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“A pena é para todas as 

teorias...pena...pena...pena... A resposta é que 

não serve para coisa nenhuma. A pena não 

serve para nada. Não tem nada útil que a gente 

faça com a pena. Todas as tentativas que a gente 

fez com a pena, elas foram de uma total 

inutilidade. Todas elas foram frustradas... É que 

a gente não consegue sair disso. É uma 

explicação metafísica: ele praticou um crime, 

então tenho que aplicar uma pena. Mas tenho 

que aplicar uma pena? Tem que aplicar uma 

pena. Por que eu tenho que aplicar uma pena? 

Porque tem que aplicar uma pena. Tem que 

aplicar uma pena para que ele não volte a 

cometer crimes, mas tem pessoas que nunca 

vão voltar a praticar crimes. Então, assim... não 

vai funcionar.” 

 (Magistrado Paulista) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

“De fato, esse castigo vai além do direito, sem 

no entanto servir ao interesse público. Ele é ao 

mesmo tempo excessivamente cruel para punir 

o furto e impotente para impedi-lo. Um furto 

simples não é um crime tão grande que se deva 

pagá-lo com a vida Por outro lado, nenhuma 

pena conseguirá impedir o furto feito por 

aqueles que não tem nenhum outro meio de 

prover um sustento. Seu povo e a maioria dos 

outros me parecem agir nessa questão como os 

maus mestres que se procuram mais em bater 

nos seus alunos do que instruí-los. Decretamos 

contra o ladrão penas duras e terríveis, sendo 

que faríamos melhor em procurar-lhe meios de 

viver, a fim de que ninguém estivesse na cruel 

necessidade de primeiro roubar para em 

seguida ser enforcado.” 

   (Thomas MORE, 1516) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral identificar e analisar as especificidades 

do sentido atribuído pelos magistrados à intervenção de natureza criminal, tanto em 

relação a generalidade dos crimes, quanto aos delitos de furto e roubo, e, assim, os 

obstáculos de natureza cognitiva ao uso das medidas alternativas ao encarceramento 

(prisão em regime fechado). Tal análise se estrutura no aporte da teoria da 

racionalidade penal moderna, desenvolvida por Álvaro Pires (1998; 2001; 2004) e 

procura observar o modo pelo qual esse sistema de ideias se manifesta e se atualiza 

nas operações e comunicações do sistema de justiça criminal. 

Do ponto de vista empírico, a pesquisa adota o método da realização de entrevistas 

semidirigidas, de cunho reflexivo, nas quais por meio de proposição de temas, dados 

empíricos e propostas de mudança, os magistrados foram convidados a refletir sobre a 

necessidade e os sentidos que devem ser atribuídos à intervenção criminal. 

Assim, diante da existência de diversas outras possibilidades sancionatórias aplicáveis 

a uma parcela significativa aos crimes de furto e roubo, por exemplo, como 

compreender a permanência do uso predominante da pena de prisão? Por que é tão 

difícil ampliar a aplicação de penas alternativas ao encarceramento, para esses crimes? 

Muitas pesquisas já se propuseram a fomentar esse debate em torno da centralidade 

atribuída à prisão e à própria ideia de punição. Nesse cenário, a contribuição dessa 

pesquisa está localizada especificamente para a análise do ponto de vista sobre a 

punição que é manifestado pelos juízes e para a legitimação da pena que é construída 

concretamente e, assim, para as dificuldades apresentadas no plano cognitivo para a 

redução do uso simbólico e efetivo da prisão nas práticas judicias. 
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ABSTRACT 

  

This paper aims to identify and analyze the specificities of the sense attributed by 

magistrates to the intervention of a criminal nature, both in relation to the generality 

of the crimes, as well as the crimes of theft (and robbery), and, therefore, obstacles of 

a cognitive nature to the use Alternative measures to imprisonment (imprisonment in 

a closed regime). This analysis is structured in the contribution of the theory of modern 

criminal rationality, developed by Álvaro Pires (1998, 2001, 2004) and seeks to 

observe the way in which this system of ideas is manifested and updated in the 

operations and communications of the criminal justice system. 

 From an empirical point of view, the research adopts the method of conducting 

semi-directed, reflexive interviews, in which, through the proposition of themes, 

empirical data and proposals for change, magistrates were invited to reflect on the need 

and the senses that must be attributed to criminal intervention. 

 Thus, in view of the existence of several other sanctioning possibilities 

applicable to a significant portion of theft (and robbery) crimes, for example, how to 

understand the permanence of the predominant use of the prison sentence? Why is it 

so difficult to extend the application of alternative sentences to incarceration for such 

crimes? 

 Many studies have already proposed to promote this debate around the 

centrality attributed to the prison and the very idea of punishment. In this case, the 

contribution of this research is located specifically for the analysis of the point of view 

on the punishment that is manifested by the judges and for the legitimation of the 

sentence that is concretely constructed and, thus, for the difficulties presented in the 

cognitive plane for the reduction of Symbolic and effective use of imprisonment in 

judicial practice. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Pesquisar sobre o tema da punição significa, sem dúvida, adentrar em um 

campo de debates complexo e multifacetado, que não apenas constitui objeto de 

análise por diversas áreas das ciências humanas, mas também ocupa lugar de destaque 

no debate público, ainda que marcado pela presença de reflexões notadamente 

emocionais e puramente ideológicas. Diante da importância do tema, esta pesquisa de 

mestrado procura contribuir para a discussão acadêmica, por meio de um recorte 

estrito, que concerne ao uso reiterado da pena de prisão e a dificuldade de se reduzir o 

recurso a sanções penais negativas e encarceradoras, como resposta penal aos crimes 

de furto e roubo. O intuito dessa opção de investigação é revelar as contradições e 

dificuldades presentes no sistema de justiça criminal, no âmbito cognitivo da escolha 

de penas adequadas à sanção destes comportamentos. 

 Isso porque com as iniciativas da legislação em criar regimes de cumprimento 

de pena menos gravosos, que privilegiassem a menor exclusão social do condenado, e 

criar/ampliar as possiblidades de aplicação de penas substitutivas ao encarceramento 

criou-se uma expectativa de que o recurso à pena de prisão diminuiria. No entanto, as 

taxas de encarceramento relativo permaneceram em contínua elevação, permanecendo 

a prisão lugar de destaque como instrumento de atuação por excelência do sistema de 

justiça penal. Tal realidade torna-se ainda mais evidente em relação a alguns crimes, 

como os que lesionam o bem jurídico patrimônio e representam 40% de todas as 

infrações penais que ensejaram a prisão daqueles que estavam encarcerados, em 2014. 

De modo mais específico, em 32% dos casos, as prisões decorreram de furtos ou 

roubos. (DEPEN, 2014). 

 Esse é o contexto em que se estruturam as questões relativas a essa pesquisa 

de mestrado, que tomando a aplicação de penas aos crimes de furto e roubo como uma 

ilustração empírica localizada, analisa justamente como se expressam concretamente, 

do ponto de vista cognitivo, os obstáculos à inovação do sistema de justiça criminal 

moderno, centrado no recurso à pena aflitiva e excludente (PIRES, 2004). 

 

 

 

 



 
 
 

 Para isso, a análise será pautada nas percepções e representações dos juízes 

sobre a punição, devido à importância que a atribuição de sentido à pena exerce na 

atividade interpretativa inerente ao processo decisório, de escolha da resposta penal 

mais adequada ao caso concreto. 

 Assim, tal escopo de trabalho perpassará uma reflexão prévia sobre os 

fundamentos atribuídos à pena de modo declarado pelo Estado, ponderando se há uma 

escolha política clara e definida sobre qual a finalidade a ser percorrida pelo aplicador 

da sanção penal e de que modo tais objetivos favorecem uma ampliação do recurso à 

prisão, para centrar a análise na atividade jurisdicional.  

 Nessa linha, voltaremos o olhar sobre o momento de escolha e aplicação da 

sanção criminal, para observar quais os sentidos da punição mobilizados pelos juízes 

e qual o tipo de legitimação da pena construído concretamente pelos julgadores. Os 

discursos seguem a semântica do sofrimento e da exclusão? Quais as suas 

representações sobre a pena de prisão? Como ela se fundamenta? Os juízes atuam em 

concordância às finalidades legais? 

 Essas análises serão guiadas pelo aporte da teoria da racionalidade penal 

moderna, desenvolvida por Álvaro Pires, no âmbito da Universidade de Otawa, 

analisando como os elementos da teoria se manifestam na aplicação de penas aos 

crimes de furto e roubo e de que modo os argumentos relacionados à expressão dessa 

racionalidade e aos obstáculos à inovação na aplicação de penas se articulam, nesses 

casos.  

 Para atingir tais objetivos, a pesquisa se pautará pela seguinte técnica de 

seleção de dados: a realização de entrevistas reflexivas com juízes e desembargadores, 

analisados por meio de um tratamento qualitativo. 
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1 DO CONTEXTO AO PROBLEMA DE PESQUISA: A APLICAÇÃO DE PENAS 

AOS CRIMES PATRIMONIAIS COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO                                                                  

 

 Em junho de 2014, o Ministério da Justiça, por meio do Departamento Penitenciário 

Nacional (DEPEN), publicou o seu mais recente Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN). Com o objetivo de oferecer à sociedade um retrato do complexo 

sistema penitenciário nacional, o relatório acabou por evidenciar uma verdadeira crise 

carcerária, que não se limita ao precário e inóspito ambiente das prisões, mas que se estende 

às esferas da justiça penal e da própria política criminal. 

 Alguns dados permitem ilustrar tal consideração. Inicialmente, de acordo com as 

informações colhidas na pesquisa1, é possível observar que a população carcerária nacional 

atingiu, em meados de 2014, a marca de 607.731 pessoas privadas de liberdade2, o que 

corresponde e cerca de 300 presos para cada cem mil habitantes do país. Em números 

absolutos, o Brasil "conquistou" a posição de quarta maior população prisional do mundo, 

superado apenas pelos Estados Unidos (2.228.424 presos), China (1.657.812) e Rússia 

(673.818 presos). Em termos relativos, no que tange ao encarceramento proporcional ao 

número de habitantes, o Brasil também ocupa a quarta colocação, já que apenas os Estados 

Unidos (698), a Rússia (468) e a Tailândia (457) possuem números de presos por cem mil 

habitantes superiores aos brasileiros (DEPEN, 2014). 

 O grau de violação de direitos fundamentais desse quadro se intensifica ao se 

constatar que a magnitude desse contingente prisional não encontra respaldo em uma 

estrutura de estabelecimentos suficientemente ampla para dispor do número de vagas 

necessárias. Deste modo, além dos problemas inerentes ao próprio encarceramento massivo, 

a falta de condições estruturais mínimas para cumprimento das penas aplicadas, como 

espaço físico para habitação, transforma o tempo de prisão em uma contínua violação à 

dignidade física e moral do indivíduo. Isso porque a taxa de ocupação (razão entre o número 

de pessoas presas e a quantidade de vagas existentes) atinge a marca de 161%, apresentando 

um déficit de 231.062 vagas (DEPEN, 2014). 

                                                        
1  Relatório disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-

terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em 27 de junho de 2015. 
2  Nesse trabalho, optamos por utilizar esse dado em que não estão contabilizados os presos detidos em 

domicílio, procurando atribuir maior ênfase àqueles que estão efetivamente encarcerados e sofrem com maior 

intensidade o processo de exclusão social. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no mesmo 

período, havia cerca de 147.937 pessoas em prisão domiciliar, o que totalizaria  775.668 pessoas privadas de 

liberdade no Brasil. O dado do CNJ está disponível em: 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_ presas_correcao.pdf 
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 Tais deficiências estruturais do sistema carcerário, bem como a situação degradante 

daqueles que cumprem pena sob a sua tutela, já foram denunciadas por meio de diversos 

relatórios oficiais, por entidades engajadas no estudo da violência e na defesa dos direitos 

humanos, difundidas entre a população por diversos canais midiáticos e também 

constituíram objeto de preocupação e estudo por muitos pesquisadores.  Nesse sentido, 

Patrick CACICEDO e Ana Elisa BECHARA (2012) discutem a significativa contribuição 

da política criminal de recrudescimento penal para a manutenção do panorama atual do 

sistema carcerário, por meio de normas voltadas ao aumento de penas, as restrições à 

liberdade na execução criminal ou mesmo ao endurecimento da disciplina carcerária. 

 De fato, é possível inferir, por meio dos dados apresentados pelo DEPEN (2014), 

que aquilo que é percebido como uma verdadeira crise do sistema carcerário trata-se mais 

de uma das consequências da adoção de uma política-criminal de viés autoritário, marcada 

pela repressão e exclusão de uma parcela significativa da sociedade. Isso porque mais 

alarmante que a própria verificação de que uma significativa parcela da população brasileira 

permanece encarcerada torna-se a constatação de uma constante tendência de aumento.  

 E, nesse aspecto, a realidade carcerária brasileira consegue se destacar dos demais 

países que lideram as taxas de aprisionamento de seus cidadãos. Uma comparação entre os 

dados dos quatro países que possuem as mais altas taxas relativas de encarceramento no 

mundo, nos últimos anos, permite perceber que o Brasil apresenta uma tendência contrária 

aos demais, porquanto é o único que vem acelerando o ritmo de crescimento do número de 

prisões (ICPS apud DEPEN).  

 Nesse sentido, desde 2008, os Estados Unidos, a China e a Rússia vem reduzindo o 

seu ritmo de encarceramento em, 8%, 9% e 24%, respectivamente, ao passo que, no Brasil, 

o aumento registrado foi de 33%, para o período. De acordo com a projeção realizada pelos 

pesquisadores do Levantamento (DEPEN, 2014), caso tais tendências sejam mantidas, o 

Brasil ultrapassará a Rússia e passará a terceiro país mundial com maior taxa de 

encarceramento relativa, já em 20183. 

 Com efeito, no período mais amplo entre 1995 e 2010, foi registrado no Brasil um 

crescimento proporcional da população prisional em relação à população total de 136%, 

ocupando a posição mundial de segunda maior variação da taxa de aprisionamento (ICPS 

                                                        
3 Tal projeção baseia-se na variação das taxas relativas de encarceramento de ambos os países. Importante 

notar que, no caso brasileiro, não estão sendo consideradas para o cálculo o número de presos em prisão 

domiciliar, posto que, ao incluirmos tal dado, a população carcerária brasileira, em números absolutos, já 

ultrapassou a população prisional da Rússia, em 2014, segundo dados do CNJ. Disponível em 

http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf. 
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apud DEPEN, 2014). No mesmo intervalo temporal, apenas a Indonésia superou tal ritmo 

de crescimento relativo da população prisional, ressaltando-se que, ainda que tenha 

observado um grande aumento, a Indonésia possui uma taxa de aprisionamento muito 

inferior à brasileira, com 66 presos para cada cem mil habitantes (ICPS apud DEPEN, 2014). 

 Partindo de tais observações, lançar um olhar para o futuro do sistema carcerário e 

para o próprio futuro da justiça penal não parece uma tarefa com bons prognósticos. É 

possível citar alguns exemplos legislativos que marcam a confirmação pelo Estado de uma 

política criminal caracterizada pela ampliação e recrudescimento da intervenção penal e pela 

adoção de medidas punitivas que tem por objetivo apenas a exclusão e inocuização do 

condenado. Nesse sentido, CACICEDO e BECHARA (2012) citam, como alguns possíveis 

exemplos ilustrativos de tal política, a Lei de Crimes Hediondos (Lei Federal nº 8072/90), a 

Lei de Drogas (Lei Federal 11343/06) e a Lei Federal nº 10792/03, que instituiu o Regime 

Disciplinar Diferenciado. Tais normas, com o intuito de transmitir à sociedade maior 

segurança e severidade, pautaram-se pelo aumento significativo das restrições à liberdade 

durante o processo penal, ampliação do recurso à pena de prisão pelos Tribunais e pela 

extensão no tempo de cumprimento da pena de prisão. Deste modo, tais iniciativas 

legislativas visam ao aumento da exclusão, pelo cárcere, do indivíduo considerado capaz de 

transmitir à sociedade uma ameaça, seja ele condenado ou suspeito. 

 Essa opção política deliberada pelo recurso à prisão como meio principal de 

tratamento dos conflitos, a despeito do seu alto custo social, pode ser confirmada pelo 

seguinte dado: em 2014, no Brasil, 41% de todas as pessoas privadas de liberdade estavam 

presas em regime fechado, 15% em regime semiaberto e apenas 3% em regime aberto, outros 

41% eram presos provisórios (DEPEN, 2014). Dito de outro modo, para cada pessoa que 

cumpre pena em regime aberto, 14 pessoas estão presas em regime fechado e, ainda, quatro 

em cada 10 presos estão encarcerados sem terem sido condenados e cumprem pena na 

condição de presumidamente inocentes (DEPEN, 2014). 

 A despeito do patente desrespeito ao direito de não ser culpado (e punido) antes de 

uma condenação definitiva4, marco de um Estado Democrático de Direito, torna-se ainda 

mais preocupante perceber que o Estado, mais do que buscar medidas para reduzir tais 

violações, tem procurado se preparar e ampliar a sua estrutura para contemplar um número 

maior de prisões. 

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

Federal de 1988, com a seguinte redação "ninguém será culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória". 
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 Tal conclusão decorre do dado relativo à destinação prevista aos estabelecimentos 

prisionais nacionais, no momento da sua construção, disponível no relatório do DEPEN 

(2014): mais da metade (51%) dos estabelecimentos existentes no país em 2014 foram 

concebidos com o objetivo exclusivo de recolher presos provisórios. Vale ainda citar que 

outros 18% tinham como destinação originária, o cumprimento de pena em regime fechado, 

ao passo que, apenas 7% eram destinados ao cumprimento de pena em regime semiaberto e 

2%, ao regime aberto (DEPEN, 2014). Desse modo, uma parcela significativa do orçamento 

público destinado a melhorias na estrutura para cumprimento das diversas modalidades de 

pena foi investida em prisões e, mais especificamente, na ampliação de cárceres para 

indivíduos sem condenação definitiva. 

Este quadro conduz à reflexão sobre o tipo de democracia que pode existir em um 

contexto de frequentes violações de direitos fundamentais pelo próprio Estado. Para muitos 

autores, o desrespeito constante a direitos civis, como o direito à vida e à liberdade, impede 

que se pense no Brasil como uma “boa democracia”, dado que a existência de um Estado 

democrático de direito que garanta o exercício de direitos civis e políticos é uma dimensão 

crucial da “qualidade democrática” (DIAMOND e MORLINO, 2004; BEETHAM, 2004; 

O’DONNEL, 2004).  

“Democracia de qualidade” ou “boa democracia”, nesse sentido, são conceitos 

formulados no âmbito da ciência política com o intuito de caracterizar a presença de 

instituições estáveis, atuando dentro da lei e percebidas como legítimas pelos cidadãos. 

Estes, por sua vez, devem ser providos de formas de controle sobre políticas públicas e 

agentes públicos, com garantias de igualdade e liberdade (DIAMOND e MORLINO, 2004). 

A análise do Estado Democrático de Direito e a dimensão da qualidade da 

democracia, nesse sentido e como sugerido por O’DONNELL (2004), exige o exame do (1) 

sistema legal; (2) do Estado e do governo; (3) da justiça e da aplicação da lei e das prisões; 

(4) das regras que governam as instituições estatais; (5) dos direitos e garantias de 

participação social e de acesso aos direitos civis e humanos. 

Centrando a análise em um desses eixos, o esforço de avaliação do funcionamento 

do sistema de justiça, da aplicação da lei e das prisões possibilita uma reflexão sobre os 

limites da aplicação de sanções penais, notadamente da pena de prisão, em um estado que se 

propõe democrático e de direito. Isso porque, segundo PALOMBELLA (2010) em reflexão 

sobre o uso do conceito de rule of law, o ideal de estado de direito refere-se aqui à capacidade 

das instituições legais de prevenir o direito de se tornar um mero instrumento manipulável 



16 
 

do poder político e arbítrio estatal, voltando as preocupações ao funcionamento do 

Judiciário. 

Tal funcionamento, muitas vezes, é pautado por um (des)equilíbrio dinâmico e 

instável entre a aplicação do direito penal e a efetivação da democracia. Nesse sentido, Luigi 

FERRAJOLI (2002) observa que tais conceitos de direito penal e democracia podem figurar 

uma relação intrinsicamente peculiar. Para o autor, tal particularidade reside no fato do 

direito penal consistir o campo em que os limites da democracia política manifestam-se de 

modo mais marcante, ao passo que os limites da democracia constitucional, por outro lado, 

fazem-se mais urgentes. 

E, nessa concepção, pensar em um direito penal democrático politicamente, enquanto 

guiado pela vontade da maioria, com base na existência de uma sensação geral de 

insegurança social e demanda por maior punição, resultaria na legitimação de medidas 

extremas com forte cunho repressivo e conservador, privadas dos limites impostos pelas 

garantias fundamentais. Nesse caso, o ponto de vista da maioria resultaria em reconhecer o 

direito penal como instrumento de defesa social, desprovido de critérios racionais que 

limitem ou minimizem a aplicação e o caráter aflitivo da pena aos indivíduos “perigosos”. 

Nesse contexto de direito penal politicamente democrático, é possível inserir o 

exemplo dos linchamentos, que expressam as demandas de uma mentalidade/cultura que 

privilegia os direitos da sociedade sobre o indivíduo, em sua dimensão mais opressiva e 

punitiva. José MARTINS (1996), em estudo sobre os casos de linchamento, reflete que a 

cultura popular, em seu contexto de modernização excludente, não está necessariamente 

voltada à afirmação das tradições que dignificam o homem e afirmam a sua emancipação e 

a sua liberdade. Há, de modo oposto, a afirmação de valores negativos, que não se inserem 

no rol de concepções positivas sobre o aspecto da humanidade inerente ao homem, como a 

necessidade de procedimentos legais e racionais de aplicação da justiça, a liberdade, a 

responsabilidade e a cidadania (MARTINS, 1996, p.1) 

Em oposição a um direito penal democrático apenas politicamente, FERRAJOLI 

(2002) cita uma segunda dimensão da democracia complementar ao seu caráter político. 

Trata-se da ideia de democracia constitucional ou de direito, baseada nos fundamentos e 

limites da pena e do direito penal e, assim, no próprio compromisso de construção de um 

estado constitucional de direito.  

Tal concepção de direito penal democrático constitucionalmente, segundo o autor, 

“aponta não quem está habilitado a decidir (a maioria, justamente), mas sim o que não é 

lícito decidir por nenhuma maioria, nem mesmo pela unanimidade” (p.32, 2002).  
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Baseando-se nesses valores, as constituições democráticas convencionaram limites e 

vínculos à vontade da maioria, prescrevendo um campo de interesses sobre o qual não é 

lícito decidir, pois figuram como precondições da vida civil. Esse campo é constituído 

essencialmente pelo direito à igualdade entre os cidadãos e pelos direitos fundamentais, 

garantias que não podem ser afastadas em nome da vontade da maioria, da defesa social e 

tampouco em nome do bem estar de uma parcela da população.  

O respeito a tais garantias consiste na observação dos limites impostos pela 

democracia constitucional ao poder público, também desenhado neste pacto constitucional, 

resultando na adoção de um direito penal mínimo e garantista. Este atua como uma técnica 

voltada ao aumento da capacidade do direito de minimizar a violência na sociedade, 

sobretudo, a violência das reações informais aos crimes, como no caso dos linchamentos, e 

a violência de um poder punitivo marcado pelo arbítrio dos juízes e pela maximização do 

caráter aflitivo das penas.  

Com base na realização deste direito penal garantista, FERRAJOLI (2002) propõe 

um novo avanço na modernização do sistema punitivo, duzentos anos após a invenção do 

cárcere. Para o autor, a urgência de uma nova reforma volta-se para retirar da pena de prisão 

o seu protagonismo, enquanto pena paradigmática, e assim, reduzir consideravelmente a sua 

utilização, se não for possível a sua abolição. 

Mais de duas décadas depois do advento da Constituição Federal de 1988, torna-se 

fundamental observar a atuação do sistema de justiça criminal e avaliar se o exercício do 

poder punitivo inerente a ele consolida ou não os valores constantes a um Estado 

democrático constitucionalmente limitado. 

 Nessa linha, torna-se bastante profícuo lançar um olhar mais detido sobre o já 

mencionado amplo contingente prisional brasileiro e observar a quais infratores se destina o 

exercício de tal poder punitivo. Uma análise dos diferentes ilícitos penais que motivaram a 

prisão, definitiva ou provisória, dos indivíduos que estavam encarcerados em 2014 revela 

uma criminalização concentrada em alguns tipos penais, em detrimento de outros. Dito de 

outro modo, é possível observar que os indivíduos que cometem determinados tipos de 

crimes e, assim, violam determinados bens jurídicos (ou são suspeitos de fazê-lo) estão mais 

sujeitos à prisão do que outros. Para ilustrar tal percepção, observemos o seguinte dado 

presente no Levantamento do DEPEN (2014)5: cerca de 40% de todos os crimes tentados e 

                                                        
5 Segundo esclarecimento metodológico do relatório do Depen (2014), a maior parte dos estabelecimentos 

nacionais não informou esse dado por completo, de modo que apenas a amostra de dados completos foi 

considerada. Ainda assim, é possível ampliar esse dado para uma visão geral dos crimes que mais ensejam a 
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consumados pelos quais as pessoas estavam presas, definitiva ou provisoriamente, 

constituem violações ao patrimônio. Em seguida, 27% das ações penais referiam-se a crimes 

presentes na Lei de Drogas (Lei 6386/76 e Lei 11343/06) e 16,11%, a crimes contra a pessoa 

(DEPEN, 2014). 

 Aproximando o critério de observação para os tipos penais presentes nas 

condenações ou acusações das pessoas encarceradas no Brasil, em 2014, nota-se que em 

27% das ações penais estava presente o crime de tráfico de entorpecentes, observando-se 

também uma altíssima incidência dos crimes de roubo, com 21%, e do crime de furto 

correspondendo a 11% dos registros (DEPEN, 2014). Desse modo, segundo o 

Levantamento, os crimes de furto e roubo somados estão presentes em 32% de todas as ações 

penais pelas quais os indivíduos presos respondem e, ainda, um em cada 10 registros 

corresponde ao crime de furto (DEPEN, 2014). 

 Ainda que, de fato, os crimes patrimoniais apresentem elevada incidência nas 

ocorrências criminais, a análise de tais dados provoca importantes reflexões: como conceber 

o fato do Estado eleger como política privilegiada de tratamento de conflitos sociais 

%complexos e importantes, medidas que levem à exclusão massiva e crescente de uma parte 

significativa da sua população? Dito de outro modo, diante das diversas possibilidades legais 

cabíveis de resposta penal a tais condutas (como penas restritivas de direitos ou regimes 

menos excludente de cumprimento de pena), qual a razão para a dependência quase 

exclusiva da pena de prisão como resposta penal a tais crimes? E, ainda, qual o tipo de 

racionalidade que fundamenta o encarceramento de um grande contingente de indivíduos 

por um crime de baixo potencial lesivo, executado sem violência, como o furto?   

 Este quadro conduz à percepção de que a crise não se limita ao âmbito dos graves 

problemas carcerários e das suas condições materiais, mas antes, está fortemente 

influenciada pela própria ideia de punição que é construída e reproduzida continuamente, no 

exercício de aplicação de sanções criminais, pelo Estado. 

 Esse é o contexto de problemas sociais, no qual, essa pesquisa de mestrado está 

inserida, já que tem como um dos seus objetivos justamente investigar os obstáculos de 

ordem cognitiva para a inovação do sistema de justiça criminal que, centrado no recurso à 

pena aflitiva e excludente, convive com alguns “pontos cegos” e paradoxos que dificultam 

a sua própria evolução e auto-observação como um sistema entre outros possíveis e não 

necessariamente o melhor. É assim que, ao mesmo tempo em que cria alguns problemas 

                                                        
aplicação de uma pena privativa de liberdade, informação que segue a tendência já observada em relatórios 

anteriores. 
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fundamentais às sociedades democráticas, o direito penal moderno manifesta uma 

dificuldade significativa em se imaginar de outra forma (PIRES, 2004). Nesse sentido, é 

possível tomar como exemplo a sua dependência em relação à pena de prisão, 

simultaneamente reconhecida pelo discurso oficial, tanto por sua legitimidade, com base na 

crença em um suposto caráter dissuasório, como pela sua ineficácia, ao estimular e 

oportunizar o cometimento de novos crimes6.  

 Assim, com a introdução no ordenamento nacional da possibilidade de aplicação de 

penas alternativas7, houve uma expectativa de que o recurso à pena de prisão diminuísse, 

uma vez que o juiz teria a sua disposição outras possibilidades de sanções penais. No entanto, 

em um movimento oposto, as taxas de encarceramento permaneceram crescentes, 

juntamente a aplicação de penas alternativas, de modo que tais medidas se tornaram mais 

uma extensão da rede de controle e exercício punitivo pelo Estado (CACICEDO, 

BECHARA, 2014, p.10), do que verdadeiras substituições ao encarceramento.  

 Partindo desse cenário, este trabalho propõe-se a revelar algumas contradições e 

dificuldades inerentes ao sistema de justiça criminal, no âmbito da escolha das penas mais 

adequadas ou convenientes para sanção de determinados comportamentos, partindo da 

premissa de que a análise precisa ser complexificada para contemplar outras camadas de 

justificativas e razões mais profundas e dominantes em torno da dificuldade de redução do 

recurso à pena de prisão, por meio, por exemplo, da aplicação de penas alternativas ao 

encarceramento.  

 Tais reflexões serão guiadas pelo aporte teórico oferecido pela teoria da 

racionalidade penal moderna, desenvolvida por Álvaro PIRES, ao caracterizar a maneira 

muito particular pela qual se organizou o sistema de pensamento penal ocidental moderno, 

fundamentalmente após a segunda metade do século XVIII. 

 Em linhas gerais que serão desenvolvidas em capítulo próprio, um dos importantes 

efeitos dessa racionalidade, estudada por PIRES (2004), é a criação de um autorretrato 

identitário essencialmente punitivo pelo direito penal moderno, em que a pena aflitiva 

(essencialmente a pena de prisão) assume o papel dominante, porquanto tem seu sentido 

deslocado de sanção criminal, para instrumento hábil a comunicar o valor do bem jurídico 

                                                        
6 Sobre o efeito criminógeno da prisão, ler Bittencourt (2004). 
7 A adoção das penas alternativas pelo ordenamento jurídico penal brasileiro ocorreu no contexto da Reforma 

da Parte Geral do Código Penal, por meio da Lei 7207/84, com base na "ineficácia dos métodos atuais de 

confinamento absoluto e prolongado, fartamente demonstrada pela experiência", segundo a Exposição de 

Motivos da referida norma. Posteriormente, a possiblidade da aplicação de penas alternativas à prisão foi 

reforçada pela elaboração das leis 9099/95 e 9714/98. 
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afetado e o grau de reprovação inerente a sua violação (PIRES, 2004, p.41).  Esse 

deslocamento de sentido da pena é acompanhado por uma naturalização da estrutura 

normativa inicialmente eleita pelo sistema penal, criando-se, por efeito, uma grande 

dificuldade em conceber a justiça criminal de outra forma, por meio da aplicação de sanções 

criminais positivas, por exemplo (PIRES, 2004, p.40).  

