto importante, e que confirma a
tendência nacional, é o fato de que a maior parte desses adolescentes são negros ou pardos, com
baixa escolaridade e trajetórias de precariedade e vulnerabilidade social, o que confirma o
caráter seletivo do processo de criminalização e exclusão social que afeta a juventude popular
brasileira.

Quando analisados os bairros de origem dos adolescentes pesquisados, verifica-se que
boa parte é oriunda das regiões mais empobrecidas da cidade de Juiz de Fora, o que assinala a
importância de se refletir sobre a implantação de políticas afirmativas e inclusivas nessas áreas,
tendentes à promoção de programas de prevenção à violência e de ações coordenadas quanto
às desproteções e negativas de direitos a que a juventude popular juiz-forana está sujeita.
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Tal afirmação se faz sentir mais plenamento no cruzamento dos dados obtidos junto à
Casa dos Conselhos (PJF, 2017a) com os registros de adolescentes atendidos pelo Projeto de
Extensão Acadêmica “Além da Culpa: Justiça Restaurativa para adolescentes”, no biênio 20152016. Pois, tanto no âmbito dos círculos restaurativos de verificação de ato infracional, quanto
nos círculos restaurativos de reinserção familiar, realizados junto aos adolescentes egressos do
Centro Socioeducativo Santa Lúcia (CSE) e do Polo de Evolução de Medidas Socioeducativas
(PEMSE), é possível observar que entre os adolescentes que participaram de círculos
restaurativos há certa predominância das regiões Sul/Oeste e Leste, com destaque para o bairro
Vila Olavo Costa, que aparece como o de maior incidência, bem como de bairros localizados
na região norte da cidade. Conforme verificado nos levantamentos realizados junto à Casa dos
Conselhos (PJF, 2017a) e nos indicadores do Mapa Social de Juiz de Fora (PFJ, 2012), essas
mesmas regiões são as que apresentam os maiores problemas quanto a desproteções infantojuvenis, ofertas de serviços públicos e índices de vulnerabilidade social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por todo o exposto, acredita-se que, tendo em vista os resultados obtidos por meio das
ações restaurativas desenvolvidas no âmbito do Além da Culpa, é possível afirmar que os
programas de Justiça Restaurativa podem contribuir positivamente para uma compreensão mais
humanizada da conflitividade social que afeta os adolescentes no município de Juiz de Fora e
incentivar a produção de respostas mais eficientes quanto à prática de infrações penais por parte
dos mesmos.
Contudo, não obstante o fato das práticas restaurativas poderem ser vistas como
mecanismos promissores de prevenção à violência e de apoio à reintegração social dos
adolescentes, a Justiça Restaurativa, por si só, não é capaz de mudar a realidade dos
adolescentes, que após vivenciarem uma experiência empática de diálogo e reflexões, retornam
para as mesmas comunidades negligenciadas pelo poder público.
Nesse sentido, acredita-se que são necessárias ações efetivas por parte do poder público
municipal no sentido de reverter o quadro de desproteções e vulnerabilidades sociais a que as
crianças e adolescentes estão sujeitos no município de Juiz de Fora, sobretudo nas regiões
identificadas ao longo deste estudo como as mais afetadas pela precariedade e obstáculos ao
exercício da cidadania e da proteção integral que se lhes é constitucionalmente garantida.
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O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Lucas Souza de Moura1
Marina Sotto Maior de Medeiros2
Marcelo Antonio de Carvalho3
Roberta de Paula Borges4
Tamires Maciel Ramiro5
Resumo: O princípio da insignificância é resultado de construções doutrinárias e jurisprudenciais, sendo
amplamente difundido pelo penalista alemão Claus Roxin. É baseado na ideia de que o Direito Penal
não deve se preocupar com questões que não afetem decisivamente os bens jurídicos protegidos por
aquele ramo do Direito. No Brasil, no âmbito dos crimes contra a Administração Pública, não há uma
uniformidade quanto a aplicação do mencionado princípio. Enquanto o STJ vem se posicionado
contrário a sua aplicação, sob a alegação proteção, principalmente, da moralidade pública, o STF segue
firme no entendimento de que, sempre que presentes, no caso concreto, os requisitos para a aplicação
do princípio da insignificância, este deve ser observado. Tal posicionamento é amplamente defendido
pela doutrina, que, nas sendas de Roxin, defende que aplicação do referido princípio é suscetível a
qualquer tipo penal. Nesse sentido, pautando-se nas discussões e nos motivos que levam ou não a
aplicação do referido princípio, o presente trabalho propõe demonstrar que o posicionamento mais
correto parece ser o de sua aplicabilidade nos crimes contra a Administração Pública, pois, assim, seria
possível evitar que uma lesão inexpressiva ao bem da administração termine por ensejar sanções injustas
e contrárias aos valores constitucionais.

Palavras-chave: Princípio da Insignificância, Administração Pública.
Abstract: The principle of insignificance is the result of doctrinal and jurisprudential
constructions that is widely disseminated by the German criminal lawyer Claus Roxin. It is
based on the idea that criminal lawshould not worry about issues that do not decisively affect
the legal assets protected by that branch of law. In Brazil, in the context of crimes against Public
Administration, there is no uniformity in the application of this principle. While the STJ
(Superior Court of Justice) has been opposing its application, under the allegation protection,
mainly, of the public modality, STF (Brazilian Supreme Court), it is firmly in the understanding,
whenever present in the concrete case, the requirements for the application of the principle of
insiginificance, this should be observed. Such position is widely defended by the doctrine,
which, in the Roxin path, argues that the application of that principle is open to any criminal
type. In this sense, based on the discussions and the reasons that lead or not to the application
of the said principle, this paper aim is to demonstrate that the most correct position seems to be
the one of its applicability in crimes against the Public Administration, because, thus, it would
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be possible to avoid an inexpressive injury to the issues of the administration it could end up
giving rise to unjust and contrary sanctions to the constitutional values.
Keywords: Principle of Insignificance, Public Administration.

INTRODUÇÃO
O direito penal desde seus primórdios passou por uma grande evolução até chegar a fase
atual, a do direito penal mínimo, que está diretamente ligada ao Garantismo Penal do jurista
italiano Luigi Ferrajoli. Neste, três princípios embasam a atuação do poder punitivo, o da
intervenção mínima, fragmentariedade e subsidiariedade. De acordo com o primeiro, a
intervenção do direito penal na vida das pessoas deve ser mínima e somente para tutelar os bens
mais preciosos para a sociedade, sempre atuando de forma proporcional. Pelo segundo, tutelase somente aqueles bens jurídicos mais importantes para a sociedade em face das lesões e perigo
de lesões Ainda, no que diz respeito ao terceiro, o direito penal deve ser aplicado em “última
ratio”, ou seja, em última instância, devendo ser utilizado somente quando não for possível
tutelar o bem jurídico por meio de outros ramos do direito.
Totalmente vinculado ao ideário de direito penal mínimo está o princípio da
insignificância. Também chamado de princípio da bagatela, ele não possui previsão legal no
ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma criação da doutrina e jurisprudência que se
apoiaram nos entendimentos de Claus Roxin. É uma causa supralegal de exclusão da tipicidade
penal, que se volta a descriminalização de condutas formalmente típicas.
O presente artigo pretende demonstrar a possibilidade de aplicação do referido princípio
nos crimes contra a administração pública, passando por uma conceituação geral do postulado,
depois analisando sua aplicação nestes tipos de crimes, e, por fim, estudando algumas
jurisprudências do Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal a respeito do tema.
1. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Os princípios do direito penal são de suma importância, visto que possuem a função de
orientar o legislador visando limitar o poder punitivo estatal, através de garantias aos cidadãos.
Há vários princípios penais fundamentais, dentre eles se destaca o Princípio da Insignificância.
O Princípio da Insignificância tem seus contornos iniciais baseados no Direito Romano
de cunho civilista, no qual havia a máxima “minima non curat praetor”, o que quer dizer que, o
que é mínimo não merece atenção do pretor. Isso quer dizer que, os casos em que a relevância
era ínfima não eram considerados merecedores de análises significativas. Entretanto, o
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princípio era concebido de forma diferente do entendimento atual, era visto apenas um modo
de direcionar a atuação do juiz e não algo absoluto.
O Movimento Iluminista dos séculos XVIII e XIX em muito contribuiu para o
desenvolvimento desse princípio, uma vez que advogou pela racionalização do Direito Penal,
favorecendo o surgimento dos ideais de legalidade e proporcionalidade, que estão diretamente
ligados ao princípio da insignificância, uma vez que esse preza pela sanção proporcional à
conduta do sujeito.
Contudo, quem primeiro tratou efetivamente do princípio da insignificância foi o
penalista alemão Claus Roxin em 1964. Foi ele quem introduziu tal conceito no sistema penal,
defendendo que as ações que não afetassem efetivamente os bens jurídicos tutelados por aquele
ramo do direito, não mereceriam atenção.
O princípio seria aplicado quando a ação tem tipicidade formal, mas não material. O que
quer dizer que a conduta do agente se adequa perfeitamente à descrita no tipo penal, porém, ela
não gera lesão nem perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Assim,
haveria uma grande desproporcionalidade entre a conduta prevista e a efetivamente praticada,
por isso, não seria razoável que fosse punida.
Todavia, somente a atipicidade material não basta para que possa haver a aplicação do
princípio. Faz-se necessária a análise do caso concreto para verificar a presença de certos
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que são elencados pela jurisprudência do STJ e STF.
Em relação aos primeiros, o Ministro Celso de Mello no HC 84412-0/SP, baseado nas
jurisprudências, determinou que os requisitos indispensáveis são, mínima ofensividade da
conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Já em relação aos segundos, é
preciso verificar o valor sentimental do bem, condição econômica da vítima, condições pessoais
do agente, circunstâncias e consequências do delito. A doutrina, por sua vez, critica esses
requisitos, pois eles se confundem, são redundantes e nem mesmo a jurisprudência explica o
significado de cada um.
Cumpre destacar que o delito insignificante não se confunde com os crimes de menor
potencial ofensivo previstos na Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, (Lei 9099/95).
Estes estão previstos no artigo 61 da lei, sendo definidos como as contravenções penais e os
crimes de pena máxima de dois anos cominada em abstrato. Já o referido princípio não pode
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ser analisado no plano abstrato, não é possível dizer que tais crimes e contravenções vão ser
sempre insignificantes, pois diante do caso concreto, isso pode se revelar inverídico. Além
disso, é possível aplicar a insignificância para crimes de alto, médio ou pequeno potencial
ofensivo a depender da real situação.
2.1. O Princípio da Insignificância e o Garantismo Penal
O garantismo penal é uma teoria jusfilosófica que foi desenvolvida no século XX pelo
jurista italiano Luigi Ferraijoli, que sofreu forte influência do Iluminismo. Para essa teoria, em
linhas gerais, todo poder é ontologicamente tendente violação de direitos, por isso, deve ser
limitado, condicionado e mínimo, prezando por um sistema punitivo marcado pela
racionalidade, legitimidade e justiça.
O garantismo se dá sob duas óticas, da vítima e do acusado. A primeira é considerada
vulnerável no momento em que seu bem jurídico é lesado, para sua segurança, o Estado
estabelece um sistema de punições e um programa criminalizante, com isso, considera-se que
a vítima está “garantida”. O segundo é considerado vulnerável no momento do processo, pois
está diante da estrutura do Estado, e para sua proteção, são dadas a ele as garantias processuais
como ampla defesa, contraditório, além de outras limitações a atuação do poder estatal.
Três modelos de garantismo se destacam. A teoria normativa, que defende que o poder
punitivo estatal tem como pressuposto fundamental o princípio da legalidade máxima, na qual
só é possível atuar exclusivamente com base na lei, a qual deve ser válida tanto do ponto de
vista formal quanto material em face à Constituição Federal. Sob a luz da teoria judicial,
Ferrajoli defende que o juiz não pode ser um mero aplicador da lei, mas deve adotar uma
posição crítica e reflexiva diante o caso concreto. Por fim, destaca-se a teoria político-filosófica,
na qual o Direito Penal não se justifica em si mesmo, deve buscar uma legitimação externa.
Dessa forma, essa teoria se relaciona ao princípio da insignificância, na medida em que
defende um direito penal mínimo, garantidor de direitos à todas as partes e crítico. Portanto,
diante a uma lesão a um bem jurídico, o juiz pode, e deve analisar criticamente o caso concreto,
verificando se tal ação afetou decisivamente o bem a ponto de se fazer necessária a imposição
de uma sanção, e não apenas aplicar a pena prevista abstratamente para aquele caso em questão.
3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NOS CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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O Título XI do Código Penal é dedicado aos crimes contra a Administração Pública,
tanto aqueles que são cometidos por funcionários públicos, quanto os cometidos por
particulares. Inicialmente, faz-se necessário entender que o sentido de Administração Pública
não é o mesmo para o direito administrativo e direito penal. Para o primeiro, nos dizeres de José
dos Santos Carvalho filho (2012, p. 11): “Trata-se da própria gestão dos interesses públicos
executada pelo Estado, seja através da prestação de serviços públicos, seja por sua organização
interna, ou ainda pela intervenção no campo privado, algumas vezes até de forma restritiva”.
Já para o segundo, o sentido é mais amplo, utilizando os dizeres de Heleno Cláudio
Fragoso:
“não se entende no sentido estrito e técnico, em que significa o conjunto de órgãos em
que se desenvolve o funcionamento dos serviços públicos, constituindo função
específica do Poder Executivo. A administração pública é aqui considerada pela lei
penal num sentido amplo, ou seja, como atividade funcional do Estado em todos os
setores em que se exerce o poder público (com exceção da atividade política). Como
assinalava Rocco, na Exposição de Motivos elaborada para o vigente código italiano,
'o conceito de administração pública, no que concerne aos crimes reunidos neste título,
vem entendido no sentido mais amplo, compreendendo a inteira atividade do Estado
e de outros entes públicos. Portanto, com as normas que refletem os crimes contra a
administração pública, vem tutelada não só a atividade administrativa em sentido
estrito, técnico, mas, sob certo aspecto, também a legislativa e a judiciária. Em
verdade, a lei penal, neste título, prevê e persegue fatos que impedem e turbam o
regular desenvolvimento da atividade do Estado e de outros entes públicos”.

Como estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal a Administração Pública deve
obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,
sendo a moralidade utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça como fundamento para não
aplicação do Princípio da Insignificância. Esse princípio está intimamente ligado a valores
éticos, como exposto por Marçal Justen Filho (2015, p. 203):
“A moralidade consiste na exigência de compatibilidade da atividade administrativa
com os valores éticos genericamente considerados. A moralidade reside no respeito à
identidade, à autonomia e aos interesses dos terceiros. O princípio da moralidade
interdita a obtenção de vantagens não respaldadas pela boa-fé. Exclui a legitimidade
de condutas fundadas em subterfúgios, no aproveitamento da ausência de
conhecimento ou de condições de defesa do próximo.”

Devido ao fato de atingir a coletividade, alguns consideram que os crimes cometidos
contra a Administração Pública apresentam maior gravidade quando comparados aos crimes
praticados na esfera particular, porém, tal fato não deve configurar óbice para a aplicação do
princípio da insignificância, na medida em que se baseia em uma análise puramente abstrata. A
alegação de que a moralidade seria imensurável e portanto insuscetível de aplicação do
princípio da insignificância não deve prosperar, pois em um Estado Democrático de Direito
advoga-se pelo direito penal mínimo, sendo aplicado somente quando não há outros meio de
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solução, devendo entre outros aspectos ser observado a proporcionalidade de uma conduta e o
seu grau de lesividade ao bem jurídico tutelado. Além disso, se tratando de uma análise
principiológica, a moralidade e o princípio da bagatela devem passar por uma ponderação no
caso concreto, caso contrário pode vir à tona cenário de visível injustiça quando sanções
absurdas podem ser aplicadas a um ato com lesividade insignificante, isto é, a pena aplicada
não corresponderia a lesão provocada.
É válido atentar-se para o fato de que o indivíduo não ser punido na esfera penal não
implica em ausência total de responsabilidade, uma vez que existem outros meios que podem
vir a ser aplicados como consequência da prática ilícita do indivíduo, por exemplo, uma sanção
na esfera administrativa que vise tutelar o direito da vítima e simultaneamente conscientizar o
agente causador do dano. Tal raciocínio se alinha ao princípio da subsidiariedade, segundo o
qual não será necessária a utilização do Direito Penal quando existirem outras formas menos
gravosas de intervenção, formas estas que serão menos prejudiciais aos direitos individuais.
4. UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
A possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a
Administração Pública é tema de divergência doutrinária e também jurisprudencial, o que pode
ser constatado através da oscilação dos Tribunais brasileiros quando são chamados a decidir
sobre o assunto. Tal cenário se mostra preocupante, na medida em que a insegurança jurídica
prevalece e os agentes ficam à mercê do entendimento do julgador do caso.
4.1. O posicionamento do Supremo Tribunal de Justiça
O STJ entende, majoritariamente, que não é possível a aplicação do princípio referido
nos crimes contra a administração pública. Para justificar tal entendimento expõe que o bem
jurídico tutelado nesses crimes é a moralidade pública e não os valores patrimoniais auferidos
indevidamente, sendo que aquela não é passível de mensuração nem relativização. Sendo assim,
não há lesão à moralidade que seja irrelevante juridicamente, uma vez que tal ofensa deturpa o
requisito do reduzido grau de reprovabilidade do agente. Nesse sentido:
PROCESSO PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO.
TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. FLAGRANTE ATIPICIDADE DA
CONDUTA
NÃO
EVIDENCIADA.
MAIORES
INCURSÕES
QUE
DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. HIPÓTESE
DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO PRÉVIA
PARA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS. DECURSO DO PRAZO IN ALBIS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. OFENSA AO BEM
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JURÍDICO TUTELADO. RECURSO DESPROVIDO. 1 (...) 6. É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio
da insignificância aos delitos contra a Administração Pública, pois o bem jurídico
tutelado pelo tipo penal incriminador é a moralidade administrativa, insuscetível de
valoração econômica.

Recentemente foi aprovada pela Corte Especial do STJ a Súmula 599, proposta pelo
Ministro Felix Fischer que diz: “O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra
a Administração Pública”. A súmula ratifica o entendimento que já era adotado pela corte, que
causa grande preocupação, pois, apesar de não se tratar de uma súmula vinculante, irá
influenciar em julgados das instâncias inferiores nesses casos. Além disso, a generalidade
imposta pelo enunciado se mostra absurda ao desconsiderar todas as particularidades do caso
concreto.
Através desse mesmo entendimento, o STJ no julgamento do REsp n° 1062533/SP
afastou a possibilidade de incidência do princípio no caso de peculato de medicamentos
avaliados em R$13,00 (treze reais). O réu já havia sido sancionado em sede administrativa com
a perda do cargo. Porém, o Tribunal reafirmou a decisão de instâncias anteriores e manteve a
condenação. É evidente que no caso citado não há dano significativo ao erário e a sanção
administrativa já se mostrava suficiente. Esse exemplo retrata nitidamente a opção de um
Tribunal que não preza pela aplicação do Direito Penal como ultima ratio, ao contrário, faz dele
um sistema de resposta para todas as mazelas sociais.
Entretanto, há uma exceção a tal posicionamento. A jurisprudência é pacífica em admitir
a aplicação do princípio da insignificância relação ao crime de Descaminho (art. 334, CP), como
julgado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze no AgRg no REsp 1346879/SC:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. 1. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO.
VIOLAÇÃO DO ART. 619, 620 e 381, III, DO CPP. SÚMULA 284/STF. TEMAS
SUBMETIDOS À CORTE LOCAL EFETIVAMENTE JULGADOS. 2.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM
REGRA. PARADIGMA RELATIVO AO CRIME DE DESCAMINHO.
PREMISSAS FÁTICAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE DE SOLUÇÕES
DIVERSAS. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. 3. OFENSA AOS ARTS. 44, III, E
92, I, DO CP. AFRONTA AO ART. 599 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PERDA
DO
CARGO.
AUSÊNCIA
DE
INCOMPATIBILIDADE.
PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. 4. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. (...)
2. Embora se admita eventualmente a incidência do princípio da insignificância nos
crimes contra a Administração Pública, a divergência apresentada pelo recorrente não
possui premissas fáticas equivalentes, pois o paradigma trazido cuida de situação
ímpar, referente aos crimes de descaminho. A insignificância nesses casos tem
colorido próprio, diante das disposições trazidas na Lei n. 10.522/2002, o que não
ocorre no caso dos autos que trata do crime de peculato. Portanto, não foram
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cumpridos os requisitos legais e regimentais para comprovação do dissídio
jurisprudencial, principalmente por se tratarem de situações fáticas nitidamente
distintas, o que autoriza seja dado tratamento jurídico diferente aos casos e inviabiliza
o conhecimento do recurso pela divergência.

O STF e o STJ aplicam tal princípio nos casos em que a mercadoria apreendida é em
pequena quantidade, possui valor mínimo e não possui destinação comercial, isso porque o
valor para a instauração de um processo fiscal seria superior da quantia a ser recebida. Os
tribunais, entretanto, divergem em relação ao valor máximo do tributo sonegado. O STF
determina a quota de R$20 mil, como previsto no art. 20 da Lei 10.522/02, atualizado pelas
portarias 75/12 e 130/12 do Ministério da Fazenda. O STJ, por sua vez, considera o limite de
R$ 10 mil, sob o argumento de que o Judiciário deve seguir o determinado em Lei Federal e
não pelas portarias do Ministério da Fazenda.
Ainda, sob a luz do argumento da moralidade, entende o STJ que o princípio da bagatela
pode ser aplicado se houver lesão a administração pública mas não à moralidade.
4.2. O posicionamento do Supremo Tribunal Federal
Por outro lado, o STF possui entendimento totalmente distinto, já estando consolidada
a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração
pública, desde que presentes os requisitos enunciados no tópico 2 (dois) deste artigo. Exemplo
disso é o HC 107.638 Pernambuco, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual se abarca a
necessidade do cumprimento dos requisitos para a incidência do princípio, mas também se
destaca a importância de um direito penal mínimo que visa abranger as condutas que lesem
significativamente os bens jurídicos tutelados. Outro exemplo é o HC 112.388/SP onde o
princípio da insignificância foi efetivamente aplicado como se segue:
AÇÃO PENAL. DELITO DE PECULATO-FURTO.
APROPRIAÇÃO, POR
CARCEREIRO, DE FAROL DE MILHA QUE GUARNECIA MOTOCICLETA
APREENDIDA. COISA ESTIMADA EM TREZE REAIS. RES FURTIVA DE
VALOR INSIGNIFICANTE. PERICULOSIDADE NÃO CONSIDERÁVEL DO
AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS RELEVANTES. CRIME DE BAGATELA.
CARACTERIZAÇÃO. DANO À PROBIDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
RECONHECIDA.
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA. HC CONCEDIDO PARA ESSE FIM. VOTO VENCIDO.
Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas
circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade
do comportamento.

Contudo, a Suprema Corte já se posicionou contrariamente a esse entendimento no
Habeas Corpus 107.431/RS. No caso em questão, a conduta foi praticada por militar contra o
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patrimônio público, por isso, sua ação foi considerada reprovável independentemente se a lesão
provocada foi ínfima ou não. Vale ressaltar no entanto, que tal posicionamento é isolado, sendo
que para o STJ prevalece a opção pela aplicabilidade do princípio da bagatela nos crimes contra
a administração pública. Tanto é verdade, que no Habeas Corpus 87.478/PA, foi reconhecida a
incidência do princípio da insignificância em favor de um militar denunciado pela prática de
peculato, consistente na subtração de um fogão da Fazenda Nacional.
Diante do exposto, tem-se como mais racional e coerente com os princípios de um
Estado Democrático de Direito e a ideia de um direito penal que tem como função conter o
abuso de poder estatal, a postura consolidada pelo STF. Diante da análise concreta e a presença
dos requisitos enunciados pela doutrina e jurisprudência não há motivos que configurem óbice
para a aplicação do princípio, mesmo nos casos de crimes contra a Administração Pública.
Entendimento em sentido contrário tende a adotar condenações injustas, evidenciando a
desproporcionalidade da sanção quando comparada com a conduta do agente.
CONCLUSÃO
O presente artigo pretendeu demonstrar a viabilidade da aplicação do princípio da
insignificância nos crimes contra a Administração Pública. Para isso utiliza-se como
embasamento o fato de que o princípio da moralidade puro e abstratamente não deve configurar
impedimento para a aplicação do princípio da insignificância. Tratando-se de uma análise
principiológica deve haver a ponderação no caso concreto e a consequente adoção da máxima
que seja considerada mais adequada ao contexto.
Para a correta aplicação do princípio defende-se que deva ser analisado o caso em suas
particularidades, por meio de um juízo de proporcionalidade entre a conduta, a lesividade
provocada ao bem jurídico tutelado e a sanção aplicada. Como parâmetro para tal, utiliza-se os
requisitos de ordem objetiva e subjetiva enunciados pela jurisprudência, especialmente pelo
Supremo Tribunal Federal. Assim sendo, adota-se entendimento que vai de encontro ao
enunciado pela Súmula 599 do STJ, que generaliza demasiadamente e impõe sem argumentos
fundados a posição de que o bem jurídico da moralidade pública deva prevalecer em toda e
qualquer situação.
Tendo em vista as alegações apresentadas, enxerga-se como mais coerente com os
princípios de um Estado Democrático de Direito e a ideia de um direito penal mínimo, a postura
adotada pelo STF. Estando efetivamente presentes os requisitos determinados pela
566

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
jurisprudência e doutrina, não há motivos para obstruir a aplicação do princípio, mesmo em
caso de crime contra a Administração Pública. Entendimento contrário a esse tende a gerar
condenações injustas e desproporcionais entre a conduta do agente e sanção aplicada, além de
violar princípios basilares como o da intervenção mínima, proporcionalidade e subsidiariedade
do Direito Penal.
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TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA: REFLEXÕES SOBRE SUA
APLICAÇÃO AO DIREITO PENAL BRASILEIRO
Lucas Nacur Almeida Ricardo1

Resumo: O presente artigo propõe uma abordagem crítica sobre a Teoria da Cegueira Deliberada. Para
tanto, faz-se uma análise dos aspectos jurídico-penais, sobretudo, de sua aplicação nos dos crimes de
Lavagens de Capitais, tendo em vista sua crescente utilização em âmbito nacional, em especial, em casos
de grande visibilidade e repercussão político-social, como por exemplo, Ação Penal 470, conhecida
como "Mensalão" e a "Operação Lava-Jato". Metodologicamente, privilegia-se a revisão bibliográfica,
a partir de autores nacionais e estrangeiros, com o intuito de analisar sua precisão técnica, bem como
apresentar os critérios mais aceitos para a recepção da referida teoria por parte da doutrina e
jurisprudências pátrias. Ademais, busca-se demonstrar a inequívoca proximidade entre o conceito de
dolo eventual e de culpa consciente, atentando-se para o fato de não haver, no ordenamento jurídico
brasileiro, previsão legal para o crime de lavagem de capitais na modalidade culposa. Finalmente, serão
verificadas as repercussões da utilização dessa teoria na atualidade, tendo por fio condutor o viés
dogmático-jurídico, sem esquecer, contudo, das contingências políticas, econômicas e sociais que
marcam a presente quadra histórica.
Palavras-chave: Lavagem de Capitais; Teoria da Cegueira Deliberada; Dolo Eventual; Culpa
Consciente; Tipicidade.
Abstract: The present article intends to present a critical approach concerning the "willful blindness"
doctrine. In pursuance of said intent, an analysis will be conducted, in regard to legal-criminal aspects
of said doctrine, primarily concerning its operation on money laundering cases, given its increasing
implementation countrywide, especially in high-profile cases, in terms of visibility and social/political
repercussion, such as the AP 470, the "Mensalão's" case and the operation known as "Lava-Jato" or "Car
Wash”. As far as methodology is concerned, bibliographical review will be favored, contemplating
Brazilian and foreign material, so as to provide for an analysis on the technical accuracy of its
employment, as well as establishing generally accepted parameters, comprising Brazilian legal writers
and courts, in relation to importing said doctrine. Furthermore, this study seeks to demonstrate the
undeniable proximity between the concepts of oblique intent and subjective recklessness, highlighting
the fact that there is no legal provision whatsoever criminalizing involuntary money laundering in
Brazilian Law. Finally, there will be an investigation on the reflexes of adopting that doctrine in the
present scenario, always through a legal-dogmatic view, naturally, taking into account the particularities
of the surrounding social, economical and political scenario.
Keywords: Money Laundering; Willful Blindness Doctrine; Oblique Intent; Subjective Recklessness;
Legality.