 Tais reflexões serão observadas empiricamente e localizadas no contexto da 

aplicação de penas aos crimes de furto e roubo. A opção por tal recorte está fundamentada 

em dois aspectos: (1) a alta incidência de criminalização e, notadamente, de encarceramento 

por tais crimes, como é possível traduzir dos dados disponíveis no Levantamento realizado 

pelo DEPEN (2014), citado anteriormente; e (2) a existência de possibilidades diversas de 

aplicação de respostas penais alternativas à prisão a tais crimes, a depender da interpretação 

do magistrado sobre os as circunstâncias referentes ao fato e ao réu. Assim, é possível fazer 

uma avaliação comparativa entre a aplicação da pena de prisão e de outras modalidades 

sancionatórias que não compreendam a privação da liberdade por magistrados diferentes e, 

ainda, observar se existem diferenças no sentido que é atribuído à pena entre os crimes de 

furto e de roubo, vez que esse, para além da dimensão patrimonial, possui maior potencial 

aflitivo em relação às vítimas, já que lhes impõe algum grau de violência física ou ameaça.  

A opção pelo estudo da punição por meio da aplicação de penas aos crimes de furto 

e roubo também foi reforçada pela contribuição presente em alguns trabalhos acadêmicos 

que observam uma vinculação quase necessária entre a violação ao patrimônio e a 

necessidade da pena de prisão, em regime fechado.  

Apesar do pano de fundo da pesquisa tratar-se da aplicação de penas aos crimes 

patrimoniais, é importante ressaltar que o foco do estudo reside na identificação das 

concepções sobre a pena que são selecionadas pelo sistema jurídico na aplicação de sanções, 

e na análise de como elas são atualizadas nessa tarefa, não se propondo, assim, a uma 

reflexão mais detida sobre o debate em torno da política criminal patrimonial. Desse modo, 

outro tipo penal que guardasse características semelhantes poderia ter sido escolhido como 

objeto da pesquisa, vez que o olhar está muito mais voltado ao modo pelo qual a pena é 

aplicada do que propriamente ao comportamento criminalizado. 

 

1.1 Algumas pesquisas empíricas sobre a punição nos crimes patrimoniais       

   

 Diante da relevância que a punição aos crimes patrimoniais assume no universo de 

penas aplicadas no sistema de justiça criminal, diversas pesquisas já se propuseram a 
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observar empiricamente a aplicação de tais sanções, bem como os recursos que ensejam aos 

tribunais superiores, e a estudar os seus efeitos, por meio de diferentes recortes de 

observação.  

Dentre os diversos trabalhos realizados, quatro pesquisas guardam uma importância 

fundamental, porquanto servem de aporte e referência para a elaboração e diferenciação das 

questões que são apresentadas nessa pesquisa de mestrado. São elas: (1) a dissertação de 

mestrado de Ivan BORIN, “Análise dos processos penais de furto e roubo na comarca de 

São Paulo”, em 2006, no âmbito da ciência política; (2) a pesquisa “Panaceia universal ou 

remédio constitucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores” (2014), elaborada no 

âmbito do Projeto Pensando o Direito, pela equipe da FGV Direito Rio; (3) a pesquisa 

“Decisões judiciais nos crimes de roubo em São Paulo: a lei, o direito e a ideologia” (2005), 

realizada pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD) em parceria com o Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCrim) e; por fim, (4) o trabalho “Roubo e furto no 

Distrito Federal: avaliação da efetividade das sanções não privativas de liberdade”, 

conduzida pelo Grupo Candango de Criminologia (GCCrim), em 2006. 

Nesse contexto de análise de decisões judiciais, em processos de furto e roubo, 

insere-se (1) a dissertação de mestrado de Ivan BORIN (2006) “Análise dos processos 

penais de furto e roubo na comarca de São Paulo”, sob a orientação de Maria Tereza 

SADEK. 

No âmbito da ciência política, a pesquisa procura discutir três questões 

frequentemente presentes em estudos sobre o Judiciário: (1) a possibilidade de discriminação 

de grupos sociais nas decisões, com impacto no tempo de pena definido em sentença, no 

número de condenações e na gravidade do regime de cumprimento de pena aplicado; (2) as 

variáveis que podem ser relevantes para predizer o recurso à segunda instância e (3) a 

possível influência das posições ideológicas dos magistrados nas decisões.  

Para tal, o trabalho teve como escopo avaliar as decisões existentes nos processos 

dos tipos penais furto e roubo distribuídos na comarca de São Paulo, em 2002, e realizar um 

estudo qualitativo, por meio da realização de um survey com um pequeno grupo de juízes. 

Uma das importantes contribuições desse estudo para este projeto de mestrado reside 

na análise de uma possível influência da posição ideológica dos juízes no desfecho do 

processo penal. De acordo com BORIN (2006), as principais variações ideológicas que 

interferiram no processo de decisão agrupam-se em quatro dimensões diferentes. São elas: 

(1) a variação ideológica política entre esquerda e direita; (2) a postura do magistrado frente 

ao direito e às correntes que preveem maior liberdade ao juiz (decisionista) ou maior 
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vinculação à norma (normativista); (3) diferentes visões sobre a interpretação da função do 

direito penal e da finalidade da pena; e, por fim, (4) a percepção sobre a possibilidade de o 

magistrado exercer um papel ativo frente às lacunas da lei e, portanto, afirmativo 

socialmente. 

Para avaliar a afinidade dos juízes a tais posições, BORIN (2006) elaborou um survey 

contendo proposições genéricas, sobre as quais os magistrados emitiriam a sua posição, 

podendo escolher um dos dez níveis de gradação entre as posições antagônicas “concordo” 

e “discordo”. No entanto, o levantamento de tal dado restou metodologicamente prejudicado 

pelo baixo número de respostas, com a participação de apenas cinco juízes. Ainda assim, 

nessa pequena amostra, o autor observou que a visão sobre o direito penal e a finalidade da 

pena foi a variável com maior influência no resultado do processo. 

Em relação às características dos processos de furto e roubo analisados, a pesquisa 

traz dados muito relevantes. Avaliando os processos de primeira instância, em casos de furto, 

29,9% dos casos foram resolvidos por meio de suspensão, arquivamento, transação ou 

extinção do processo, com 55,8% das decisões aceitas por ambas as partes; de modo que, 

em apenas 14,3% dos casos houve recurso, com preponderância da iniciativa do réu (13%). 

Para o crime de roubo, por outro lado, há a suspensão, arquivamento, transação ou extinção 

do processo em apenas 3,1% dos casos.  Em relação à presença de recursos, houve tentativa 

de modificação da sentença em cerca de metade dos processos (51,7%), a maior parte de 

autoria da defesa (47,2%) (BORIN, 2006). 

No que tange ao resultado do processo, em primeira instância, a sentença 

predominante no furto é a condenação, em 57,7% dos casos; seguida pela transação, 

extinção, suspensão ou arquivamento do processo, em 30,9% dos casos; com apenas 11,4% 

dos casos, resultando em absolvições (BORIN, 2006). 

Voltando o enfoque para as sentenças condenatórias por furto, BORIN (2006) 

observou que o regime predominante é o aberto, em 56,2% dos casos, seguido pelo número 

também expressivo de 29,4% das condenações em regime fechado. O regime semiaberto, 

por sua vez, correspondeu a 9,8% dos casos. Em relação a aplicação de penas alternativas, 

houve a substituição da pena de prisão em 54,8% das sentenças condenatórias por furto, com 

predominância da modalidade de prestação de serviços à comunidade, aplicada, na maior 

parte dos casos, simultaneamente a outra pena restritiva de direitos.  

Quando não foi possível a aplicação de pena alternativa, BORIN (2006) observou 

que, em 6,7% dos casos, houve concessão do sursis, destacando que, tal aplicação, foi 

geralmente condicionada ao cumprimento de alguma obrigação secundária, como a 
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prestação de serviços à comunidade. Tal uso distorce e amplia o instituto do sursis, que não 

está legalmente associado ao cumprimento cumulativo de nenhuma outra modalidade de 

pena. Deste modo, é possível observar aqui uma atuação criativa dos juízes para associar 

algum tipo de pena e, assim, aumentar a severidade da sua suspensão condicional, nesses 

casos. 

Nos processos por crime de roubo, em primeira instância, houve 83,3% de 

condenações, 13,4% de absolvições e apenas, em 3,7% dos casos, foi aplicada a suspensão, 

arquivamento, transação ou extinção do processo, na sentença judicial. Dentre as 

condenações, fechado foi o regime por excelência, em 83,5% dos casos, ao passo que apenas 

11,2% das sentenças aplicaram o regime semiaberto e 5%, o regime aberto de cumprimento 

de pena (BORIN, 2006). 

Por fim, com base nesses e em outros dados levantados pela análise dos processos, 

BORIN (2006) conclui que não foi significante a relação entre as variáveis sociais (cor, 

origem regional e sexo) e o número maior ou menor de condenações, não sendo possível 

afirmar uma produção desigual de sentenças, com base nessas características. Em relação à 

variável “situação econômica”, no que tange à educação dos réus, apenas nos casos de furto 

a pesquisa demonstrou alguma relação, com menor chance de condenação para réus que 

possuíam escolaridade maior ou igual ao ensino médio. No entanto, quando condenados, tais 

réus receberam penas maiores. Uma possível explicação, segundo BORIN (2006) reside no 

fato desses réus possuírem condições favoráveis à contratação de melhores advogados e 

serem absolvidos nos casos menos graves. Na mesma linha, nos casos de roubo, os réus com 

maior nível de educação, também tiveram maior chance de serem condenados a regimes 

menos gravosos. 

Assim, de modo diverso da tradição dos estudos de sentença feitos no Brasil, segundo 

o autor, as variáveis sociais não demonstraram influência significante para alterar a 

proporção da aplicação de penas e regimes mais gravosos entre os réus. A presença de 

variáveis processuais (qualificadoras ou circunstâncias), por sua vez, foi identificada por 

BORIN (2006) como responsável pelo maior impacto na existência de condenações ou na 

aplicação de regimes mais gravosos, tendo grande capacidade preditiva sobre o resultado do 

processo. O estudo não se deteve sobre outras variáveis processuais. 

De modo semelhante, também a proposição de recursos pelo réu e pelo Ministério 

Público tiveram influência significativa da presença de tais variáveis, já que a maior parte 

dos seus pedidos concerniam a fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a 

verificação da modalidade tentada no cometimento dos crimes. Partindo de tais dados, 
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BORIN (2006) conclui que a Justiça da comarca de São Paulo, em primeira instância, opera 

com base no direito positivo, apoiando suas decisões em questões processuais, cuja 

interpretação divergente enseja o recurso à segunda instância.  

Concentrando-se na análise de recursos a instâncias superiores, a pesquisa (2) 

coordenada por Thiago Bottino do AMARAL (2014), “Panaceia universal ou remédio 

constitucional? Habeas Corpus nos Tribunais Superiores”, no âmbito do Projeto Pensando 

o Direito, também analisa a demanda por tais recursos, avaliando quais as suas motivações. 

A partir do reconhecimento da existência de um grande número de Habeas Corpus e 

Recursos de Habeas Corpus, impetrados no STF e STJ, entre 1990 e 2012, tais órgãos 

começaram a adotar medidas para diminuir o uso desses recursos e, assim, entraves ao seu 

reconhecimento. Com base nesse contexto, a pesquisa realizada no âmbito da FGV Direito 

Rio procurou compreender o fenômeno em torno do grande número de pedidos de Habeas 

Corpus, partindo da premissa de que mais importante do que diminuir o acesso aos Tribunais 

Superiores e melhorar a sua operacionalização é compreender os motivos da demanda. 

Para tal, os pesquisadores selecionaram uma amostra estatística de 5% de todos os 

Habeas Corpus, julgados no STF e STJ, entre 2008 e 2012, representando um universo de 

13,8 mil casos. Observaram que há um crescimento vertiginoso no número de tais recursos, 

a partir de 2008, atingindo em 2009, picos com uma média de 30 Habeas Corpus por dia, no 

STF; e 180 Habeas Corpus por dia, no STJ (AMARAL, 2014). 

Aplicando a categoria “origem”, como filtro de análise, os pesquisadores buscaram 

qual a autoridade coatora nos pedidos e constataram que 15,4% dos recursos impetrados no 

STF tinham origem em tribunais inferiores (Tribunais de Justiça e varas de 1º instância). Em 

relação ao STJ, foi possível observar um dado muito relevante: 43,8% dos pedidos de Habeas 

Corpus, tinham origem no Tribunal de Justiça de São Paulo. Vale lembrar que essa alta 

concentração não é proporcional aos dados populacionais (São Paulo concentra 21,6% da 

população brasileira), nem aos dados prisionais (ainda que 35,7% da população carcerária 

estejam em São Paulo), segundo informações do IBGE para o período, citadas na pesquisa. 

Além disso, há uma grande disparidade em relação ao segundo lugar em número de 

impetrações, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com 9,4% dos casos (AMARAL, 2014). 

Diante da relevância do dado, a pesquisa voltou-se ao estudo específico dos Habeas 

Corpus e recursos de Habeas Corpus originários do Tribunal de Justiça de São Paulo e 

encaminhados ao STJ, identificando os temas e os resultados dos pedidos. 

Como resultado dessa tarefa, os pesquisadores observaram a presença de tipos penais 

mais frequentes, já que 72,6% de todas as impetrações realizadas concentravam-se em cinco 
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tipificações. É assim que a maior parte dos casos se referia ao crime de roubo (29%), seguido 

pelo crime de tráfico de drogas (24,5%), homicídio qualificado (8,5%), furto (6,68%) e 

estupro e atentado violento ao pudor (3,87%) (AMARAL, 2014). 

Ao avaliar os temas que motivaram tais pedidos, também foi percebida uma 

concentração, com a maior parte dos casos versando sobre progressão de regime (16,74%), 

prisão cautelar (15,82%) e regime inicial de cumprimento de pena (9,72%) (AMARAL, 

2014). 

Diante da expressividade de tais dados, a pesquisa foi direcionada a identificar quais 

os principais temas tratados em cada um dos tipos penais mais frequentes nos casos oriundos 

do TJSP, elaborando um cruzamento para avaliar quais questões estão frequentemente 

relacionadas a esses crimes. 

Concentrando a atenção nas contribuições da pesquisa que dialogam mais 

diretamente com esse trabalho de mestrado, torna-se relevante descrever os dados 

observados para os crimes de furto e roubo, presentes no grupo de tipos penais que suscitam 

impetrações com maior frequência, em Habeas Corpus encaminhados ao STJ, oriundos do 

Tribunal de Justiça de São Paulo. 

Assim, verificou-se que 22,8% de todos os recursos relativos ao crime de roubo 

versam sobre a fixação do regime inicial de cumprimento de pena; 15,6% discutem a 

avaliação das circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e diminuição, na 

dosimetria da pena; e 10,7% alegam insuficiência de fundamentação da prisão cautelar 

(AMARAL, 2014). 

Para o crime de furto, 20% de todos os pedidos tratam do princípio da insignificância; 

ao passo que 12,14% alegam erro na fixação do regime inicial de cumprimento de pena e 

11,4% apontam cerceamento do direito de defesa (AMARAL, 2014). 

Ao estabelecer um filtro em relação ao impetrante de tais Habeas Corpus e Recursos 

de Habeas Corpus, observou-se que em cerca de 80% dos casos mais frequentes de 

impetrações relativas aos crimes de furto e roubo houve atuação da Defensoria Pública. Com 

base nesse dado, os pesquisadores construíram uma hipótese para explicar o aumento do 

número de Habeas Corpus, a partir de 2008, provocado pela expansão da atuação da 

Defensoria Pública perante os Tribunais Superiores, com uma concentração em 

determinados crimes e temas, ou seja, casos semelhantes não solucionados em instâncias 

inferiores. Isso porque, com a criação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 

2008, camadas mais pobres da população e casos que antes eram encerrados em instâncias 

inferiores passaram a ter acesso também aos Tribunais Superiores. 
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Em relação ao grau de concessão da generalidade dos pedidos, a pesquisa traz a 

percepção de uma alta taxa de sucesso geral das impetrações. Os pesquisadores observaram, 

ainda, que as taxas de reversão das decisões são ainda mais acentuadas quando associadas a 

determinados crimes e temas, com porcentagens de decisões favoráveis muito superiores às 

taxas médias de concessão. 

Como é possível ilustrar pelo gráfico abaixo, no caso de cruzamento entre os pedidos 

que versavam sobre o crime de roubo e questionavam o regime inicial de cumprimento de 

pena, por exemplo, a média de sucesso foi de 62% dos casos. Essa taxa altíssima de 

concessão permitiu, aos pesquisadores, extrair duas conclusões: (1) há uma grande parte de 

casos versando sobre os mesmo temas e crimes, como objeto de contínua apreciação pelos 

Tribunais Superiores e (2) as Cortes de segunda instância apresentam resistência a tomar 

decisões nos mesmos parâmetros dos Tribunais Superiores, nesses casos. Existiria, assim, 

uma necessidade de reforço da jurisprudência do STJ e STF, junto aos Tribunais de segunda 

instância (AMARAL, 2014). 

 

Fonte dos dados: AMARAL, 2014 

Nesse sentido, os resultados da pesquisa coordenada por Thiago AMARAL (2014) e 

as conclusões da dissertação de mestrado de Ivan BORIN (2006), em relação aos recursos 

referentes aos crimes de furto e roubo, coadunam-se no sentido de constatar que a definição 

do regime de cumprimento de pena é uma das principais discussões que estimulam o recurso 

a instâncias superiores. 
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No entanto, ao passo que BORIN (2006) observa que as instâncias inferiores operam 

fundamentalmente com base em aspectos legais e que os recursos são motivados, em sua 

maioria, por divergências interpretativas de variáveis processuais, tomando por referência a 

hipótese de uma possível influência das características sociais do réu no resultado do 

processo, AMARAL (2014) aprofunda-se e conclui que tais divergências de interpretação - 

por exemplo, sobre se determinada circunstância judicial é apta ou não a fundamentar a 

aplicação de um regime de cumprimento de pena mais severo - atribuem uma aparência de 

neutralidade à resistência em adotar concepções menos conservadoras, por parte dessas 

instâncias inferiores.   

E, assim, voltando-se a uma avaliação do funcionamento da justiça criminal com um 

sistema que se propõe integrado e coeso, com base nos dados colhidos por AMARAL 

(2014), é possível inferir que, na maior parte dos casos, a seleção em torno dessas variáveis 

legais resultou em decisões com forte caráter repressivo e até, contrárias à jurisprudência. 

Esse desajuste pode indicar, na verdade, um mau funcionamento dos tribunais de segunda 

instância (e, consequentemente, das varas de primeira instância), porquanto continuam a 

decidir de modo contrário à jurisprudência, em situações já examinadas pelos Tribunais 

Superiores. 

Tal reflexão pode ser empiricamente ilustrada pelos dados sobre o caso mais 

relevante de reforma de decisões: o erro na fixação do regime inicial de cumprimento de 

pena. AMARAL (2014) afirma que, na maior parte das decisões contestadas, havia 

condenação ao regime inicial fechado com base na periculosidade do agente ou na gravidade 

abstrata do delito, a despeito da prescrição legal (art. 33, parágrafo 2º, CP), para que a pena 

se iniciasse em regime semiaberto. Em grande parte dos casos, não havia outras 

circunstâncias desfavoráveis que acentuassem a reprovação do réu, apenas a violência 

inerente ao próprio tipo penal. 

Assim, apesar de consistir entendimento sumulado8, o fato da gravidade abstrata do 

delito não constituir fundamentação idônea para imposição de regime inicial de 

                                                        
8Súmula 718, STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui 

motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Súmula 

719, STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige 

motivação idônea. Súmula 440, STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de 

regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade 

abstrata do delito. 
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cumprimento de pena mais gravoso, tal pesquisa contatou que, frequentemente, os Tribunais 

Superiores agiram apenas para reafirmar seu entendimento, com base nas garantias 

fundamentais previstas constitucionalmente. (AMARAL, 2014) 

Portanto, essa resistência das jurisdições inferiores em aplicar as possibilidades 

legais e as orientações sumuladas mais benéficas ao réu, na fixação de regime, apoia-se na 

tese recorrente de que o regime fechado seja o único compatível com a gravidade do delito 

e a periculosidade presumida desses agentes. É possível perceber, aqui, mais do que uma 

neutra discordância na operacionalização de dispositivos legais, referentes à racionalidade 

de aspectos jurídicos, um debate de representações sobre o sentido da pena e a necessidade 

de exclusão, nesses casos. 

Com base nessa linha de reflexões, a pesquisa “Decisões judiciais nos crimes de 

roubo em São Paulo: a lei, o direito e a ideologia” foi concebida e desenvolvida pelo IDDD 

(Instituto de Defesa do Direito de Defesa), em parceria com o IBCCrim (Instituto Brasileiro 

de Ciências Criminais), em 2005, sob a coordenação de Alessandra TEIXEIRA. O universo 

de investigação contou com 6530 processos por crimes de roubo, em que existiram 

condenações e apelações ao extinto TACrim-SP. Por conta desse recorte, a maior 

contribuição da pesquisa também se refere ao funcionamento da segunda instância 

notadamente em relação aos dados quantitativos, já que os processos sem apelação não 

foram analisados. 

Por meio da observação de decisões de primeira e segunda instância da justiça 

criminal paulista, entre janeiro de 1999 a dezembro de 2000, referentes aos crimes de roubo, 

a pesquisa tinha como objetivo testar a hipótese de que os réus eram condenados 

sistematicamente a cumprir pena em regime mais gravoso, ainda que presentes as condições 

legais para imposição do regime semiaberto. Para isso, além de quantificar as decisões, 

considerando a presença ou não de tais condições legais, o estudo também se dedicou a 

investigar os argumentos mobilizados pelos juízes para justificar tal agravamento, bem como 

a sua incidência. 

 Como resultado da investigação, os pesquisadores observaram que em 96,86% dos 

casos houve condenação em primeira instância. No Tribunal, o desempenho foi semelhante 

apresentando condenações em 94,55% dos casos. Dentre todos os condenados, o estudo 

apurou que 78% eram primários e, em 77,18% das condenações, havia a imposição do 

regime fechado de cumprimento de pena (IBCCrim, 2005).  

Outro dado importante foi colhido pelo estudo: dentre as sentenças condenatórias, 

com pena fixada no mínimo legal previsto (77%), para indivíduos primários, em 80,75% dos 
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casos houve imposição do regime fechado, como inicial para cumprimento de penas entre 4 

a 8 anos. Quando réu foi classificado como reincidente, esse número subiu para 97,06% 

(IBCCrim, 2005). 

Em um segundo momento, os pesquisadores dedicaram-se a analisar os discursos 

presentes na motivação das decisões, identificando os argumentos mobilizados pelos 

magistrados. Com esse intuito, observaram que a maior parte dos argumentos se repetia e 

era estabelecida de modo genérico e abstrato a casos com características diversas, ou seja, 

argumentos estanques utilizados por diferentes juízes, em diferentes processos, com 

diferentes réus, não se reportando em seu emprego a aspectos do caso concreto ou de 

determinado réu concreto, mas à generalidade de ocorrências e autores de crime de roubo 

(IBCCrim, 2005). 

Desse modo, os pesquisadores identificaram determinadas “fórmulas retóricas” 

(IBCCrim, 2005, p.58), por meio da criação de categorias para os argumentos de maior 

incidência, agrupando esses discursos com base na percepção de uma identidade de 

significado. Assim, foi possível quantificar o recurso a tais fundamentações, segundo a sua 

incidência em decisões. 

Como resultado desse trabalho, os argumentos observados de modo mais frequente, 

por vezes presentes simultaneamente, foram os relativos à “gravidade genérica do delito”, 

expressão presente em 60,83% dos casos. Em segundo lugar, a “noção de periculosidade 

potencial do agente” apareceu em 56,86% dos casos, seguida da referência à “defesa da 

sociedade ou prevenção do crime”, em 42% dos processos (IBCCrim, 2005). 

Como exemplo do uso de tais “fórmulas retóricas”, a representação dos juízes sobre 

a conveniência da pena pode ser observada nas seguintes fundamentações de sentenças e 

acórdãos:  

“Embora menor e primário o agente, o crime de roubo é de 

natureza grave, o que impõe uma resposta penal severa”. 

(IBCCRIM, 2005, p.23)  

"...em se tratando de roubo, crime cuja execução revela 

personalidade marcadamente perigosa, fechado é o único 

regime". (IBCCRIM, 2005, p.28) 

“...não há nada mais tragicamente real que o pavor no qual os 

cidadãos pacatos se vêem envolvidos pela violência de ladrões 

inescrupulosos”. (IBCCRIM, 2005, p.36) 

"A prática de roubo violento exige repressão e punição mais 

rigorosas, ainda que primário e menor de 21 anos, pois delitos 

desta espécie geram a intranquilidade de trabalhadores e 

famílias de grandes ou pequenas cidades". (IBCCRIM, 2005, 

p.37) 
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Com base em tais dados, os pesquisadores confirmaram a hipótese de que a maioria 

das condenações pelo crime de roubo no regime mais gravoso fechado é destinada a 

indivíduos primários, com a pena fixada no mínimo legal. Segundo os autores, tais decisões 

são fundamentadas, em grande parte, apenas por meio de motivações de caráter 

“extrajurídico”, com base em conceitos tecnicamente indeterminados, de cunho ideológico 

e comuns às teses encontradas no senso comum sobre a criminalidade (IBCCrim, 2005). 

 Nesse sentido, é possível formular alguns pontos de aproximação e diferenciação 

entre a pesquisa do IDDD/IBCCrim (2005) e o trabalho de mestrado que aqui se desenvolve. 

Ambos os estudos compartilham o escopo de contribuir com a análise do funcionamento do 

sistema de justiça criminal e, assim, observar a sua atuação no âmbito da elaboração de 

decisões em crimes contra o patrimônio, refletindo sobre os sentidos e representações que 

estão na base da aplicação das penas. 

 No que tange às diferenças, enquanto a pesquisa realizada pelo IDDD/IBCCrim 

concentra-se na verificação da fixação de regime inicial para os crimes de roubo em decisões 

judiciais, essa pesquisa de mestrado concerne não apenas à fixação de regime, mas de modo 

mais amplo, à aplicação da pena como um todo. Dito de outro modo, a ideia aqui é observar, 

por meio da realização de entrevistas reflexivas, o modo pelo qual os magistrados observam 

a resposta criminal, por meio de quais sentidos e representações, bem como avaliam a 

aplicação de outras saídas penais e processuais que importem em menor grau de exclusão, 

tanto por meio de um regime menos gravoso de cumprimento de pena, quanto por meio da 

aplicação de penas alternativas ou da concessão de benefícios como o sursis e o livramento 

condicional. 

 Ampliando o campo de observação para a aplicação de penas alternativas, oferece 

relevante contribuição, a pesquisa (4) “Roubo e furto no Distrito Federal: avaliação da 

efetividade das sanções não privativas de liberdade” (2008), conduzida pelo Grupo 

Candango de Criminologia (GCCrim/UnB) e coordenado por Ela WIECKO e Fabiana 

COSTA, a partir de 2006. 

 Neste trabalho, os pesquisadores tinham o objetivo geral de avaliar a repercussão 

social do delito e identificar problemas na persecução criminal, analisando casos concretos 

de furto e roubo, desde o momento da investigação policial até a execução penal. Os três 

principais recortes de análise eram: (1) a observação de evidências de violação dos direitos 

dos réus; (2) o tratamento dispensando pelas instituições de justiça no respeito aos direitos 

das vítimas e, por fim, (3) a avaliação da intervenção da justiça criminal na trajetória de vida 

dos sujeitos criminalizados. 
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De modo mais específico, a proposta era observar a aplicação de penas aos crimes 

de furto e roubo, por meio da comparação entre o uso da pena de prisão e das diversas outras 

modalidades de penas ou sanções. Nos casos em que havia a aplicação de penas não 

privativas de liberdade, em um segundo momento, os pesquisadores também analisaram se 

essa aplicação respeitava os direitos da vítima, do réu e os interesses da segurança pública.  

Tal preocupação pode ser fundamentada pela premissa teórica de que a aplicação de 

penas alternativas não constitui, por si, um fato positivo, ainda que evite os efeitos nocivos 

da prisão. Isso porque uma aplicação inadequada e excessiva de tais penas provoca também 

uma ampliação desnecessária do controle penal, o que se opõe ao caráter subsidiário das 

intervenções penais no Estado democrático de direito, qualquer que seja a modalidade de 

sanção (AZEVEDO, 1999). 

Como o foco da pesquisa era observar a aplicação de penas e não analisar o processo 

em si, foi realizada uma seleção de 2806 casos de furto e 2416 casos de roubo, com processos 

iniciados entre 1997 e 1999, nos quais os pesquisadores observaram a existência de sentença, 

para cada réu, e a sua conclusão, como condenação, absolvição, arquivamento, suspensão 

condicional, sem sentença ou não localizado. Além disso, também foram realizadas 

entrevistas com réus, vítimas e familiares, observando a sua percepção sobre o processo e 

sobre a eficácia da aplicação das penas alternativas, quando realizada. 

Os dados colhidos permitiram concluir, dentre outras questões, pela existência de 

grande disparidade no exercício do direito de defesa entre os réus patrocinados por 

defensores dativos e por advogados particulares, caso em que foi possível observar decisões 

mais favoráveis, menor tempo de prisão cautelar e quantidade menor de pena a ser cumprida. 

Tal disparidade evidencia mesmo a existência de uma seletividade na criminalização das 

condutas de furto e roubo (CASTILHO, E. W. V. DE; OLIVEIRA, F. C. et al.,2008). 

Em relação à vítima, o estudo concluiu que esta possui perspectiva diversa do sistema 

criminal, o que acaba por fazê-la criar expectativas irrealizadas. Isso porque, ao passo que a 

vítima vislumbra o conflito como uma situação em que foi lesada e, pela qual, deve ser 

ressarcida, o sistema penal lida com o processo por meio da perspectiva final de punir o 

acusado (CASTILHO, E. W. V. DE; OLIVEIRA, F. C. et al.,2008). 

No que tange à atuação do sistema de justiça criminal, os pesquisadores concluíram 

que a prisão cautelar exerce papel central na intervenção policial e judicial, na tentativa do 

Judiciário de oferecer respostas rápidas e garantir a realização das suas decisões. Essa lógica 

de atuação centrada na prisão provisória é evidenciada pelo fato de que, em muitos casos, 

essa foi a única resposta estatal ao fato ocorrido, tanto porque houve a prescrição da 
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pretensão punitiva, quanto porque o Judiciário não executou a pena aplicada ou porque esse 

cumprimento se deu muitos anos após o fato (CASTILHO, E. W. V. de; OLIVEIRA, F. C. 

et al.,2008). 

Sobre os resultados da intervenção do sistema de justiça, os pesquisadores puderam 

observar que, quanto mais grave o regime de condenação, maior era o índice de reincidência 

dos sujeitos criminalizados. O menor índice, nesse contexto, verificou-se para os réus que 

não ficaram presos provisoriamente e tiveram o processo suspenso, reforçando a ideia de 

que a inserção do indivíduo no sistema carcerário é um fator de forte influência para uma 

nova criminalização (CASTILHO, E. W. V. de; OLIVEIRA, F. C. et al.,2008). 

Por fim, em relação à aplicação de penas alternativas à prisão, os pesquisadores 

(Castilho, E. W. V. de; Oliveira, F. C. et al.,2008) concluíram que houve maior possibilidade 

de se obter uma resposta positiva para as diversas figuras envolvidas no conflito: o indivíduo 

criminalizado, que sofre menor estigmatização e violação de seus direitos; para a vítima, que 

tem maior possibilidade de reparação pelos danos sofridos; e para a sociedade e o sistema 

de justiça, porquanto os casos em que foram aplicadas apresentaram menor índice de 

reincidência. 