INTRODUÇÃO

1

Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora.
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O presente trabalho tem por finalidade analisar, sob o aspecto jurídico-penal, a Teoria
da Cegueira Deliberada aplicada aos crimes de Lavagens de Capitais, tendo em vista sua
crescente utilização em âmbito nacional, em especial, em casos de grande visibilidade e
repercussão político-social, como por exemplo, Ação Penal 470, conhecida como "Mensalão"
e a "Operação Lava Jato".
Primeiramente, será traçado um panorama geral dos conceitos de fato típico - com
enfoque nos elementos subjetivos -, de dolo - direto e eventual -, culpa - inconsciente e
consciente - e, também, o conceito analítico de delito admitido no Brasil, que é definido nos
termos da Teoria Finalista da Ação, passando-se, após, à análise do crime de Lavagem de
Capitais.
Após, será explicado o conceito de crime de lavagem de capitais a partir de revisão
bibliográfica sobre o tema, bem como revisitada a evolução da lei antilavagem de capitais no
Brasil - Lei 9.613 de 1998, alterada pela Lei 12.683 de 2012.
Outrossim, serão analisados alguns casos emblemáticos na jurisprudência pátria, tendo
sempre em mira o viés dogmático-jurídico, sem esquecer, obviamente, das peculiaridades do
cenário político-econômico e social, de forma a demonstrar a sua utilização e, também, as suas
limitações ao ser aplicada em casos concretos.
Ao final, objetiva-se propor uma reflexão séria sobre a recepção da Teoria da Cegueira
Deliberada pelo Brasil, tendo em vista o tênue limiar entre os conceitos de culpa consciente e
dolo eventual, conceitos estes que serão trabalhados no decorrer do presente artigo.

2.

TEORIA GERAL DO DELITO: breves considerações
Para que se possa aventar os limites dogmáticos à aplicação da teoria da cegueira

deliberada no Brasil, especialmente em relação aos delitos previstos na Lei 9.613 de 1998, é
imperioso remontar a alguns conceitos básicos de Direito Penal, em especial, o conceito
analítico de crime, que possibilitará o aprofundamento das categorias analíticas e permitirá, por
meio da análise da tipicidade, revisitar os limites entre o dolo eventual e culpa consciente, já
que a principal dificuldade para a aplicação da mencionada teoria decorre das dificuldades de
caracterização dos aspectos subjetivos da conduta à luz dos casos concretos.

2.1

Evolução do conceito de tipicidade
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No início do século XX, a noção de tipicidade como categoria sistemática autônoma foi
desenvolvida por Beling (BITENCOURT, 2014, p. 339), tendo ocorrido a partir daí uma
completa revolução do que se entende hoje como Direito Penal.
De acordo com Tavares:
A noção de tipo veio a revolucionar inteiramente o Direito Penal (...) depois disso
todas as construções sistemáticas do delito partem inquestionavelmente de seu
pressuposto. (...) com o conceito de tipo que se tornou possível a formulação do
conceito analítico de delito. (TAVARES, 1980, p. 21.)

Bitencourt (2014, p. 339) atribui como maior feito de Beling transformar a tipicidade
em elemento independente da antijuridicidade e da culpabilidade.
Invocando os ensinamentos de Asúa (1958, p. 238), o conceito de "tipo" perpassa por
quatro diferentes fases: 1ª) Fase da independência; 2ª) Fase da ratio cognoscendi da
antijuridicidade; 3ª) Fase da ratio essendi da antijuridicidade; 4ª) Fase defensiva; sendo
possível, ainda, incluir uma quinta, que seria definida nos termos da teoria finalista da ação,
proposta por Welzel.
Na primeira fase mencionada (também conhecida por Teoria Causalista, Causal
Naturalista, Clássica, Naturalística ou Mecanicista), embora independente, o tipo penal tinha
função meramente descritiva, ou seja, limitava-se a descrever a conduta a ser subsumida à
norma incriminadora. Os elementos subjetivos, culpa e dolo, para essa teoria, eram analisados
apenas na culpabilidade.
Em seguida, na fase da ratio cognoscendi da antijuridicidade2, passa-se a admitir a
tipicidade como um indício de antijuridicidade. Percebe-se que ambas não se confundem, tratase apenas de indícios da existência desta quando presente aquela.
Já na terceira fase, chamada de "fase da ratio essendi da antijuridicidade" (conhecida
também como Teoria Neokantista ou, ainda, Causal-valorativa), Mezger, em 1931, por meio da
publicação de seu "Tratado de Direito Penal", passa a difundir a teoria bipartite do conceito de
crime. Nas palavras de Asúa (ASUÁ, 1958, p. 238) "en la conceptión de Mezger la tipicidad és
mucho más que ratio cognocendi de la antijuricidad, llegando a constituir la base real de ésta,
es decir, su ratio essendi". Ou seja, quando um fato fosse típico, necessariamente seria
antijurídico.

2

Essa segunda fase surge em 1915, a partir da obra "Tratado de Direito Penal", de autoria de Max Ernest Mayer.
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Após, em 1930, Beling reformula sua tese, conservando, todavia, a tipicidade como
elemento independente e autônomo em relação à antijuridicidade. Em sua nova obra, chamada
"Die Lehre von Tatbestand" - ou "La teoría del tipo", conforme menciona Asúa (958, p. 239) o autor estabelece interessante distinção entre "tipo de delito" (ou Deliktypus) e "figura reitora"
(ou Leitbild). O primeiro trata-se de figura meramente descritiva, isto é, sem valoração jurídica,
enquanto o segundo remete a um "modelo conceitual extraído do acontecimento externo”
(BITENCOURT, 2014, p. 343).
Finalmente, com o surgimento do Finalismo, concebido por Welzel, o dolo/culpa,
elementos subjetivos do delito, passam a integrar a própria tipicidade. Em palavras diversas,
tais elementos deixam de constituir a culpabilidade (terceiro elemento do crime), para
caracterizar o fato típico em si. Para a doutrina tradicional, esse foi o modelo adotado pelo nosso
Código Penal.
2.2

Conceito de crime
Como se sabe, o conceito analítico de crime, adotado majoritariamente no Brasil,

consubstancia-se na noção de que somente será considerada criminosa a conduta típica, ilícita
e culpável - "Teoria Tripartite". Presentes tais substratos, surge para o Estado o jus puniendi,
que é o direito de punir (punibilidade). Ausentes, não há que se falar em crime. Discorrer sobre
todos os aspectos desse complexo edifício que subjaz a teoria do delito, fugiria aos limites deste
estudo. Assim, passa-se a abordar os pontos mais nevrálgicos do conceito analítico de crime
em relação à Teoria da Cegueira Deliberada.
2.3

Teorias do Dolo
Estabelecida a definição de tipicidade - em especial, a imprescindibilidade da presença

dos elementos subjetivos para a sua caracterização -, bem como definido o atual conceito
analítico de crime - fato típico, ilícito e culpável -, faz-se necessária a caracterização do dolo.
Somente a partir do conhecimento sobre as teorias do dolo é que far-se-á possível compreender
a Teoria da Cegueira Deliberada, procurando definir claramente suas limitações e sua correta ou impossibilidade de - aplicação.
De acordo com a redação do artigo 18, I do Código Penal Brasileiro, este adota,
expressamente, a teoria da vontade, em relação ao dolo direto, e a do assentimento, para os
casos de dolo eventual.

572

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
De acordo com Bitencourt (2014, p. 380), para a teoria clássica, também chamada de
teoria da vontade, dolo é tido como vontade consciente de querer praticar a infração penal. Já
para a teoria do consentimento (ou assentimento) o dolo surge sempre que o sujeito ativo
possuir a previsão do resultado possível e decidir prosseguir com a conduta, assumindo o risco
de atingir o resultado previsto.
2.4

Conceito de Culpa
Embora o Código Penal não tenha a previsão nesse sentido, existem duas espécies de

culpa amplamente discutidas pela melhor doutrina. A primeira é a culpa inconsciente (ou sem
representação), que é a ação sem previsão do resultado previsível, a também chamada de "culpa
ex ignorantia". Ou seja, aqui o sujeito ativo atua sem representar o perigo existente em sua
conduta. Embora exista a possibilidade de previsão do resultado, o agente deixa de prevê- lo
por desatenção ou mesmo desleixo.
A segunda é a culpa consciente, ou com representação, também chamada de culpa com
previsão. Aqui o sujeito ativo sabe do perigo presente em sua conduta, ou seja, existe a
previsibilidade, contudo este age com inobservância de seu dever de cuidado, acreditando
fielmente que o resultado não se concretizará.
Segundo Bittencourt (2014, p. 382) "a previsibilidade é o elemento identificador das
duas espécies de culpa. A imprevisibilidade desloca o resultado para o caso fortuito ou força
maior, retirando-o da seara do Direito Penal".
2.5

Dolo Eventual x Culpa Consciente - Teoria da Vontade
Como se verá no decorrer deste trabalho, o limiar entre a culpa consciente e o dolo

eventual é deveras tênue. Ambos possuem como pressuposto a ocorrência da previsibilidade
combinada com a representação (ou previsão) do resultado, de forma que a grande diferença
reside justamente na aceitação ou não da possibilidade de produção do resultado.
Segundo Zaffaroni e Pierangeli (2001, p. 498), o dolo eventual "é a conduta daquele que
diz a si mesmo 'que aguente', 'que se incomode', 'se acontecer, azar', 'não me importo'. [...] aqui
não há uma aceitação do resultado como tal, e sim sua aceitação como possibilidade, como
probabilidade". Em outras palavras, o agente, embora preveja o resultado, aceita o risco da sua
produção.
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Já na culpa consciente, o agente prevê, mas acredita sinceramente na sua não ocorrência,
de modo que não assume o risco, sendo certo que caso acreditasse na produção do resultado,
teria deixado de praticar a conduta.
De acordo com o mencionado autor (BITENCOURT, 2014, p. 385), existem duas
teorias que procuram distinguir as figuras mencionadas alhures, a Teoria da Probabilidade e a
Teoria da Vontade. Para a primeira, basta a representação do resultado como provável, de forma
a admitir sua ocorrência, para configuração do dolo eventual. Já para a segunda, que é a adotada
no ordenamento jurídico brasileiro, além da representação do resultado como provável, é
necessário o elemento volitivo, isto é, o querer do agente em assumir os riscos de produção do
resultado.
Nesse sentido, destaca o autor que:
[...] a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou
rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a dúvida entre um e
outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja pela culpa consciente,
embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada na praxis forense
(BITTENCOURT, 2014, p. 386).

Feito tais esclarecimentos necessários, passa-se agora a analisar o que são os crimes de
lavagem de capitais e, em seguida, como a jurisprudência pátria vêm aplicando a Teoria da
Cegueira Deliberada.
3.

DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS
De acordo com Stessens, em sua obra "Money Laundering - A new international law

enforcement model" (2000, apud BRASILEIRO, 2017, p.473), a expressão "lavagem de
dinheiro”3 tem sua origem nos Estados Unidos da América, constituindo-se verdadeira
importação do termo em inglês "money laundering".
Tal expressão surge na década de 1920, em Chicago, ocasião em que lavanderias
estavam sendo utilizadas por gangsters para dissimular a origem ilícita de seus proventos.
Barros (2012, p.47) define lavagem como método por meio do qual uma ou mais pessoas
- ou as organizações criminosas - processam os proventos financeiros e patrimoniais decorrente
de suas atividades ilícitas. Dessa maneira, lavagem consiste na ocultação e dissimulação de

3

Expressão internacionalmente conhecida como: Geldwashen, em alemão; blanchiment d'argent, em francês;
blanqueo de capitales, em espanhol ou, riciclaggio di denaro sporco, em italiano.
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incorporação de bens e valores ilícitos na economia, com o objetivo de lhes dar aspecto de
lícito.
O Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem de Dinheiro - GAFI (ou Financial Action
Task Force - FATF)4, divide o iter criminis do crime de lavagem de capitais em três fases
independentes: placement, layering e integration. Na primeira fase, o dinheiro ilícito é inserido
no sistema financeiro, dificultando o rastreamento de sua origem. Em seguida, é feita a
dissimulação, conhecida como layering. Nesta segunda fase, são realizadas subsequentes
negócios jurídicos e movimentações financeiras, com a finalidade de impossibilitar a
reconstrução do caminho percorrido pelo dinheiro. Finalmente, na terceira fase, ocorre a
integração dos valores ao patrimônio lícito do sujeito ativo e, por consequência, ao sistema
econômico (integration) - veja-se que não é por acaso que o bem jurídico5 tutelado, de acordo
com a doutrina majoritária, é a ordem socioeconômica.
É sabido que a finalidade precípua do crime de lavagem de capitais é desencorajar a
prática de infrações penais, de modo a tornar inverídica a famosa expressão de que o crime
compensa. Entretanto, não é possível punir todos aqueles que se beneficiam do capital ilícito.
Como se verá abaixo, para ser responsabilizado penalmente, é necessário que exista, ao menos,
dolo direto ou eventual. A conduta culposa nesses casos é atípica, por ausência de previsão
legal, conforme previsto no artigo 18, parágrafo único, do Código Penal.
Lima (2017, p. 505) afirma que, em regra, os crimes dolosos admitem tanto o dolo direto
como o eventual, não havendo nenhuma enumeração específica para este último. Sob tal
argumento, como já dito, predomina o entendimento de que, para além do dolo direto –
inquestionável -, basta o agente ter ciência da probabilidade de os valores ou bens envolvidos
em uma transação serem de origem ilícita, assumindo os riscos da ocorrência do resultado
delitivo, para que ocorra a subsunção à norma incriminadora, na modalidade dolo eventual.
Tal entendimento pode ser aduzido a partir da interpretação literal que se faça da Lei
9.613 de 1998. Pois, a partir da mudança sofrida em 2012, pela Lei 12.683 de 2012, além do
rol taxativo de crimes antecedentes - agora suprimido do artigo 1°, de modo a permitir que seja
qualquer "infração penal" -, também foi removida a expressão "que sabe serem provenientes"

4

The Financial Action Task Force (FATF) é um órgão intra-governamental fundado em 1989 e que tem como
objetivo estabelecer padrões e promover implementações efetivas no combate à lavagem de dinheiro e outras
ameaças ao sistema financeiro internacional. (fonte: http://www.fatf-gafi.org/about/).
5
Claus Roxin, em sua obra "Derecho Penal" (Lisboa: Vega 3ª edição, 1998, p.61) conceitua bem jurídico como
sendo um "bien vital reconocido socialmente como valioso".
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do artigo 1°, §2°, I. Atualmente, após a alteração citada, o inciso I do artigo 1°, §2° passou a
vigorar da seguinte maneira: "I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos
ou valores provenientes de infração penal".
Assim, não há dúvidas de que, por meio das inovações, a intenção do legislador foi,
justamente, expandir a punição dos crimes de lavagem de capitais, incluindo a
responsabilização à título de dolo eventual.
A única exceção, isto é, que não admite o dolo eventual, é o delito previsto no artigo 2°,
II, que continua a exigir a presença do conhecimento - ou seja, não basta existir a previsibilidade
do resultado, deve haver o dolo direto -, já que carrega em sua descrição típica a expressão
"tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes
previstos nesta Lei". A conduta culposa permanece atípica, um irrelevante penal.
4.

CASOS EMBLEMÁTICOS NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA
A Teoria da Cegueira deliberada pode ser definida como uma construção, por meio de

elementos de evidência objetivos, que visa aferir o grau de conhecimento - e consequentemente
de dolo -, com que age o agente em determinada situação.
De acordo com o Robbins:
O tribunal pode identificar com propriedade a cegueira deliberada somente quando
possa ser dito que o acusado realmente sabia. Ele suspeitou do fato; visualizou a
probabilidade; mas ele absteve-se de obter a confirmação final porque buscava, na
ocasião, poder negar ter o conhecimento. Isso, e apenas isso, é cegueira deliberada
(WILLIANS (1990). apud ROBBINS (1990), tradução nossa6).

No mesmo sentido é a posição de Vallés:
Em termos gerais, esta doutrina sustenta a equiparação, quanto aos efeitos de atribuir
responsabilidade subjetiva, entre os casos de conhecimento efetivo dos elementos
objetivos que configuram uma conduta delitiva e aqueles casos de desconhecimento
intencionado ou buscado com respeito a esses elementos. Tal equiparação se baseia
na premissa de que o grau de culpabilidade que se manifesta em quem conhece não é
inferior ao daquele sujeito que, podendo e devendo conhecer, prefere manter-se na
ignorância (VALLÉS, 2008, p. 14/15, tradução nossa7).
6

Versão original: "A court can properly find willful blindmess only where it can almost be said that the defendant
actually knew. He suspected the fact; he realized its probability; but he refrained from obtaining the final
confirmation because he wanted in the event to be able to deny knowledge. This, and this alone, is wilful
blindness".
7
Texto original: "En términos generales esta doctrina viene a sostener la equiparación, a los efectos de atribuir
responsabilidad subjetiva, entre los casos de conocimiento efetivo de los elementos objetivos que configuram una
conducta delictiva y aquellos supestuos de desconocimiento intencionado o buscado con respecto a dichos
elementos. Tal equiparatión se basa en la premisa de que el grado de culpabilidad que se manifiesta en quien
conoce no es inferior a la de aquel sujeto que, pudiendo y debiendo conocer, prefiere mantenerse en la ignorancia".
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O primeiro caso emblemático em que se aplicou a Willful Blindness Doctrine foi o
assalto ao Banco Central do Brasil, que ocorreu na cidade de Fortaleza, no Ceará. Em primeira
instância, o Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio utilizou-se da referida teoria para
fundamentar sua decisão de condenar dois empresários donos de uma revendedora de veículos.
A denúncia foi recebida nos autos da Ação Penal n° 2005.81.00.014586-08, sob a
narrativa de subtração do valor de R$ 164.755.150,00 reais do Banco Central do Brasil
localizado em Fortaleza/CE. No que se refere aos empresários - parte da acusação com maior
relevância para o presente trabalho -, ambos receberam a quantia de R$ 980.000,00 reais, em
notas de cinquenta reais, pela aquisição de 11 veículos. Na ocasião, teria, ainda, sido deixada a
quantia de R$ 250.000,00 reais à título de crédito no estabelecimento dos acusados.
Por não terem questionado a origem de tais valores, bem como por não comunicarem às
autoridades sobre a movimentação suspeita, entendeu o douto magistrado federal pela
condenação dos réus pela prática do crime descrito nos artigos 1°, V e VII, §1°, I e § 2° I e II,
da Lei 9.613 de 1998.
Todavia, não estavam presentes os elementos suficientes à caracterização do dolo
eventual no recebimento dos valores usados na venda dos veículos (art. 1°, §1°, II, Lei
9.613/98). O furto ocorreu na madrugada de sexta para sábado, enquanto a venda foi realizada
na manhã seguinte, sendo certo que o crime somente foi descoberto na segunda, por ocasião do
início do expediente bancário. Assim, não havia como fazer, in casu, a ilação de que os
empresários poderiam supor que a vultuosa quantia era produto de crime.
Outrossim, à época, estava vigente a antiga redação do artigo 1°, §2°, I, que exigia a
ciência expressa de que os valores eram de origem ilícita, de modo a não admitir o dolo eventual
na modalidade "utilizar na atividade econômica ou financeira". Em razão disso, acertadamente,
o Tribunal Federal Regional da 5ª Região reformou a sentença, para absolvê- los.
Mais recentemente, a Willful Blindness Doctrine vem ganhando força, em especial,
perante a 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, seção judiciária do Paraná, sob a titularidade
Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, magistrado que está à frente da denominada “Operação
Lava Jato”. Como se sabe, o conjunto de crimes que compõe a "Lava Jato", a maioria já objeto

8

Disponível em: http://www.jfce.jus.br/consultaProcessual/resimprsentintegra.asp?CodDoc=2177598.
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de ações penais, são de competência da Justiça Federal, em decorrência da presença de diversos
crimes federais. A competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes apurados e em
apuração na referida operação decorre das regras processuais penais de conexão e continência,
tendo em vista que aquele juízo tornou-se prevento quando da origem da investigação, lavagem
consumada em Londrina/PR, assim como nos termos do artigo 71 do Código de Processo
Penal9.
A Operação Lava Jato é, segundo o Ministério Público Federal10, é:
A maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estimase que o volume de recursos desviados dos cofres da Petrobras, maior estatal do país,
esteja na casa de bilhões de reais. Soma-se a isso a expressão econômica e política
dos suspeitos de participar do esquema de corrupção que envolve a companhia. No
primeiro momento da investigação, desenvolvido a partir de março de 2014, perante
a Justiça Federal em Curitiba, foram investigadas e processadas quatro organizações
criminosas lideradas por doleiros, que são operadores do mercado paralelo de câmbio.
Depois, o Ministério Público Federal recolheu provas de um imenso esquema
criminoso de corrupção envolvendo a Petrobras.Nesse esquema, que dura pelo menos
dez anos, grandes empreiteiras organizadas em cartel pagavam propina para altos
executivos da estatal e outros agentes públicos. O valor da propina variava de 1% a
5% do montante total de contratos bilionários superfaturados. Esse suborno era
distribuído por meio de operadores financeiros do esquema, incluindo doleiros
investigados na primeira etapa. (sítio do Ministério Público Federal,
http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso, acesso em 10/9/2017).

Diversas ações penais já foram propostas pelo Ministério Público Federal durante os
últimos três anos. Portanto, visando uma melhor técnica, restringir-se-á o presente artigo
científico à análise de dois relevantes casos em que foi ventilada a Teoria da Cegueira
Deliberada aplicada aos crimes de lavagem de capitais, um em que houve condenação e outro
absolvição, respectivamente: Ação Penal n° 5023135-31.2015.4.04.700011 e Ação Penal n°
5046512-94.2016.4.04.700012.
Em relação a primeira, tratava-se de denúncia de práticas reiteradas de corrupção
(artigos 317 e 333 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (artigo 1°, caput, inciso V, da Lei
9.613/98). De acordo com a sentença13 - itens 109 e 111 - grandes empreiteiras brasileiras
pagaram, de modo sistemático, vantagens indevidas aos Diretores da Petrobrás - dentre eles

9

"art. 71 Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições,
a competência firmar-se-á pela prevenção".
10
Informação disponível para consulta no sítio do MPF, qual seja: "http://lavajato.mpf.mp.br/entenda-o-caso".
11
Disponível em: http://www.prpr.mpf.mp.br/pdfs/2015-1/lava-jato-1/SENTENCA_Pedro%20Correa.pdf.
12
Disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-content/uploads/sites/41/2017/07/
LULA-CONDENADO.pdf.
13
Disponível em: http://www.prpr.mpf.mp.br/pdfs/2015-1/lava-jato-1/SENTENCA_Pedro%20Correa.pdf.
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Paulo Roberto Costa14 e Renato de Souza Duque15 -, com o objetivo de obterem favorecimento
em licitações de contratos com esta. A propina paga era também repassada para agentes
políticos, que garantiam que os diretores da estatal assumissem e permanecessem em tais
cargos.
Em síntese, segundo o MPF16, cerca de R$ 357.945.680,52 teriam sido repassados em
propinas à diretoria de abastecimento e ao Partido Progressista entre 2004 a 2014. O réu Pedro
Correa17, liderança do Partido Progressista, era o responsável pelo repasse ao partido. A tese da
denúncia consistia no fato de que Alberto Youssef18 utilizou, para pagamento de propina a
Pedro Correa, valores de origem ilícita, decorrente de crimes - cartel e ajustes de licitações -,
caracterizando assim a corrupção e a, ora em foco, lavagem de capitais.
Limitando ainda mais a análise da decisão ao tema do presente trabalho, ressalta- se que,
dentre as diversas formas utilizadas para serem feitos os repasses de propina, estavam os
depósitos bancários realizados nas contas de terceiros, dentre eles Ivan Vernon19, que foi
denunciado, então, pela prática de lavagem de dinheiro, tendo sido condenado sob o seguinte
argumento:
Entendo que agiu dolosamente ao ceder sua conta para que Pedro Correa pudesse
receber valores decorrentes do esquema criminoso da Petrobrás. Era um assessor de
confiança de Pedro Correa. É possível que não tivesse conhecimento de detalhes do
esquema criminoso da Petrobrás. Entretanto, o recebimento em sua conta de
depósitos, em seu conjunto vultuoso, sem origem identificada e estruturados, era
suficiente para alertá-lo da origem criminosa dos recursos recebidos. Isso
especialmente quando tornado notório a partir de 2006 que Pedro Correa, com a
cassação de seu mandato parlamentar, estava envolvido em atividades criminais.
(BRASIL.13ª Vara Federal da Comarca de Curitiba. Ação Penal n° 502313531.2015.4.04.7000).

Sob esse fundamento, embora tenha alegado desconhecimento sobre a origem ilícita do
dinheiro, o réu Ivan foi condenado pela prática do delito de lavagem de dinheiro, de modo que
por ter "condições de aprofundar o seu conhecimento sobre os fatos", o "desconhecimento"
sobre a ilicitude dos valores recebidos em sua conta acaba por ser equiparado ao dolo eventual,
permitindo, assim, a condenação do agente.

14

Paulo Roberto Costa é engenheiro e ex-diretor de Abastecimento da Petrobras, entre 2004 e 2012.
Renato de Souza Duque é engenheiro e ex-diretor de serviços da Petrobras, entre 2003 e 2012.
16
Conforme
sentença proferida
nos
autos número 5023135-31.2015.4.04.7000. Disponível
em: http://www.prpr.mpf.mp.br/pdfs/2015-1/lava-jato-1/SENTENCA_Pedro%20Correa.pdf/view.
17
Pedro da Silva Corrêa de Oliveira Andrade Neto mais conhecido como Pedro Corrêa é um médico e político
brasileiro
18
Alberto Youssef é um doleiro e empresário brasileiro que ficou conhecido após o escândalo do Banestado.
19
Ex-assessor do Partido Progressista.
15
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Já no segundo caso mencionado, AP n° 5046512-94.2016.4.04.7000/PR20, versava a
exordial sobre a prática de crimes de corrupção (artigos 317 e 333 do Código Penal Brasileiro)
e de lavagem dinheiro por diversas vezes (art. 1°, caput, inciso V da Lei 9.613 de 1998). Como
no primeiro caso narrado, também, tratava-se de esquema de corrupção envolvendo a empresa
pública Petrobrás. Foram oito denunciados, dentre eles o Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da
Silva21, a Ex-Primeira Dama Marisa Letícia Lula da Silva, assim como Valente Gordilho, Fábio
Hori Yonamine e Roberto Moreira Ferreira, sendo os últimos três executivos da sociedade
empresária OAS22.
Atendo-se a parte de maior relevância para o presente estudo, vale destacar que os executivos
mencionados alhures foram denunciados pela prática do crime de lavagem de dinheiro em razão
da ocultação e dissimulação da titularidade do apartamento 164-A, triplex, assim como do
verdadeiro beneficiário das reformas lá realizadas - segundo a denúncia era o próprio ExPresidente.
No caso dos executivos, o Juiz Federal competente entendeu pela absolvição com fundamento
no artigo 386, VII do Diploma Processual Penal, que versa sobre a insuficiência de provas. De
acordo com a sentença, não teria restado provada a presença do conhecimento - ou pelo menos
a sua alta probabilidade -, sobre origem criminosa dos recursos utilizados na transação do
triplex e nas reformas, de modo que impossibilitaria a utilização da "Teoria da Cegueira
Deliberada".
Quando comparadas, tais decisões - proferidas por um mesmo juiz - torna-se evidente o
tênue limiar entre o que seria probabilidade de conhecimento e agir culposo, isto é, sem dolo.
Em outras palavras, caso o juiz chegue à conclusão - por meio da persuasão racional - de que o
sujeito ativo da "lavagem" tinha probabilidade de conhecimento sobre a origem ilícita dos
valores, isso faz com que este responda pela conduta como se tivesse praticado-a dolosamente
(dolo eventual). Enquanto isso, caso o entendimento seja que não há comprovação da
probabilidade de conhecimento, a conduta seria atípica, pois não existe previsão para a lavagem

20

Disponível
em:
http://cdn01.justificando.cartacapital.com.br/wpcontent/uploads/2017/07/12142707/sentenca_lula.pdf..
21
Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula, é um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro.
Filiado ao Partido dos Trabalhadores, foi o 35.º presidente do Brasil, entre 2003 e 2010.
22
O Grupo OAS é um conglomerado brasileiro fundado em Salvador, Bahia em dezembro de 1976 com sede em
São Paulo que atua em diversos países do mundo no ramo da engenharia civil.
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de dinheiro na modalidade culposa no ordenamento jurídico-penal pátrio. Percebe-se aqui,
portanto, o alto grau de relevância da discussão ora travada.
5.