Entretanto, os pesquisadores também observaram uma resistência por parte dos 

magistrados na aplicação de tais penas mesmo nos casos em que a legislação permitia, 

concluindo que o sistema de justiça criminal do Distrito Federal ainda não adotava como 

orientação uma política criminal alternativa à prisão. Pelo contrário, observou-se um uso 

excessivo da prisão provisória e um alto índice de prescrição, quando houve aplicação de 

pena não privativa de liberdade, pela falta de estrutura das agências judiciárias no 

oferecimento de respostas diferentes da prisão (CASTILHO, E. W. V. de; OLIVEIRA, F. C. 

et al.,2008). 

Deste modo, os resultados dessa pesquisa (Castilho, E. W. V. de; Oliveira, F. C. et 

al.,2008) dialogam com as hipóteses confirmadas na pesquisa do IDDD/IBCCrim (2005) no 

sentido de verificar uma resistência por parte dos magistrados de primeira e segunda 

instância, das duas localidades, a aplicar regimes de condenação menos excludentes que o 

fechado e penas menos gravosas que a prisão, ainda que haja previsão legal. Indica, ainda, 

um uso frequente da prisão cautelar, para réus presumidamente inocentes. 

Nos dois trabalhos, ainda, os pesquisadores observaram que os aspectos fáticos e 

jurídicos do caso concreto acabaram por exercer menor influência no resultado do processo, 

enquanto as concepções reproduzidas pelos magistrados, com base em uma valoração 

própria da ideia de justiça criminal ou do papel do direito penal, desempenharam um papel 
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decisivo no desfecho dos casos. Nesse sentido, coadunam-se às análises dos pesquisadores 

do IBCCrim:  

“Os argumentos mobilizados em tais decisões coadunam e 

talvez constituam per si o que tem se propagado através de 

verdadeiras redes sóciotécnicas formadas pelo campo 

midiático, burocrático, por vezes acadêmico, dando coro à 

retórica dos movimentos ultra-conservadores, esvaziada de 

conteúdo e de valor científico ou quiçá de amparo no real. 

Assim, muito embora se mencione a periculosidade do agente 

como condição de agravamento de pena e regime – não 

obstante se tratarem em 78% das vezes de indivíduos 

primários - não se encontra no estrito embasamento legal 

condições para elevar a pena base acima do mínimo legal – em 

cerca de 77% foi-se fixada no mínimo –, procedendo-se, 

contudo, a um tratamento severo quando da esfera de maior 

subjetividade conferida ao legislador na fase do art. 59 do CP. 

Neste momento, portanto, é que a ideologia passa a permear o 

exercício de motivação decisória, para encontrar no senso 

comum ou naquilo que se produziu como senso comum em 

matéria de segurança pública, sua principal matéria-prima” 

(IDDD/IBCCrim, 2005, p.62). 

Em análise dos resultados da pesquisa acima, Marta MACHADO e José 

RODRÍGUEZ (2005, p.87) fazem um alerta sobre a importância que a adoção de uma 

determinada concepção de juiz de Direito possui na orientação da análise dos dados. Nesse 

sentido, caracterizar a atividade jurisdicional como "correta" nos termos de uma mera 

aplicação da norma e, o juiz apenas como um técnico impõem restrições à análise dos dados, 

porquanto não permite observar a dinâmica de contínua criação do direito, por meio de atos 

interpretativos diversos e inerentes ao processo decisório. Nas palavras de MACHADO e 

RODRÍGUEZ, para realizar tal análise, é necessário olhar para o ordenamento jurídico, 

como um "sistema aberto e móvel, um conjunto de normas cuja interpretação está em 

constante movimento" (2005, p. 90). 

 Assim, tomando como exemplo os casos em que o juiz faz uma avaliação negativa 

sobre o réu e justifica a aplicação de um regime mais gravoso de cumprimento de pena, com 

base na ideia de periculosidade do agente, não se pode afirmar que ele esteja agindo de modo 

arbitrário ou contrário à lei, porquanto tal ideia se manifesta em oportunidades diferentes, 

no direito positivado 9 . Mas sim, que está construindo uma possível interpretação 

                                                        
9 A noção de periculosidade do agente, ainda que eliminada como critério expresso do Código Penal, para 

escolha e medição da pena, na Reforma da sua parte geral em 1984, continua exercendo influência no processo 

decisório. Segundo Machado e Rodríguez (2005), a presença de critérios relativos ao indivíduo imputável, na 

aplicação da pena, conduz o olhar do juiz para o desvalor do agente, da sua conduta social e personalidade, 

com base na possiblidade dele cometer novos crimes, caracterizando-se assim, "o próprio juízo de 

periculosidade travestido de individualização da pena" (2005, p.78). Em outras oportunidades, como na 
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dogmaticamente aceitável do conceito de "prevenção do crime", previsto expressamente no 

artigo 59, do Código Penal. Essa ponderação não impede que tal escolha interpretativa possa 

ser contestada e, até mesmo, analisada como parte de uma tendência antiliberal e autoritária. 

Isso porque o significado que se pretende atribuir a pena é, como lembra, MACHADO e 

RODRÍGUEZ, uma "questão em aberto" (2005, p.86). 

 Nesse sentido, por meio das ilustrações empíricas colhidas nas pesquisas 

anteriormente citadas, foi possível observar uma resistência por parte dos magistrados em 

aplicar algumas possibilidades criadas pela norma, como a previsão de regimes diversos do 

fechado (1977) e de penas diversas da prisão (reforma do Código Penal de 1984). Diante 

desse problema, tão relevante quanto avaliar se recurso podia ou não ter sido feito em 

determinados casos se torna questionar o porquê dos juízes resistirem a essas mudanças 

políticas, aplicando raciocínios reformulados para reproduzir os mesmo resultados 

anteriores a Reforma de 1984, por exemplo. 

 Esse é o escopo de questionamentos perquiridos nesta dissertação de mestrado, 

voltada à observação sobre como se constroem as representações relativas à sanção penal 

pelos magistrados e os seus próprios argumentos judiciais, analisados com base na teoria da 

racionalidade penal moderna, desenvolvida por Álvaro PIRES (2004). 

 A importância de tal investigação reside na necessidade de tematizar e compreender 

o processo de seleção e aplicação de sanções criminais, partindo de um nível mais profundo 

de reflexões. Nesse contexto, as pesquisas empíricas citadas anteriormente nesta seção 

oferecem pistas relevantes e indicativas de uma resistência por parte dos magistrados em 

aplicar sanções diversas da prisão aos crimes patrimoniais, bem como uma vinculação da 

resposta jurisdicional em relação a ela. No entanto, a abordagem utilizada nesses trabalhos 

não contempla a investigação sobre  o modo pelo qual a opção pelo cárcere se fundamenta 

e revela uma determinada concepção sobre a pena e sobre o papel do direito penal que não 

está adstrita aos limites do arbítrio judicial. Nesse sentido, a proposta desta dissertação para 

o estudo da decisão em torno da pena desloca-se do seu conteúdo, para o processo de 

                                                        
regulação do livramento condicional pelo Código Penal, em seu artigo 83, há a menção expressa à necessidade 

do juiz avaliar a adequação da medida por meio da "constatação de condições pessoais que façam presumir 

que o liberado não voltará a delinquir", prescrevendo um juízo claro de periculosidade. Na mesma linha, 

Tatiana Stoco, em dissertação de mestrado sobre o tema, conclui que a evolução do ideário jurídico-penal 

brasileiro não conseguiu se afastar do subjetivismo, permanecendo na doutrina e jurisprudência o critério da 

personalidade do agente, por meio do qual, são formuladas interpretações diversas que, frequentemente, 

subjazem o conceito de periculosidade e levam a um aumento de pena superior à própria medida da 

culpabilidade pelo fato praticado (Stoco, 2013, p.192). 
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formação do sentido deste conteúdo, para uma análise semântica, oculta em meio a 

procedimentos judiciais institucionalizados.   

 Esta tarefa de observar e analisar o sentido atribuído à sanção criminal pelos juízes 

nos crimes patrimoniais (e a sua consequente preferência pela pena de prisão nesses casos) 

demanda um exame prévio do material que o aplicador da norma tem a sua disposição e, 

assim, um incurso necessário (ainda que pontual) a sua previsão normativa. Deste modo, 

neste capítulo inicial, o olhar também será voltado para o debate sobre as regras, por meio 

das quais o poder jurisdicional de aplicação de sanções a esses crimes é exercido. 

 Assim, sem tecer extensas considerações sobre a previsão normativa penal 

patrimonial, para a questão aqui proposta, importa investigar como se estrutura a lógica 

dessas normas penais, consideradas traduções modernas, racionais e científicas dos 

princípios reguladores da vida em sociedade (Pastore, 2004), na regulação das condutas que 

violam o bem jurídico patrimônio. Em coerência ao recorte empírico do trabalho, será 

dedicada especial atenção à tutela patrimonial que concerne a tipificação do furto e do roubo 

e às sanções de ordem penal previstas para tais condutas. 

 

 

1. 2  A tutela penal do patrimônio no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

1. 2. 1 A política criminal que condiciona a tutela penal e a sua contribuição para o excesso 

de criminalização nos crimes patrimoniais                                                                                                                                             

 

 

 A proteção da propriedade privada por meio da tutela penal é produto de uma 

racionalidade própria que torna necessária a compreensão do seu discurso jurídico e da sua 

"linguagem" normativa. Diante da observação de um processo de criminalização patrimonial 

massiva (da ordem de 40%, segundo os dados já citados do DEPEN, 2014), importa avaliar 

qual a contribuição da política criminal, ao condicionar as bases legais sobre as quais se 

articulam os argumentos e os sentidos da punição de tais condutas, mobilizados no processo 

jurisdicional. 

 Para isso, é necessário construir um panorama inicial sobre a estrutura das normas 

na tutela do patrimônio, mantendo um olhar mais detido sobre a criminalização do furto e 

do roubo. Nesse escopo, ao caracterizar o patrimônio como bem jurídico fundamental ao 
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livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos e à manutenção do Estado 

Democrático de Direito, o legislador lhe atribuiu relevância penal, selecionando condutas 

que lhe são lesivas e prescrevendo sanções aos autores de tais condutas, em um processo de 

criminalização primária.  

 A estrutura normativa da lei penal é frequentemente formulada por meio da 

justaposição de duas normas distintas. Nesse sentido e segundo a terminologia proposta por 

HART (1994), a norma primária impõe aos indivíduos a abstenção ou prática de determinada 

conduta, como por exemplo, não furtar ou não roubar e é inteligível por si mesma. A norma 

secundária, por outro lado, prescreve uma eventual sanção, no caso de descumprimento da 

norma anterior e, portanto, tem sua aplicabilidade condicionada à infração da norma 

primária, de modo que as normas secundárias não são inteligíveis sem estas, sendo, portanto, 

também classificadas por HART como “normas parasitárias” (1961 apud PIRES, 1991). 

 Partindo da terminologia proposta por HART (1961), PIRES (2008) elabora uma 

distinção entre as normas que possui maior potencial descritivo e termos mais neutros, 

observando que a diferenciação entre normas primárias e secundárias revelam uma ideia de 

sistema jurídico complexo e hierarquizado, composto por dois tipos de normas com posições 

destacadas. Procurando, então, afastar a noção de que as normas secundárias possam ser 

percebidas como inferiores ou menos importantes que as primárias, PIRES (1991) opta por 

adotar uma terminologia mais neutra, composta pelos conceitos de “normas de primeiro e 

segundo nível”.  

 Segundo POSSAS (2015), procurando explorar a distinção interna às normas 

secundárias, realizada por HART por meio de três grupos de normas (regras de alteração, 

regras de julgamento e regras de reconhecimento), PIRES (2008) desenvolve um esquema 

tipológico de representação das normas de segundo nível mais descritivo e preciso, portanto, 

empiricamente mais útil para situar os estudos sobre as mesmas, como descrito por POSSAS 

(2015):   

“Ao lado das normas de comportamento que dizem sempre 

respeito às ações dos indivíduos, Pires vai criar 5 sub-

categorias de normas de segundo nível: (1) as normas gerais 

de enquadramento nível: (“cadrage”) no programa ou normas 

de inclusão/exclusão no programa penal (por exemplo, as 

normas sobre os limites de idade, sobre a responsabilidade 

penal, sobre o princípio da legalidade, sobre a territorialidade, 

etc.); (2) as normas de definição ou de interpretação (definição 
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de “criança”, de “animal”, ou a regra segundo a qual a 

interpretação deve sempre favorecer a vítima ou o condenado, 

etc.); (3) as normas de processo (normas sobre a prova, sobre 

a forma do processo, sobre o poder do funcionários da justiça, 

sobre os direitos do acusado durante o processo, etc.); (4) as 

normas de sanção (os tipos de pena, a quantidade de pena em 

cada caso, os agravantes e os atenuantes, etc.) e finalmente (5) 

as normas de inclusão/exclusão social complementares (a 

interdição do voto ao condenado pela justiça penal é um 

exemplo de exclusão enquanto o perdão da pena é um exemplo 

de inclusão). Haveria ainda, segundo Pires, um terceiro nível 

de normas, no qual se encontraria as normas de organização 

judiciária (organização interna dos tribunais, as regras de 

competência dos juízes, a descrição das funções dos juízes, 

etc.)” (p. 307, POSSAS, 2015). 

 

 Para visualizar tais distinções de modo mais claro, POSSAS (p. 308, 2015) reproduz, 

com algumas modificações, o esquema desse modelo descritivo em torno das normas penais, 

elaborado por PIRES (2008a): 

 

TIPOLOGIA DAS NORMAS PENAIS (POSSAS, 2015) 

 

 

  

 

1º Nível  

 

 

 

2º Nível  

 

  

 

 

Normas de comportamento 

     Normas de 
sanção 

Normas de 
enquadramento 

Normas de processo 
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3º Nível  

 

 

 

 

 

Nesse cenário, são as normas de sanção que compreendem o enfoque desse trabalho, 

vez que permitem observar, por meio da sua aplicação, como ocorre a atualização do sistema 

de ideias dominante sobre a pena de modo que tais considerações relativas a teoria das 

normas ganham fundamental importância em relação à estrutura normativa dos crimes 

patrimoniais. Isso porque, como as normas secundárias tem sua aplicação relativa a 

transgressão do dever ser imposto na norma de comportamento, quanto maior a valorização 

normativa do bem jurídico patrimônio por meio de um amplo rol de condutas proibidas, 

maior será a frequência com que a norma de sanção será ativada (SALVADOR NETTO, 

2013, p.21). 

 Em relação à tutela do patrimônio presente no Código Penal brasileiro, o legislador 

de 1940 inseriu, no Titulo II - Dos crimes contra o patrimônio, oito capítulos dedicados aos 

tipos penais que protegem esse bem jurídico das mais diversas formas possíveis de agressão, 

estendendo-se do artigo 155 ao 180, e o último capítulo, intitulado por "Disposições Gerais", 

dedicado ao estabelecimento de algumas imunidades em relação a tais crimes.  

 A opção legislativa por dedicar o segundo título do Código Penal aos crimes contra 

o patrimônio, cedendo lugar apenas aos crimes contra a vida, já constitui uma observação 

merecedora de reflexão. De acordo com Mariângela GOMES (2012), a distribuição de bens 

jurídicos pela parte especial do Código não ocorre de modo aleatório, porquanto revela o 

grau de importância daquele interesse para a comunidade. Assim, partindo de uma análise 

sobre a racionalidade presente na parte especial do Código, indica que a opção legislativa 

sobre a ordem de disposição dos tipos penais revela uma hierarquia axiológica simbólica 

sobre os bens que são mais importantes e merecedores de tutela penal. 

Normas de 
definição e 

interpretação 

Normas de 
exclusão/ 

inclusão social 

Normas de organização judiciária 
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 Nesse sentido, a importância do patrimônio ao legislador de 1940 pode ser também 

evidenciada pelo amplo rol de tipos penais voltados a sua tutela, bem como pelo elevado 

patamar das penas cominadas. Isso porque, em relação às condutas previstas nas normas 

primárias, como já citado, é possível observar uma tentativa do legislador de tutelar o 

patrimônio contra as mais diversas formas de agressão, por meio da formulação de situações 

fáticas excessivamente precisas e casuísticas, o que prejudica a coerência e a 

proporcionalidade de sua estrutura normativa.  

 Como exemplo de tal constatação, SALVADOR NETO (2013) aponta a perda de 

racionalidade da tutela penal ao patrimônio provocada pela inserção da modalidade de furto 

qualificado por meio da subtração de veículo automotor, posteriormente transportado a outro 

Estado ou ao exterior, no artigo 155, §5º, do Código Penal. Nesse sentido, a opção político-

criminal pelo aumento do rigor na repressão aos delitos relacionados aos veículos 

automotores trouxe importantes incoerências à regulação patrimonial. Para além das 

incertezas geradas pela redação do dispositivo, há uma patente desproporcionalidade na 

cominação de penas, porquanto a pena base é três vezes maior que a cominação geral do 

furto, sem que se apresente um critério político-criminal razoável para caracterizar o 

aumento de gravidade da infração.  

 Alberto Silva FRANCO (2001, p.58), em crítica formulada sobre as valorações que 

fundamentaram a estrutura estabelecida aos crimes patrimoniais, pelo legislador de 1940, 

evidencia uma tutela mais acentuada à proteção do patrimônio, em detrimento de outros bens 

com até maior dignidade penal. Tal desajuste se constituiu, segundo o autor, em razão da 

necessidade de fortalecimento do regime capitalista e de repressão e controle penal daqueles 

que não participavam do processo de produção e, assim, não exerciam qualquer influência 

sob os centros de poder decisório. Deste modo, construiu-se uma identificação muito forte 

na legislação entre as figuras do delinquente patrimonial e do sujeito marginalizado, para os 

quais a norma previu respostas punitivas de acentuado rigor e caráter excludente.  

 Nessa linha, segundo o autor, é possível identificar que a racionalidade da legislação 

patrimonial voltou-se mais a criminalização de determinados sujeitos sociais, do que 

propriamente a criminalização de um conjunto sistemático de condutas com potencial lesivo 

significativo de tutela penal. E reforça tal convicção por meio da identificação de 

incoerências de natureza sistêmica e organizacional da regulação referente ao patrimônio no 

Código Penal. Isso porque, de acordo com FRANCO (2001, p.65), além do conceito de 

patrimônio por si apresentar-se na norma de modo controvertido, também acaba servindo de 

suporte para a criminalização de condutas diversas, permeadas pelos mais variados 
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interesses e pressões sociais, sob a simples menção ao patrimônio, como elemento comum, 

no Titulo II, do Código Penal. 

  Nesse sentido, é interessante notar que diversos tipos penais se voltam a proteção de 

outros interesses, além do patrimônio, de modo que constituem crimes pluriofensivos, 

porquanto procuram resguardar, na mesma figura, uma pluralidade de interesses, bens de 

natureza patrimonial e pessoal. É o caso dos crimes de extorsão, extorsão mediante 

sequestro, latrocínio, dentre outros. A escolha política do legislador, em identificar tais 

crimes aos demais e agrupá-los sob o título de crimes contra o patrimônio, permite observar 

a prevalência político-criminal da proteção a este, em relação aos demais interesses 

lesionados por tais condutas (SALVADOR NETO, 2013).  

 Para além da ausência de rigor na organização dos tipos penais constantes do Código 

Penal, outras distorções mais graves relacionadas a própria tutela patrimonial precisam ser 

explicitadas. Nesse sentido, diversos autores como Alberto Silva FRANCO (2001) indicam 

que o espaço preferencial que o bem jurídico patrimônio ocupa dentro do sistema penal pode 

ser observado por meio do especial rigor atribuído as suas penas, em cotejamento a sanções 

cominadas a figuras que intencionam a proteção de outros bens mais significativos, como a 

vida e a integridade física.  

 O referido autor (2001) cita como exemplos de desproporcionalidade na 

hipervaloração do patrimônio, a equiparação em um ano de reclusão, entre as penas mínimas 

cominadas para a modalidade simples do crime de furto e para o crime de lesão corporal 

grave, que pode acarretar a debilidade permanente de um membro, sentido ou função ou 

resultar em perigo de vida. Com esta opção político-criminal e tomando por base a medida 

de tempo de pena, estaria o legislador equiparando sob um mesmo patamar valorativo a lesão 

à integridade física que, por exemplo, cause uma deficiência física permanente e altere, 

inclusive, a potencialidade de interação social do indivíduo a subtração de um bem, de 

qualquer valor, sem qualquer expressão de violência? Outra ilustração necessária refere-se 

à equiparação entre as penas mínimas, que refletem a gravidade da conduta violadora do 

preceito normativo, para os crimes de roubo e lesão corporal gravíssima, em quatro anos de 

reclusão. Deste modo, a subtração de um bem mediante ameaça tem cominada a mesma 

resposta punitiva que a lesão corporal que resulta em morte da vítima.  

 Além da observação de uma clara primazia da tutela penal patrimonial, sob outros 

bens que possuem até maior força constitucional, também salienta que a distorção na 

valoração das condutas pode ser observada mesmo na regulação normativa interna aos 

crimes patrimoniais. A essa conclusão lógica que o cotejamento entre a punição estabelecida 
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pelo legislador aos crimes de furto e de dano conduz. Nesse caso, a disparidade entre a pena 

mínima prevista ao crime de dano (1 mês de detenção) e a pena mínima cominada à conduta 

de furto (1 ano de reclusão) remete à indagação sobre qual a racionalidade que justifica a 

atribuição de maior desvalor à conduta daquele que subtrai o bem alheio, em relação àquele 

que o destrói? 

 Nesse sentido, SALVADOR NETO (2013, p.41) observa que essa diferença 

marcante na apreciação das condutas de furto e dano não possui caráter acidental e reflete, 

na verdade, uma lógica específica que atribui a inversão forçada do domínio sobre a coisa 

(presente no furto) maior desvalor do que a deterioração e até a destruição do bem (elemento 

do dano), devido ao caráter de expropriação e do interesse de manutenção do domínio 

original pelo proprietário. Nesse sentido, o autor questiona se a tutela penal, nas duas 

normas, segue a mesma lógica de conservação do patrimônio ou a ideia de proteção da 

propriedade assume contornos mais nítidos. 

 Essa constatação é compartilhada por KINDHÄUSER (2010), ao citar a estabilidade 

histórica da tipificação do furto, na restrição à subtração, desde o direito romano:  

 

"Que el hurto tuvo ya contornos específicos pronto en la 

historia del Derecho penal puede explicar junto a la 

importância que se le atribuye tradicionalmente a la 

propriedade en comparación com otros derechos patrimoniales 

el predomínio de la protección de la propriedade en el marco 

de la protección patrimonial" (KINDHÄUSER, 2010, p.35). 

 

 Com base no Código Penal alemão, KINDHÄUSER (2010) identifica condutas que 

lesionam de modo mais marcante o patrimônio e outras, a proteção da propriedade e defende 

que a relação entre esses delitos não depende necessariamente do alcance do âmbito de 

proteção da norma, em si, mas sim, da eleição do conceito formal de patrimônio a ser 

adotado. Nesse sentido, dispõe o autor: 

"Si el patrimonio formal de uma persona es visto en la 

totalidad de sus bienes juridicamente assignada a ella 

(=concepto jurídico de patrimonio), entonces la propriedad 

viene a ser una sub-especie de la protección formal del 

patrimonio. Pero si, por el contrario, el patrimonio es 

contemplado como una posición fáctico-económica que no 

necessariamente debe corresponder juridicamente a una 

persona (=concepto fáctico-económico de patrimonio), 
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entonces la protección de la propriedad y la protección del 

patrimonio vienen a ser ámbitos de protección 

independientes que, a decir verdade, pueden coincidir, pero 

no deben coincidir. A menos que no sean congruentes pueden 

contradecirse en sus fines" (KINDHÄUSER, 2010, p.37). 

 

 Retornando a discussão para as disparidades na previsão de sanções aos crimes 

patrimoniais, é importante notar que estas também podem ser reveladas ao se observaras 

majorações de pena decorrentes de qualificadoras e causas de aumento. Um exemplo de 

notável desproporção pode ser observado na ponderação do eventual concurso de agentes na 

prática delituosa. Nessa linha, ao passo que o concurso de duas ou mais pessoas para prática 

do furto qualifica o tipo penal e enseja o aumento da pena em duas vezes maior que a pena 

cominada ao furto simples, no crime de roubo, o concurso figura como causa de aumento de 

pena, podendo majorá-la em 1/3 até a metade, ao máximo. Sobre esta inconsistência, 

FRANCO (2001, p.70) pondera que, enquanto no crime de furto a presença de mais de uma 

pessoa tem apenas o condão de facilitar a subtração do bem, no crime de roubo, a presença 

de mais de um agente aumenta o risco a integridade física da vítima, porquanto a violência 

pode não se restringir a apenas um indivíduo.  

 A despeito de tais considerações lógicas, o legislador penal optou por atribuir maior 

desvalor a presença do concurso de agentes no furto, porquanto proporcione melhores 

condições de subtração do bem, ainda que não represente qualquer risco a integridade física 

da vítima. Tal quadro conduz à percepção de mais uma oportunidade legislativa, em que a 

propriedade privada recebeu maior valoração do que os direitos fundamentais 

potencialmente afetáveis, como a integridade física e a vida. 

 Com base nessa breve reflexão sobre a tutela do patrimônio no ordenamento jurídico 

brasileiro, é possível concluir que, mais de setenta anos após a publicação do Código Penal 

de 1940, a maior parte das normas prescritas permanece intacta, sendo objeto apenas de 

algumas alterações pontuais. Essa estrutura estável segue uma racionalidade particular de 

supervalorização da proteção penal ao patrimônio, que contribui notadamente para o excesso 

de criminalização por estes delitos. Nesse sentido, sintetiza Alamiro SALVADOR NETTO 

(2013): 

 

"A valorização intensa do bem jurídico patrimônio pelo 

legislador vai significar normas primárias bastante rígidas, 
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destinadas a impor ao cidadão a abstenção de toda e qualquer 

conduta que possa colocar em risco o patrimônio alheio. No 

tocante à norma secundária, esta supervalorização do 

patrimônio determinará ao juiz a imposição de penas graves, 

desproporcionais, diminuindo seu espaço de julgamento no 

que tange à ocorrência ou não de um delito desta natureza, 

além de inviabilizar eventual possibilidade de fixação de 

reprimendas mais brandas e condizentes como fato 

delituoso" (SALVADOR NETTO,2013, P.19). 

 

 Para além da estrutura e do conteúdo das disposições jurídicas, também a lógica de 

prevenção punitiva, que visava a inviolabilidade da propriedade dos grupos dominantes 

contra o delinquente marginalizado, expressa pelo legislador de 1940, continua presente. 

Nos dizeres de FRANCO (2001, p.64), tal racionalidade é agora renovada pela vertente 

econômica do fenômeno da globalização e pela necessidade decorrente de preservar o 

sistema de mercado e prevenir a sua perturbação, incutindo medo e conformismo nos 

indivíduos socialmente excluídos do fenômeno globalizador.  Assim, nos termos de 

Allamiro SALVADOR NETTO: "a mesma sociedade que origina a desigualdade torna-se, 

ao mesmo tempo, absolutamente intolerante em relação a ela" (2013, p.8). 

 Para Alberto FRANCO (2001, p.62), a nova ênfase atribuída aos direitos 

fundamentais, após a Constituição de 1988, por meio da adoção de um novo paradigma 

constitucional do Estado Democrático e Social de Direito, não foi acompanhada por um 

desenvolvimento normativo no campo da política criminal patrimonial. Assim, ao passo que 

na esfera constitucional houve avanços na superação de uma concepção privilegiadora da 

propriedade, em prol de outros direitos fundamentais e sociais, no âmbito infraconstitucional 

penal não houve um redimensionamento da valoração as violações ao patrimônio, na esfera 

punitiva.  

 Deste modo, a analisada hipervaloração do patrimônio na tutela penal se opõe 

significativamente a lógica do modelo constitucional, adotado pela sociedade brasileira, que 

em oposição ao conceito de propriedade baseado no individualismo possessivo, passa a 

consagrar a sua função social, por meio da qual se torna necessária a composição entre os 

interesses coletivos e individuais (SALVADOR NETTO, 2013, p.241).  Essa incoerência 

abre espaço para um debate de revaloração e reposicionamento coerente da propriedade no 

ordenamento jurídico brasileiro, por meio de um juízo de proporcionalidade, por parte dos 

aplicadores da norma penal. 
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1.2.2. A previsão normativa para os crimes de furto e roubo e as possibilidades 

sancionatórias disponíveis à atividade jurisdicional 

   

 Após uma breve reflexão crítica em torno de algumas distorções relativas à tutela 

penal do patrimônio, reveladas pela observação da dogmática, faz-se relevante voltar o olhar 

para a estrutura normativa própria aos crimes de furto e roubo, em consonância aos objetivos 

dessa pesquisa de mestrado. Nesta tarefa, será dedicada especial atenção à análise das 

alternativas sancionatórias cominadas a tais condutas, avaliando, sobretudo, a possiblidade 

de aplicação de respostas penais diversas ao encarceramento. A relevância desse estudo 

reside no fato de que, com base em tais possibilidades dogmáticas, será possível analisar de 

modo mais concreto as opções feitas pelos juízes e o sentido inerentes a cada uma delas. 

 Nessa linha, o Código Penal brasileiro vigente traz em seu título II - Dos Crimes 

contra o Patrimônio oito capítulos, dos quais o primeiro refere-se ao tipo penal de furto e o 

capítulo segundo, aos crimes de roubo e extorsão. Neste trabalho, o enfoque será voltado as 

representações sobre o sentido da pena, na aplicação de sanções criminais ao delito de furto, 

incluindo a modalidade furto qualificado, (artigo 155, Código Penal) e roubo (artigo 157, 

Código Penal), cujos textos da norma serão transcritos abaixo, a fim de serem analisados, de 

um modo mais descritivo, por meio das categorias propostas por PIRES (2008a), referidas 

acima. 

 

Furto 

 

 

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia 

móvel:  

 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (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  

Norma de 
comportament
o 

Normas de sanção 

Norma de 
comportament
o 

Furto 
privilegiado. 
Possibilidade de  
não aplicação da 
prisão  
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§ 4º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 8 (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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roubo 

 

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, 

mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de 

havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de 

resistência: 

 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

 

 § 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída 

a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a 

fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da 

coisa para si ou para terceiro. 

 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; 

III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o 

agente conhece tal circunstância. 

IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser 

transportado para outro Estado ou para o exterior;  

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo 

sua liberdade.  

 

Norma de sanção 
qualificadoras 

Norma de sanção 
qualificadoras 
 

Norma de 
comportamento 

Norma de 
comportamento 

Norma de sanção 

Normas de 
sanção hipóteses 
de aumento de 
pena 
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§ 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de 

reclusão, de sete a quinze anos, além da multa; se resulta 

morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da 

multa. (BRASIL, 2015)  

 

  

Em relação ao tipo penal de furto, a norma possui como objetivo geral a proteção da 

posse e da propriedade do bem móvel, sendo também admitida a proteção da mera detenção 

da coisa, na medida em que o simples porte, já justifica a tutela penal. Nesse âmbito de 

discussão, BITENCOURT (2011) argumenta a existência de uma primazia da lei na proteção 

da posse, porquanto a norma penal está voltada à tutela de uma situação fática entre o bem 

e o indivíduo, ao passo que a propriedade, enquanto direito complexo que envolve o uso, 

gozo e disposição dos bens, recebe proteção secundária. 

 Para Francisco MUÑOZ CONDE (2013), a distinção entre propriedade e posse pode 

receber uma significativa aplicação prática, na diferenciação de determinados delito, como 

é possível ilustrar por meio da comparação entre os crimes de furto e apropriação indébita. 

Ao passo que, no furto, a lesão volta-se diretamente à posse do bem, porquanto a sua 

ausência justamente caracteriza o sujeito ativo, na apropriação indébita, a propriedade é 

lesada mais diretamente, já que a posse passa a caracterizar o sujeito ativo, em detrimento 

do sujeito passivo, que tinha a propriedade do bem. 

 O crime de roubo, por sua vez, possui caráter pluriofensivo, de modo que a proteção 

penal volta-se tanto à detenção, posse e propriedade do bem, como à integridade física e vida 

do sujeito passivo. 

 Em relação à previsão de sanções pelas normas secundárias, tanto no tipo penal de 

furto, como no roubo, há a cominação das penas de prisão, na modalidade reclusão, e de 

multa. No caso do furto, a pena pode base pode variar entre um e oito anos de reclusão, 

dentre a conduta simples e a qualificada. A variação das possibilidades de pena aplicada 

pode ser ainda mais ampla, a depender da valoração das causas de aumento e diminuição, 

presentes na norma penal.  

 Em relação ao crime de roubo, o legislador também adotou a cominação da pena de 

prisão e multa. Nesse caso, o grau de gradação é ainda mais amplo, já que a pena base pode 

variar entre quatro a trinta anos de reclusão, dependendo das circunstâncias e consequências 

da atividade criminosa. Sob essa pena cominada, ainda pode incidir uma das cinco causas 

de aumento previstas pela lei penal (artigo 157, §2º, CP), provocando a ainda maior elevação 

dos patamares de duração da pena de prisão.  

Norma de 
sanção 
qualificadoras 
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 Vale destacar, nesse ponto, que a maior parte das circunstâncias presentes, nos 

crimes de furto e roubo, que serão avaliadas no procedimento trifásico de fixação da sanção, 

tende a elevação da pena, demonstrando que predomina o juízo politico de criação de 

circunstâncias com ensejam maior rigor na aplicação da punição (SALVADOR NETTO, 

2013, p.287).  

 Assim, descritas as diferentes normas presentes no Código Penal, aos delitos de furto 

e roubo, é possível notar a predominância da pena de prisão, cuja não aplicação é facultada 

ao juiz, apenas no caso do furto de coisa de pequeno valor, quando o réu é primário.  

 

1. 2.3. As oportunidades de soluções alternativas à prisão criadas pelo ordenamento jurídico-

penal na aplicação de sanções aos crimes de furto e roubo. 

 

  Para avaliar a presença de outras possibilidades disponibilizadas pelo legislador na 

opção por sanções que não resultem em encarceramento e observar de que modo estas 

constituem ou não alternativas concretas aos réus, nos casos específicos do furto e do roubo, 

a pesquisa se voltará à análise das normas que prescrevem penas concebidas como 

alternativas à prisão. 

 Nesse sentido, Cezar BITENCOURT (2006) faz uma sistematização das diversas 

possibilidades existentes na legislação para aplicação de penas alternativas à prisão ou penas 

restritivas de direitos. Segundo o autor (2006), tais penas podem ser agrupadas em três 

modalidades: penas substitutivas, alternativas e penas principais ou cumulativas.  Nesse 

sentido, as penas substitutivas referem-se à hipótese mais relevante aos crimes patrimoniais, 

em que depois de fixada a pena de prisão, o juiz pode substituí-la por uma pena restritiva de 

direitos, de acordo com o disposto no artigo 43 e seguintes do Código Penal.  

 As penas alternativas, segundo o autor (2006), referem-se às previstas pela lei 

9099/95, seguindo o modelo dos Juizados Especiais Criminais, enquanto as penas principais 

ou cumulativas diversas da pena de prisão são aquelas especificamente previstas no Código 

de Transito Brasileiro (lei 9503/1997) e na Lei de Drogas (lei 11343/2006). 

 Nesta pesquisa, enfoque será restrito às possibilidades sancionatórias diversas ao 

encarceramento fechado que atendam aos crimes de furto e roubo. Nesse sentido, a 

observação empírica se restringirá às quatro saídas/respostas penais que possuem tal 

vocação: (1) a suspensão condicional do processo; (2) a suspensão condicional da pena 

(sursis); (3) a aplicação de penas restritivas de direitos; e, por fim, (4) a aplicação do regime 

semiaberto e aberto para cumprimento da pena de prisão. 
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 Vale esclarecer que a discussão aqui não está voltada à análise de questões relativas 

aos institutos processuais penais, como a sua posição no processo e a suficiência ou não dos 

seus critérios, não obstante os temas tratados aqui de modo prioritário acabem por tangenciar 

tais discussões. Deste modo, torna-se importante explicar cada um desses institutos, ainda 

que genericamente, para compreendermos a contribuição da lei na busca por sanções 

diversas à prisão, em regime fechado, aos casos de furto e roubo. 

 Nesse sentido, a (1) suspensão condicional do processo é uma possibilidade criada 

pela lei 9099/95, no contexto dos Juizados Especiais Criminais, que pode ser aplicada pelo 

juiz a qualquer crime no início do processo penal, por meio de proposição de representante 

do Ministério Público. As possibilidades estão previstas no artigo 89 da referida lei e são 

restritas aos crimes com pena cominada igual ou inferior a 1 (um) ano, cujo acusado não 

esteja sendo processado por outro crime. Dentre os requisitos subjetivos, é necessário que o 

agente não seja reincidente por crime doloso e que o juiz avalie a concessão do benefício, 

como adequada a sua personalidade, sua conduta social, aos motivos e circunstâncias do 

crime. Em caso de concessão, o acusado fica submetido a período de prova, por 2 (dois) a 4 

(quatro) anos, mediante o cumprimento de determinadas obrigações previstas na lei. A 

aplicação dessa suspensão pode ser verificada nos casos de furto, em que a pena cominada 

varia de 1(um) a 3(três) anos, podendo ser inferior ao mínimo na pena aplicada ao caso 

concreto. 

 Caso tais requisitos não tenham sido satisfeitos, depois de proferir a sentença 

condenatória, o juiz pode realizar a (2) suspensão condicional da pena (sursis), prevista no 

artigo 77 e seguintes do Código Penal. Nesse caso, a execução da pena privativa de liberdade 

fica suspensa pelo período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, em que o condenado fica sujeito à 

observação e ao cumprimento de obrigações previstas em lei, após o qual a pena de prisão 

resta extinta. Para tal, é preciso que a condenação à pena privativa de liberdade não seja 

superior a 2 (dois) anos e que o acusado não seja reincidente por crime doloso e, ainda, que 

as suas características pessoais, bem como as circunstâncias do crime sejam avaliadas pelo 

juiz como favoráveis à concessão da suspensão. Tomando por base inicialmente os requisitos 

objetivos, é possível aplicar tal suspensão, tanto em relação aos crimes de furto, quanto aos 

casos de roubo, em que a pena seja aplicada aquém do mínimo legal, por exemplo, na sua 

modalidade tentada.  

 Uma terceira (3) opção volta-se a aplicação de penas restritivas de direitos. Tal 

modalidade teve suas possibilidades de concretização ampliadas pela Lei Federal 9714/98 

que estendeu a substituição da pena privativa de liberdade a condenações não superiores a 4 
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(quatro) anos em crimes dolosos (e de qualquer duração em crimes culposos).  Tal 

substituição está prevista nos artigos 43 e seguintes do Código Penal, caso sejam satisfeitos 

alguns requisitos. Dentre eles, que o crime doloso não tenha sido cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa, o réu não seja reincidente em crime doloso e o juiz avalie que a 

substituição atenda aos objetivos, diante da análise de características pessoais do condenado 

e das circunstâncias do crime.  

 Nos casos de crime de menor potencial ofensivo, também é possível aplicar uma 

pena restritiva de direitos decorrente de transação penal, desde que a pena cominada não 

exceda a dois anos, ainda que exista violência ou grave ameaça, de acordo com o artigo 61, 

da Lei 9099/95. 

 Por fim, esta pesquisa também será voltada à observação de como a (4) possibilidade 

de aplicação dos regimes semiaberto e aberto de cumprimento de pena privativa de liberdade 

é concebida pelos magistrados, nesses casos. De acordo com o artigo 33, alíneas b e c, do 

Código Penal, o regime semiaberto poderá ser aplicado desde o início da execução da pena 

superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de prisão, desde que o indivíduo condenado 

não reincidente. O regime aberto, por sua vez, poderá ser aplicado desde o início, para 

condenações cujo tempo de pena seja igual ou menor a 4 (quatro) anos, exigindo-se também 

que o réu não seja reincidente. Tais possibilidades podem ser aplicadas tanto ao crime de 

roubo, quanto ao de furto, cujas penas cominadas estão compreendidas neste espectro de 

sanções. 

 A importância de se observar, não só o recurso às penas alternativas, mas também à 

pena de prisão em regimes diferentes do fechado deve-se ao menor grau de exclusão social 

vivido pelo indivíduo, nesses regimes, porquanto se torna possível conservar ao menos parte 

do seu tempo de convivência social, tanto por meio do trabalho ou da maior proximidade 

familiar. Além disso, tal dado pode ser conveniente para verificar a hipótese de que existe 

uma resistência por parte dos juízes, não apenas em aplicar as penas alternativas (como já 

verificado em CASTILHO, E. W. V. DE; OLIVEIRA, F. C. ET. AL.,2008), mas em 

concretizar qualquer resposta penal que não resulte em encarceramento, isto é, que não 

inclua a aplicação da pena de prisão em regime fechado.  

 Dessa exposição sobre as soluções alternativas à prisão, adotadas pelo ordenamento 

jurídico-penal brasileiro, é possível observar que há uma necessidade de ampliação legal das 

hipóteses de cabimento dessas sanções substitutivas à prisão, diminuindo o peso da 

reincidência específica e ampliando os patamares de penas a serem contempladas por tal 

substituição. 
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 Isso porque as opções sancionatórias efetuadas pelos juízes, objeto de estudo desse 

trabalho, partem de uma base dogmática já restrita às possibilidades de aplicação de sanções 

penais diversas ao encarceramento. Essa realidade se revela tanto por meio da análise das 

normas de criminalização secundária relativas ao furto e ao roubo, quanto por meio da 

descrição das disposições legais que concernem às possibilidades de não aplicação da prisão. 

Nessa linha de reflexões, pode-se mesmo indicar uma contribuição da articulação dogmática 

para o excesso de criminalização observado, especialmente em relação aos crimes de furto 

e roubo (SALVADOR NETO, 2013, p.298). 

 Deste modo, ao passo que as normas que prescrevem as condições para a substituição 

da pena de prisão apresentam requisitos objetivos significativamente restritos, no que tange 

a previsão de exigências subjetivas, há uma reserva de ampla liberdade ao juiz, para análise 

de questões inerentes ao indivíduo e a sua trajetória de vida.  

 Tal análise se integra, assim, ao juízo de conveniência da substituição da pena de 

prisão, que consiste, nos termos de SALVADOR NETTO (2013), em um exercício de 

ponderação, por parte do magistrado, sobre a necessidade de pena revelada pelo caso 

concreto. No próximo capítulo, serão expostas algumas perspectivas teóricas que se 

propõem a compreender em quais elementos se estruturam essa avaliação da “necessidade 

de pena” e por qual razão ela (quase sempre) conclui pela pertinência e necessidade da pena 

de prisão. 
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2 PERSPECTIVAS ANALÍTICAS SOBRE A PUNIÇÃO AOS CRIMES 

PATRIMONIAIS/ANALISADAS PRODUZIDAS SOBRE A PUNIÇÃO AOS 

CRIMES PATRIMONIAIS 

 

 

 Diversos autores empreenderam esforços para analisar e formular explicações sobre 

a permanência da prisão em regime fechado como resposta prioritária aos crimes 

patrimoniais, existindo fundamentalmente na literatura da sociologia, da criminologia e do 

direito, a construção de diferentes pontos de vista sobre o mesmo problema, qual seja, a 

dificuldade de se aplicar soluções alternativas a esses casos. Sem qualquer pretensão de 

exaurir essa literatura, neste capítulo serão abordadas três perspectivas de análise construídas 

sobre o problema: (1) o ponto de vista da criminologia crítica, que o observa como parte de 

um problema da desigualdade social; (2) as análises que se voltam às limitações de natureza 

estrutural da aplicação de penas alternativas ao cárcere e, por fim, (3) a literatura que o 

observa sob o ponto de vista dos obstáculos de natureza cognitiva a consideração de outras 

sanções que prescindem de exclusão e aflitividade, tomada aqui como referencial teórico 

deste trabalho.  

 

2.1. O ponto de vista da criminologia crítica 

 

 Em relação ao primeiro grupo de análises, uma parte significativa da literatura 

observa que os problemas relativos a punição dos crimes patrimoniais, mormente aqueles 

que concernem ao excesso de criminalização e encarceramento, estão situados em um 

contexto mais amplo de criminalização de sujeitos e de classes sociais específicas e, 

portanto, remontam a uma problemática mais complexa relativa às estratégias de construção 

e manutenção de desigualdades sociais. 

Nesse sentido, uma das explicações possíveis para tal acoplamento sugere que o 

exercício de interpretação dogmática a que o magistrado deve proceder, no momento da 

decisão, representa também uma abertura, para que a sua representação paradigmática do 

delinquente patrimonial como indivíduo essencialmente perigoso (contra o qual a pena de 

prisão é, por princípio, necessária) manifeste-se.  

Seguindo essa linha de reflexões, a prisão serve como meio de gestão da pobreza e a 

dogmática penal acaba por contribuir para o seu caráter seletivo, por meio de critérios que 
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considerem a posição social do condenado como elemento apto a fundamentar decisões que 

o conduzam ou não à prisão.  BATISTA, ZAFFARONI, ALAGIA E SLOKAR (2003) 

afirmam que um sistema penal punitivista, baseado na seleção dos criminalizados pela sua 

vulnerabilidade social, na reprodução de antagonismos sociais e na preferência pelo modelo 

de sociedade verticalizada e disciplinante consiste em uma esfera do estado de polícia, 

presente no estado de direito. Para os autores, essa coexistência instável apoia-se na 

legitimação do poder punitivo por meio da aparente racionalização de suas funções, da 

justificação de seus objetivos com base em teorias positivas sobre a pena e da dissimulação 

do seu exercício real, em detrimento ao estado de direito. 

Nesse sentido, o requisito subjetivo da conduta social do réu pode figurar elemento 

de distorção que serve a maior punição dos indivíduos excluídos socialmente. Isso porque 

as precárias condições socioeconômicas da maior parte dos sujeitos criminalizados podem 

ser interpretadas pelos juízes, como indicativos de uma alta probabilidade a reincidir, 

figurando, assim, em critério apto a justificar o encarceramento do condenado, com base na 

ideia de defesa da sociedade. Em tais casos, para além de uma evidente oposição a ideia de 

direito penal voltado à reprovação do fato, agravar a punição do agente com base em 

elementos que ele não pode controlar, como a sua contratação em emprego formal e 

registrado, provoca ainda uma consequência política indesejável de instrumentalização do 

sistema de justiça penal para reprodução e reafirmação dos estigmas e das desigualdades 

sociais. Nesse sentido, tais critérios subjetivos podem ter o condão de servir à maximização 

do caráter seletivo presentes na dogmática dos crimes patrimoniais. 

 Nesse sentido, Alamiro SALVADOR NETTO pondera que: 

"As circunstâncias judiciais atuam como equivalentes 

funcionais da periculosidade subjetiva do agressor, 

simbolizada pelo seu antagonismo ao direito de propriedade. 

O furtador, por exemplo, ao apresentar algum tipo de 

antecedentes criminais, não possuir emprego fixo, eis que 

dedicado a atividades informais e não documentadas, residir 

em locais precários, cortiços ou favelas, tenderá a produzir no 

magistrado algum grau de desconfiança acerca da 

conveniência da pena substitutiva. O que acaba muitas vezes 

por conduzir ao cárcere não é sequer a gravidade da infração, 

mas sim a folha de antecedentes ou a falta de carteira de 
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trabalho com emprego registrado e da correspondência que 

informe, rigorosamente, o endereço fixo" (2013, p.298). 

 

 Cria-se, assim, um modo de ver a pena que fundamenta a frequente vinculação entre 

crime patrimonial, réu economicamente hipossuficiente e prisão, estudada por diversos 

autores, que procuram refletir sobre as suas causas. Com esse intuito, Alessandro DE 

GIORGIO (2006) parte do ponto de vista da criminologia crítica e argumenta que a posição 

social do condenado, destituído de propriedade, alheio ao emprego formal e vivendo em 

condições precárias, transforma-o em ameaça social à propriedade, que precisa ser contida 

por meio do encarceramento. 

 Neste sentido, o elemento que acaba sendo decisivo no juízo de necessidade da pena 

de prisão, mais do que a gravidade material do delito, torna-se o grau de desconfiança que o 

réu provoca no magistrado, por meio do seu perfil social e da sua condição de 

desfavorecimento econômico. Dito de outro modo, o que o leva ao cárcere passa a ser o quão 

socialmente distante o indivíduo está das relações de propriedade e, portanto, a presunção 

que é feita sobre o seu grau de disposição em violar o bem alheio. De modo semelhante, as 

penas restritivas de direito estariam reservadas aos ocupados, para quem seriam suficientes 

na satisfação de uma finalidade preventiva (SALVADOR NETO, 2013). 

Pedro Egydio de CARVALHO (1997) lembra que a prevalência da crença no 

encarceramento, como resposta penal mais eficaz para punição da delinquência, não está 

adstrita apenas aos profissionais do sistema de justiça, mas sim, resta fortalecida no 

imaginário popular, por meio da atuação tendenciosa dos meios de comunicação, na 

divulgação de notícias e interpretações dos fatos.   

Assim, o apelo popular teria papel significativo na legitimação da prisão como 

instrumento de vingança legítima pelo Estado, ideia reproduzida e modo velado (ou não) 

pelos aplicadores da lei, em suas decisões. Segundo o autor (1997), tal paradigma baseia-se 

na analogia entre direito e moral, crime e pecado, que sobrevive no imaginário popular. 

Assim, cumpre ao penitente ou criminoso, o isolamento da comunidade, a reparação do dano 

cometido e a sua recuperação.  

Ainda que esse sistema de aprisionamento em massa tenha se tornado totalmente 

ineficaz e desastroso, a crença coletiva na eficácia da prisão resiste e ganha força, a despeito 

dos seus paradoxos e incongruências, com base em um elemento singular: a invisibilidade 

do condenado para a sociedade. Nas palavras de Pedro CARVALHO (1997): “A crença 
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perdura porque seu conteúdo não é jamais confrontado com o resultado da pena de prisão, 

oculto ou dissimulado ao olhar do homem comum e honesto” (CARVALHO, 1997, p. 141). 

 

2.2. O “fracasso” das penas alternativas 

 

 Uma segunda explicação frequentemente formulada para justificar a permanência da 

prisão como resposta prioritária se deve ao fracasso da efetividade das penas e medidas 

alternativas, cuja aplicação prática ocorre de modo muito restrito. Essa explicação merece 

especial atenção em relação aos crimes patrimoniais, cujas características permitem, em tese, 

uma larga aplicação de respostas penais alternativas ao encarceramento.  

 Nesse sentido, Leonardo SICA (2007), ao tratar do potencial da mediação penal na 

resolução dos conflitos, reflete sobre os equívocos gerados em torno da experiência de 

criação de medidas alternativas à prisão. Para o autor, a baixa efetividade de tais iniciativas 

se deve à ausência de um discurso teórico e ideológico próprio, apoiado por uma política 

criminal garantista e oposta ao encarceramento.  

 Pelo contrário, segundo o autor (2007), não houve essa preocupação e todo o discurso 

de justificação das penas alternativas foi construído em torno da crítica à prisão e seus efeitos 

e do esgotamento do seu modelo. Como resultado da ausência de mudança do paradigma da 

punição, criou-se a impossível convivência das alternativas penais em um contexto político 

criminal repressivo e encarcerador. Nas palavras de Leonardo SICA: 

 

“(...) de nada adianta pensar em penas e medidas alternativas 

ao castigo prisional dentro de um paradigma exclusivamente 

punitivo-retributivo, no qual, pela própria natureza dos 

mecanismos existentes (basicamente a pena), acabará sempre 

prevalecendo a resposta de força, impulsionada por fatores 

externos ao sistema”. (SICA, 2007, p.9) 

 

 Seguindo também essa linha de reflexões, Ana MESSUTI (1993) afirma que o 

problema intrínseco às sanções que, em parte ou totalmente, desviam-se da privação de 

liberdade é o fato de servirem como um mecanismo aparentemente liberador, mas não 

revelarem uma mudança profunda de atitude ética diante do condenado. Assim, tais sanções 

diminuem a privação da liberdade, mas conservam o elemento aflitivo do castigo para serem 

socialmente aceitáveis.  

 Deste modo, segundo a autora (1993), o objetivo fundamental dessas medidas 

desencarceradoras restringe-se à diminuição da superlotação, bem como à redução de outros 
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problemas conjunturais intrínsecos à prisão. Como não há uma mudança de concepção sobre 

o condenado ou sobre a finalidade da pena, exige-se dessas medidas que também cumpram 

os mesmos objetivos da prisão: prover segurança à sociedade e prevenir o delito, por meio 

da retribuição.  

 Assim, primeiro torna-se preciso justificar a necessidade de substituição e verificar 

que a prisão não cumpre seus objetivos, para depois aceitar outras formas de sanção, com 

base em problemas práticos. Nessa lógica, procura-se evitar a prisão, para dar lugar a novas 

sanções. 

 Com base nesse contexto, MESSUTI (1993) alerta que ao se abrir caminho às 

medidas desencarceradoras partindo-se dos mesmos critérios que orientam a aplicação da 

prisão, estas podem falhar, tanto pela sua não aplicação, como porque impõem outro tipo de 

sanção que oferece continuidade as mesmas violações de direitos existentes nas prisões.  

 Essa afirmação parece se coadunar com as conclusões da pesquisa realizada pelo 

Instituto Latinoamericano das Nações Unidas para prevenção do delito e tratamento do 

delinquente (ILANUD, 2006), em parceria com o Ministério da Justiça (MJ), em 2006, que 

indica uma inaptidão das penas alternativas em diminuir o número de encarceramentos. 

 Essa ineficiência, segundo as análises da pesquisa, estaria relacionada às 

possibilidades restritas presentes na legislação, bem como à baixa aplicação pelos 

magistrados, de modo que o seu uso representou mais uma ampliação do controle penal, do 

que uma tendência de enfraquecimento do recurso à prisão.  

 De acordo com MESSUTI (1993), para que respostas penais alternativas à prisão se 

tornem efetivas, é preciso criar uma nova atitude ética frente ao delinquente, com a 

preocupação de oferecer-lhe um tratamento mais humano. Esse pressuposto necessário 

tornaria possível a exploração de novos modelos de aplicação de sanções penais, que se 

fundamentem em aspectos positivos e não, na falência da prisão. Assim, seria possível 

inverter a lógica atual, de modo que o uso dessas novas sanções, naturalmente diminuiria o 

recurso à prisão.  

 É possível ilustrar tal modelo de criação de penas supostamente alternativas, mas que 

procuram conservar o caráter aflitivo e retributivo da prisão, por meio de alguns dos 

exemplos elencados por Edmundo OLIVEIRA (2008), em estudo comparado internacional 

sobre criação de penas alternativas. Nesse sentido, há o caso paradigmático da pena de 

vergonha pública, aplicada em Nova York, pela qual o condenado teve que enterrar uma 

placa na grama do jardim da residência em que habitava, com o seguinte texto: "Cometi o 

delito de assédio sexual contra minha vizinha. Estou cumprindo minha pena".  
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 Ainda nos Estados Unidos, OLIVEIRA (2008) cita outros exemplos da aplicação de 

tal pena. Em Ohio, 2002, por exemplo, um juiz decidiu que o culpado poderia escolher entre 

cumprir uma pena de prisão por 60 (sessenta) dias ou desfilar durante uma 1h30min, vestido 

de mulher (saia e roupas íntimas), por avenidas movimentadas, caso em que o réu optou pelo 

desfile. Por fim, caso peculiar também ocorre na Inglaterra, onde há a pena de admoestação 

pública, em que o juiz procura uma emissora de televisão, em horário nobre, para repreender 

o condenado. 

 É possível observar uma ausência de legitimação social das penas alternativas 

também no Brasil. Como ilustração empírica, podemos citar as penalidades aplicadas aos 

crimes de corrupção, entre outros, no processo amplamente veiculado pela mídia, como 

“Caso Mensalão”. Nesta oportunidade, foram frequentes os discursos que expressavam, 

além de um significativo incômodo social, representações sobre as penas alternativas, com 

base na ideia de impunidade. 

 Leonardo SICA (2008), em outro estudo sobre o tema, também confirma essa visão, 

afirmando que a aplicação de tais penas alternativas filia-se ao objetivo de satisfazer uma 

suposta necessidade psicossocial de castigo, como se houvesse uma necessidade de castigar, 

quando, na verdade, o que existe é um hábito de punir intrínseco à noção moderna de justiça.  

 Essa fragilidade da fundamentação teórica e ideológica das medidas alternativas e o 

seu caráter meramente substitutivo à prisão pode ser observada também no discurso político 

dos legisladores na Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal (lei 

7209/1984), justamente ao incluir a possibilidade de aplicação das penas restritivas de direito 

no sistema penal, por meio da suspensão condicional da pena. 

 Nesse sentido, no item 26 da exposição de motivos, o legislador discorre sobre a 

necessidade de restrição da pena privativa de liberdade, como meio de proteção da 

sociedade, em razão da ação criminógena do cárcere. Como consequência, ressalta a 

importância de optar por sanções alternativas, aplicáveis aos "delinquentes sem 

periculosidade" ou crimes menos graves. Nesse ponto, o legislador preocupa-se em 

esclarecer que tais sanções não alterarão o caráter da pena de prisão como “resposta penal 

básica ao delito”, afirmando que “Tal como no Brasil, a pena de prisão se encontra no âmago 

dos sistemas penais de todo o mundo”. (BRASIL, 1984) 

 No item 27 da mesma lei, são relatadas críticas feitas “em todos os países” à pena de 

prisão e seus efeitos, para, no item 28, fazer referência mais uma vez ao fato de que as penas 

alternativas estariam reservadas apenas aos “infratores que não ponham em risco a paz e a 

segurança da sociedade”. 
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 Seguindo esse raciocínio, no item 29, o legislador afirma claramente que o intuito da 

adoção das novas penas alternativas consiste no aperfeiçoamento da pena de prisão e na sua 

substituição quando aconselhável, ressaltando que as possibilidades de aplicação do novo 

instituto serão bastante restritas. Vale transcrever aqui tal discurso: 

 

“(...) adotou o Projeto novo elenco de penas. Fê-lo, contudo, 

de maneira cautelosa, como convém a toda experiência 

pioneira nessa área. Por esta razão, o Projeto situa as novas 

penas na faixa ora reservada ao instituto da suspensão 

condicional da pena, com significativa ampliação para os 

crimes culposos. (...) Nenhum prejuízo, porém, advirá da 

inovação introduzida, já que o instituto da suspensão 

condicional da pena, tal como vem sendo aplicado com base 

no Código de 1940, é um quase nada jurídico”. (BRASIL, 

1984, item 29) 

 

 Ainda que, desde então, seja possível verificar uma evolução no debate em torno da 

sistemática das penas substitutivas, resultando, inclusive, no incremento das suas 

possibilidades legais de aplicação, é importante notar que no momento original de 

elaboração dessas medidas mitigadoras não havia um discurso próprio pela sua valorização. 

Dito de outro modo, não havia um esforço de mudança da estrutura do sistema punitivo, com 

o abandono do paradigma retribucionista, mas sim, uma preocupação em reafirmar a prisão 

como pena principal e justificar a sua substituição (em casos restritos) por uma questão de 

necessidade operacional, com base em críticas conjunturais ao sistema.  

Nesse contexto, as penas restritivas de direitos passam a consistir em meras 

aspirações programáticas, como afirma Lola CASTRO (CASTRO, 2004 apud SICA, 2007), 

devido a sua baixa aplicação, ainda que devessem ser consideradas como mandamentos 

constitucionais. Mais que isso, Rodrigo AZEVEDO (2000) pondera que o sistema penal, em 

si, não foi renovado pela introdução da previsão de penas alternativas à prisão, porquanto 

permaneceu a sua feição autoritária e centrada, sobretudo, no exercício do poder estatal. 

Nesse sentido, o autor cita casos com menor potencial ofensivo que não seriam incorporados 

pelo sistema de justiça criminal e, com a informalidade dos Juizados Especiais Criminais, 

passaram a ser tutelados pela justiça penal, gerando uma concreta ampliação do aparato 

coercitivo estatal.  

 Leonardo SICA (2002), em dissertação de mestrado sobre a criação de penas 

alternativas à prisão em paralelo ao direito penal de emergência, sintetiza as limitações de 

tal iniciativa com base na permanência de representações sobre a pena fundamentadas nas 
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ideias de neo-retrubitivismo e dissuasão. Enquanto tais concepções negativas sobre a pena 

prevalecerem como paradigmas de atuação do Direito Penal, não há que se falar em meios 

alternativos e conciliatórios de resolução e composição de conflitos, porquanto estes não 

encontram respaldo em sistema de justiça penal de escopo fundamentalmente punitivo.   

 

2.3. Os obstáculos cognitivos a inovação no direito criminal moderno: a teoria da 

racionalidade penal moderna 

 

A racionalidade penal moderna pode ser descrita como o sistema de pensamento 

dominante sobre o sentido da sanção criminal, que se identifica como relativo à justiça 

criminal e se formou no mundo ocidental, com maior força, a partir do século XVIII, por 

meio do aporte cognitivo das teorias modernas da pena, baseadas nas ideias de dissuasão, 

retribuição e denunciação (POSSAS, 2015).  

 As origens da formação dessa racionalidade podem ser situadas historicamente em 

meio ao processo de formação e fortalecimento das monarquias, na Idade Média, na esteira 

do movimento progressivo pela centralização do poder de governar e do controle da 

administração dos conflitos, pelo monarca. Nesse contexto, há um distanciamento gradual 

das práticas de justiça produzidas até o século XII e marcadas pelas tradições do direito 

germânico, segundo as quais o conflito originado pela produção de um dano objetivo a uma 

pessoa seria resolvido por meio dos princípios da vingança privada, da legítima defesa e da 

composição. Deste modo, a resposta a ofensa seria produzida pelas partes diretamente 

relacionadas, seguindo a percepção de que o conflito estaria adstrito a elas, com liberdade 

para decidir tanto pela vingança, como pela composição (PIRES, 1998).  

 A partir do século XII, algumas transformações fundamentais no campo jurídico irão 

lançar as bases da tradição jurídica ocidental, dentre elas, a mudança na representação do 

dano entre as partes. Nesse sentido, o conflito passa a receber uma conotação 

institucionalizada, a partir do momento em que a ele se atribui uma segunda dimensão: não 

apenas como lesão a um semelhante, mas também como ofensa ao Soberano, o que provoca 

a atuação do Estado para exercer o seu direito de submeter o infrator a um castigo. Assim, a 

administração do conflito já não se encerra na reparação/vingança entre os envolvidos, 

porquanto esse desfecho remeteria a apenas uma das dimensões do litígio, torna-se 

necessário também contemplar a sua dimensão como desobediência ao rei, uma vítima 

simbólica a quem a reparação possui outra natureza, o castigo ou a punição (PIRES, 1998).  
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Nesse processo contínuo de centralização do controle judiciário de resolução dos 

conflitos pelo monarca, começou-se a produzir uma mudança cultural e cognitiva em relação 

ao que deveria ser considerado “justo” ou “razoável” na maneira de se responder a uma 

ofensa a determinado bem. Nesse sentido, passou-se a estigmatizar como um traço de uma 

cultura pouca evoluída o fato de se responder a certas ofensas, apenas por meio da reparação, 

em sentido amplo (PIRES, 2004).  