REFLEXÕES SOBRE A RECEPÇÃO DA TEORIA
É muito importante que sejam feitas exaustivas reflexões antes de importar qualquer

teoria desenvolvida em outro ordenamento jurídico. Devem ser levadas em consideração as
premissas e conceitos básicos sobre os quais ela foi pensada, somente assim concluindo se é,
de fato, cabível ou não na realidade brasileira.
Fato interessante é que o próprio magistrado responsável pelas sentenças acima
mencionadas é também um dos entusiastas da referida teoria no Brasil. De acordo com Moro
(2010, p. 212), em seu livro sobre lavagem de capitais "a doutrina da cegueira deliberada, apesar
de constituir construção do commom law, foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol
(STE), corte da tradição da civil law, em casos de receptação, tráfico de drogas e lavagem,
dentre outros".
Segundo o referido autor, citando o julgamento STS 33/200523, tal construção
doutrinária espanhola seria, "de certo modo", compatível com a previsão de dolo no
ordenamento e doutrina brasileira, o que permitiria sua importação para o sistema pátrio.
Contudo, como se vê nos casos narrados, é extremamente discutível a aproximação da
cegueira deliberada com o dolo eventual, já que deliberadamente ignorar uma circunstância
fática é figura demasiadamente próxima da chamada culpa consciente - seja por negligência,
imprudência ou imperícia -, que, repisa-se, não permite a punição nos delitos de lavagem de
capitais, por ausência de previsão legal.
Embora se reconheça a extrema relevância da presente construção doutrinária para o
cenário atual de crise política e moral, constituindo verdadeiro instrumento de eficácia da Lei
de Lavagem de Capitais, deve-se perquirir até que ponto não se está a ultrapassar os limites
legais postos pelo legislador, sob pena de ofender o Princípio da Legalidade, elevado a garantia
fundamental, nos termos do art. 5º, XXXIX da Constituição Federal de 1988.
Já existem, inclusive, autores (SILVEIRA, 2016, vol. 122) em âmbito nacional
questionando a forma como tem sido reproduzida a aplicação da cegueira deliberada
exclusivamente com base nos precedentes e construções doutrinárias espanholas. Como já

23

Disponível em: https://supremo.vlex.es/vid/delito-receptacion-capitales-ma-17525887.
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apontado acima, o Código Penal Brasileiro adota em seu artigo 18, inciso I as teorias do
assentimento24 e representação25, definindo expressamente o que seria o dolo direto e o dolo
eventual, não entrevendo espaço para o seu alargamento por meio da utilização da cegueira
deliberada.
Diante disso, é necessário que a referida teoria seja aplicada de modo responsável e com
base em critérios objetivos que deverão ser desenvolvidos pela doutrina. Um bom exemplo, são
os critérios postos por Badaró e Bottini (2012, p. 105), quais sejam: a) o sujeito ativo deve ter
criado deliberadamente, de modo voluntário e consciente, barreiras ao conhecimento da
atividade ilícita, caso esta ocorra; b) o agente deve ter previsibilidade de que tais barreiras por
ele criadas, facilitarão a ocorrência de delitos sem sua ciência; e c) devem existirem elementos
objetivos que despertem dúvida razoável sobre a antijuridicidade do objeto de suas atividades.
Por outro lado e de modo antagônico, propõe-se, ainda, a discussão sobre se os requisitos
acima mencionados caracterizariam, na verdade, o elemento subjetivo culpa e não dolo. Nesse
caso, aplicar a Teoria da Cegueira Deliberada como equiparação ao dolo eventual constituiria
verdadeira analogia in malam partem da norma penal incriminadora em questão para punir a
lavagem culposa, o que não se permite no Brasil.
Independentemente da posição adotada, fato é que a utilização da teoria da cegueira
deliberada não pode ser usada meramente para suprir a falta de provas da existência do dolo,
que cabe à acusação (LIMA, 2016, p. 596). Assim sendo, não restando, por exemplo, provado
que o indivíduo sabia da origem ilícita dos valores alvo de ocultação, o decreto absolutório será
imperativo, ainda que gere comoção social em sentido contrário.
O Direito Penal não pode ser flexibilizado em prol de conformar-se ao clamor social.
Diferentemente de outras áreas do Direito, não é admissível, na seara penal, que se faça ativismo
judicial, especialmente para condenar.
É imperioso destacar que o presente trabalho não pretende ofertar uma reposta imutável
e completa sobre o cabimento ou não da referida teoria no ordenamento jurídico brasileiro, haja
vista ser este tema tão novo e, ao mesmo tempo, tão complexo. O objetivo é, na verdade, ampliar

24

Para essa teoria, dolo é a vontade consciente de querer praticar a infração penal.
Aqui se fala em dolo quando o agente tem a previsão do resultado como possível e , ainda assim, decide
prosseguir com a conduta.
25
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a inicial discussão que vem sendo levantada a partir da sua aplicação em diversos casos de
extrema relevância para o país.
Nesse sentido, reconhece-se que os debates ora levantados devem continuar em
constante aprofundamento. Para tanto, entende-se pela necessidade de consideração de dois
aspectos essenciais: o primeiro é que, caso continue sendo aceita pelos tribunais brasileiros, a
Teoria da Cegueira Deliberada precisa ser aplicada com base em critérios objetivos, de modo a
respeitar os princípios inerentes ao Estado de Direito ao qual estamos inseridos, principalmente
o princípio da legalidade. Em segundo lugar, concluindo-se pela inaplicabilidade da referida
teoria, por caracterizar-se como verdadeira hipótese de culpa consciente e não dolo eventual portanto, atípico, hodiernamente -, é válido o debate sobre a criação de novos instrumentos
legislativos, seja a expansão dos deveres de cuidado - já existentes - a serem observados nas
relações comerciais, ou mesmo a tipificação da lavagem culposa, o que embora discutível, já é
feito em países da Europa (LIMA, 2017, p. 501), como Alemanha, Luxemburgo e a Espanha.
6.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho teve por finalidade analisar, sob o aspecto jurídico-penal, a Teoria

da Cegueira Deliberada aplicada aos crimes de Lavagens de Capitais. Assim, foi estabelecida a
origem histórica da expressão "lavagem de dinheiro", traçando-se um panorama geral sobre a
evolução dos crimes de lavagem de capitais.
Em sequência, foram revisitados alguns conceitos básicos de Direito Penal, objetivandose, com isso, a análise da recepção ou não da Teoria da Cegueira Deliberada pelo ordenamento
jurídico brasileiro.
Foi, ainda, explorado o tênue limiar entre o conceito de dolo eventual e a culpa
consciente, em especial a impossibilidade de utilizar a Teoria da Cegueira Deliberada com o
fim de atenuar o ônus da prova da acusação.
Após, explicou-se o conceito do crime de lavagem de capitais a partir de revisão literária
sobre o tema, de forma a esclarecer o bem jurídico tutelado. Descrevendo-se, em seguida a
evolução da lei antilavagem de capitais no Brasil - Lei 9.613 de 1998, alterada pela Lei 12.683
de 2012.
Foram abordados, também, alguns casos concretos por meio de julgados relevantes no
judiciário brasileiro, de forma a demonstrar como a teoria vem sendo aplicada, especialmente
em casos de grande impacto no cenário político.
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Por fim, à luz de julgados recentes, almejou-se propor a intensificação do debate acerca
da recepção ou não da Teoria da Cegueira Deliberada no país, propondo-se, desse modo,
critérios objetivos de aplicação, de forma a impedir a sua utilização como verdadeira inversão
da presunção de inocência e do ônus probatório. Inclusive, questionando-se, diante da
importância das legislações antilavagem, sobre a necessidade ou não de tipificar a lavagem
culposa, na hipótese de concluir-se pela não recepção da teoria no direito pátrio.
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COMPLIANCE: UMA ANÁLISE DAS POLÍTICAS ANTICORRUPÇÃO
BRASILEIRAS À LUZ DA DOUTRINA JURÍDICO-PENAL PÁTRIA
Caio de Almeida Esteves1
Gabriel Guimarães Scaldini2
Jefferson Alves de Souza Filho3
Thainá Andrade Maia4

Resumo: Compliance, conceito que surgiu na década de noventa, diz respeito tanto a deveres de
cooperação, quando instaladas investigações de lavagem de dinheiro em instituições de mercados os
mais variados, em que se incluem as financeiras e empresas de capital aberto - que são áreas sensíveis à
prática desse delito - quanto à adoção, por essas mesmas espécies de ente econômico, de políticas
internas que visem à fiscalização e impedimento da prática do crime anteriormente referido. Entretanto,
mesmo que se considere a importância desse instituto - introduzido no ordenamento brasileiro a partir
da promulgação da lei 9.613/1998 e da emissão, pelo Conselho Monetário Nacional, da resolução
número 2.554/1998 - para o resguardo da integridade do sistema financeiro, ainda não tem sido
dispensada atenção suficiente a ele, ainda que considerem as recomendações do GAFI, cuja última
atualização se deu em Fevereiro de 2012. Neste artigo, propõe-se a elucidação do conceito de
compliance, a análise de algumas das diferentes estratégias adotadas pelas organizações, quando da
elaboração dessas políticas internas de conformidade, bem como a verificação da importância que vem
sendo dada ao instituto, em âmbito jurídico-penal, no Brasil. Trata-se de pesquisa bibliográfica, em que
se analisam os dispositivos alusivos ao instituto, bem como livros e artigos produzidos pela doutrina
jurídica brasileira.
Palavras-chave: Lavagem de Dinheiro, Integridade do Sistema Financeiro, Compliance, Lei
9.613/1998, Recomendações do GAFI.

INTRODUÇÃO
A administração pública é tarefa tão ampla quanto o são as instituições sociais e relações
jurídicas que ela regulamenta e fiscaliza. Dentre as atribuições da governança pública está
aquela que se pode caracterizar como a proteção do mercado financeiro, a qual depende de
complexos e intrincados sistemas normativos e fiscalizadores das instituições que realizam
operações de finanças.
Enquanto houve, a partir da década de 1990, uma acelerada diversificação da atividade
financeira, a nível mundial, o que se traduziu pela abertura e integração de mercados de capitais
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a nível mundial, também ocorreu a diversificação das práticas de lavagem de dinheiro por
grupos criminosos, na tentativa de camuflar seus ganhos ilícitos através de roupagem de
licitude, utilizando-se, para tanto, as estruturas formais e organizativas de instituições afetas à
promoção de negócios, bastante diversificados, tais como as financeiras, o mercado de bens de
luxo, empresas de venda de atletas, entre outras.
A lavagem de dinheiro, entretanto, não é fenômeno novo: acontece desde a década de
1920. O próprio termo, traduzido do inglês “money laundering”, é devido à utilização, pelos
gângsteres norte-americanos, operantes na Chicago da segunda década do século XX, de
lavanderias como disfarce para a circulação do capital derivado da prática de ilícitos criminais.
Como já afirmado anteriormente, muitas são as formas e os negócios afetos à lavagem
de capitais. Por tal razão, neste artigo o foco será a prática delitiva, com os contornos especiais
das práticas de compliance correspondentes, quando de sua atuação sobre o sistema financeiro
nacional.
Em três itens, os quais constituirão, conjuntamente, o desenvolvimento do presente
trabalho, apresentar-se-ão, brevemente, os conceitos relativos à discussão, proposta como item
conclusivo da análise atual. Definir-se-ão, portanto, os conceitos de sistema financeiro nacional,
administração pública, lavagem de dinheiro e compliance. Quanto ao compliance, instituto em
foco neste documento, apresentar-se-ão as principais estratégias utilizadas pelas instituições
financeiras, enquanto área de risco da lavagem de dinheiro, quando do estabelecimento de suas
normas internas de conformidade, bem como a correlação dessas regras com as exigências
mandamentais da Lei 9.613/1998 ( e suas alterações, instituídas pela Lei 12.683/1998) e das
Resoluções no 2554/1998 e 4.595,/2017, do Conselho Monetário Nacional, sob
responsabilidade, este último, do Banco Central do Brasil, órgão maior quando da normatização
e fiscalização das agências financeiras diversas em operação no território brasileiro.
1. SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, LAVAGEM
DE DINHEIRO E COMPLIANCE
O Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de entidades, regulado pelo Banco
Central (Bacen), composto por “(...) instituições que se dedicam à intermediação de recursos
entre poupadores e investidores, tais como bancos, caixas econômicas, financeiras,
cooperativas de crédito e outras” (JATAHY e VIEIRA, 2004, p.88). Porquanto gestor do
Sistema Financeiro Nacional, cabe ao Banco Central a normatização e o controle (fiscalização)
de suas instituições financeiras componentes, zelando pela integridade da estrutura do sistema,
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o que implica na manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, preservada a livre
concorrência e o trânsito orgânico de capitais no mercado.
A partir de 1990, com o rápido desenvolvimento do mercado de capitais, torna-se
imperativa a integração dos mercados de produtos e serviços:
Com os avanços tecnológicos, os serviços bancários se sofisticaram, com redes de
comunicação favorecendo a integração dos mercados e tornando acessíveis produtos
e serviços a um número crescente de clientes. A globalização torna imperativa que
essa integração ocorra numa escala planetária, abrindo as portas do mercado
doméstico à concorrência. Os planos de estabilização econômica provocaram
mudanças nos ganhos financeiros. (JATAHY e VIEIRA, 2004, p.89)

Nesse contexto de aceleração da abertura do mercado financeiro nacional, com
integração a realidades institucionais estrangeiras, as tradicionais estratégias de fiscalização do
Banco Central começaram a ruir quando “(...) as quebras de instituições importantes como os
bancos Nacional e Econômico expuseram as deficiências daquele modelo de supervisão,
incapaz que foi de prevenir e atuar tempestivamente para assegurar a estabilidade do SFN.”
(JATAHY e VIEIRA, 2004, p.89). Não fosse suficiente a evidência da incompatibilidade do
modelo de controle adotado pelo órgão fiscalizador maior, a corrupção entra em cena, tingida
agora de características tais como a internacionalidade, preocupando setores diversos da
sociedade. A partir de então, conforme postulam Jatahy e Vieira (2004, p.89):
Os governos são pressionados pelos contribuintes a tomarem medidas efetivas de
combate à corrupção, que não se restringe aos negócios derivados da malversação de
recursos públicos, mas mistura-se com os recursos derivados de atividades ilegais
ligadas ao crime organizado, como o tráfico de drogas. A expansão desses negócios,
da corrupção e da sonegação fiscal, é favorecida pelo extraordinário desenvolvimento
do sistema financeiro internacional para incorporar na economia dos países recursos,
bens e serviços originários ou ligados a atos ilícitos, num processo que se
convencionou chamar de lavagem de dinheiro.