Com isso, foram lançadas as bases de uma cultura punitiva medieval, cuja 

representação continua sendo validada até os dias atuais e que atribui à pena aflitiva a função 

de instrumento hábil a comunicar o valor do bem violado pela infração e o grau de 

reprovação que a sociedade manifesta em relação a esta.  

Em decorrência, o grau de aflição ou sofrimento presente na pena deve ser 

proporcional ao valor do bem violado, bem como a importância que a sociedade atribui a 

preservação daquele direito. Como consequência desse deslocamento de sentido em torno 

da pena, as normas primárias e secundárias acabam sendo objeto de uma compreensão 

simultânea, como se comunicassem uma informação única, o que provoca, segundo PIRES 

(2004) uma “ilusão de simplicidade” na função do julgador. Isso porque o juiz tende a crer 

que há uma obrigatoriedade de associação entre as normas primárias e secundárias, de modo 

que sempre que houver uma violação haveria a obrigação de aplicar uma punição e que deve 

aplicar preferencialmente sanções aflitivas, como resposta evidente e que melhor atinge aos 

objetivos propostos pelas teorias da pena aflitiva.   (complementar) 

Paralelamente ao amadurecimento de tais perspectivas, também ocorre um processo 

de busca pela diferenciação do sistema penal como um subsistema fechado que guarda uma 

relação de oposição com os outros ramos do direito, notadamente com o direito civil. Assim, 

PIRES (1998) indica uma que houve uma conjunção cronológica, no século XVIII, entre o 

fortalecimento da representação do direito penal como um subsistema fechado, diferenciado 

e com regulação auto-suficiente, por um lado, e o desenvolvimento das teorias utilitárias e 

retributivistas da pena.  

 Nesse sentido, as teorias clássicas da pena desempenham um papel decisivo no 

esforço de diferenciação e na construção da ideia de autonomia do sistema penal, porquanto 

os seus núcleos conceituais/eixos de pensamento serão selecionados pelo direito penal 

moderno para criação de uma representação identitária e para identificar aquilo que está 

dentro ou fora do seu âmbito.  

Assim, a racionalidade penal moderna, enquanto sistema de pensamento fechado, 

baseia-se na diferenciação do direito penal dos demais ramos, separação esta, reforçada e 
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estruturada conceitualmente por meio da adoção das teorias modernas da pena criminal: a 

dissuasão, retribuição, denunciação e reabilitação.  

Para além das diferenças aparentes entre tais teorias, elas formam um sistema de 

ideias sobre a punição e compartilham uma maneira muito particular de conceber a sanção 

criminal, segundo a qual o Estado deve infligir intencionalmente, por meio da pena, um 

sofrimento de mesma proporção ao provocado pelo crime. Assim, a pena deve 

necessariamente possuir uma essência aflitiva, para ser considerada como “verdadeira” 

sanção de natureza penal, excluindo-se consequentemente desse grupo a reparação ou o 

perdão (POSSAS, 2015).  

 De modo geral, as teorias da pena que servem de base à racionalidade penal moderna 

impõem um conteúdo específico baseado na ideia de causar um sofrimento intencional com 

a finalidade responder um “mal” com outro “mal”. Para trazer maior legitimidade a essa 

ideia que acaba por permitir a apologia ao mal pelo Estado, o conceito de retribuição passou 

a ser expandido para receber um sentido utilitário, de modo que o sofrimento se tornasse 

legítimo e, portanto, defensável. É nesse sentido que, de modo geral, essas teorias perseguem 

os seguintes objetivos: (1) causar um sofrimento intencional para fazer justiça, de acordo 

com a seleção da teoria retributivista; (2) causar um sofrimento intencional, com a finalidade 

especial de evitar que novos crimes sejam cometidos no futuro, segundo a formulação da 

teoria da dissuasão; (3) causar um sofrimento intencional, com a finalidade especial de 

reabilitar o criminoso ou até que isso aconteça, como concerne à teoria da reabilitação ; (4) 

causar um sofrimento intencional, com a finalidade especial de exprimir uma reprovação 

moral do comportamento, pela seleção da teoria da reprovação social (PIRES, 2011). 

 É com base nesse núcleo de sentido selecionado pelas teorias modernas da pena que, 

a partir do século XVIII, o sistema penal construiu um autorretrato identitário 

essencialmente punitivo, marcado pela presença de sanções aflitivas, aplicadas por meio de 

um procedimento penal hostil e autoritário. Nesse sentido, PIRES (2004) observa que os 

pressupostos da racionalidade penal moderna transmitem a ideia de que a proteção da 

sociedade e a afirmação de valores sociais deve necessariamente ocorrer de modo hostil 

(porquanto o transgressor é identificado como um inimigo de toda a sociedade de quem se 

deve proteger); abstrato (a pena é percebida como uma espécie de bem à coletividade, ainda 

que represente no plano fenomênico um mal direto ao acusado); negativo (valoriza tão 

somente as sanções de caráter aflitivo e exclui ou não reconhece outras medidas ou sanções 

positivas, como a composição, reparação pecuniária, cumprimento em liberdade, etc.); e 

atomista (porque não observa o conflito penal, como decorrente de uma teia de relações 
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sociais, nem prioriza a resolução do conflito e o relacionamento dos envolvidos no 

conflito).(ver se está literal ao artigo) 

Como consequência dessa naturalização da necessária relação entre crime e pena 

aflitiva, PIRES (2004) cita que um importante efeito produzido pela racionalidade penal 

moderna é a dificuldade de pensar o sistema penal de outra forma e conceber a pena e o 

direito de punir sem aplicar a eles as representações e os sentidos construídos pelas teorias 

modernas da pena e, assim, tomar distância para observar esse sistema como apenas uma 

possibilidade entre as demais. Nesse sentido, a racionalidade penal moderna constitui um 

obstáculo cognitivo ao conhecimento da questão penal, bem como a sua inovação, por meio 

de uma nova racionalidade que propicie maior entendimento intersubjetivo entre as partes 

do conflito. 

Assim, ainda que não consista o único modo possível de observar a pena criminal, 

esse sistema de pensamento é selecionado pelos sistemas jurídico e político, como o 

“conhecimento oficial” sobre a pena, de modo que, em âmbito jurídico, tais ideias estão tão 

integradas nas comunicações e decisões, que são observadas pela própria doutrina jurídica 

como paradigma, confundindo-se com a própria ideia de direito criminal (POSSAS, 2015). 

 Tomando por base o aporte cognitivo e conceitual trazido pela teoria da racionalidade 

penal moderna, essa pesquisa se insere em um grupo de trabalhos (POSSAS, XAVIER, 

RAUPP, TONCHE, FULIN, MACHADO) que se propõem a observar empiricamente as 

concepções de pena que são selecionadas pelo nosso sistema de justiça criminal e, assim, 

contribuir para um movimento de revisão e reconstrução de novos sentidos, para além 

daqueles construídos no século XVIII. De modo mais específico, temos como objetivo 

observar o modo pelo qual essa racionalidade se expressa nas decisões sobre a pena, nos 

crimes de furto e roubo, e assim, como a racionalidade penal moderna é atualizada (nota 

mariana explicar termo, dificuldade de outro verbo) pelo sistema jurídico na elaboração de 

decisões sobre a pena em tais crimes, e, assim, qual o ponto de vista sobre a pena que dá 

acesso a essa racionalidade específica. 
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3.  OBSERVAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Ao elaborar pontos de partida para uma metodologia geral nas ciências sociais, 

Álvaro PIRES (2014a) afirma que o pesquisador pode adotar aquela estratégia de 

conhecimento e de criação de dados que lhe permita melhor aprofundar o "sentido da 

abordagem" 10 do seu objeto de pesquisa. E, assim, reforça a importância de uma relação de 

pertinência entre as diferentes escolhas metodológicas e o objeto a ser investigado. 

 Nessa linha, em um momento prévio à seleção da melhor estratégia metodológica 

torna-se necessário definir os objetos fundamentais da investigação e, portanto, o que se 

pretende observar e analisar por meio de tais técnicas. 

 O objetivo global dessa pesquisa de mestrado volta-se a compreender a dificuldade 

em reduzir o recurso à pena encarceradora, pelo sistema de justiça criminal. E, assim, 

analisar os discursos e as interpretações que fundamentam a decisão pelo encarceramento e 

o que estas revelam sobre o sentido que é concretamente atribuído à punição. 

 Assim, as principais questões que permearão o trabalho podem ser formuladas do 

seguinte modo: qual o tipo de legitimação da pena construído, no momento da decisão, pelos 

magistrados? Os discursos seguem a semântica do sofrimento? Como analisar a dificuldade 

em reorientar essa prática judiciária, condicionada à pena de prisão? Como se manifesta essa 

racionalidade na punição aos crimes de furto e roubo? 

 A pesquisa, portanto, desloca o campo de observação para além das justificativas 

tradicionais relacionadas à baixa aplicabilidade das penas alternativas e adota como ponto 

de partida a necessidade de complexificar a análise, para contemplar outras camadas de 

justificativas mais profundas e dominantes. E, assim, aposta na importância de se analisar a 

prática e o discurso dos juízes, na aplicação de penas, como meio de observar as suas 

percepções e representações em torno da ideia da punição e os desafios que estas impõem à 

sociedade brasileira. 

 Para dar conta de tal objeto de investigação, a pesquisa será desenvolvida 

fundamentalmente a partir de dados empíricos, tratados por meio de um procedimento 

qualitativo, ou seja, aquele que não pode ser analisado com base nos números, como 

                                                        
10 Termo discutido de modo aprofundado pelo autor na obra PIRES, Álvaro. "Le 'sens du problème' et le 'sens 

de l'approche':pour une nouvelle conception du travail méthodologique".Revue de l'Association pour la 

Recherche Qualitative, vol.13, 1995.  



63 
 

caracteriza Álvaro PIRES (2014a), ao buscar uma diferenciação elementar entre as práticas 

de pesquisa qualitativa e quantitativa.  

 Sobre a pesquisa qualitativa, Álvaro PIRES pontua algumas características gerais e 

tendências, que podem ser observadas neste trabalho de mestrado. São elas: (1) construção 

progressiva do próprio objeto de investigação, demandando maior flexibilidade de adaptação 

da sua proposta durante o desenvolvimento; (2) vocação para se dedicar a objetos 

complexos, ocultos ou difíceis de apreender; (3) capacidade de combinar diferentes técnicas 

de coleta de dados; (4) aptidão para realizar descrições de aspectos da vida social em 

profundidade, por permitir ao pesquisador apreender o "ponto de vista do interior" do 

problema, concernentes à cultura e à experiência de vida e (5) abertura ao mundo empírico. 

(PIRES, 2014a, p.90). 

 Esta pesquisa também está inserida no contexto da pesquisa social, definida por 

Lionel-Henri GROULX, de modo restrito, como aquelas voltadas ao reconhecimento dos 

problemas sociais e das suas causas, das práticas profissionais e institucionais criadas para 

resolver tais problemas e à elaboração de propostas intervenção. (GROULX, 2004, p.95). 

 Partindo de tal definição, o autor pondera sobre como se dá a contribuição da 

pesquisa qualitativa à pesquisa social, nos seguintes termos: 

 

"A pesquisa qualitativa situa, geralmente, sua contribuição à 

pesquisa social, na renovação do olhar lançado sobre os 

problemas sociais e sobre os mecanismos profissionais e 

institucionais de sua gestão. Visando à modificação da 

percepção dos problemas e também da avaliação dos 

programas e serviços, a pesquisa qualitativa pretende mudar 

tanto a prática, quanto seus modos de gestão". (GROULX, 

2004, p.96). 

  

 Ao caracterizar a pesquisa qualitativa, Lionel-Henri GROULX também reflete sobre 

o potencial deste procedimento na releitura de problemas sociais. Nos termos do autor: 

 

"(...) traz uma nova visão, um novo questionamento e permite 

reconceituar os problemas sociais, porquanto, possui um 

procedimento centrado mais no modo, do que nas causas. 

Busca tornar compreensível o que parece incoerente, 

inesperado ou complexo na prática social, permanecendo 

atento à construção social dos fenômenos e ao caráter 

arbitrário e relativo das categorias de percepções dos 

problemas". (GROULX, 2004, p.108). 
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 Outro aspecto importante sobre o objeto da pesquisa qualitativa é tratado por PIRES 

(2014), ao citar BORDIEU (1982), que observa que grande parte daquilo que o pesquisador 

qualitativo tem por objetivo não se constitui em uma investigação ou descoberta daquilo que 

está oculto, em seu sentido naturalístico, mas que "se tornou invisível por excesso de 

visibilidade" e está "bem à vista" (BORDIEU, 1982, p.30 apud PIRES, 2014, p.51). Desse 

modo, muitas vezes, por sua capacidade de releitura do real, a pesquisa qualitativa identifica 

em uma evidência, um tipo de revelação.  

  

"A ciência (em sua totalidade) busca, sem dúvida, "descobrir" 

aquilo que não se vê, mas este "o que não se vê" designa, 

simultaneamente, o fenômeno oculto ou desconhecido - no 

sentido de ausente e de ignorado - e o fenômeno bastante 

presente". (PIRES, 2014, p.53) 

   

 Acrescenta, ainda, o autor, que a descoberta em tais pesquisas está frequentemente 

relacionada à desmistificação de determinados discursos justificadores de certas práticas 

institucionais e ao questionamento de falsas certezas e "leituras espontâneas do real", o que 

torna essencial trazer o debate ao terreno empírico. (PIRES, 2014, p.57). 

 Nesse sentido, esse trabalho tem a proposta de observar de que modo são construídas 

as interpretações das normas jurídicas na aplicação de penas, buscando desvendar a atividade 

política jurisdicional oculta em escolhas dogmaticamente aceitáveis e aparentemente 

neutras, por meio da análise do modo pelo qual essas escolhas se formam e justificam. 

Assim, será possível desvendar o ponto de vista que dá acesso à racionalidade que é 

construída e reproduzida concretamente, sobre a legitimação da pena. 

 

3.1. Técnicas de coleta dos dados 

 

 Sobre a decisão em torno da técnica de coleta de dados, DESLAURIERS, KÉRISIT 

(2014) citam os critérios que ZELDITCH (1969) propõe, para avaliar a validade dos 

instrumentos de coleta em uma determinada pesquisa qualitativa. Na descrição dos autores: 

 

"O primeiro (critério) se refere à capacidade dos instrumentos 

de pesquisa de trazer as informações desejadas. A maior parte 

do tempo, os pesquisadores qualitativos escolhem os 

instrumentos que lhes fornecerão o máximo de informações 

sobre o tema de pesquisa. O outro critério é a eficácia dos 

instrumentos; sua utilização é rentável, no que se refere ao 
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tempo requerido, ao custo, e à acessibilidade permitida e 

possível?". (DESLAURIERS, KÉRISIT, p. 139, 2014). 

 

 Para contemplar os seus objetivos, esta pesquisa será conduzida por uma 

investigação empírica qualitativa, usando como estratégia de coleta de dados, a realização 

de entrevistas semidirigidas com juízes e desembargadores. 

 O recorte específico de análise dos processos criminais envolvendo casos de furto e 

roubo, dentre as demais espécies delitivas, justifica-se pelo fato de tais casos constituírem 

um campo privilegiado de estudo da atuação do sistema de justiça.  

 Em primeira análise, a avaliação da aplicação de sanções nesses casos se faz 

importante devido ao protagonismo de tais crimes no sistema de justiça e ao alto número de 

punições derivadas da sua execução. Nesse contexto, a presença de altas taxas de 

encarceramento, somadas ao declínio político do ideal ressocializador, sugere o fracasso e o 

clima de desencantamento geral do sistema de justiça penal no tratamento desses conflitos. 

 Esse quadro traduz-se por um excesso de criminalização, com amplo recurso à pena 

de prisão, o que indica a importância crucial de tais infrações no universo da criminalização 

e da tutela penal e, assim, enseja a produção de análises sobre a atuação jurisdicional na 

aplicação de penas a tais crimes. 

 Além disso, um amplo grau de gradação entre a gravidade das condutas e sanções 

previstas pode ser observado também no tempo de pena cominada em cada tipo penal, como 

no caso do crime de roubo, em que as penas podem variar entre 4 a 30 anos de reclusão, 

dependendo das circunstâncias e consequências da ação criminosa. Essa variação é bastante 

conveniente para a pesquisa, pois permite a observação da aplicação de um vasto rol de 

possibilidades de penas e sanções, já que o magistrado possui maior liberdade de recurso a 

penas distintas. 

 

3. 1.1. A entrevista reflexiva   

 

 As entrevistas servirão ao objetivo de acessar qual o ponto de vista que serve de 

aporte a essa racionalidade percebida nas razões manifestas presentes nas decisões judiciais 

e, assim, identificar qual a concepção de pena que leva àquela decisão. Nesse sentido, 

observar a construção do olhar do juiz sobre a pena para contribuir ao debate mencionado 

por (MACHADO e RODRÍGUEZ, 2005) sobre o que se pretende concretamente com a ideia 

de reprovação e prevenção do crime, escopos da pena, expressamente previstos na nossa lei 
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penal (artigo 59, Código Penal). E, assim, perquirir o que se pretende com o próprio Direito 

Penal. 

 Aqui, mais relevante do que elaborar um retrato do funcionamento do Judiciário na 

elaboração de decisões concretas, a pesquisa volta-se a investigar as noções de pena que 

estão na base da resistência dos magistrados ao recurso a sanções nas excludentes (caso esta 

seja observada). 

 A opção pelo uso da entrevista enquanto técnica decorre do seu potencial para, por 

meio da fala e do discurso, revelar argumentos, valores, percepções e justificativas que não 

estão explícitos nos discursos oficiais dos processos, mas que constituem as representações 

que serão racionalizadas nas decisões e orientarão diretamente as escolhas interpretativas e, 

assim, a prática dos magistrados. 

 Por dever de sigilo e ética em pesquisa, não serão identificados os entrevistados e 

nem serão fornecidas informações que possam colocá-los em alguma situação de exposição 

ou que permita sua identificação. Para tanto, os juízes entrevistados serão identificados 

apenas por seus papéis sociais predominantes, como juízes ou desembargadores, seguidos 

de numeração. 

 

 3.2. A construção da amostra 

 

 De modo geral, é possível afirmar que a amostra se constrói em torno das 

características precisas que o pesquisador pretende observar. O caráter exemplar e único da 

amostra não probabilística permite o acesso a um conhecimento mais profundo da vida social 

e, assim, se justifica em razão dos seus resultados e da sua pertinência em relação ao objeto 

que se procura investigar. (DESLAURIERS, KÉRISIT, p. 138-139, 2014). 

 Sobre a construção da amostra na pesquisa qualitativa, Álvaro PIRES identifica uma 

tendência à indeterminação inicial, em razão da própria ideia de construção progressiva da 

objeto, presente nesse tipo de pesquisa. Segundo o autor: 

"Em primeiro lugar, é próprio da pesquisa qualitativa ser 

flexível e descobrir-construir seus objetos, à medida que a 

pesquisa progride. Consequentemente, a amostra pode, às 

vezes, modificar-se consideravelmente, no decorrer do 

processo, em relação ao delineamento de pesquisa. As 

estratégias de amostragem são, então, portadoras de uma parte 
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razoavelmente grande de imprevisível." (PIRES,2014b, 

p.155). 

 

 Nessa linha de reflexões, o autor (2014b, p.158) diferencia duas estruturas-tipo da 

pesquisa empírica: (1) estrutura fechada ou convencional e (2) estrutura aberta ou paradoxal, 

reveladas por meio do modo como a noção de amostra é instrumentalizada. Nesse sentido, 

o modelo de pesquisa fechado é aquele em que o pesquisador retira da sua população uma 

amostra bem delimitada, diante da impossibilidade de observá-la totalmente e depois 

generaliza tais resultados obtidos junto a essa população bem demarcada no tempo e no 

espaço.  

 Em oposição, a estrutura de pesquisa aberta (mais complexa e difícil de caracterizar) 

consiste naquela em que o pesquisador não faz um exercício meticuloso de recorte amostral, 

porquanto, ele analisa "toda a população do ponto de vista que lhe interessa" (PIRES, 2014b, 

p.160). Dito de outro modo, na estrutura empírica aberta, o pesquisador não precisa e, 

portanto, não intenciona generalizar os resultados obtidos a todo o grupo de elementos 

semelhantes que poderiam figurar como objeto de investigação. Isso porque, nesse caso, a 

pesquisa se volta à verificação de que um determinado fenômeno existe e a sua dinâmica, 

uma dado que perpassa os agentes envolvidos, ainda que possa ser verificado por meio deles. 

 Como identificado por Álvaro PIRES, as pesquisas com estrutura aberta não 

possuem dois patamares distintos de nível empírico, relativos à construção de uma amostra 

representativa e posterior generalização, porque analisam, de certa forma, a população que 

lhes interessa em sua totalidade, passando diretamente do "corpus empírico ao nível teórico 

global" (PIRES, 2014b, p.161). 

 Essa é estrutura empírica que serve de referência metodológica a esta pesquisa de 

mestrado. Isso porque o dado que pretende observar refere-se à expressão de um modo de 

pensar e conceber a pena pelo sistema de justiça criminal, próprio à racionalidade penal 

moderna e, portanto, um dado que perpassa os indivíduos envolvidos nesse processo, mas 

não se restringe a eles. Assim, mais do que observar se a racionalidade penal moderna se 

expressa ou não nos discursos, por quantos e quais operadores do sistema de justiça criminal, 

importa analisar o modo pelo qual essa racionalidade se manifesta, por meio de quais 

representações e de que elementos do discurso dogmático. Trata-se, portanto, de analisar a 

manifestação de um modo de pensar e agir que não se personaliza ou limita aos sujeitos.  

 Assim, as características da pesquisa qualitativa de estrutura aberta impõem 

diferenças na ideia central de amostra a ser considerada, como explicado por Álvaro PIRES: 
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"Em uma pesquisa com uma estrutura aberta o pesquisador não 

se detém a apresentar seu corpus como uma amostra 

operacional de seu universo de análise. Baste-lhe mostrar 

como ele constituiu seu corpus e indicar qual o seu universo 

de análise. É que seu objetivo final não o leva aqui a fazer uma 

generalização empírica, a partir de seu material, ao restante de 

seu universo de análise não observado, antes de passar ao 

plano teórico" (PIRES, 2014b, p.174). 

 

 Nesse sentido, situando-se a presente pesquisa nesse âmbito, o seu universo de 

análise se constituiu pelo Fórum Criminal Central, Complexo Judiciário "Ministro Mário 

Guimarães" e pelas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo. O corpus 

empirico, por sua vez, foi composto pelos próprios juízes e desembargadores citados.  

 Para possibilitar uma análise mais profunda e tratamento qualitativo dos dados, 

foram realizadas 12 entrevistas com juízes e desembargadores, atuantes em Varas/Câmaras 

Criminais diferentes. A escolha dos magistrados foi realizada de modo aleatório, sendo 

distribuídos 50 convites entre desembargadores, juízes substitutos e juízes em primeiro grau, 

dos quais 12 foram objeto de resposta e contato, a partir do qual foram realizadas as 

entrevistas.   

  

3.3. A contribuição da teoria da observação 

 

Com o intuito de propiciar o afastamento necessário à observação da racionalidade 

penal moderna e de como esse sistema opera, esta pesquisa empírica foi composta pela 

realização de entrevistas reflexivas que, segundo PIRES (?), voltam-se a exploração das 

ideias e dos hábitos cognitivos de determinada prática profissional. Assim, foi proposta aos 

entrevistados uma reflexão conjunta sobre as possibilidades sancionatórias aos crimes de 

furto e roubo, bem como sobre a adoção/rejeição de penas alternativas em tais casos, 

procurando observar como as ideias sobre a pena são mobilizadas em seus discursos.  

 Nesse sentido, durante a entrevista foi proposto um exercício conjunto de observação 

de segunda ordem, um método preliminar de análise da teoria dos sistemas, dentro da teoria 

da observação. Essa ferramenta é utilizada, no plano epistêmico, para “descrever como um 

observador observa indicando o tipo de distinção que ele opera para poder ver o que ele vê” 

(PIRES, ?).   
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 Esse método parte do ponto de que toda operação de observação é composta por duas 

operações quase simultâneas: (1) distinguir e (2) indicar uma das faces da distinção, que será 

o ponto de vista da observação. Sem a operação de distinção não há observação, já que não 

é possível “ver tudo” indistintamente. Na observação de primeira ordem, o observador 

realiza distingue e indica o fenômeno a ser observado. De modo diverso, na observação de 

segunda ordem, o observador não acessa o fenômeno diretamente, porquanto seu ponto de 

vista está voltado para o modo pelo qual outro observador realiza distinções e indica o 

mesmo fenômeno. Assim, é importante perceber para compreensão da diferença entre as 

duas operações que observador de segunda ordem está ocupando uma posição diferente e, 

portanto, tem um potencial de visão diferente, não vê o mesmo elemento que o de primeira 

ordem.  

Na análise dos discursos presentes nas entrevistas realizadas nesta pesquisa, por 

exemplo, não foi feita uma observação das penas aplicadas aos casos concretos ou uma 

análise das teorias modernas da pena (primeira ordem). Aqui, o interesse (e contribuição) 

foi direcionado a observar as distinções realizadas pelos magistrados do ponto de vista da 

punição para indicar que determinada sanção penal é a mais apropriada e, assim, observar o 

que essa distinção o leva a perder de vista e como poderia diminuir o número de pontos 

cegos e observar melhor (segunda ordem). Esse método de análise preliminar possui especial 

importância para se conseguir observar a expressão da racionalidade penal moderna nas 

comunicações do sistema jurídico-penal, pois permite um maior distanciamento e 

deslocamento em relação ao argumento jurídico, em um campo de estudos em que os 

próprios saberes contribuem para ocultar, tornar evidente e, assim, dificultar o acesso a 

determinadas questões, como destaca PIRES (1998). 

 

3.4. Análise dos dados 

 

 Na pesquisa qualitativa, o objeto de partida é, ao mesmo tempo, um ponto de partida 

e um ponto de chegada, porquanto se constrói progressivamente, na vivência do campo 

empírico. Disso decorre que a análise dos dados se extrai a partir, tanto da sua coleta, como 

da sua interação e não apenas com base na literatura sobre o tema. (DESLAURIES; 

KÉRISIT, p.133 - 134, 2014) 

 Nesse sentido, a etapa de análise dos dados consiste na tarefa de atribuição de sentido 

aos dados coletados e na observação de como estes respondem aos problemas de pesquisa 

formulados, com base não apenas na literatura, mas também na vivência empírica. Isso 
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porque, na pesquisa qualitativa, o campo não consiste apenas em local onde se colhe os 

dados, mas também, em fonte de novas questões. (DESLAURIES; KÉRISIT, p.148, 2014) 

 Partindo do pressuposto de que as observações do mundo empírico são sempre 

transpassadas por marcos teóricos capazes de atribuir a um conjunto de fatos sociais 

objetivos, um modo particular de seleção e construção da realidade, cabe aqui também 

explicitar tais bases. Nas palavras de PIRES:  

 

"[...]a pesquisa comporta sempre uma seleção de aspectos da 

realidade e deformações (aceitáveis ou não) da mesma, em 

virtude da finalidade da pesquisa." (PIRES, 2014a, p. 58). 

 

 Deste modo, as investigações serão balizadas pelas contribuições da teoria da 

racionalidade penal moderna, que permitirão analisar quais os sentidos da punição 

mobilizados pelos juízes; E, assim, se os seus discursos seguem a semântica do sofrimento 

e da exclusão ao voltar-se à reflexão sobre quais as representações dos magistrados sobre a 

prisão e como ela se fundamenta. Qual o significado que atribuem à pena? 

 O cotejamento entre as duas etapas, análise de decisões judiciais e entrevistas, 

contribuirá para trazer novas possibilidades de análise à questão da dificuldade de aplicação 

de penas alternativas à prisão, em regime fechado. Assim, ao passo que as informações 

colhidas nas decisões judiciais fornecerão um retrato das ocorrências e permitirão mapear a 

aplicação de tais penas ao caso concreto, os dados captados por meio das entrevistas 

permitirão testar explicações e até, elaborar novas hipóteses para a preferência em torno da 

prisão. 

 A pesquisa é qualitativa e, por isso, não são estabelecidas hipóteses iniciais, já que 

esta se caracteriza justamente por sua flexibilidade de definição progressiva do próprio 

objeto de investigação e por sua capacidade de se ocupar por objetos complexos, ocultos e 

difíceis de apreender (PIRES, 2014a, p.90). Na mesma linha, Eva MARCONI e Maria 

LAKATOS ponderam que, na pesquisa que compreende um tratamento qualitativo dos 

dados, o estudo deve ser intensivo com um pequeno número de unidades, sem emprego de 

técnicas probabilísticas de amostragem. (MARCONI, LAKATOS, 2013, p.171). 

 Em relação às categorias de análise, os dados extraídos da pesquisa serão descritos 

detalhadamente e sistematizados para permitir a elaboração de linhas interpretativas, de 

modo que os temas que se manifestarem de modo mais recorrente no discurso dos 

magistrados serão reunidos em diferentes categorias. 
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 A partir da organização do conteúdo das decisões judiciais e das entrevistas nas 

diferentes categorias de análise elaboradas, os resultados obtidos serão apresentados e 

analisados, com base no aporte da teoria da racionalidade penal moderna, vinculando-os a 

outros conhecimentos, em um processo de "exposição do verdadeiro significado do material 

apresentado" (MARCONI, LAKATOS, 2013, p.152). 

 No que tange à análise, em um primeiro esforço de criação de categorias, foi 

elaborada uma grade analítica inicial, na qual os trecos das entrevistas foram categorizados. 

Posteriormente, um novo esforço de elaboração das categorias foi realizado, até a 

sistematização de ideia atual. 

 Em razão da exigência de anonimato, as transcrições não foram anexadas ao final do 

trabalho e todos os juízes e desembargadores foram referidos pelo nome de magistrado, pelo 

sexo masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

CAPÍTULO 4 – A RACIONALIDADE PENAL MODERNA NOS DISCURSOS SOBRE 

A PUNIÇÃO CRIMINAL NOS CASOS DE ROUBO E FURTO 

  

 O objetivo desse capítulo é analisar como os elementos e os efeitos da racionalidade 

penal moderna se manifestam empiricamente nos discursos sobre a pena criminal dos 

magistrados paulistas. Desse modo iremos ilustrar a presença de um sistema de pensamento 

sobre a sanção criminal, que foi gradativamente construído e é constantemente atualizado 

nas operações do sistema de direito criminal, consistindo-se em um quadro cognitivo e 

teórico vinculativo, que, portanto, dificulta a consideração de outras possibilidades de 

intervenção pelo sistema de justiça criminal.  

 É importante ressaltar a particularidade da dimensão empírica, tomada aqui em 

oposição a uma dimensão abstrata. No dicionário 11 , o termo “empírico” significa 

conhecimento que se baseia na experiência ou observação, ou é dela derivado. Nesse caso, 

as falas, o comportamento e as comunicações dos magistrados durante as entrevistas 

representam essa dimensão empírica, indicando as características da maneira dominante de 

pensar e aplicar a pena criminal. 

 Nesse sentido, trata-se de “observar” como o sistema de pensamento (o que estamos 

chamando de racionalidade penal moderna) se articula e é atualizado empiricamente, por 

meio das comunicações daqueles que efetivamente tomam decisões no sistema de direito 

penal. Para esta tarefa, os dados empíricos foram sistematizados em dois grupos. 

O primeiro (1) trata das representações feitas sobre a pena em relação ao seu sentido e 

finalidades e, assim, das seleções cognitivas que foram realizadas pelos magistrados para 

manifestar a crença no seu potencial (a) dissuasório, (b) retributivo ou (c) reabilitador, e 

pode ser simplificado pela questão mais ampla sobre “para que serve a pena? ”. 

Em seguida (2), foram observados os sentidos atribuídos pelos entrevistados à sanção de 

natureza criminal, por meio dos quais a qualificam e, notadamente, constroem diferenciações 

em relação às demais respostas presentes no universo jurisdicional. As qualidades foram, 

por sua vez, agrupadas em torno de quatro ideias fortes: (1) essência repressiva, (2) caráter 

obrigatório, (3) severidade e (4) natureza aflitiva e excludente. 

                                                        
11  Michaelis Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa (2015), formato digital, 
acessível em http://michaelis.uol.com.br/. 
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Nas falas e nos argumentos dos magistrados foram identificados vários indicadores sobre 

o seu modo de ver a pena. Esses indicadores serão descritos a partir de várias categorias, 

criadas com o objetivo de encaminhar a análise.  

 Como já antes mencionado, a racionalidade penal moderna, como construída por PIRES 

(2004) a partir de observação empírica, é uma descrição de uma forma concreta de 

racionalidade que foi gradativamente construída no ocidente, de modo mais incisivo a partir 

da segunda metade do século XVIII, momento em que o direito penal se diferenciava dos 

outros ramos do direito, civil e administrativo, e construía um autorretrato identitário 

apoiado nas modernas teorias da pena, baseadas nas ideias de dissuasão, retribuição, 

denunciação e reabilitação.  

 

4.1. A crença nas funções de dissuasão, reabilitação e retribuição da pena  

 

 

  Embora se reconheça que o sistema de pensamento do direito penal contemporâneo 

é resultado de um longo processo de desenvolvimento, que remonta as suas origens ao século 

XII, durante o processo lento e progressivo de centralização do poder político e do controle 

do poder judiciário pelo monarca, é possível observar também a ocorrência de uma 

conjunção cronológica no século XVIII entre o fortalecimento da representação do sistema 

penal, como um subsistema jurídico diferenciado dos demais e auto-suficiente, por um lado, 

e o desenvolvimento das teorias modernas da pena, por outro, cujos eixos de pensamento 

foram selecionados pelo direito penal moderno na tarefa de criação de uma representação 

identitária e, portanto, para a diferenciação daquilo que está dentro ou fora do seu âmbito 

(PIRES, 1998a).  

 Deste modo, o direito penal como produto do mundo moderno ocidental  estruturou 

a sua autonomia no aporte conceitual trazido pelas ideias de dissuasão, retribuição e 

reabilitação, que, apesar de aparentemente diferentes, compartilham um modo particular de 

conceber a atuação penal, segundo a qual o Estado deve, por meio da pena, infligir 

intencionalmente um sofrimento da mesma proporção ao provocado pelo crime para ser 

considerada uma sanção de natureza penal. Desse modo, impõe-se à sanção criminal um 

conteúdo específico baseado na ideia de causar um sofrimento intencional, para responder 

um “mal” com outro “mal”, legitimado pelo argumento de, assim, se fazer justiça (seleção 

da teoria retributivista) ou por alguns fundamentos utilitários, como a finalidade especial de 

evitar que novos crimes sejam cometidos no futuro (formulação da teoria da dissuasão); o 
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escopo de reabilitar o criminoso ou até que ele se reabilite (finalidade da teoria da 

reabilitação); e, ainda, para exprimir e comunicar a reprovação do comportamento (de 

acordo com a ideia da teoria da denunciação, construção do século XX, no âmbito da 

common law, que se assemelha em sentido cognitivo a teoria da prevenção positiva, na 

tradição romano-germânica) (PIRES, 2011).  

 Tais teorias, portanto, partem da mesma concepção de proteção da sociedade ou 

afirmação das normas por meio de respostas de caráter negativo, que possuem como essência 

necessária à sanção criminal a imposição da ideia de “querer fazer sofrer”, contribuindo para 

a desvalorização de outras maneiras de intervenção e de outros tipos de sistemas de 

regulação normativa, que sejam guiados por sanções voltadas a inclusão do indivíduo ou 

mesmo por medidas que possam prover maior entendimento intersubjetivo, de modo que a 

reprovação não se restringe ao fato de atribuir culpa a alguém, mas de lhe atribuir um 

sofrimento ou uma pena.  

 

4.1.1. A crença no caráter dissuasório da sanção penal 

  

 

 Um grande número de manifestações dos magistrados sobre o caráter utilitário da 

sanção penal foi identificado na pesquisa, o que se coaduna aos resultados de pesquisas 

empíricas antes realizadas (IBCCRIM/IDDD, 2005).  

 O magistrado 2, por exemplo, manifesta claramente a sua crença na função 

dissuasória da pena criminal, cuja efetividade é reconhecida pelo seu poder de inibir novas 

condutas criminosas e, portanto, “em resolver o problema”, em oposição ao direito civil e 

administrativo, cujas sanções não tem o potencial de impedir a prática de condutas 

socialmente indesejáveis: 

 

“Civil e administrativo deixam a desejar em vários casos, exemplo: 

problemas de condomínio, o administrativo pune com a multa e o sujeito 

continua agindo mal e não resolve o problema, falta a atuação penal, que 

inibe mais e é mais efetivo” (Magistrado 2) 

 

 Em outro momento da entrevista, o mesmo entrevistado estabelece claramente uma 

relação direta entre a essência repressiva da pena e a produção do seu efeito dissuasório, por 

meio do estabelecimento de uma relação causal entre a adoção de sanções não repressivas e 

o incentivo ao cometimento de outros crimes:  
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“O sistema penal não deve ser substituído e sim investido, aí se substitui 

por medidas que não tem repressão e aumenta a criminalidade” 

(magistrado 2) 

 

E essa não é uma representação isolada, também outros magistrados estabelecem de 

modo claro uma relação causal de sentido entre a aplicação de uma sanção qualificada pela 

essência repressiva e pela exemplaridade e a prevenção ao cometimento de outros crimes, 

por meio da dissuasão de outros indivíduos, diante da ameaça concreta da imposição de uma 

pena: 

 

“Reprovação é demonstrar que a pena terá uma função realmente eficaz 

para demonstrar que aquilo não será aceito, por isso, a prevenção é para 

que sirva de exemplo e isso não volte a prática infracional. Então, é um 

binômio prevenção e repressão, que quando se é extremamente liberal, 

isso, as vezes a pena não atinge essa finalidade” (magistrado 4)  

 

 Em algumas falas foi possível perceber uma reprodução clara de uma das afirmações 

centrais da teoria da dissuasão, como formulado por Beccaria sobre a certeza da punição: 

“não é a severidade da pena que impede que a maioria pratique crimes, mas a certeza da 

punição” (1764, p.91). De tal raciocínio decorre que os juízes devem aplicar a pena de modo 

infalível, para que a mensagem sobre a proibição da conduta seja transmitida, partindo do 

pressuposto de que o indivíduo, antes de praticar o crime, faça cálculos racionais do tipo 

“custo/benefício”. 

Esse argumento aparece claramente na fala abaixo, quando o entrevistado comenta 

dados relativos ao sistema prisional: 

 

“Entrevistadora: Segundo o Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias do InfoPen, 32% das ações penais pelas quais os indivíduos 

estavam presos em 2014, eram crimes de furto e roubo, como o senhor 

compreende essa predominância de pessoas presas por furto e roubo nas 

prisões? 

 

Entrevistado: É...vamos dizer assim, que na sociedade brasileira, pelas 

dificuldades, pela cultura, e tudo mais, o número de roubos e de furtos é 

grande mesmo, né... você vai andar em Nova Iorque, o prefeito anterior de 

Nova Iorque, anterior não, já um prefeito mais antigo, o Giuliani, se não 

me engano foi ele, ele estabeleceu aquele critério... tolerância zero, você 

anda na cidade de Nova Iorque, eu já tive essa oportunidade, você anda 

tranquilo, você vê as pessoas lá também porque lá a pena funciona, a 

polícia está presente, o sujeito tem certeza de que, se ele for preso ele vai 

ser punido, e aqui pode ser que o sujeito tenha quase certeza, mas de 

repente a polícia não funciona aqui como deveria...” (magistrado 5) 
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“A prevenção consiste no efetivo cumprimento da sanção imposta, essa é 

a melhor forma de tornar a punição emblemática para prevenir novas 

condutas” (magistrado 1) 

 

“A pessoa tem que entender que aquilo não pode ser feito numa sociedade 

civilizada. É...por meio de uma punição, né? Que é a pena, então a 

reprovação, ‘olha, a sociedade está te reprovando, né?’ Reprimindo daquilo 

pra que ele pense e, ao mesmo tempo, não faça mais, previna (...) e tem 

aquela outra função das pessoas verem, né? Que aquilo foi punido e evitar 

que as outras pessoas façam...” (magistrado 10) 

 

 No diálogo abaixo, o magistrado 10, pela segunda vez, reitera com convicção a sua 

crença no estímulo negativo da ameaça provocada pela aplicação da pena, defendendo que 

a resposta penal não devia ser grave e fisicamente aflitiva, como praticado pelo antigo 

regime, mas moderada e infalível. Nas palavras de Beccaria: “A certeza de um castigo, 

mesmo moderado, causará sempre a impressão mais intensa que o temor de outro mais 

severo, aliado à esperança de impunidade” (1764, p. 92). 

  

“Entrevistadora: É preciso dar punições exemplares?  

É! Eu acho que é! 

Entrevistadora: E em que sentido seria [o] caráter exemplar da pena? 

Entrevistado: Ah, por exemplo, o que tá acontecendo agora na política. Eu 

acho que tem que acontecer. Óbvio, não tem que ser o caso...não tem que 

ter uma maior punição para dar, mas tem que haver punições e que antes 

não havia pra dar exemplo pra sociedade, eu acho que tem que existir, eu 

acho que funciona” (magistrado 10) 

 

 E também nesse sentido se manifesta outro entrevistado ao se posicionar sobre a 

possibilidade de ampliação da aplicação de penas alternativas aos crimes, argumentando no 

sentido da sua viabilidade para os casos em que as mesmas já representam uma ameaça ou 

estímulo negativo suficiente para coibir novos comportamentos criminosos.  Ao contrário 

de outras situações percebidas por ele como mais gravosas e, portanto, ensejadoras da 

aplicação de uma ameaça mais severa e exemplar. 

   

“(...) então dentro do que seja a personalidade do agente é uma das 

respostas, mas ela tem ver a condição do sujeito, né... a ideia não é mandar 

todo mundo pra cadeia porque isso não vai resolver, não há lugar pra todo 

mundo, tem que reservar a cadeia pros perigosos, então pros outros em que 

é possível se ter uma expectativa de que ele vai se emendar, isso vai servir 

de lição, veja, o processo, pro sujeito de bem, é uma lição suficiente muitas 

vezes, só ele saber que sentou na ponta da mesa ele sofre com aquilo, juiz 

e promotor sabem disso. Então, o deslinde de um processo numa pena 

restritiva de direitos, pra um sujeito nessas condições é muitas vezes 
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suficiente. Agora, não é pro sujeito que persevera no crime, pro 

comandante de uma organização criminosa, que nem os grandes 

empresários que estamos vendo aí na Lava Jato e outras coisas, quer dizer, 

esses caras quebraram o país, não têm o menor pudor, não tem ética, isso 

tem que ter uma resposta que ele sinta que isso aí é reprovável e não é pra 

voltar a fazer e tem que ser exemplarmente punido” (magistrado 4) 

 

Em alguns casos, os discursos de legitimação da pena não estiveram associados a 

apenas uma das teorias: em diversas oportunidades durante as entrevistas, impulsionadas 

tanto por questões diretas sobre o sentido da sanção criminal, como também em resposta a 

um exemplo, ou em comentário a um dado empírico, os entrevistados com frequência 

mobilizaram mais do que uma dessas teorias para justificar o seu ponto de vista sobre a 

necessidade de pena. 

Na fala abaixo, após questionado sobre o conteúdo do termo “reprovação do crime”, 

finalidade expressamente estabelecida no Código Penal, a crença no efeito dissuasório da 

pena aparece de modo acessório, a acompanhar a crença enfática na retribuição. A prevenção 

de novos crimes decorre secundariamente da ameaça criada pela retribuição do mal 

provocado pelo crime, pelo mal inerente a imposição de uma pena: 

 

“É direito penal, ele trata da pena, não trata do crime, a pena é uma 

consequência...agora, é claro, a pena é um castigo, né? não adianta dizer 

que não, ela tem um caráter retributivo, por mais que queira se dizer que 

não, mas ela tem um caráter retributivo...Então, ela tem que ter o caráter 

retributivo e também, claro, de prevenção, mas não se aplica a pena a um 

determinado caso imaginando-se o aspecto da prevenção, aplica-se a pena 

porque, naquele caso, tem que ser aplicado, mas, do ponto de vista social, 

do ponto de vista jurídico, ela tem também um caráter de prevenção, né? 

porque o sujeito que recebe uma pena, seria como se fosse um alerta pra 

ele próprio... ‘olha, numa próxima vez você vai sofrer’, mas outras pessoas 

vão vê-lo punido, vão pensar... ‘puxa vida, ele foi punido, se eu fizer a 

mesma coisa eu também vou ser’, então o direito penal também está 

prevenindo, eventualmente, a prática de não outros delitos” (magistrado 5) 

 

 A ideia de reabilitação também foi mobilizada, junto a crença na dissuasão, como 

um propósito secundário desta, condicionada à efetivação do incentivo negativo realizado 

pela pena repressiva:   
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“Ele tem que sentir a parte repressiva em um primeiro momento e depois 

que a pena servir para que ele tenha respeito pela sociedade, ele deve ser 

direcionado para uma atividade que ele tenha vocação para ser preparado 

a uma profissão” (magistrado 2). 

 

 Houve manifestações, ainda, em que as teorias da pena foram mobilizadas no 

discurso, quase que de maneira retórica, desacompanhadas de qualquer menção sobre o 

sentido ou conteúdo em razão do qual elas podem ser defensáveis, mas apenas citando-as 

genericamente. Esse dado pode ser observado de modo claro no trecho abaixo selecionado: 

 

“Eu acho que são várias, várias as finalidades da pena, mas isso depende 

de cada pessoa pra ver pra quê...é...o que que vai ser, o que vai refletir nela, 

né? Ou na sociedade em geral. Dá pra pensar em todas, em todas. Só que 

não tem como você ter o feedback do que aconteceu (...) eu acho que 

existem todas as finalidades...” (magistrado 10) 

  

 Em outros discursos, foi possível perceber até mesmo que essa crença na dissuasão 

pela aplicação da pena foi manifestada de um modo pouco claro e até hesitante, ou mesmo 

contraditório. Isso porque, em algumas situações, o mesmo magistrado que se opunha 

expressamente a qualquer potencial preventivo da pena de prisão a nível teórico, ao ser 

provocado por meio de uma situação fática ou exemplo concreto, fundamentou a 

legitimidade da imposição de pena nesses casos, ao vislumbrar a necessidade de dissuadir 

outros comportamentos indesejáveis.  

 Esse dado é manifestado, por exemplo, nas falas do magistrado 7, que, ao ser 

convidado a refletir sobre o conteúdo de sentido do termo “prevenção do crime”, umas das 

funções da pena expressamente selecionadas pelo Código Penal, afirma de modo seguro e 

contundente: 

 

“Entrevistador: E no sentido da prevenção, trazido pelo Código Penal, qual 

seria o papel do juiz para prevenção do crime na aplicação da pena? 

O juiz?! Mas o juiz tem que prevenir crime?! Quem te disse?  

Entrevistador: Pensando no artigo 59... 

Mas eu sou juiz de direito...eu sou o último a falar! Quem tem que prevenir 

crime é o Executivo. É outra conduta” (Magistrado 7) 

 

 Posteriormente, no entanto, ao lhe ser pedido que imaginasse exemplos concretos em 

que a aplicação de penas alternativas não fosse recomendada e que, portanto, ensejassem a 

imposição de uma pena de prisão, caso tais situações existissem, afirmou: 

  



79 
 

”Eu acho que para os crimes sexuais, obviamente, nunca. E eu acho que 

para aquele apenado, condenado que já teve a chance e que eventualmente 

descumpriu, eu acho que o Estado tem que tentar uma vez, talvez tentar 

uma segunda, mas daí pra frente...É isso! Talvez o que se fale no Judiciário 

na prevenção do crime, talvez caiba aí. (...) Pode ser nessa hipótese de o 

Judiciário ficar o tempo inteiro dando chance e isso estimular o não fazer 

do outro, ‘vou praticar crime, porque se não dá nada.....’” (Magistrado 7) 

 

 

Deste modo, ao refletir sobre a situação concreta daqueles indivíduos que não 

cumprem as exigências processuais a que se condiciona a não aplicação da pena de prisão, 

o entrevistado identifica uma circunstância na qual a ameaça da aplicação de uma pena de 

prisão se faça necessária, manifestando, assim, a sua crença no seu potencial dissuasório e 

reproduzindo, inclusive, sem qualquer alteração, as noções referentes à relação de 

custo/benefício supostamente inerentes à decisão de praticar um crime.    

Em outros casos, de modo similar, embora se perceba uma preocupação por parte 

dos entrevistados em expressar algum grau de descrédito em relação aos fundamentos da 

teoria da dissuasão, os magistrados ainda deixam transparecer dúvidas sobre a sua afinidade 

ou não a essas ideias, ou até mesmo afirmam a sua crença nelas, apesar da dúvida 

manifestada quanto a real existência dos seus efeitos, restando, assim, pouco claro o seu 

posicionamento sobre o tema, o que pode indicar a incerteza quanto a este. 

 É possível observar, por exemplo, no trecho abaixo, em que, embora o entrevistado 

inicie o comentário sobre o sentido preventivo da pena estabelecido na lei penal, de modo 

enfático a ressaltar o seu descrédito, afirma, logo após, crer no potencial dissuasório da pena, 

ainda que não para todos os casos.   

 

“Falácia... promessa utilitarista de que toda punição tenha papel 

preventivo. 

Mas não descarto que em alguns casos possa ter papel desmotivador, mas 

em tantos outros não ” (magistrado 8). 

 

 No mesmo sentido, segue a fala do magistrado 6, que, apesar de não identificar de 

modo seguro um viés preventivo na imposição da pena e, até mesmo manifestar que esse 

escopo poderia ser atingido por outros meios, como o acesso a atividades educacionais, não 

descarta a possibilidade de fazê-lo por meio da imposição de uma pena nos casos “com maior 

rigor”:    

 

“A função [preventiva] foge um pouco do papel do magistrado porque ele 

não tem controle da conduta humana e nem do tipo penal. Em alguns casos, 

aparece claro nos processos com maior rigor... ou encaminhar para 

estudos, palestras, mas não há liberdade para atuar de modo preventivo, 
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apenas quando a lei autoriza, limitada pelo Legislativo e pela existência de 

estrutura pelo Executivo” (magistrado 6). 

 

 O magistrado 10, em um terceiro exemplo, nos trechos supracitados, afirmou que as 

penas devem ter um caráter exemplar para dissuadir outros comportamentos e expressou até 

mesmo a sua crença em todas as teorias da pena, para, em seguida, fazer a seguinte ressalva: 

 

“Você sabe que todas essas teorias... elas não têm comprovação, né? (...) é 

um terreno que você, na verdade, é ...deveria ser feita uma pesquisa com 

cada um dos réus, com cada pessoa que foi punida por um crime e como 

que é a vida dela depois de não sei quanto tempo, (eu acho que até existe 

alguma coisa recente, mas é um estudo que leva muitos anos, né?) pra ver 

o que vai... (...) Mas eu acho que na teoria isso provavelmente funcione, 

porque quando você...tanto pra sociedade que vê a pessoa sendo punida, 

quanto pra ela interiormente...agora se funciona na prática, aí já ...” 

(magistrado 10) 

  

 Nessa fala, o que se consegue apreender de modo seguro é que há uma dissociação 

entre a crença na lógica da teoria em abstrato, ou seja, no plano teórico, por um lado, e a 

crença na efetividade da teoria empiricamente, ou seja, na realidade concreta dos indivíduos, 

por outro, assim, é possível que as formulações citadas anteriormente que se referiam a 

confiança na dissuasão do indivíduo pela pena estivessem considerando-a apenas no plano 

das ideias, enquanto no plano fático não parece haver segurança quanto a tal. 

 Situação semelhante pode ser identificada nas manifestações do magistrado 11, que, 

ao ser questionado sobre a função preventiva da sanção criminal, prescrita na norma penal, 

afirma de modo seguro não só a sua descrença no potencial dissuasório da pena de prisão, 

mas também a convicção de que a sua aplicação, em verdade, incentiva a execução de novas 

práticas criminosas, em razão do potencial criminógeno atribuído por ele ao cárcere, por 

meio de uma longa e contundente argumentação transcrita abaixo: 

 

 “As pessoas não deixam de infringir os seus valores, os seus bens porque 

existe a pena.  Tá claro isso, evidente! Você aumenta a pena e as pessoas 

continuam cometendo crimes. Você não reabilita com a prisão. Acho que 

isso já se perdeu por completo. A gente nem tem mais essa... até nos 

lugares em que se tinha esse pensamento, fora do país, já ninguém mais 

trabalha com essa ideia. As prisões são assumidamente depósitos onde as 

pessoas ficam esperando...“ (magistrado 11) 

  

 E, após breve pausa, continua: 

 

“E eu acho que... na minha cabeça... o que que é prevenir o crime aplicando 

a pena? É não botar ele na cadeia. Porque na cadeia não previne crime 

nenhum. Ele vai voltar muito pior! Ele não arruma emprego, ele se vincula 
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obrigatoriamente, ele se submete a facções criminosas... Para mim, o maior 

efeito criminógeno possível não é a impunidade, é a punição da forma 

como ela é. Lógico que tem algumas situações que não tem muito que a 

gente possa fazer, a gente fica de mão atadas: extorsão mediante 

sequestro... Como faz? Mas... eu acho que a pena não previne. Acho que a 

melhor forma de prevenir é não prender. Não há outra forma que esteja ao 

nosso alcance. (...) Eu não consigo ver de outra forma, além de evitar no 

máximo possível a cadeia, no máximo. não acho que a pena previne. Não 

acho!” (magistrado 11) 

 

  

 E, então, conclui: 

 

 “Eu acho assim... essa ideia da pena como prevenção, tem mais a ver com 

a ideia da cominação da pena do que com a sua aplicação. Tem a ver com 

a ideia de que olha ‘se matar, pega de 6 a 20’, então quer dizer: tem uma 

pena aqui, e essa pena vai servir para que as pessoas se dissuadam, não 

façam isso. Então, acho que, nesse momento... o que eu poderia dizer é 

que... é meio mais retórico que verdadeiro... a pena e a prevenção. Agora, 

se eu fixo a pena e não aplico a pena, então não adianta nada, daí chega lá 

e... ‘Ah, o juiz não aplica’. Então, essa aplicação reforça essa ideia de 

prevenção. Mas é um raciocínio meio tortuoso...” (magistrado 11) 

 

 Nessas comunicações, apesar do juiz ressaltar inicialmente a sua completa descrença 

em relação a qualquer efeito preventivo da pena, ao final da sua reflexão, ele afirma que na 

prática Legislativa, existe, sim, uma expectativa de dissuasão por meio da cominação de 

penas, acrescentando, ainda, que a aplicação da pena pelo Judiciário reforça esse incentivo 

negativo e, portanto, acaba por expressar, quase que em total oposição ao discurso 

manifestado até então, uma efetiva crença no potencial dissuasório da pena. Por fim, 

acompanha o raciocínio formulado pelo magistrado 10, apresentando ele também uma 

percepção dissociada sobre a efetividade de tal teoria no plano fático e no campo da 

abstração, claramente verbalizada por meio da expressão “é meio mais teórico que 

verdadeiro”.   

 E, em último exemplo: 

 

 “Eu não acho que ele [direito penal] tem essa capacidade, nem o juiz, nem 

o direito penal, eu não penso que o direito penal e o juiz consigam 

desempenhar esse papel, no meu modo de entender, eu não penso que eu 

aqui condenando as pessoas, independente da discussão acadêmica, mas 

do ponto de vista das decisões, quando eu dou uma condenação, eu 

realmente não acho, eu realmente não penso, eu realmente não penso que 

eu estou prevenindo o que quer que seja, muito menos no sentido especial, 

eu acredito que talvez em alguma dimensão no sentido geral, não tenho 

como descartar completamente, embora também não acredite, mas 
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certamente não no sentido especial, é o que acho pela minha experiência 

pessoal de conversar com réus (...) que não me autoriza de modo algum a 

dizer que a pena tem algum efeito preventivo especial (...).Esse efeito 

preventivo especial vem da cabeça do terceiro e não da cabeça de quem 

fez, então, eu não acredito que a minha condenação ou a minha pena vai 

ter o efeito sobre o indivíduo de mudar alguma coisa, o indivíduo pode 

mudar, claro, mas não por causa da minha pena, ele pode mudar porque 

ele quer mudar, por n razões (...)”.  (magistrado 12) 

 

 Nessa fala do magistrado 12, há uma manifestação clara e bastante contundente, em 

que, por meio de diversas repetições, ele enfatiza a sua oposição total a ideia de que a 

aplicação de penas previna “qualquer coisa”, ao passo que, no decorrer da argumentação, 

ele concentra toda a sua convicção em torno do descrédito a essa teoria apenas no que se 

refere a prevenção especial, ou seja, apenas na possibilidade da pena servir como ameaça ao 

próprio condenado, fazendo-o não voltar a praticar crimes. Enquanto que, de modo geral ou 

para a sociedade, ele faz uma breve ressalva sobre a possibilidade de, exclusivamente nesse 

âmbito, a pena de fato desempenhar o papel de estímulo negativo ao cometimento de crimes 

por outros indivíduos ou, ao menos, expressa não desacreditar totalmente na ocorrência 

desse efeito, acabando, assim, por manifestar,  em um momento posterior da entrevista, ao 

tratar sobre a sua aderência a função retributiva da pena, a sua efetiva crença também no 

efeito preventivo da intervenção penal de modo inequívoco, sem, no entanto, fazer referência 

ao seu sentido geral ou especial: 

 

“A palavra reprovação seria para a retribuição do crime na perspectiva de 

uma justiça, quer dizer, que você possa de fato repreender a prática do 

crime que é o centro da ideia do sistema penal, e também prevenir, no 

sentido do ‘por que que você estará fazendo isso?’, quer dizer, impedir que 

novos crimes venham porventura a ser praticados (...)”(magistrado 12) 

 

 Com base em tais comunicações é possível perceber que, em diversas manifestações, 

os magistrados pareceram mobilizar a teoria da dissuasão, de modo notadamente retórico, 

por vezes até, sem qualquer referência ao seu conteúdo semântico ou, ao menos, sem uma 

aderência constante a um eixo conceitual específico, afirmando de modo genérico crer em 

todas as teorias, manifestando posicionamentos contraditórios em relação a elas em um 

mesmo contexto, ou ainda, expressando acreditar na sua finalidade apenas “em abstrato”.  

Esses casos permitem observar mais do que uma efetiva crença no potencial da pena 

como ameaça eficiente para reprimir novas práticas criminosas, um uso simbólico da ideia 

de dissuasão e uma dificuldade em abandonar, ou como afirma o magistrado 12, em 
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“descartar completamente” o modo de conceber a pena por tal teoria, como se ela fosse 

incorporada pelos magistrados na sua prática jurisdicional e no seu discurso, como parte do 

esforço de racionalizar práticas percebidas como inerentes e previamente estabelecidas para 

o sistema de justiça criminal e, portanto, intangíveis a atuação dos mesmos, como 

mencionado pelo magistrado 11, ao afirmar que, em algumas situações, tem que aplicar a 

pena de prisão, ainda que consciente do seu caráter criminógeno, pois percebe-se “de mãos 

atadas”. No contexto desse sistema, torna-se menos importante e até prescindível 

compreender o sentido das teorias de legitimação da pena ou mesmo posicionar-se em 

relação a elas, vez que o seu uso retórico se torna suficiente para legitimar, ainda que apenas 

simbolicamente, a reiteração das práticas punitivas já consagradas ao sistema. 

 De modo oposto, apenas dois magistrados, a minoria dos entrevistados, expressaram 

a sua descrença no papel dissuasório da pena de modo seguro e claro ao serem convidados 

a refletir sobre o papel do juiz na prevenção do crime, como prescrito pela norma penal.  

 

“Nenhum! Nada me irrita mais, quando dizem que o juiz tem compromisso 

com a segurança pública, ele tem, sim, com a correta aplicação da lei e 

respeito às garantias. (...) Havendo elementos de condenação, a ideia é 

aplicar a pena mais justa, sem expectativa de prevenir algo porque acho 

uma estupidez imaginar que a pena previna algo, também não para 

satisfazer o anseio da vítima ou sociedade, mas para comunicar ‘você fez 

algo errado e vai receber uma pena’” (magistrado 3)  

 

 No trecho acima, é possível notar uma aproximação desse discurso ao sentido 

proposto pela teoria da prevenção positiva, que procura se afastar das finalidades modernas, 

baseadas nas ideia de prevenção e retribuição pela pena, para adotar uma concepção positiva, 

de natureza pedagógica ou simbólica, em que a pena comunique tanto ao réu, quanto à 

sociedade o desvalor daquela ação criminosa. No entanto, ainda que presente o esforço de 

se dissociar das teorias clássicas de legitimação da pena, ela não propõe, com exceção de 

alguns juristas, uma nova prática de sanções, acabando por não alterar a natureza aflitiva das 

mesmas, consistindo, assim, em uma outra justificativa para a mesma finalidade: a 

imposição de uma pena criminal (PIRES, 2004). 

 E, por fim, afirma de modo enfático o magistrado 9: 

 

“Olha, esse artigo que fala de... (está na lei, né?) de prevenção, eu acho 

isso uma bobagem. Eu não acho que... no crime... apenar alguém não 

previne de coisa alguma. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu não 

acho que nenhuma pessoa que praticou algum crime praticou ou deixou de 
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praticar, em razão de outras condenações de outras pessoas, acho que não 

tem nada a ver com isso. Acho que não tem nenhuma relação, embora 

esteja na lei, então essa finalidade, pra mim, é...” (magistrado 9) 

 

Para evitar que tais transcrições induzam a qualquer conclusão parcial, torna-se 

relevante e esclarecer e adiantar, aqui, que o conteúdo das falas acima não implica 

necessariamente em um juízo de desnecessidade sobre a pena, mas apenas que esses 

magistrados não observam qualquer utilidade na pena para inibir outros comportamentos 

criminosos, o que não impede que afirmem, por meio de concepções que serão objeto de 

análise nas seções seguintes, a necessidade de pena com base em uma utilidade expressa por 

outros sentidos, ou mesmo prescindindo de qualquer sentido utilitário para ela. Deste modo, 

as diferentes justificativas ou utilidades possíveis acabam por apontar para o mesmo sentido 

e desfecho: a imposição de uma pena criminal.  

 

 

4.1.2. A crença no caráter reabilitador da sanção criminal 

 

 

 As ideias da teoria da reabilitação também foram mobilizadas nos discursos dos 

magistrados sobre a necessidade e o modo de imposição e execução das penas. 