A lavagem de dinheiro é, segundo Albrecht (2001), a tentativa de conferir aspecto lícito
a capital, bens e direitos, obtidos por meio ilícito, ou seja, através de crimes. Trata-se, portanto,
de tentar revestir de licitude os produtos de crimes, aqui chamados de crimes antecedentes,
produtos esses que, por suas próprias origem e natureza, serão sempre ilícitos. Nesse sentido,
argumentam Jatahy e Vieira (2004, p.89):
O termo é usado para definir o processo de colocação na economia formal de recursos
oriundos de atividades ilegais, dando-lhes o aspecto de origem lícita. Diz-se que teria
sido cunhado por Al Capone, que nos anos 1920 usou uma rede de lavanderias
automáticas em Chicago para legalizar o dinheiro oriundo de suas atividades ilegais.

Quanto aos setores da economia mais sensíveis à prática delitiva em pauta, ainda
segundo Jatahy e Vieira (2004, p.89), apontam-se “(...) os paraísos fiscais, as bolsas de valores,
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o mercado de seguros, o mercado imobiliário, as loterias e jogos, e, principalmente, devido à
velocidade e abrangência que dá aos recursos ‘lavados’, as instituições financeiras”.
Obviamente, há que se considerar que, não apenas a integridade do sistema econômicofinanceiro, mas também, e de maneira contundente, preocupa-se, quando se fala em lavagem
de dinheiro, com a imposição de barreiras à regular administração pública, mormente no tocante
à administração da justiça, o que pode-se entender, como ensinado por Pucci (2010, p.603), ser
a prática de crimes tais que promovam “violação do interesse público no sentido mais amplo
possível", de modo a gerar óbices “(...) à normalidade funcional, à probidade, ao prestígio e ao
decoro da administração pública"(Idem).
Nesse contexto conflituoso, em que, por um lado, tem-se uma ampliação dos
mecanismos de produção e circulação de capitais, com integração de mercados internacionais,
e, por outro, tem-se o desenvolvimento, também aceleradíssimo, das estratégias de promoção
de corrupção, alguma medida deveria ser tomada para regular a operação das organizações
entendidas como pertencentes às já referidas áreas sensíveis à lavagem de dinheiro. Para tanto,
passou-se a recorrer às políticas de compliance.
Compliance é um termo de origem anglófona que significa, em tradução livre,
conformidade. Segundo Blok (2017, p.15) “Compliance vem do verbo em inglês ‘to comply’,
que significa ‘cumprir’, ‘executar’, ‘satisfazer’, ‘realizar o que foi imposto’, ou seja,
compliance é estar em conformidade (...)”. Esse significado permite o aferimento de sentidos
diversos do termo, de modo que se faz necessário, desde já, estabelecer-se um conceito mais
preciso dessa ideia de conformidade.
Enquanto não apenas para a imputação criminal, mas também para a análise de
responsabilidades administrativa e civil, os parâmetros de conformidade, derivados de políticas
de compliance adotadas pelas organizações, permitem que sua gestão de pessoas, recursos e
serviços seja executada de modo que se impeça, ou, ao menos, dificulte, a exploração da
estrutura formal organizativa para a promoção do branqueamento de capitais de origem ilícita.
Essa preocupação em dificultar a lavagem de dinheiro, bem como de facilitar o rastreamento
de eventuais sujeitos envolvidos em práticas atentatórias contra a integridade do sistema
financeiro, é o que permite afirmar que “ ‘ser compliance’ é conhecer as normas da organização,
seguir os procedimentos recomendados, agir em conformidade e sentir o quanto é fundamental
a ética e a idoneidade em todas as atitudes humanas e empresariais.”(BLOK, 2017, p.15).
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Assim, ainda que pareça ter natureza apenas objetiva a adoção de estratégias de combate
à corrupção, em âmbito organizacional, pode-se afirmar, sem temor de falta ou excesso, que o
contorno subjetivo, definido pela preocupação com a promoção de práticas pautadas na
honestidade e na ética, é o grande definidor do conceito de compliance, o que significa, acima
de tudo, a convergência de esforços legislativos e normativos, externos e internos às
organizações, no sentido de promover uma cultura de probidade e conformidade, que se estende
desde a alta administração até aos indivíduos responsáveis pela operação material dos produtos
e serviços das áreas sensíveis.
No ordenamento jurídico brasileiro, foi através da Lei 9.613/98 que se definiu, com as
contribuições e alterações, desejáveis, da posterior Lei 12.683/2012, a lavagem de capitais, bem
como os deveres de compliance.
2. COMPLIANCE E
O
ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO:
LEIS 9.613/1998, 12.683/2012 E RESOLUÇÃO CMN NO 2554/1998
As mudanças decorrentes da evolução do mercado financeiro, que provocaram a
criatividade delitiva no sentido de variar os subterfúgios utilizados para a lavagem de dinheiro,
deram ensejo, já no final dos anos 1980, à necessidade do desenvolvimento de contramedidas,
igualmente inovadoras, de controle sobre as áreas sensíveis a essa espécie de delinquência, em
âmbito internacional. Segundo Cavalcante (2012, p.1):
A comunidade internacional chegou à conclusão de que o combate a determinados
tipos de criminalidade, como o tráfico de drogas e o crime organizado, somente pode
ser feito de forma eficaz se houver medidas estatais que persigam o lucro decorrente
desses crimes. Desse modo, a criminalização da lavagem de dinheiro está diretamente
relacionada com o combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado, aos crimes
contra a ordem tributária, aos crimes contra o sistema financeiro, aos crimes contra a
administração pública e a outros delitos que geram para seus autores lucros
financeiros. (...) Nesse contexto, o Brasil assinou um tratado internacional no qual se
comprometeu a reprimir a lavagem de capitais. Trata-se da chamada Convenção de
Viena: convenção contra o tráfico ilícito de entorpecentes e substâncias psicotrópicas
assinada em Viena, em 20 de dezembro de 1988. Promulgada pelo Brasil por meio do
Decreto 154/1991. Estabeleceu que os países signatários deveriam adotar medidas
para tipificar como crime a lavagem ou ocultação de bens oriundos do tráfico de
drogas.

Uma das consequências da assunção da condição, pelo Brasil, de signatário da referida
convenção foi a sanção da Lei 9.613, em 3 de Março de 1998. Considerada de segunda geração,
porque “(...) [trazia] uma lista fechada de crimes antecedentes, que não incluía, por exemplo,
os crimes de evasão fiscal ou crimes econômicos (em sentido estrito), ou os tradicionais crimes
contra o patrimônio” (BOTTINI e ESTELLITA, 2012, p.2), ela passou a ser a referência, no
ordenamento pátrio, para a identificação das situações que poderiam configurar o crime de
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lavagem de dinheiro, bem como definir os sujeitos passíveis de persecução penal, as penas
aplicáveis, entre outras várias questões. Enquanto referência, torna-se mister salientar a
taxatividade dos crimes considerados possíveis antecedentes à lavagem de dinheiro: nenhum
crime que não estivesse contido no rol do antigo artigo 1o, da Lei 9.613/1998, poderia ser
considerado antecedente, de modo que crimes, faticamente predecessores de branqueamento de
capitais, não eram assim, entretanto, juridicamente considerados.
Essa situação mudou com a edição, 14 anos depois, da Lei 12.683/2012, a qual trouxe
fundamentais alterações para a lei de lavagem de dinheiro. Uma das principais diz respeito ao
rol taxativo de crimes antecedentes, requisitos anteriores para a configuração de lavagem de
capitais, o qual, a partir de então, revoga-se. Segundo o novo texto legal, lavagem de dinheiro
consiste em “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação
ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração
penal.” (BRASIL, 2012). O ordenamento pátrio conta, agora, com uma lei de combate ao crime
de lavagem de capitais de terceira geração.
Segundo o juiz federal Sergio Fernando Moro, citado por Cavalcante (2012, p.4):
A eliminação do rol apresenta vantagens e desvantagens. Por um lado facilita a
criminalização e a persecução penal de lavadores profissionais (...) Por outro lado, a
eliminação do rol gera certo risco de vulgarização do crime lavagem, o que pode ter
duas consequências negativas [:] (...) um apenamento por crime de lavagem superior
à sanção prevista para o crime antecedente (...) [e o impedimento de] que os recursos
disponíveis à prevenção e à persecução penal sejam focados na criminalidade mais
grave.

Também nesse sentido, criticam Bottini e Estellita (2012, p.2):
Haverá situações de perplexidade nas quais o autor da contravenção antecedente,
como, por exemplo, aquele que promover jogo de azar, estará sujeito a uma pena
extremamente mais severa pela lavagem (três a dez anos) (...) Afastou-se, assim, o
legislador brasileiro do próprio parâmetro sugerido pela Convenção de Palermo, que
demanda crimes antecedentes de alguma gravidade, indicando como standard aqueles
cuja pena máxima não seja inferior a quatro anos.

Mas a exclusão da taxatividade das condutas antecedentes à lavagem de capitais não é
a única alteração importante produzida pela lei em discussão nesses parágrafos. Deve-se,
também, comentar sobre a “(...) ampliação significativa do rol das pessoas sujeitas às
obrigações da política de prevenção.”(BOTTINI e ESTELLITA, 2012, p.2). Essa ampliação
gerou um impasse: o artigo 9.º, parágrafo único, inciso XIV, alíneas. Bottini e Estellita (2012,
p.2), quando chamados a analisar as alterações da lei de lavagem de capitais, dedicaram boa
parte de seus escritos a esse tocante. A preocupação exposta pelos autores diz respeito à
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possibilidade de os advogados serem incluídos no rol de pessoas em questão, dada sua íntima
relação, necessária para o saudável desenvolvimento de sua prática advocatícia, com seus
clientes. O problema seria a compulsoriedade de sua prestação de contas ao Coaf, estabelecida
pelo artigo 11, inciso II, obrigação esta que feriria o sigilo profissional, compromisso ético
assumido pelo advogado.
A terceira grande alteração diz respeito às obrigações determinadas pela nova lei. Essas
obrigações, constantes em seus artigos 10 e 11, trazem, ainda que não expressamente, a ideia
de deveres de compliance. Tem-se:
Art. 10. As pessoas referidas no art. 9º:
(...)
III - deverão adotar políticas, procedimentos e controles internos, compatíveis com
seu porte e volume de operações, que lhes permitam atender ao disposto neste artigo
e no art. 11, na forma disciplinada pelos órgãos competentes; (BRASIL, 2012, art 10)

Quanto ao órgão competente mencionado na última parte do inciso III, artigo 10, da Lei
12.683/2012, para os fins almejados pela análise desenvolvida neste artigo, trata-se do Conselho
Monetário Nacional, instituído pelo Banco Central do Brasil. Através da resolução no
2554/1998, o referido conselho estabeleceu as diretrizes para o controle interno das operadoras
financeiras, com inclusão, mesmo, de regra para a promoção de auditorias internas, enquanto,
mais recentemente, a resolução 4.595/2017 promoveu, expressamente, que se estabeleçam
políticas de compliance pelas entidades financeiras brasileiras.

3. ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA GESTÃO DAS ENTIDADES FINANCEIRAS
QUANDO DA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE COMPLIANCE
As estratégias na gestão das entidade financeiras para o combate ao crime de lavagem
de dinheiro são identificadas a partir das medidas sugeridas pelo GAFI, o Grupo de Ação
Financeira sobre Lavagem de Dinheiro, que é um “(...) organismo intergovernamental, que tem
como objetivo o desenvolvimento e a promoção de estratégias para combater a lavagem de
dinheiro” (NEVES, 2003, p.31). Esse grupo foi instituído em 1989, no âmbito da Organização
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Segundo ensina Neves (2003, p.32):
Em 1990, foi publicado pelo GAFI um conjunto de sugestões de medidas a serem
adotadas pelos países para combater o crime de lavagem de dinheiro. Essas sugestões,
conhecidas internacionalmente como as “Quarenta Recomendações do GAFI", se
tornaram a mais importante referência mundial no que tange à prevenção e combate à
lavagem de dinheiro.
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Essas recomendações se consubstanciam em um “(...) conjunto de princípios para
nortear o sistema de justiça penal e aplicação das leis, o sistema financeiro e a sua
regulamentação” (NEVES, 2003, p.32-33) quando do combate à lavagem de dinheiro pelos
países componentes do GAFI, dentre os quais se inclui o Brasil. Além disso, cabe ressaltar que
as recomenadações não permanecem estáticas, mas sim são revisadas e reeditadas de modo a
acompanharem as naturais evoluções econômico-sociais dos países signatários.
As recomendações, como constam de documento emitido pelo Ministério da Fazenda,
tiveram sua última atualização em Fevereiro de 2012, e indicam os princípios que seguem,
dentre outros, como norteadores das políticas anti lavagem de dinheiro: avaliação de riscos e
aplicação de uma abordagem baseada no risco, cooperação e coordenação nacional,
criminalização da lavagem de dinheiro, confisco e medidas cautelares, criminalização do
financiamento do terrorismo, sanções financeiras específicas relacionadas ao terrorismo e seu
financiamento, sanções financeiras específicas relacionadas à proliferação ( proliferação de
armas de destruição em massa), devida diligência acerca do cliente, manutenção de registros,
devida diligência com as pessoas expostas politicamente, manutenção de setores de
correspondência bancária, registro dos funcionários de serviços de transferência de dinheiro /
valores, análise dos riscos de lavagem de dinheiro através de novas tecnologias, informações
dos envolvidos em transferências eletrônicas durante todo o processo de movimentação de
valores, controles internos e das filiais e subsidiárias estrangeiras, comunicação de operações
suspeitas, revelação e confidencialidade, transparência e propriedade de pessoas jurídicas,
transparência e propriedade de outras estruturas jurídicas, regulação e supervisão de instituições
financeiras, unidades de inteligência financeira, estatísticas, orientações e feedback, sanções,
instrumentos internacionais, assistência jurídica mútua, assistência jurídica mútua através de
congelamento e confisco, extradição, outras formas de cooperação internacional.
Quando da instituição de regras de compliance, as entidades que operam no sistema
financeiro deverão observar algumas estratégias, que se baseiam nas recomendações do GAFI,
e na Lei 9.613/98. Segundo Neves (2003, p186), o manual de supervisão do Banco
Central do Brasil impõe algumas obrigações às instituições financeiras, visando a que
estas desenvolvam políticas de compliance com abordagem estratégica. Sobre elas, frisa Neves
(2003, p.186-187):
(...) Controles internos

593

Anais do I Seminário do Núcleo de Extensão e Pesquisa em Ciências Criminais da UFJF
5. A alta administração é responsável por assegurar um sistema eficaz de controles
internos para a detecção e a prevenção de atividades de lavagem de dinheiro e deve
demonstrar o seu comprometimento com o cumprimento de leis e normas, por meio:
•
do estabelecimento de procedimentos para a adequada identificação de clientes
habituais ou não, para a detecção e comunicação ao Banco Central do Brasil de
operações que se enquadram nas situações consideradas suspeitas;
•
da exigência de informações sobre a execução de tais procedimentos, de
eventuais deficiências identificadas, de ações corretivas empreendidas e de relatórios
de auditoria. Em outras palavras, os sistemas de controle interno devem permitir que
a alta administração assegure permanente conformidade com leis, normas e
regulamentos;
•
da incorporação nas descrições de função e nas avaliações de desempenho dos
funcionários das instituições financeiras da conformidade com a legislação contra a
lavagem de dinheiro e com os regulamentos que a implementaram.
(...)
6. As instituições devem adotar políticas que determinem a adequada identificação de
seus clientes, habituais ou não, e o acompanhamento de suas operações de modo a
detectar, de imediato, as atividades suspeitas.A lei exige que as instituições informem
as transações que não apresentem um objetivo legal aparente e que não sejam usuais
para determinado cliente. Para determinar o que constitui transação ou grupo de
transações atípicas para um cliente, a instituição deve implementar controles e
sistemas adequados. Deve, também, adotar procedimentos prudenciais para a abertura
de contas e exercer constante monitoramento de sua movimentação financeira.”