 Diferentemente das teorias da retribuição e da dissuasão, é difícil precisar uma 

referência específica para o surgimento da teoria da reabilitação, que acaba por consistir em 

um projeto que serve de aporte ao desenvolvimento da punição na modernidade e, assim, 

está fortemente relacionada ao desenvolvimento das primeiras prisões no século XVIII 

(FOUCAULT, 1975). 

 Nesta teoria, há uma mudança de perspectiva, segundo a qual, o agressor passa a 

ocupar o centro do debate sobre a necessidade de pena, que não é mais justificada pela 

repressão a um crime, mas sim, pelos efeitos positivos que pode ter sobre o criminoso, de 

modo que também conserva um caráter utilitário, no sentido de promover uma mudança 

positiva no indivíduo (ou até que ela aconteça). Assim, a punição é legitimada pelo seu 

potencial em transformar o infrator e reabilitá-lo para o convívio social.  

 Ressalte-se que essa linha de pensamento permanece centrada na ideia de exclusão 

em primeiro plano, apenas após a qual cria-se um novo objetivo para a pena, qual seja o de 

reabilitar o agressor, por meio do confinamento. Assim, ao invés de romper com a estrutura 
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cognitiva formada pelas teorias da dissuasão e da retribuição, a teoria da reabilitação, do 

modo como é formulada nesse momento,  reproduz as mesmas ideias de exclusão, 

hostilidade e necessidade de imposição de sofrimento  próprias da racionalidade penal 

moderna. 

 Nesse sentido, ainda que não exista, aqui, uma preocupação central em causar um 

sofrimento intencional ao agressor, como presentes nas outras duas teorias modernas da 

pena, em um primeiro momento, até o início do século XX, esta teoria condiciona a 

recuperação do indivíduo à imposição intencional de dor e privação. Para reabilitá-lo, ele 

deve ser isolado da sociedade (exclusão) por um período longo o suficiente a permitir a sua 

“reforma”, tarefa essa que pode demandar a aplicação de mecanismos especiais de privação 

(aflição). Nesse sentido foi elaborada a definição dominante de pena pelo Congresso 

Nacional sobre a Penitenciária e a Disciplina Reformadora (1871): “A punição é um 

sofrimento infligido no criminoso em razão do mal que ele fez com a finalidade especial de 

garantir a sua reforma” (PIRES, 2011).  

Além disso, esse modo de conceber a pena, tal como as teorias clássicas de 

retribuição e dissuasão, implica a imposição de uma punição obrigatória, vez que a lógica 

do tratamento está condicionada a imposição de pena e a intervenção do direito penal passa 

a ser percebida como uma obrigação moral e social.  

 O desenvolvimento desse modo de conceber a pena durante os séculos XVIII e XIX 

propiciou a construção de uma segunda teoria da reabilitação, desta vez localizada fora do 

sistema de pensamento da racionalidade penal moderna por não compartilhar dos seus 

pressupostos, especialmente a partir dos anos 50 e 60, do século XX. Por esse novo sentido, 

a reabilitação não está mais centrada na ideia de exclusão e, por consequência, na imposição 

da pena de prisão.  

 PIRES (2015) distingue a teoria de reabilitação racional de segunda modernidade, 

indicando que, ao contrário do que era proposto nos séculos anteriores, houve uma 

significativa mudança no modo de conceber o agressor, que passa a ser tomado 

prioritariamente como um sujeito de direitos, para o qual a sanção criminal não 

necessariamente implica na imposição de um sofrimento, vez que a prática do crime 

autoriza, mas, não mais obriga o Estado a intervir criminalmente, atuação que deve ocorrer 

por meio de sanções previamente estabelecidas pela norma para todos os crimes (em exceção 

a pena de prisão) e do modo mais breve possível, buscando conservar ao máximo possível a 

liberdade do agente e limitada pelo respeito às garantias individuais. Nesse sentido, mantido 
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apenas o objetivo inicial de reabilitar o infrator, os demais pressupostos da teoria sofrem 

uma significativa reestruturação, em termos de sistema pensamento. 

 Essa distinção reveste-se de especial relevância no contexto dos dados empíricos 

colhidos por meio das entrevistas. Em quase todos os momentos em que essa teoria foi 

mobilizada pelos magistrados, a referência estava sendo feita a ideia de reabilitação presente 

na primeira modernidade, ou aquela dominante nos séculos XVIII e XIX. 

A maior parte dos discursos terminou por atualizar a ideia de reabilitação que se 

apoia nos pressupostos conceituais da racionalidade penal moderna e, assim, a sua aparente 

busca por ideais de “natureza humanista” esteve ao lado da manifestação de uma necessidade 

de exclusão social em um primeiro momento, legitimando, assim, a imposição da pena de 

prisão em primeiro plano e condicionando a esta a reabilitação do indivíduo.  

 Nesse contexto, convidados a refletir sobre as possibilidades ou sobre o melhor meio 

de promover a integração social do condenado no momento de aplicação da pena, esses 

entrevistados responderam: 

 

“Eu acho que deve, claro, é uma finalidade da pena, né? Que consiga ser 

reaproveitado. (...) Então, veja, a ideia de reintegrar, ela bate em dois 

aspectos: se você verificar a Lei das execuções penais, ela fala nos 

patronatos, que até hoje não foram criados, que seriam famílias da 

comunidade que iriam visitar os presos, dar apoio pra eles, principalmente 

aqueles que não teriam. E isso não foi criado na maioria das cidades, veja, 

e nós não temos aquilo que existe nos Estados Unidos que eles chamam de 

agente da condicional, que pode ser policial ou não e é uma pessoa a quem 

o preso que tá em regime aberto ou em livramento condicional se reporta 

pra trazer os problemas que ele tá e obrigatoriamente tem que manter um 

contato semanal. Não tem isso aqui, então, o que que acontece? Ele fica 

praticamente largado e o estigma de ser ex-condenado ele pega pra muitas 

coisas dependendo do crime que ele praticou” (magistrado 4) 

 

“Então, o ideal seria ter regime fechado, depois de, sei lá... 2/3 ou da 

metade, você ir pra um livramento condicional, porque daí no livramento 

condicional se você, eventualmente, descumpre, você volta pro começo, 

você perde tudo...é um bom mecanismo de controle de pena e tem que 

reintegrar. O Estado não vai ficar com o preso o resto da vida, a sociedade 

também tem que participar disso. Ele vem da sociedade e pra sociedade 

volta. E tem que voltar da melhor forma possível, porque hoje não 

acontece (...) hoje o escopo da pena tá totalmente desestruturado. Até 

porque o crime organizado ficou maior que o Estado.” (Magistrado 7) 

 

“Bom, a parte de execução da pena é uma parte complexa, porque o juiz 

de primeira instância aplica a pena, eventualmente absolve, mas aplica a 

pena, vamos imaginar um caso assim, e o Tribunal confirma. Depois a 

pena vai ser executada. Agora, é muito bonito, né? falar assim ‘regime 
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aberto’, ‘regime semiaberto’, ‘regime fechado’, mas as coisas não 

funcionam tão bem como a gente imaginaria, né? (...) Então, a execução 

da pena vai meio aos trancos e barrancos né? O ideal seria que o sujeito 

tivesse um cumprimento da pena como estabelece a lei, mas eles ficam em 

cadeias superlotadas, sem um preparo adequado pra quando ele sair da 

cadeia, enfim, também, porque há várias espécies de criminosos. (...) eu 

acho que tem que dar uma esperança pro sujeito que está preso, por mais 

que ele mereça uma pena severa e tudo mais, mas ele tem que ter uma 

esperança. Porque o sujeito, ele não consegue viver sem esperança, então 

tem que mostrar pra ele uma luz no fim do túnel, agora, depende muito 

também, não só da sociedade, mas da própria família. (...) Precisa dar 

alguma esperança pro preso...exatamente pra ele querer progredir, pra ele 

querer melhorar, não é? Então, eu acho que a pena tem também essa 

finalidade e cabe à nós, juízes, na aplicação da pena dar essa interpretação, 

que é a que eu geralmente dou” (magistrado 5) 

 

 Nessas comunicações, há uma mobilização clara do sistema de ideias desenvolvido 

pela teoria da reabilitação da primeira modernidade, ressaltando que, embora o convite a 

discussão fizesse uma referência expressa ao momento de aplicação da pena e, portanto, 

aquele em que as sanções são definidas, todas as reflexões acima restringiram-se ao âmbito 

de sua execução, ou seja, tomaram a aplicação da prisão como algo pressuposto e, assim, 

versaram sobre a necessidade e os benefícios da existência de medidas que  integrem 

socialmente o infrator e o façam “querer melhorar”, depois de estabelecido o seu 

encarceramento. 

 Durante a entrevista do magistrado 5 acima referido, diante da percepção do seu 

entusiasmo em falar sobre o tema e de uma especial importância atribuída por ele aos 

benefícios do ideal ressocializador, a proposta de reflexão foi repetida. De modo mais 

diretivo foi apresentada uma pergunta, cujo conteúdo estabelecia uma oposição entre os 

momentos de execução e aplicação da pena:    

  

 “Entrevistadora: a fase de execução da pena é realmente complicada... E 

no momento de aplicação da pena, o senhor acha que cabe, ali, pensar na 

integração social do condenado? 

Não, ele tem que ir aos poucos e já tem que se...tanto que na cadeia eles 

dão oportunidade do sujeito trabalhar, aprender um ofício, ele pode até 

estudar, descontar uma parte da pena com estudo, né? Tem bibliotecas aí, 

quer dizer, também não vamos imaginar que todas as cadeias, todos não 

servem. A coisa não funciona como deveria funcionar, mas ainda assim, 

tem uns aspectos positivos, se o sujeito quiser...” (magistrado 5)  

 

 Deste modo, segue a negativa do entrevistado, que expressamente reserva as 

possibilidades de reabilitação e integração do condenado ao contexto de cumprimento da 

pena de prisão e prossegue discorrendo sobre a execução criminal.  

 Em outras manifestações, feita a mesma proposta de reflexão, a restrição e o 

condicionamento das possibilidades de “reforma” do sujeito criminalizado à imposição 

prévia de uma pena é estabelecida de modo convicto e seguro, em uma clara atualização dos 
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pressupostos conceituais mobilizados pela ideia de reabilitação, como desenvolvida na 

primeira modernidade. 

 

“Sim, por meio da obediência rígida às condutas que o preso deva ter em 

cada um dos regimes pelo qual passar e estar sob rígida vigilância em todos 

eles e ser exigido dele atividade laborativa com aprendizado educacional 

obrigatória, mas não só isso se não ele acha que está em uma escola. É 

positiva secundariamente, depois de satisfeita a necessidade repressiva, a 

pena pode conter um caráter instrutivo e profissionalizante” (magistrado 

2)  

 

 Na fala acima, é interessante notar a vedação expressa feita pelo magistrado a 

ausência de uma pena de natureza repressiva nesse processo de “recuperação”, sem a qual, 

este foi percebido como similar ao tratamento reservado ao âmbito escolar, pautado, ainda, 

pelos ideais de vigilância, severidade e disciplina, em uma clara alusão ao pensamento 

correcional do século XIX. Manifesta, assim, a sua oposição à concepção de reabilitação 

desenvolvida na segunda metade do século XX.  

 E, no mesmo sentido, argumenta o magistrado 6, eximindo-se totalmente da 

responsabilidade em torno da função reabilitadora: 

 

“A ressocialização é função do próprio Estado e não do julgador, que 

recebe o caso, aplica a sanção e devolve para o Estado” (magistrado 6) 

 

 No discurso do magistrado 1, há uma pequena variação em relação aos demais, que 

não permite alinhá-lo completamente ao pensamento reabilitador da primeira modernidade: 

 

“Para agentes não violentos e crimes não hediondos seria possível buscar 

a integração social do condenado. A progressão busca essa integração. É 

possível conciliar as finalidades da pena. Quando o agente não é violento, 

o juiz deve buscar a melhor forma para ele se aproximar. Nos crimes não 

violentos dá para o juiz se mover, mas nos casos mais graves o juiz não 

tem como se mover e escolher muita coisa”. (magistrado 1) 

 

O seu discurso se opõe, assim, em alguns aspectos, ao modo de conceber a 

intervenção penal estruturada pelo ideal reabilitador da primeira modernidade, vez que não 

observa a existência de uma obrigação moral ou social por parte do Estado em relação ao 

tratamento ou “reforma” do criminoso, de modo que a intervenção penal, para ele, não 

necessariamente deve ocorrer em função de programas de recuperação, sendo estes devidos 

apenas aqueles indivíduos classificados por ele como “menos violentos”, restando para os 

demais a imposição da pena legitimada por outras finalidades.   
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 Foi possível identificar no discurso de apenas dois magistrados manifestações que 

podem ser alinhadas ao pensamento sobre a reabilitação proposto na segunda modernidade 

e que, assim, dispensam e até opõem-se a imposição de uma pena excludente e de um 

sofrimento ao indivíduo, por observarem uma incompatibilidade entre o potencial 

segregador do cárcere, por um lado, e a necessidade de integração do indivíduo nas estruturas 

sociais, por outro.  

 

“Espera-se que a pena tenha função ressocializadora, raramente ela é 

alcançada com a privação da liberdade, mas pode ser alcançada de outros 

modos, se puder trabalhar com substitutivos penais, com maior chance de 

ter êxito na ressocialização” (magistrado 3) 

 

 Nesse sentido, também segue o magistrado 11 que, embora, em um primeiro 

momento ressalte a necessidade de uma mudança de mentalidade no sentido de prover maior 

abertura na execução da pena de prisão para a reinserção social do condenado, após repetida 

a proposta de reflexão com uma segunda pergunta, manifesta a ideia de que a exclusão do 

indivíduo por meio de uma condenação opera como fator impeditivo da sua efetiva 

integração social, terminando por sugerir meios de alcançar maior integração na aplicação 

de medidas que fogem ao sentido negativo e aflitivo, mobilizado pelas teorias da pena.  

 

“Bom, pra promover a reintegração, digamos assim... Bom... Reintegrar é 

difícil, porque eles nunca foram integrados. Muitas vezes, o melhor meio, 

de novo, é não estigmatizar. Quanto menos estigmatizar a pessoa, mais 

chances tem dela se integrar na sociedade. Então, não tem outro jeito nesse 

ponto, tem que se evitar essa estigmatização. (...). Eu acho que a gente tem 

que ver o que a gente quer dessas pessoas. Eu quero que essas pessoas 

fiquem lá...? Internadas? Depositadas? Simples... pronto, e depois? 

Quando elas saem de lá depois disso, eles saem muito piores. Aquilo das 

saídas temporárias né. Se eu deixar sair 100, 5 vão praticar novos crimes. 

É verdade... é um raciocínio meio bobo, mas... agora, os outros 95 têm uma 

chance maior de se integrar à sociedade com as saídas paulatinas (...). 

Então, a gente tem que apostar. Quer dizer, é a melhor forma e a gente não 

pode construir cadeia indefinidamente. Então tenho que apostar que as 

pessoas que estão passando pela porta, elas não voltam. Para isso, 

precisamos fazer algo nessas prisões, algo nessas penas, que estimule elas 

a não voltar. Preciso dar alguma coisa para elas, e não tirar. As pessoas 

querem tirar, mas você tira, você pode tirar tudo, a vida... mas se você tirar 

tudo, ele sai com menos, ele sai com nada. Mas, veja, se ele foi para o 

crime já com aquele tecido esgarçado, que dirá depois? Qual a chance de 

conseguir um emprego? Ter uma família? Então, por mais incrível que 

pareça, por mais paradoxal que pareça, a gente tem que dar mais para eles. 

Porque nesse momento ele está mais vulnerável. Ele já era vulnerável para 

chegar ao crime, senão, raras exceções, ele não chegava no crime. Mas 

uma vez chegando no crime, ele fica mais vulnerável, por isso a gente tem 
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que apostar nele, porque se a gente não apostar nele, a gente vai perder ele. 

E perder ele sai muito caro. É isso que as pessoas não entendem.... (...) 

Entrevistadora: Para reintegrar, então, o melhor modo seria não 

estigmatizar e oferecer mais estrutura a eles, mas como pensar nessa ideia 

no momento da aplicação da pena? 

Entrevistado: Bom, quanto menos cadeia, melhor, né. Não há nada que 

esgmatize tanto uma pessoa como botar ela na cadeia ou esses mecanismos 

de tornozeleira eletrônica, que são fortemente estigmatizantes (...). É... 

para reintegrar a pessoa na sociedade... seria mais fácil reintegrar a pessoa 

na sociedade sem a aplicação da pena. E como reintegrar a pessoa na 

sociedade? Absolvendo! Porque ela vai ter uma chance maior... Quando 

eu condeno as chances dela são menores. Talvez, assim... fazer um 

trabalho aí... restaurativo... Bom, será que conversando com a vítima ele 

não vai entender melhor o que ele fez? Talvez. Esses serviços 

comunitários, também... quando são feitos com alguma correlação, pode 

ter algum sentido...” (magistrado 11) 

 

 Por fim, apenas um magistrado manifestou total descrença na função reabilitadora 

da pena, em qualquer das suas construções conceituais, expressando, por distinção, a sua 

crença no sentido puramente retributivos da intervenção criminal.  

 

“Olha... é muito complicado pra mim falar isso, de achar que tem uma 

forma de integração. É... eu não acredito nisso, eu não acredito nisso como 

resultado, eu acho que tem que ter castigo mesmo e é assim que funciona 

e essa que é a realidade” (magistrado 9) 

 

 

4.1.3 A crença no caráter retributivo da sanção criminal 

 

 

 A ideia de retribuição do mal causado pelo crime com um outro mal de mesma 

intensidade a ser infligido contra o criminoso, tal como expressa pelo magistrado 9 na 

transcrição supracitada, difere-se das teorias anteriores, essencialmente, dentre outros 

aspectos, porque prescinde de uma razão utilitária para existir, de modo que o Estado tem 

uma obrigação moral ou ética de infligir a pena, em razão da finalidade única de fazer justiça, 

no sentido de “punir para punir”, assim, não é atribuído à pena qualquer objetivo final a 

alcançar, não há qualquer busca por bem concreto através do mal imediato, como nas demais. 

A pena é devida unicamente como sinal de justiça.  

Nesse sentido, uma peculiaridade dessa teoria, observada por PIRES (2008b), 

consiste no fato de que a mera imposição de um sofrimento ao agressor, de modo infalível, 

automaticamente compre o objetivo de justiça, de modo que torna-se impossível a um 

observador externo demonstrar empiricamente que o objetivo de justiça não foi realizado ou 

demonstrar que a punição proporcional não faz justiça essencialmente porque, de acordo 
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com o modo pelo qual esse raciocínio foi construído, a sua mera imposição já exaure 

naturalmente o escopo de justiça, como se a sua realização tivesse um caráter autoevidente. 

 O filósofo Emmanuel Kant tornou-se a grande referência para a teoria da pena 

retributiva, que consistiu na expressão da primeira versão moderna do pensamento 

retaliativo e, também, a primeira teoria a construir uma distinção entre os campos do direito 

civil e penal e, portanto, a fundamentar as bases da diferenciação e fechamento do campo 

penal, como um subsistema (PIRES, 2008b). 

  

“A punição imposta por um tribunal (poena forenses) – distinta da 

punição natural (poena naturalis) na qual o vício pune a si mesmo e 

que o legislador não considera – jamais pode ser infligida meramente 

como um meio de promover algum outro bem a favor do próprio 

criminoso ou da sociedade civil. Precisa sempre ser a ele infligida 

somente porque ele cometeu um crime, pois um ser humano nunca 

pode ser tratado apenas a título de meio para fins alheios ou ser 

colocado entre os objetos de direitos a coisas: sua personalidade 

inata o protege disso, ainda que possa ser condenado à perda da 

personalidade civil. Ele deve previamente ter sido considerado 

punível antes que se possa de qualquer maneira pensar em extrair da 

sua punição alguma coisa útil para ele mesmo ou seus cidadãos. A 

lei da punição é um imperativo categórico e infeliz daquele que 

rasteja através das tortuosidades do eudaimonismo, a fim de 

descobrir algo que libere o criminoso da punição ou, ao menos, reduz 

sua quantidade pela vantagem que promete, de acordo com as 

palavras farisaicas: “É melhor que um homem morra do que pereça 

um povo inteiro” (KANT, 1797, p. 175). 

 

 Esse excerto da obra de Kant é bastante esclarecedor quanto ao modo de conceber a 

pena selecionado pela teoria retributiva para fundamentar a intervenção do sistema penal, 

segundo a ideia de que é preciso recompensar um mal com outro mal, como única maneira 

possível de fazer (ou restaurar) justiça, e, assim, de manutenção (e constante recomposição) 

da ordem moral do mundo.   

Seguindo esse ponto de vista e por oposição, penas que não impliquem na imposição 

de um castigo ou sofrimento ao condenado, como a reparação do dano à vítima, não são 

aceitas como sanções criminais e, por si, revelam uma injustiça ou descumprimento de uma 

obrigação moral.  

 Por meio do seu clássico exemplo da ilha que será desabitada, Kant reforça não 

apenas a desnecessidade de existir um propósito racional qualquer para a imposição do 

sofrimento ao criminoso, mas também a impossibilidade de deixar de aplicá-lo, ainda que 

não seja identificável nenhum fundamento para tal:  



92 
 

 

“Mesmo se uma sociedade civil tivesse que ser dissolvida pelo 

assentimento de todos os seus membros (por exemplo, se um povo 

habitante de uma ilha decidisse separar-se e se dispersar pelo 

mundo), o último assassino restante na prisão teria, primeiro, que ser 

executado, de modo que cada um a ele fizesse o merecido por suas 

ações, e a culpa sanguinária não se vinculasse ao povo por ter 

negligenciado essa punição, uma vez que de outra maneira o povo 

pode ser considerado como colaborador nessa violação pública da 

justiça” (KANT, 1797, p.176). 

 

 Atualizações desse modo de conceber a pena criminal foram identificadas nas 

comunicações da maior parte dos magistrados, em diferentes contextos. O magistrado 9 

citado acima invocou tal teoria, de modo reiterado, para, por exemplo, exprimir a sua 

concepção de reprovação do crime: 

  

“Então, nesse conjunto, a gente tem que fazer essa revisão sobre o conceito 

de o que é o crime mesmo e a reprovação continua a ser o que sempre foi, 

que é castigo. Acho que, em termos gerais, é o que eu vejo: não existe nada 

de prevenção e o que a gente faz é castigo...” (magistrado 9) 

 

 E, então, ao ser proposta uma reflexão sobre o sentido que pode existir em uma pena 

estabelecida dessa maneira, reiterou: 

 

“Pra castigar mesmo...é isso. É a lei, e ela está feita pra isso. Eu sou juíza, 

então, eu sou um instrumento do castigo...“ (magistrado 9) 

  

 Nessas falas, é possível perceber que, diante da insistência em procurar um sentido 

ou uma utilidade para a aplicação de sanções e, portanto, para o desempenho da própria 

atividade jurisdicional, na maior parte dos casos, houve apenas uma reiteração da mesma 

ideia de que a imposição de uma pena se torna justa por ela mesma, tal como manifestado 

por Kant, em suas obras. 

 Também é esse o raciocínio formulado no discurso abaixo: 

 

“É direito penal, ele trata da pena, não trata do crime, a pena é uma 

consequência...agora, é claro, a pena é um castigo, né? Não adianta dizer 

que não, ela tem um caráter retributivo, por mais que queira se dizer que 

não, mas ela tem um caráter retributivo... o sujeito descumpriu a lei, 

ofendeu a lei penal, ele vai sofrer as consequências, né? Agora, ele vai 

sofrer as consequências dentro de determinados parâmetros, por isso que 

o artigo 59 estabelece lá uma série de critérios para que o juiz aplique essa 

pena” (magistrado 5) 
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 O modo pelo qual a ideia de retribuição é teoricamente formulada acaba por invocar 

uma noção de “igualdade” entre o mal causado pelo crime e aquele a ser imposto por meio 

da pena, e essa noção de equivalência também foi mobilizada pelos entrevistados em mais 

uma oportunidade, nas quais argumentaram a favor da necessidade de se condicionar a 

qualidade e a quantidade da pena ao tipo e intensidade do dano provocado pelo crime, 

estabelecendo-se, assim, uma relação direta de equiparação entre o sofrimento/dano 

suportado pela vítima e aquele a ser imposto ao infrator, de modo que a elaboração da 

sentença acabe por constituir, em termos de sofrimento, uma representação fidedigna do 

próprio crime.  

Essa ideia é claramente atualizada no discurso abaixo pelo entrevistado, em uma 

atualização precisa dos postulados kantianos, ainda eu esses estivesses voltados aos chefes 

políticos: “O direito de punir é o direito detido por um chefe de Estado relativamente a um 

súdito de infligir-lhe dor por este ter cometido um crime” (KANT, 1797, p.175).   

 

 “Dependendo do crime haverá um tipo de reprovação, se o crime é 

violento, se há uma repulsa tem que dar a justa punição para o caso, a 

depender da cabeça do juiz, o que pode não ser o que determinados setores 

querem” (magistrado 6) 

 

 Seguindo o mesmo modo de ver a pena, ao refletir sobre o sentido que pode ser 

atribuído a noção de justiça na área criminal, o magistrado 11 também a manifesta sob um 

viés claramente retributivo, mas se esforça para construir uma diferenciação entre dois tipos 

de retribuição, denominados por ele como “antiga” e “moderna”, localizando a sua crença 

apenas na última, observada por ele como única defensável e positiva política e socialmente. 

 

 “Eu acho que essa ideia de justiça que se fala tem uma acepção mais 

terrena, a ideia de justiça que se fala é a ideia de que se trata de uma 

experiência universal, essa é uma ideia que se tem de buscar em um estado 

moderno, não é uma ideia de algo absoluto, mas sim a ideia de uma 

experiência política, ou seja, a ideia de que todos estejam submetidos a um 

mesmo padrão de sanção, e essa ideia sim talvez seja um tanto mais 

factível, quando você fala ‘queremos justiça’, ou seja, queremos que todos 

que praticaram um determinado tipo de infração possam estar expostas ao 

mesmo tipo de sanção. Isso é uma coisa que talvez a comunidade política 

possa realmente construir, possa realmente alcançar essa ideia de uma 

retribuição moderna e não de uma retribuição antiga é algo que cabe sim 

se colocar o desafio, que as nossas sociedades tem que buscar.  

Entrevistadora: E como seria essa diferença entre as ideias de retribuição 

antiga e moderna? 
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Entrevistado: Não como uma vingança, não como um justiça 

simplesmente taliônica, mas como uma justiça comum a todos, que atinja 

ricos e pobres, brancos e negros, altos e baixos, uma justiça que possa de 

fato ser igualitária, independentemente de ser mais ou menos severa, que 

ela seja igualitária, que ela seja aplicada a todos, que ela seja o menos 

seletiva possível, me parece que é essa ideia moderna de retribuição que 

essa, sim, há de se buscar, uma ideia que surge ali no século XVIII, é uma 

ideia que, ainda assim, é válida nas nossas sociedades contemporâneas, 

não naquele sentido típico, mas nesse sentido moderno” (magistrado 12)  

 

 É curioso notar, aqui, que do modo pelo qual a distinção é formulada não se 

estabelece, de fato, uma diferenciação, visto que os termos usados pelo entrevistado para 

marcar o campo da “retribuição antiga”, quais sejam “ideia de algo absoluto”, “vingança”, 

“justiça simplesmente taliônica”, “sentido típico” se alinham ao mesmo núcleo de sentido 

da teoria moderna da retribuição que remonta ao século XVIII. Então, o que se percebe é um 

esforço em legitimar um “tipo” de retribuição, em detrimento de outro, ou por meio da crítica 

a outro, sem que, no entanto, restem realmente demarcadas as noções supostamente distintas.  

 Essa percepção conduz a uma segunda reflexão sobre o esforço cognitivo feito nessa 

passagem para legitimar a crença na retribuição como algo aceitável, política e moralmente 

defensável, ou seja, um esforço em apresentar a imposição de um mal retaliativo ao 

condenado por meio de um outro ponto de vista: uma intervenção positiva, benéfica e até 

humana. É possível identificar claramente, aqui, um dos sentidos de legitimação dessa teoria, 

segundo o qual mais do que impor um sofrimento, a retribuição toma por base e concretiza 

um ideal de igualdade, possuindo assim uma dimensão “humanista”, que concebe todos os 

indivíduos em situação igualitária, visto que todos serão julgados pelo mesmo e único 

critério da aflição provocada pelo ato criminoso, ou do “tipo de infração”12.  

                                                        
12 Essa noção de igualdade remonta de modo preciso àquela mobilizada pela teoria da 
retribuição e se opõe àquela predominante na academia nacional, mobilizada por Rui 
Barbosa, em seu discurso como paraninfo aos formandos da turma de 1920, da 
Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, intitulado Oração aos Moços, segundo 
o qual "A regra da igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos 
desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social, proporcionada 
à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são 
desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais, ou a 
desiguais com igualdade, seria desigualdade flagrante, e não igualdade real". Para mais, 
v. BARBOSA, Ruy. Oração aos moços. In: BARBOSA, Ruy. A obra de Ruy Barbosa em 
criminologia e direito criminal: seleções e dicionário de pensamentos. Campinas: 
Romana, 2003. p. 405-442. 
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Essa construção parece induzir a conclusão lógica de que se opor a esse ponto de 

vista sobre a pena implica em se opor a própria noção de igualdade, princípio basilar da 

cultura ocidental moderna e é assim que a teoria da retribuição pela pena se estrutura tanto 

como uma teoria da justiça, quanto como uma teoria da igualdade em matéria penal, o que 

impede de ser percebida e avaliada apenas, ou principalmente, como uma teoria da punição 

(PIRES, 2008b).  

Disso decorre que a noção de igualdade passa a ser localizada no centro do debate 

sobre a pena e acaba por se sobrepor à própria discussão da severidade das penas, que possui 

importância central na dissuasão, mas é simplificada pela teoria da retribuição, sendo a ela 

reservado um papel secundário. Isso porque a própria busca por isonomia acaba por 

determinar o grau de severidade exigido pela conduta. Como exemplo, em senso contrário, 

caso a norma penal prescreva a aplicação da prisão perpétua aos autores de roubo 

qualificado, pela percepção da existência de um grau de sofrimento equivalente suportado 

pelas vítimas, essa pena ainda conservaria o seu caráter humanista, já que aplicada 

indistintamente a todos os autores daquele mesmo tipo de conduta, “independentemente de 

ser mais ou menos severa” (magistrado 12). 

Eis uma clara atualização das ideias selecionadas pela teoria da retribuição, como 

formulado por KANT: 

 

“Mas que tipo e que quantidade de punição correspondem ao 

princípio e medida da justiça pública? Nada além do princípio da 

igualdade (na posição do ponteiro da balança da justiça) inclinar-se 

não mais para um lado que para o outro. Em conformidade com isso, 

seja qual for o mal imerecido que infliges a uma outra pessoa no seio 

do povo, o infliges a ti mesmo” (KANT, 1797, p.175).   