As duas principais estratégias identificadas para a boa operacionalização do compliance
nas financeiras, portanto, são as relacionadas aos controles internos, mormente através de
auditorias, e à devida diligência com os clientes, ou seja, com a identificação destes, bem como
o acompanhamento de suas operações, o que permite identificar atividades suspeitas, que
deverão ser comunicadas imediatamente à autoridade competente. Os controles internos atuam
na definição de mecanismos de identificação, monitoramento, análise e mitigação de riscos
associados à prática da lavagem de dinheiro, enquanto a devida diligência com os clientes
permite a correta identificação destes, de suas transações, manutenção de registros adequados
e atualizados a respeito delas. Com base nessas duas estratégias principais é que se estruturam
políticas de compliance no âmbito das instituições financeiras.
Além disso, é pelos controles internos e pela diligência com as informações dos clientes,
entre outras estratégias, que as medidas de criminal compliance, entendido como a
“interpretação mais restrita no âmbito penal como um novo padrão regulatório orientado pelo
dever de colaboração com o Estado na prevenção da criminalidade no ambiente empresarial”
(BLOK, 2017, p.113), ou seja, são os registros produzidos pelas estratégias anteriormente
mencionadas que fundamentam a persecução de pessoas, físicas ou jurídicas, quando de
eventual instalação de processo penal por crime de lavagem de dinheiro, o que se constitui,
justamente, em uma atitude cooperativa por parte das empresas das áreas sensíveis à prática do
supracitado crime, como o são as entidades do sistema financeiro, com a administração da
justiça. É a esta conclusão que chega Blok (2017, p.113):
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A persecução penal de instituições econômicas e de empresários está imediatamente
ligada com a criminal compliance. Pode-se falar, portanto, em criminal compliance
quando se estiver diante da possibilidade da prática de atividades ilícitas acobertadas
ou diretamente relacionadas às práticas econômicas e financeiras de certo agente.

Como a própria Blok (2017, p.114) afirmou, “(...) em suma, o estabelecimento de
atividades padronizadas e setorializadas permite o controle, dentro da empresa, das práticas em
conformidade com o manual de procedimentos (...)”, o que se constitui em materialização das
recomendações emitidas pelo GAFI em 2012, as quais, também, inspiraram a edição das
resoluções 2554/1998 e 4.595/2017, do Conselho Monetário Internacional.
Esse controle é derivado da própria noção de política estatal atuarial, numa busca
evidente por segurança nas relações econômicas e por facilitação da administração pública, com
ênfase na administração da justiça, em tentativa de remover obstáculos que costumam de impôr
contra a persecução criminal de envolvidos em esquemas de corrupção em que se promove
lavagem de dinheiro, uma vez mesmo que o próprio vínculo entre aquele e este é indissolúvel,
de modo que o crime de branqueamento sucede à corrupção.
CONCLUSÕES
O compliance, no âmbito das instituições financeiras, tem uma abordagem que visa à
erradicação da lavagem de dinheiro, tanto através da facilitação da persecução penal dos
envolvidos nesse crime, bem como através da possibilidade de prevenção da ocorrência desses
crimes, numa atitude vigilante que se configura numa perspectiva ex ante.
Enquanto políticas de conformidade que visam à garantia de um ambiente de trabalho
probo e honesto, baseado na ética nas relações entre os profissionais do sistema financeiro e o
meio sócio-econômico-jurídico em que se inserem e operam suas atividades, o compliance
financeiro nas instituições do sistema referido se constitui não apenas em uma série de ações
que visam a, objetivamente, prevenir e combater a prática do branqueamento de capitais, mas
também, e é o que parece mais interessante, à instituição de uma cultura de honestidade entre
os funcionários de instituições financeiras, numa ação que descende dos altos organismos de
gestão das organizações até os operadores das atividades fins da empresa.
No Brasil, identifica-se a instituição do criminal compliance através da Lei 9.61/98
(posteriormente alterada e atualizada pela Lei 12.683/2012) e da Resolução 2554/98, entidades
normativas que criam a responsabilidade da diretoria sobre a instalação dos programas de
conformidade, donde decorrem responsabilidades administrativa, civil e criminal em caso de
omissão quanto a essa obrigação.
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Enquanto instituto que pode se mostrar extremamente adequado ao combate a lavagem
de dinheiro no âmbito das entidades componentes do Sistema Financeiro Nacional, o criminal
compliance nessas organizações, apesar de instalado através das estratégias da diligência com
as informações sobre clientes e as auditorias internas (controles internos), parece estar
necessitado de atualizações e revisões, não sendo, portanto, surpreendente a edição da
Resolução CMN 4.595/2017, com a primeira referência expressa ao termo compliance no
ordenamento jurídico brasileiro. Claro, deve-se considerar que uma resolução não tenha peso
de lei, porque não segue procedimento legislativo, sendo apenas uma norma derivada do poder
da administração pública, de modo a orientar determinada conduta ou setor. Ao afirmar que o
compliance no âmbito das organizações do sistema financeiro brasileiros necessita de
atualização, isso se faz em referência às estatísticas, comentadas por Campos (2016), emitidas
pelo Banco Central do Brasil, que, em Novembro de 2016, indicaram a movimentação de mais
de R$6.000.000.000,00 (seis bilhões de reais) anualmente no país.
Assim, acredita-se que a eficiência dos programas de conformidade seja uma boa forma
de evitar danos à integridade do sistema financeiro, bem como de evitar óbices à regular
administração da Justiça, de modo que tais estratégias de compliance devam ser atualizadas e
revisadas sempre que necessário, de forma a visar, sempre, a uma cada vez maior cultura de
honestidade nas instituições financeiras, numa atitude de mudança, não apenas objetiva ( com
relação, por exemplo, às estatísticas de valor de dinheiro lavado em circulação no mercado),
mas, principalmente, subjetiva, a partir da promoção de mudanças no próprio jeito de os
envolvidos nas operações financeiras enxergarem sua posição enquanto cidadãos que, a partir
de então, estão comprometidos com a manutenção de um sistema financeiro pérvio e
transparente. Apenas com essa transparência e essa probidade no interior das instituições
financeiras é que se pode começar a pensar numa possibilidade de redução das estatísticas da
corrupção no Brasil, afinal de contas é pelo sistema financeiro que os capitais entram no
mercado de circulação padrão, sendo este o setor mais estratégico para o combate e a
erradicação dos capitais lavados, a partir da prática de crimes, no país.
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CRIPTOMOEDAS E OS CRIMES CONTRA ORDEM ECONÔMICA E
TRIBUTÁRIA
Ana Letícia de Azevedo Cajazeira
Isabella Souza Lima
Manuel Henrique Martins Rodrigues
Rosilayne Cristina Alves

Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a regulamentação das Criptomoedas no Brasil e
suas possíveis repercussões criminais. Busca-se compreender de que forma essa nova
tecnologia financeira se expressa no mercado nacional e internacional. No atual contexto de
crise das instituições econômicas clássicas e de surgimento de uma nova moeda transnacional,
a presente pesquisa investiga a natureza jurídica das Criptomoedas, analisando o Comunicado
nº 31.379 de 2017, emitido pelo Banco Central do Brasil, e seu impacto nos crimes contra a
ordem econômica e tributária.
Palavras-chave: criptomoedas, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro.
Abstract: The objective of this work is to analyze the regulation of the Criptocoins in Brazil
and its possible criminal repercussions. It seeks to understand how this new financial
technology is expressed in the national and international market. In the current context of the
crisis of the classical economic institutions and the emergence of a new transnational currency,
the present research investigates the legal nature of the Criptocoins, examinating the
Communiqué No. 31.379 2017, issued by Banco Central do Brasil, and its impact in the crimes
against economic and tax laws.
Key-words: criptocoins, tax evasion, money laundering.

INTRODUÇÃO
O tratamento jurídico de novas tecnologias monetárias é precedido de uma situaçãoproblema de real importância, a qual torna necessário investigar os limites e as possibilidades
da regulamentação das Criptomoedas na legislação brasileira. A presente pesquisa propôs-se a
oferecer uma abordagem sistemática a um conjunto de discussões entorno das Criptomoedas e
os possíveis impactos no ordenamento jurídico penal brasileiro, principalmente quanto aos
crimes contra a ordem econômica e tributária.
O recorte feito restringe a investigação dos crimes de sonegação fiscal (BRASIL, Lei
8.137, 1990) e lavagem de dinheiro (BRASIL, Lei 9.613, 1998). Nesse sentido, a análise centrase no objeto material desses tipos penais.
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O problema central que se coloca é: as novas tecnologias inseridas no mercado
financeiro transnacional implicam necessariamente em um vácuo em nosso ordenamento
jurídico quando se trata de crimes praticados com o uso de Criptomoedas?
Acredita-se que esta pesquisa pode oferecer uma contribuição original no que tange à
compreensão de desafios inéditos ao Direito Penal. Para este fim, buscou-se descrever o
fenômeno das moedas virtuais, evidenciando seus limites e possibilidades no cenário nacional.
Como objetivos deste trabalho, deseja-se investigar sua relação com os referidos crimes.
Ademais, destaca-se de que forma a tecnologia dos blockchains contribuem para com o
anonimato e, consequentemente, com a impunidade de determinadas práticas criminais no
contexto virtual. Por fim, procura-se compreender as propostas de regulamentação destas
moedas e qual a necessidade dela.
A hipótese trabalhada é de que embora as Criptomoedas não possuam regularização
própria, no ordenamento penal brasileiro não são diretamente criminalizadas, mas podem ser
utilizadas no cometimento de delitos e em momento posterior a este.
Em suma, serão expostas ponderações as possibilidades que se têm por meio dessas
Criptomoedas de burlar regulações de Direito, considerando o caráter sigiloso das transações
realizadas pelos usuários e a existência de blockchains, que permite a anonimato dos
negociadores, o novo sistema financeiro fundado pelos Bitcoins.
1. O QUE SÃO CRIPTOMOEDAS?
As Criptomoedas foram idealizadas pelo movimento cyber punk durante a crise de 2008,
quando o sistema financeiro estava em colapso e grandes bancos como Lehman Brothers
quebravam. Isso levava à perda das economias de pessoas que dependiam dos bancos para
guardar todo o seu dinheiro.
Vendo a situação de vulnerabilidade que toda a população ao depender de apenas um
sistema financeiro centralizado, tais programadores do movimento cyber punk iniciaram
projetos independentes a fim de criar um sistema descentralizado e confiável de transações
financeiras. Dentre os programadores destacou-se Satoshi Nakamoto, que em 2008 publicou o
artigo “Bitcoin: a peer to peer economic system” (NAKAMOTO, 2008), considerado o marco
de criação da mais relevante Criptomoeda da atualidade, o Bitcoin.
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Após a criação das Bitcoins foram introduzidas outras Criptomoedas no mercado, como
a Etherium e Litcoin. A popularidade do meio de negociação livre de fiscalização fez crescer o
interesse nas moedas virtuais ao ponto de que até empresas renomadas começaram a
transacionar por meio destas, particularmente no setor de tecnologia – Sillicon Valley – tal
como foi realizado de maneira vanguardista pela empresa de computadores, Dell S/A.
Devido ao alto nível de anonimato nas transações com as atuais Criptomoedas estas têm
sido usadas para fins ilegais. O anonimato permite a compra e venda de drogas, sonegação,
lavagem de dinheiro e até pagamento de serviços criminosos, como assassinatos por
encomenda. Ou seja, a fronteira entre o legal e o ilegal fica muito turva no que diz respeito às
moedas virtuais, principalmente por que um indivíduo não tem como saber a procedência de
suas moedas e, em virtude disto, pode estar cometendo um crime ou sendo envolvido em ações
criminosas indiretamente.
Por todo o exposto, os tribunais têm enfrentado sérias dificuldades em julgar casos que
se relacionem com as Criptomoedas. Um bom exemplo é o caso do site Silk Road, que era
usado para tráfico de drogas e que cujos pagamentos eram realizados com a moeda virtual
Bitcoin. Além de condenar o proprietário do site, o tribunal americano julgou que membros da
Diretoria da Fundação Bitcoin estavam colaborando com o tráfico e, assim, foram condenados.
Ao analisarmos o Comunicado 31.379/2017 emitido pelo Banco Central do Brasil
podemos ver grande receio direcionado a este meio de negociação que se retira do mercado
comum e regulado, apontando para as possíveis ameaças de se transacionar pelos meios
eletrônicos e os riscos que os usuários correm ao utilizá-las, visto que as Criptomoedas não têm
qualquer garantia de autoridades monetárias nacionais e internacionais.
Também é possível identificar que o ordenamento pátrio considera que as moedas
virtuais são ativos e não moedas, seguindo um entendimento que vem se formando
principalmente nos Estados Unidos e que permite a tributação das transações realizadas com
esses bens, conforme o Internal Revenue Service – a Receita Federal americana – apresenta em
sua Notice 2014-21, que regula o tema.
2. CRIPTOMOEDAS E BLOCKCHAINS
Por se tratar de uma moeda virtual criada a partir das necessidades inerentes ao mercado
global, que transcende as barreiras de um Estado ou bloco econômico específico, as
Criptomoedas se afastam do modelo de confiança utilizado pelo modelo centralizado do atual
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sistema financeiro, o qual, tradicionalmente, revela-se extremamente oneroso ao mediar às
transações financeiras.
Para seu funcionamento, as Criptomoedas fazem uso das chamadas Blockchains. Elas
constituem uma rede de computadores integrados aos quais, por meio de processamento,
verificam a autenticidade das transações realizadas no sistema. Nesse sentido, as Blockchains
não só realizam as transações sem as Third Parties, mas também executam um processo de
verificações de fraudes bastante confiável, conforme explica o guia do desenvolvedor no sítio
eletrônico da Bitcoin.
Assim, mesmo cobrando taxas pelo uso da Blockchain, os custos ainda são
suficientemente baixos para realizar transações do que comparado aos métodos tradicionais. O
custo alto praticado pelas instituições bancárias se dá pois cada intermediário possui suas
próprias taxas e, geralmente, não são poucos os intermediários nem o valor de seus serviços.
Além disso, em casos de transferências existem mais chances de falhas porquanto é necessária
a interação dos intermediários, facilitando assim fraudes e erros.
A Blockchain é o grande diferencial das moedas digitais, é ela que verifica e valida cada
transação realizada com as Criptomoedas. Para isso, ela confere em vários de seus Nós se a
transação é válida ou fraudulenta, impedindo a ocorrência dos chamados “gastos duplos”, um
dos maiores problemas do sistema financeiro digital como um todo, que consiste em uma falha
que pode ocorrer quando um indivíduo tenta realizar dois pagamentos para indivíduos
separados, mas com uma mesma quantia, realizando assim duas transações tendo apenas
recursos para uma.
Para evitar isso, as Blockchains verificam em seus nós a consistência dos dados da
transação. Como se verifica a veracidade da transação em vários nós, caso um apresente uma
fraude, os outros irão apontar a falha e cancelar a transação, gerando assim, enorme
confiabilidade no sistema de Blockchains.
No entanto, esse sistema não é infalível. Por ser formada por computadores e
processadores de inúmeros indivíduos, diferente de um sistema tradicional que usa grandes
servidores, a velocidade e o valor das taxas de transação dependem do tamanho da Blockchain.
Caso a Blockchain não tenha um tamanho mínimo adequado, ela apresentará problemas
semelhantes ao de um sistema tradicional, sem, contudo, seus benefícios.
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Diante do exposto, cumpre salientar que apesar do nome, as Criptomoedas não são
apenas moedas, mas sim um sistema financeiro por completo. Dependendo da Criptomoeda, a
Blockchains, pode, além de processar transações financeiras, ser usada para criar e validar
contratos e, em casos específicos, pode até mesmo servir para processar dados para pesquisas
de baixo orçamento.
Poderia ser considerado um ponto negativo desse sistema dificuldade de se discernir
quais transações possuem conteúdo legal e quais tem conteúdo ilegal, visto que todos os
registros de transações são anônimos. Além disso, caso exista qualquer fraude ou roubo de
Criptomoedas não há que se falar em intervenção do Estado para reverter a situação, já que a
maioria dos países não possuem regulação para essas hipóteses.
3. ANÁLISE DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO E SONEGAÇÃO FISCAL
Considerando toda a sistemática apresentada, é possível utilizar-se das Criptomoedas
direta – como objeto material do crime – ou indiretamente na prática de crimes contra a ordem
econômica e tributária. Como já dito alhures, o recorte feito para o estudo desse sistema e suas
ligações com o Ordenamento Jurídico Penal se dará pela análise dos crimes de lavagem de
capitais e a sonegação fiscal.
Quanto ao primeiro crime, está definida a conduta típica no art. 1º da Lei 9.613 de 1998
(alterada pela Lei 12.683/2012) como “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal”. São condutas equiparadas as previstas no parágrafo primeiro
e segundo deste mesmo artigo.
A dinâmica da lavagem de dinheiro inicia-se com a prática de uma infração penal e a
consequente ocultação dos valores auferidos ilicitamente. Logo após, são
desenvolvidas diversas
operações para dissimulação da origem dos bens,
completando-se com a reinserção do capital na economia formal com aparência lícita.
Em suma, as fases do crime de lavagem de dinheiro são: ocultação, dissimulação e
integração dos bens à economia formal. (BISPO e SILVA, 2014)

Em uma análise rápida da Lei de Lavagem de Capitais, é possível dizer que após
inúmeras mudanças de políticas criminais no âmbito internacional voltadas ao combate a
organizações criminosas e tendo como marco a Convenção de Palermo, em 2004, alterou-se o
enfoque da lei: para além da penalização dos agentes, busca-se a apreensão dos bens e valores
a fim de inviabilizar a estrutura do crime organizado (CAVALCANTI, 2012).
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Com o fito de alargar as possibilidades de aplicação da norma penal, a recente
modificação ocorrida em 2012 suprimiu os incisos do caput do art. 1º que formavam um rol
taxativo das infrações possíveis de serem encaixadas no tipo penal, tornando-o demasiadamente
aberto e deixando de definir com clareza os bens jurídicos tutelados (SANTOS, 2014). Essa
expansão do Direito Penal e sua consequente tipificação de crimes de perito abstrato é um
problema percebido em diversos ordenamentos jurídicos, inclusive o italiano (FERRAJOLI,
2010).
Dito isto, numa análise objetiva do tipo penal, pode-se afirmar que se trata de um crime
derivado, ou seja, precisa de um crime antecedente para que haja sua ocorrência e que hoje,
seguindo legislações mais modernas, permite que qualquer infração penal, seja ela crime ou
contravenção, possa ser o crime antecedente na lavagem de capitais (BADARÓ, 2016).
O objeto material do crime antecedente não se confunde com seus produtos (producta
sceleris) e proveitos (fructus sceleris) que podem ser branqueados por meio da lavagem de
dinheiro. Na lavagem de dinheiro, o objeto material são os bens, direitos e valores advindos da
infração penal – proveitos e produtos do crime antecedente -, recaindo sobre estes a conduta
ilícita do agente.
Relativo aos produtos e proveitos que são os objetos do crime em estudo alerta Badaró
sobre a controvérsia nos ordenamentos jurídicos alienígenas e no nosso próprio quanto aos
produtos e proveitos indiretos do crime antecedente e a possibilidade de se considerar uma
cadeia de contaminação advinda da ocultação desses bens, direitos ou valores.
Este problema de proveniência pode ser drasticamente agravado se levado em
consideração que as Criptomoedas, quer sejam vistas sob o aspecto de bens, quer sejam vistas
no aspecto monetário, são grandes meios de se ocultarem os proveitos indiretos do crime
antecedente em virtude de sua segurança e anonimato na realização de transações por meio do
sistema blockchain (NAKAMOTO, 2008).
Considerando a possibilidade de apreensão das moedas virtuais por se tratarem de
produto ou proveito do crime, ainda que já tenha sido trocada com outro sujeito que não saiba
da origem ilícita, haveria um nexo causal infinito que ligaria aquela moeda com o ilícito penal,
não havendo limites quanto ao numero de sub-rogações que deveriam ser feitas para que o bem
ou valor deixasse de ser “sujo”. Além disso, nas hipóteses de mescla entre valores e bens lícitos
e ilícitos para a compra de Criptomoedas ou ainda em carteiras eletrônicas em que há tanto
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moedas compradas lícita e ilicitamente, seria ainda mais difícil de interromper o nexo de
causalidade.
Gustavo Badaró apresenta em seu artigo as proposições do jurista alemão Stephan
Barton, que por meio de uma análise da teoria da imputação objetiva e da teoria da adequação
sugere a adoção de um critério por meio da “significação jurídica” da parcela de bens ilícitos e
seu “nível de significância” quanto ao novo bem ou valor adquirido com a mescla de bens. Para
isso, sugere que se o bem tem uma porcentagem muito baixa de bens ou valores ilícitos, entre
0,1% a 5%, a proveniência não poderia ser considerada ilícita, quebrando, portanto, o nexo de
causalidade entre o dinheiro ou bem advindo da lavagem de capital e os bens ou valores
reinvestidos.
Conforme o autor, a existência de limites normativos a esse nexo de causalidade que
juridicamente pode ser extremado é essencial para cumprir adequadamente o objetivo da Lei
9.613 de 1998 e não prejudicar a ordem econômica, tendo em vista que extremar o nexo causal
poderia levar a apreensões astronômicas que lesariam o livre mercado em sua essência.
Há um sentido teleológico em tal proposta. As regras de prevenção e repressão à
lavagem de dinheiro têm por objetivo evitar que o delinquente possa desfrutar do lucro
da atividade criminosa, inclusive "reinvestindo" parte dos seus ganhos sujos para
aprimorar ou ampliar sua atividade criminosa. Mas não é, nem pode ser objetivo de
tal normativa impedir a circulação de bens e valores de uma parte significativa da
economia. (BADARÓ, 2016)

Também poderiam as Criptomoedas ser indiretamente criminalizadas pelo crime de
sonegação fiscal, definido pelo art. 1º da Lei 8.137 de 27 de dezembro de 1990 que dispõe
basicamente sobre os crimes contra a ordem tributária e econômica. Neste crime, o objeto
material é o tributo, contribuição social e qualquer acessório que são suprimidos ou reduzidos.
Embora as Criptomoedas não possam ser diretamente o objeto material, porquanto não
encaixam no previsto pelo tipo, ao deixar de declarar e recolher os impostos devidos sobre os
lucros advindos das transações feitas por meio destas moedas estaria caracterizado o crime de
sonegação fiscal.
Assim, se um agente branqueia os produtos e proveitos de um crime antecedente por
meio da conversão destes para Criptomoedas – estando consumada a lavagem de dinheiro –,
logo após transaciona com demais agentes econômicos no mercado e, por fim, deixa de declarar
em seu Imposto de Renda os lucros obtidos, se somaria ao crime de lavagem de dinheiro a
sonegação fiscal.
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Isto porquê a Receita Federal brasileira considera que as transações por meio de
Criptomoedas devem ser declaradas no Imposto de Renda como “bens e direitos” ou “outros
bens”, conforme o Manual de Perguntas e Respostas sobre a Declaração do IRPF de 2017, em
seu tópico 477:
447 – As moedas virtuais devem ser declaradas? Sim. Moedas virtuais (bitcoins, por
exemplo), muito embora não sejam consideradas como moedas nos termos do marco
regulatório atual, devem ser declaradas na ficha “Bens e Direitos” como “outros
bens”, uma vez que podem ser equiparadas a ativos financeiros. Elas devem ser
declaradas no valor da aquisição. (BRASIL, 2017)

Esta regulação da Receita leva em conta, conforme já exposto, a classificação das
Criptomoedas como bens ou ativos, não como moeda, para o Ordenamento Jurídico brasileiro.
Apesar da regulação, é possível dizer ainda sim haveria dificuldade na configuração do
crime de sonegação fiscal nesses casos envolvendo moedas virtuais porquanto apenas os lucros
acima de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) são tributáveis e a Receita (BRASIL, 2017) não
teria como empreender esforços e regular todas as transações feitas por meio de Criptomoedas
para apurar eventuais fraudes.
Além disto, só seriam tributáveis os valores obtidos em moeda corrente, ou seja, para
que haja a tributação deve haver a conversão da Criptomoeda, o que dificultaria ainda mais a
detecção de irregularidade nas transações entre os pares no mercado e quanto a origem dos bens
ou valores que subsidiaram a compra da moeda eletrônica (VIEIRA, 2017).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, conclui-se que as Criptomoedas, com seu modelo descentralizado e
inúmeras vantagens e desvantagens já mencionadas, são uma realidade no mercado nacional e
internacional e são totalmente virtuais. Ou seja, não há um órgão central para legislar, tampouco
gerir sua circulação. No Brasil, as Criptomoedas não são consideradas moedas formais, mas
sim bens ou ativos, segundo o Comunicado nº 31.379, do Banco Central do Brasil, que afirma
não regular, autorizar ou supervisionar esses bens.
Os proprietários de Criptomoedas possuem disponibilidade completa e irrestrita sobre
os bens em sua carteira, podendo realizar transferências a qualquer momento, sem impedimento
de entidades financeiras e de forma anônima.
No entanto, como exposto alhures, há incidência tributária sobre os lucros obtidos com
tais transações, pois se for considerar capacidade contributiva sobre a geração de riqueza, de
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forma lícita ou ilícita, estas moedas possuem repercussão financeira caracterizando a incidência
do fato gerador do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, nos termos da
legislação tributária do país.
Somado a estas facilidades, há a falta de fiscalização e regulação destes ativos, motivo
pelo qual diversas empresas e organizações praticam ilícitos econômicos e tributários. Desta
forma, as transações que envolvem as Criptomoedas passam a atribuir uma aparência de licitude
aos ativos provenientes dos crimes expostos neste artigo.
Também é possível concluir que há um vácuo normativo no Brasil quanto a definição
precisa do que são Criptomoedas e seu impacto enquanto ativo patrimonial. Deve ser ressaltado
que a falta de normas não justifica o enfrentamento inicial deste tema pelo Direito Penal,
evitando-se as tendências expansivas deste ramo do Direito como forma de resposta aos
clamores da sociedade.
É preciso de fato criar uma normativa adequada e moderna, coerente com a modalidade
de bem em discussão, que de fato trate sobre a possibilidade desses ativos serem utilizados para
cometimento de ilícitos e quais as possíveis consequências juridicas disto. O que não deve
ocorrer é a interferência direta do Direito Penal na utilização das Criptomoedas, sob pena de
ser pervetida a lógica deste como ultima ratio.
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