 

 

 Apenas no discurso de dois magistrados foram identificadas manifestações de 

descrença nas ideias mobilizadas pela teoria retributivista, observadas por ambos como 

constitutivas do ponto de vista da sociedade em geral sobre a pena, em uma relação de 

oposição entre este e o sentido que deve ser atribuído a pena pelo Judiciário:  

  

 “Claro, quando a gente pega esses crimes mais violentos, existe uma certa 

ânsia, eu acho que o que as pessoas querem aí é uma retribuição. Você não 

vai ver as pessoas buscando ressocialização. Olha só... gostaria que ele 

aprendesse... Você não vê isso. Difícil! As pessoas se sentiram violadas e 

querem que de alguma forma essa pessoa seja punida. Acontece que essa 

punição acaba sendo outra violação que não repara essa violação e vai 
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criando um clima aí de mais violência. Então a pessoa pratica o crime e o 

Estado ao punir ela pratica outro crime por conta das condições precárias, 

e no fim, essa pessoa sai com mais raiva do que a vítima desse processo, e 

só estamos estimulando o ódio das pessoas” (magistrado  11) 

 

“As pessoas querem retribuição e vingança, o que é natural pela 

experiência humana e natureza. A justiça adequada deve fugir disso, não 

ficar na retribuição, se trata de uma vida em sociedade, o próprio 

procedimento deve ser muito racional, já que as pessoas atribuem parte da 

sua liberdade” (magistrado 8) 

 

 

4.2. Os sentidos atribuídos à sanção penal 

 

 

Ao lado da preocupação em justificar e fundamentar a necessidade de punição por 

meio da mobilização de uma ou outra teoria legitimadora da pena, também foi possível 

identificar nos discursos dos magistrados a operacionalização de alguns conceitos e ideias 

fundamentalmente relacionadas ao direito penal moderno para qualificar a sanção de 

natureza criminal, reproduzindo, assim, um modo específico de conceber a pena que é 

dominante na sociedade ocidental moderna, ainda que não seja o único possível ou o mais 

benéfico socialmente, em termos de entendimento intersubjetivo. 

 Nesta segunda parte do capítulo, o ponto de vista dos magistrados sobre a punição 

será observado e analisado por meio da presença e operacionalização de três categorias, 

mobilizadas por eles como qualificadoras, ou não, da intervenção do sistema de justiça 

criminal, pelo seu caráter (1) repressivo; (2) obrigatório; (3) severo e (4) aflitivo e 

excludente.   

 De modo geral, o elemento básico da ideia de punição que foi identificada de modo 

dominante nos discursos segue a mesma noção, daquela presente no texto religioso anônimo 

do século XI, identificado pelo historiador do direito BERMAN (1983), citado por PIRES 

(2015), como um ponto de partida da definição dominante sobre a pena na qual se estrutura 

a racionalidade penal moderna: “Para falar de maneira precisa, a punição é um sofrimento 

que castiga e vinga  

o que um indivíduo fez...” (BERMAN, 1983 apud PIRES, 2015, p.21).  

 Entre essa primeira aparição e aquela noção atualizada pelos magistrados paulistas 

outros elementos foram adicionados em um longo processo de construção de sentido que 

perdura a mais de dois séculos e, por isso, possui um significativo fator cultural, que 
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influencia o modo de pensar, não apenas daqueles que elaboram e aplicam sanções, mas de 

toda a sociedade ocidental moderna. Desse modo, é importante ressaltar que os magistrados 

não podem ser observados como responsáveis pela operacionalização e reprodução desse 

conceito dominante de punição, vez que a sua mobilização não se restringe aos estreitos 

limites da atuação jurisdicional, ou mesmo legislativa, mas é parte de uma representação 

cultural e de um sistema de pensamento que, nos termos de PIRES (1998aa), tende a 

naturalizar como necessária a relação entre crime e pena por meio de uma obrigação de 

punir, cuja adesão se impõe.  

Como consequência dessa naturalização entre crime e pena aflitiva, PIRES (2004) 

cita que um importante efeito produzido pela racionalidade penal moderna é a dificuldade 

de pensar o sistema penal de outra forma e conceber a pena e o direito de punir sem aplicar 

a eles as representações e os sentidos construídos pelas teorias modernas da pena e, assim, 

tomar distância para observar esse sistema como apenas uma possibilidade entre as demais. 

Nesse sentido, a racionalidade penal moderna também representa um obstáculo cognitivo à 

reflexão sobre a questão penal, bem como a sua inovação, por meio de uma nova 

racionalidade que propicie maior entendimento intersubjetivo entre as partes do conflito. 

 Sobre o conceito de obstáculo epistemológico (ou cognitivo), que no caso do direito 

criminal impedem a emergência de um outro direito de punir : 

“Quando ideias que julgamos apropriadas, boas e interessantes 

impedem a emergência, a generalização e a estabilização de 

melhores ideias, estruturas e práticas sociais dentro do sistema 

mesmo. Quando as ideias tidas por boas por um sistema podem ser 

observadas como obstáculos à inovação e a uma melhor construção 

interna de suas ideias (e normas) para se relacionar com o seu 

entorno”. (BACHELARD apud PIRES, 2016) 

 

 Nesse sentido, PIRES (2015, p.20) identifica quatro distinções, por meio das quais 

se observa a punição pelo direito criminal ocidental moderno, restando essa localizada e 

identificada de modo dominante na primeira face da distinção e, assim, observada por meio 

da oposição a segunda: 

(1) visar diretamente e em primeiro plano infligir um sofrimento/não visar diretamente esse 

resultado; 

(2) punição/reparação; 

(3) beneficiar a ordem pública/beneficiar ao culpado ou à vítima; 
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(4) punição por meio de uma autoridade e sob o manto da lei/vingança privada ou represálias. 

 Tais distinções serão úteis para demarcar e ilustrar cada umas das categorias a seguir 

desenvolvidas para análise das manifestações dos magistrados.  

 

4.2.1. Essência repressiva da intervenção penal 

  

 Foi bastante expressiva a frequência com que foram produzidas manifestações por 

parte dos entrevistados no sentido de identificar uma essência repressiva da intervenção 

penal, de modo que quase a totalidade dos magistrados entrevistados (com exceção de 

apenas 1) observaram que a sanção criminal possui uma “identidade” repressiva, 

distinguindo-a daquelas medidas ou sanções que são exclusivamente reparadoras; que tem 

por objetivo primordial beneficiar o culpado, a vítima ou, ainda, a relação entre ambos; ou, 

por fim, que dispensam a presença de uma autoridade ou não possuem previsão legal.  

 Nesse sentido, os discursos revelaram um forte alinhamento ao núcleo identitário 

dominante essencialmente repressivo projetado pelo sistema penal, a partir do século XVIII 

com a contribuição dos sentidos mobilizados pelas teorias modernas da pena, segundo o 

qual, o melhor meio de intervenção penal para a defesa contra o crime deve ser pautado por 

um procedimento autoritário; hostil (vez que representa o transgressor como um inimigo da 

sociedade); que reconhece e valoriza apenas as respostas penais negativas, excluindo, assim, 

as sanções ou medidas que tenham por escopo a reafirmação da norma por meio de uma 

ação positiva, como a reparação pecuniária, a suspensão do processo, etc.; e atomista, 

porquanto não se preocupa, em primeiro plano, com as relações sociais intersubjetivas 

concretas dos indivíduos envolvidos no conflito (PIRES, 2004). 

 É possível identificar na fala abaixo uma clara validação dessa representação:  

 

“O direito penal é repressivo, o grande objetivo é reprimir, (...) a essência 

da pena é o seu poder intimidativo, não existe direito penal educacional, 

ele tem que ser repressivo e intimidador, educacional de modo secundário. 

Sinto grande tristeza e preocupação porque o direito penal foi desmontado, 

direito penal voltado à repressão se tornou ‘palavrão’, em decorrência de 

diversos fatores (...)” (magistrado 2). 

  

 O processo de formação desse sistema de pensamento que atribui uma natureza 

específica e repressiva à pena criminal remete ao processo de  diferenciação do direito 
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criminal como um subsistema fechado em relação aos demais, que, ao contrário desses, 

baseia-se em uma noção artificialmente construída que pretende naturalizar o crime e tornar 

necessária a relação entre crime e pena. Nos termos de Álvaro PIRES e Fernando ACOSTA: 

  

“Esse sistema de pensamento se caracteriza, entre outras coisas, pela 

tendência a retratar o direito criminal como um sistema de regulação 

tão auto-suficiente, diferenciado e fechado em si mesmo que ele 

estaria por princípio em oposição – ou talvez seria até mesmo de 

outra natureza – em relação a outros sistemas de regulação social e 

jurídica (PIRES; ACOSTA, 1994, p.10). 

 

 Nesse sentido, a racionalidade penal moderna (tal como esse sistema de pensamento 

é denominado por PIRES) se fundamenta em uma representação dicotômica do direito e da 

justiça, segundo a qual, o direito civil, por um lado, se volta para as relações privadas e 

domésticas e para os interesses das partes envolvidas no conflito, sendo caracterizado por 

uma lógica imaginativa, flexível e criativa, que opera com negociações, acordos, procura a 

composição e equidade, afastando os pedidos desproporcionais, enquanto a justiça criminal, 

por outro lado, estaria reservada aos interesses públicos e a preservação do “contrato social” 

e do Estado, excluindo do seu âmbito de considerações os interesses das partes e atuando de 

modo prioritariamente não-inventivo, restringindo-se na maior parte dos casos a função 

estanque de absolver ou condenar, no último caso acompanhada da obrigação de aplicar uma 

pena13. Como afirma PIRES (1998a), paradoxalmente a própria noção de justiça acabou 

identificada de modo mais significativo apenas a um desses campos, a justiça criminal, já 

que quando se expressa uma expectativa de que “a justiça seja feita”, pensa-se usualmente 

                                                        
13 Essa representação é dicotômica, em razão do objetivo de visualizar de modo preciso 
o campo de atuação da justiça criminal e como essa se diferencia das demais, deixando 
de considerar, por exemplo, um terceiro ramo do sistema jurídico: o direito 
administrativo. Nesse sentido, o direito administrativo sancionador ou penal 
administrativo reside em uma espécie de zona cinzenta entre o direito civil e criminal, 
aproximando-se deste pelos seus propósitos, voltado à proteção da sociedade, 
tutelando a vida, a liberdade, a saúde, etc., mas alinhando-se mais ao direito civil pelos 
seus instrumentos mais flexíveis, diversificados e menos estigmatizantes na resolução 
dos conflitos. Nesse sentido, é relevante notar que, a partir do século XVIII, pensadores 
como Beccaria (1791) e Hegel (1821) se esforçarão para afastar conceitualmente esse 
campo de litígios, tanto do direito criminal, quanto do civil, v. ACOSTA (1988).    
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na justiça penal e na imposição de uma pena, como se essas tivessem o potencial de realizar 

a “melhor justiça”.   

   Assim se constitui cognitivamente o campo de atuação privilegiado pelas teorias da 

pena criminal, que possuem a dupla função de justificar teoricamente a necessidade de 

punição e, assim, criar uma identidade para o campo penal, acabando por figurar também 

como um obstáculo às iniciativas de transformação da lógica de intervenção que prescindem 

da obrigação de punir. Nesse sentido, tanto o crime, quanto o próprio sistema penal, acabam 

sendo definidos, no plano teórico, pela presença da pena, seguindo a representação 

usualmente validada de que “o sistema penal é o ramo do direito que aplica penas”. No 

entanto, como ressalta PIRES (1998ª) “evidentemente, o direito civil e o direito 

administrativo punem também, mas eles não estão sob o império dessas teorias”. 

 Essa dissociação entre os ramos do direito e, notadamente, a ideia de dissociação do 

direito penal em relação aos demais foi manifestada nas falas dos magistrados, que na maior 

parte dos casos observaram existir uma essência própria à sanção criminal e uma divisão 

“natural” do direito, pelo critério de diferenciação lógica entre os bens jurídicos protegidos. 

 Durante as entrevistas foi apresentado aos magistrados um conjunto de possíveis 

propostas de abertura para o direito criminal moderno, por meio da atribuição de novos 

sentidos a intervenção penal que não impliquem em exclusão ou na imposição de uma pena 

aflitiva ao condenado, mas que compreende a atribuição de maior consideração a relação 

entre vítima e acusado e até, a possibilidade de dispensar a aplicação de uma pena criminal, 

diante da resolução do conflito entre as partes e da reparação dos danos, sobre as quais foram 

convidados a se manifestar. Com base nessa discussão, a maior parte das reflexões 

mobilizaram argumentos de oposição, enquanto outras inicialmente se manifestaram 

receptivos à ideia, mas logo após, a restringiram a casos restritos, ressaltando aqueles para 

os quais a “pena”, como tradicionalmente concebida, seria imprescindível. Apenas em um 

dos diálogos, houve aceitação irrestrita das ideias de conceber a pena por meio de novos 

sentidos. 

 Dentre os argumentos de oposição, alguns merecem maior destaque: 

  

“O Judiciário não é balcão de negócios. E pode criar hipotética situação de 

busca de lucro indevido pela vítima, o direito penal mínimo não deve ser 

aplicado ao crime patrimonial. Isso deve entrar no direito penal, isso é 

civil, o direito penal perderia sua característica repressiva, que 

praticamente já perdeu...” (magistrado 2) 
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 Nesse trecho, os argumentos foram mobilizados de um modo que é possível 

observar claramente, a manifestação de um específico ponto de vista sobre o direito 

penal, compartilhado pela maioria dos entrevistados, que atualiza uma dicotomia 

entre dois modos de lidar com os conflitos. Um deles, representado pela expressão 

“balcão de negócios”, permite o ajuste de expectativas contrárias, a composição, a 

cessão mútua de interesses, objetivando, ao final, a formação de um “acordo”, é 

localizado, por esse ponto de vista, expressamente “fora” do direito criminal, como 

é possível apreender pela expressão “isso é civil”. Em oposição, há o segundo modo 

de atuar diante do conflito, aquele que é tradicionalmente associado ao direito 

criminal, e qualificado essencialmente pela sua “característica repressiva”, 

considerada imprescindível ao âmbito dos crimes patrimoniais, ao qual parece ser 

atribuída uma essência hostil, incompatível à ideia de composição e aproximação 

entre as partes envolvidas.    

Assim, as propostas de inovação no modo de conceber a pena foram 

observadas pelos magistrados, não apenas por meio de uma relação de total 

incompatibilidade com a lógica do direito criminal moderno, mas também como 

uma possibilidade que deve ser rechaçada. 

 Construção semelhante é expressa no diálogo abaixo: 

 

 “Entrevistadora: E pensando que o direito administrativo e o civil também 

punem, no sentido amplo do termo. (O/a senhor/a) acha que a resposta 

penal tem que ter uma essência diferente das demais?  

Entrevistado: Tem! 

Entrevistadora: E qual seria?  

Entrevistado: Restrição de liberdade. 

Entrevistadora: Mas você acha que deve ter ou essa é uma constatação, o 

que de fato acontece?  

Entrevistado: Acontece, porque...só tem a prisão civil agora por dívida de 

alimentos e depositário, acho que nem existe mais...é, mas sim! Sim, deve 

ter e eu acho que tem que ter e tem.  

Entrevistadora: Acha que deve ter a restrição de liberdade? 

Entrevistado: Sim! 

Entrevistadora: Como essência da sanção penal? 

Entrevistado: Do direito penal, sim.  

Entrevistadora: E qual seria a sua finalidade, por que deve ter?  

Entrevistado: Porque senão não é Direito Penal. É Direito Administrativo” 

(magistrado 10) 

 

 É interessante notar que o magistrado 10, em outros momentos da entrevista, 

manifestou-se a favor da ampliação do uso de penas alternativas, bem como da aplicação 
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analógica da extinção da punibilidade prevista pela norma para os crimes tributários também 

ao crime de furto, quando há devolução do bem, e, ainda, favorável a reformas penais que 

privilegiem a relação entre vítima e acusado, com a possibilidade de, até mesmo, dispensar 

a aplicação de uma pena, diante da composição entre as partes para alguns crimes, propostas 

que procuram se desviar da lógica punitiva do direito penal moderno, por meio da aplicação 

de sanções e procedimentos que não impliquem na privação de liberdade do acusado. 

 

“Entrevistadora: Você acha que seria possível flexibilizar a aplicação de 

uma pena, considerando essa relação entre a vítima e o acusado? Como 

você avalia essas propostas? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Seria possível, de repente, não aplicar a pena? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Isso é importante para análise do caso?  

Entrevistado: Sim! Se tem, sim. Se tem uma composição civil, sim. Acho 

que o Direito Penal até nem cabe mais...” (magistrado 10). 

 

 E, 

 

“Entrevistadora: Você acredita que seja desejável a ampliação do uso de 

alternativas nos crimes patrimoniais?  

Entrevistado: Se é desejável? Ô!” (magistrado 10). 

 

 

Essa contradição pode comunicar um ponto de vista sobre a pena que, de certo modo, 

reconhece o seu caráter subsidiário, porquanto afirma a possibilidade, para alguns casos 

específicos, da aplicação de medidas e sanções que não resultem em privação de liberdade 

uma recepção à ideia de subsidiariedade do direito penal   

O que se pode concluir sobre o seu ponto de vista é que, ainda que aparentemente 

não atribua à sanção criminal um caráter obrigatório, identificando situações em que ela não 

precise ser aplicada, não deixa de observá-la sob a lente da aflitividade (por meio da restrição 

de liberdade) que distingue aquilo que está dentro ou fora do âmbito penal. Desse modo, 

expressa uma clara representação dicotômica de oposição do direito penal aos demais ramos 

do sistema jurídico, pela presença ou não de sanções restritivas de liberdade. É possível 

identificar nesse discurso um deslocamento de sentido em que a presença ou a percepção 

sobre a necessidade de determinado tipo de pena determinam o subsistema jurídico, em razão 

do qual o problema será jurisdicionalizado. A falácia ou o “ponto cego” desse ponto de vista 

reside no fato de que, de acordo com ele, se um comportamento passar a ser sancionado 
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exclusivamente pela ameaça de uma reparação, perderia o seu aspecto de “crime”, deixando 

de ser observado como interno ao sistema penal. Assim, é possível identificar nessa reflexão 

uma afirmação do papel dominante da pena aflitiva e excludente para a construção do 

autorretrato identitário do sistema de justiça criminal.   

 Segundo PIRES: 

 

“Tal forma de definição pode ser qualificada como uma sinédoque, 

aquela figura de linguagem que consiste em definir o todo (o crime 

ou o sistema penal) pela parte (a pena). Isso tornará quase impossível 

pensar o sistema penal ou o crime sem uma dependência quase 

exclusiva da pena aflitiva, bem como suscitará uma ontologização 

da estrutura normativa do direito penal moderno” (2004, p. 42).  

 

 Nesse sentido, PIRES (1998a) ressalta que, mesmo dentre aqueles que demonstram 

e reconhecem não existir uma diferença ontológica entre a responsabilidade civil e a 

responsabilidade penal, acabam justificando de outro modo essa separação, por meio da 

crença no efeito da dissuasão pela pena que termina por validar o acerto (ou a necessidade) 

da distinção, sustentando-se no valor simbólico do castigo para a prevenção de novos  

crimes, tal como formulado pelas teorias da pena.  

 Apesar de usualmente percebida de modo naturalizado, essa organização do sistema 

jurídico entre diferentes grupos de ilegalismos, para os quais são previstos procedimentos, 

medidas e lógicas distintas está historicamente situada no processo de crescimento e 

empoderamento da burguesia no século XVIII, que se faz representar ao próprio nível do 

poder político pela figura do legislador, a favor de quem o governante é pressionado a 

conceder alguns espaços sociais livres da presença de um poder penal imposto diretamente 

do alto e ignorado pelas partes (PIRES, 1998a). 

 De fato, as origens dessa distinção são ainda mais remotas, localizadas no século XII, 

quanto até então, as práticas de justiça verificadas eram marcadas pelos princípios da 

vingança, da transação e do dano objetivo a uma vítima e o delito não era percebido como 

uma violação à lei, mas como uma ofensa contra a vítima e aqueles com os quais ela está 

identificada, com ampla possibilidade de se chegar a um acordo. A partir de então, segundo 

BERMAN (1983 apud PIRES, 1998a) ocorre uma descontinuidade radical por meio da 

centralização progressiva do poder de governar e do controle do poder de administração dos 

conflitos, ou seja, do controle do poder judiciário.  

 Nesse longo processo que perdura entre os séculos XII e XVIII, há uma mudança 

profunda e radical na noção de justiça judiciária, nas práticas institucionalizadas e no plano 
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cognitivo, de modo que o ilícito sofre uma mudança de representação, recebendo uma 

segunda dimensão e sendo observado por meio de duas perspectivas: (1) como dano 

provocado a uma vítima, o que comporta a obrigação de repará-lo, caso a vítima consiga 

impor o seu direito; e (2) uma violação a ordem do Soberano, contra quem não é possível a 

reparação, em favor de quem se submete o infrator a um castigo, como uma obrigação moral 

e política, assentando-se, assim, as bases para um direito de punir que prevalece de modo 

absoluto sobre a possível reparação do dano à vítima (PIRES, 1998a). 

 Como afirma o historiador Xavier Rousseaux (1995, p.299), no processo de ascensão 

e centralização do poder estatal, a partir da segunda metade do século XVI, a concepção 

dominante de justiça se modifica, pois “não se trata mais de favorecer a reconstrução do 

tecido social pela pacificação”, mas de punir o homicídio como infração à ordem pública, as 

autoridades passam a “utilizar progressivamente o direito como instrumento de interdição 

da negociação”. 

 Essa rápida reconstrução do “recente processo histórico de estatização da justiça 

penal”, como denominado por ROUSSEAUX (1995, p. 18), assume especial importância 

nesta análise, pois permite observar outra distinção frequentemente mobilizada pelos 

magistrados, que observam, tanto a vítima, como o crime, por meio da oposição: relação 

com o Estado/relação entre os sujeitos envolvidos. 

 Nos argumentos abaixo, por exemplo, é possível identificar claramente a 

mobilização dessas duas faces da distinção, em que expressam a existência de duas lógicas 

diferentes para a avaliar a necessidade de pena, priorizando aquela em que se situam as 

demandas da sociedade, em detrimento da relação entre vítima e acusado.  Desse modo, a 

imposição de uma sanção justifica-se pela necessidade de satisfazer a demanda coletiva, 

percebida pelos magistrados como uma cultura punitivista que não se satisfaz com sanções 

de natureza exclusivamente reparadora.   

 

“Depende do tipo de sociedade que nós queremos, a pena deve ser a 

intervenção final, se não houver algo mais justo, se é possível haver esse 

entendimento entre vítima e acusado, não teria porque punir, mas passa 

pelo debate. (...) Mas não exclusivamente, se a sociedade é regida por 

regras não pode deixar tudo ao indivíduo porque haverá casos que interessa 

à sociedade e ela não aceita certos casos” (magistrado 6).  

 

“(...) se as pessoas não observam que o Estado está dando uma resposta 

organizada eles passam a agir de modo privado e pode incentivar um 

sistema de defesa da sociedade inteira. Parece que a sociedade não está 
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preparada para recursos como a justiça restaurativa, não é prescindível em 

alguns casos de violência a resposta penal...” (magistrado 8). 

   

“Eu acho que o ser humano ele é punitivista e isso não depende dos 

juristas, eu acho que isso depende da cultura, e a cultura não é algo que 

dependa dos juristas, ou das faculdades de direito, eu acho que o ser 

humano é por natureza punitivista, o que não implica dizer que isso seja 

um dado da natureza, ao contrário e exatamente o contrário é um dado da 

cultura, de fato você encontra culturas mais e menos punitivas, mais e 

menos tolerantes, (...), mas não depende dos juízes, então não adianta nós 

imaginarmos que nós temos o segredo de fazer essa roda girar, o que 

parece no entanto, é que considerando que há uma da cultura punitiva, 

alguém tem que fazer essa punição e me parece que é melhor que seja o 

Estado, se o Estado não desempenhar esse papel alguém vai desempenhar 

por ele, e aí essa é a diferença que tem entre essa posição e a dos 

abolicionistas, eles acham que se o Estado não fizer, não se fará, e essa 

posição acha que se o Estado não fizer, alguém vai fazer, (...) como de fato 

isso acontece, infelizmente a gente não quer ver, mas tem muita gente 

fazendo esse papel aí fora, é só abrir o jornal para ver, é só abrir os olhos 

pra ver que tem muita gente sendo morta e agredida (...) aqui, tudo que eu 

faço por mais que seja absurdo ou errado (..), por mais que eu faça e muitas 

vezes é errado mesmo, é absurdo mesmo, mas eu ponho data e assino, é 

feito em público, é feito em cima da mesa,(...) essa é a grande vantagem 

do que eu faço em relação aquilo que aconteceria se eu não fizesse, eu acho 

que essa é a finalidade da pena se é que podemos falar em finalidade de 

pena, não porque vai ensinar alguém a não fazer crimes, infelizmente as 

pessoas são punitivas, seu eu quisesse realmente mexer nisso, talvez eu 

teria que mexer nessa ideia de punição porque a gente é tão punitivo assim? 

Talvez porque o próprio infrator as vezes é punitivo, por que a gente é tão 

punitivo assim? Talvez outros pensadores foram do nosso mundinho do 

direito possam nos ajudar a entender mais porque é preciso tanto punir”. 

(magistrado 12) 

 

Na reflexão acima, é interessante notar que o magistrado toma a cultura punitiva, 

mencionada por ele, como um pressuposto que está dissociado da sua atuação, posicionando-

se apenas como um observador externo e concretizador da perspectiva dominante sobre a 

pena, sobre a qual não possui qualquer poder de influência, vez que não tem o “segredo de 

fazer a roda girar”. Como decorrência lógica dessa ideia de que a cultura punitiva é um dado 

posto e será de todo modo concretizada, tanto as penas impostas oficialmente pelo Estado, 

como aquelas aplicadas informalmente seguirão a mesma lógica (punitiva) e terão o mesmo 

escopo (a repressão pela pena), no entanto, o magistrado observa que apenas as primeiras 

devem ser aplicadas, vez que distintas dos modos informais de resolução dos conflitos pelo 

respeito à garantias da lei, como a publicidade dos atos processuais. Assim, a discussão sobre 

a necessidade de pena perde a relevância, já que essa é tomada como um ponto de partida, 
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ganhando notoriedade o debate sobre como essa pena será imposta, por meio da distinção 

entre público/privado, legal/barbárie. 

No excerto abaixo, o magistrado também procura construir uma diferenciação entre 

aqueles conflitos que necessariamente demandam a intervenção penal estatal e outros que 

podem ser resolvidos por meio de outros ramos do direito e racionalidade diversa:  

“E isso é... ele é feito fora da parede do Judiciário. Isso é feito lá no direito 

administrativo. E só depois que isso não dá certo, ele se comunica com o 

Ministério Público, e aí o Ministério Público vai ver se vai denunciar ou 

não, eventualmente, a conduta criminosa, desde que não compreenda a 

leniência. É genial. Então, eu acho que nesse sentido a lógica é perfeita. 

Porque você busca o dinheiro, é o erário público que foi... não tem a pessoa 

do Estado, gente, sentimento. Sentimento lá é dinheiro pra eu financiar 

educação, saúde, e segurança para as pessoas. Então, eu acho que vale, até 

porque a prisão dele não vai adiantar nada, ela não devolve pro Estado. 

Então, no direito administrativo eu ouso meter minha colher e sentir que 

são coisas diferentes. (...) Mas é diferente do direito penal, em que a 

conduta que ele praticou lá não é a mesma e a minha prevê textualmente 

uma pena privativa de liberdade, no Código Civil não...” (Magistrado 7) 

 

  Nesta reflexão, é possível observar claramente a validação de uma 

representação tripartite e ontologicamente dissociada entre as diferentes áreas do direito. 

Nesse sentido, alguns crimes, como aqueles praticados contra a ordem econômica permitem 

a criação de um filtro, para que sejam tratados previamente em um âmbito diverso, no qual 

é permitida a manifestação de uma racionalidade absolutamente diferente daquela 

empregada pelo subsistema penal, já que é possível ao infrator, até mesmo, negociar com o 

Estado a não aplicação de uma sanção, a diminuição da intensidade desta ou mesmo, a 

melhoria das condições do seu cumprimento, mediante a satisfação de outros interesses 

estatais. Aqui é possível negociar, um campo que, como ressalta o entrevistado, localiza-se 

“fora da parede do Judiciário”. Assim, no âmbito do Direito Administrativo, a lógica 

predominante tem por escopo a reparação de danos e do “erário público”, ainda que diante 

da existência de um crime, um crime contra a ordem econômica. Essa ideia aparentemente 

contraditória aos pressupostos conceituais das teorias modernas da pena é elucidada pelo 

próprio magistrado, ao expressar claramente a distinção pela qual observa aquilo que 

necessariamente deve estar dentro/fora do âmbito penal, ao afirmar que nos últimos “não 
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tem a pessoa do Estado, gente, sentimento”, reservando à esfera penal aquelas situações, nas 

quais houve afetação do sentimento de uma pessoa, ou seja, a provocação de algum grau de 

aflitividade. Desse modo, a distinção percepção de sofrimento pela vítima/não percepção de 

sofrimento opera como critério de observação daquilo que deve ou não ser tratado pela esfera 

penal, ou seja, reproduzindo assim, o modo específico de conceber a sanção penal pela 

racionalidade penal moderna, segundo a qual apenas a pena criminal (aflitiva e excludente) 

dá conta da dimensão do crime voltada à infração da ordem pública e, assim, é capaz de 

expressar a reprovação da conduta que provoca um sofrimento/dano à vítima, ao retribuí-lo 

ao culpado – independentemente da presença ou não de outros objetivos secundários de 

natureza utilitária. 

 É curioso notar também a posição diferenciada que a prisão ocupa para os crimes 

pertencentes ao âmbito penal e aqueles passíveis de medidas de âmbito administrativo, como 

os que violam a ordem econômica. Para os últimos, a prisão é observada pela sua inaptidão 

em reparar o dano causado pelo delito, o que serve de argumento para a sua não aplicação e 

para a valorização dos acordos de leniência, por exemplo.  Por outro lado, para os crimes 

que estão dentro do campo de atuação do direito penal, a prisão também não tem capacidade 

de reparar o dano causado pela infração e, nem por isso, esse se torna um argumento válido 

para a sua substituição por outras medidas de natureza positiva, mais aptas a tal. Uma 

possível explicação para esse modo desigual de avaliar a conveniência da pena de prisão 

reside no fato de que os casos localizados no âmbito penal estão sob o domínio das teorias 

modernas da pena e são observados em uma dimensão supra individual, como violações a 

ordem pública, para as quais a sanção tem como objetivo primordial aplicar 

intencionalmente um mal ao infrator, estando fora do seu campo de considerações a 

reparação do dano e das  relações entre os indivíduos implicados no conflito. Esse apenas se 

torna importante para aquelas situações localizadas “fora” do subsistema penal. 

E continua a reflexão:  

“Então, é lá no 59 [art. 59, do Código Penal], quando ela vem e narra pra 

mim a declaração da vítima de que a vida dela não foi mais a mesma, que 

ela não conseguiu recuperar o patrimônio, que hoje ela sofre de síndrome 

do pânico, que ela perdeu o emprego por causa disso, o marido dela a 

abandonou depois que ela foi estuprada, todas essas circunstâncias do 

crime e as consequências na vítima, está lá no 59. Eu acho assim, se ele 

foi violento, porque é na verdade... é assim: todos esses que, por exemplo, 

no roubo, o afastar da sociedade é o óbvio, essa privação de liberdade em 
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crimes graves, homicídios, estupro, todas as penas são maiores que 08 anos 

e todas impõem o regime fechado. Então, quando você segrega o 

indivíduo, eu ouso dizer que quando eu decreto uma prisão, eu não estou 

pensando só na vítima, eu estou pensando na sociedade como um todo. 

Até porque o índice do réu que vai buscar a mesma vítima é baixíssimo...” 

(Magistrado 7) 

 

 Neste excerto, fica ainda mais clara a construção de uma relação necessária 

entre a percepção de sofrimento da vítima e a imposição de uma pena criminal, aqui 

qualificada pela aflitividade por meio da restrição da liberdade do condenado. E, 

além disso, é possível perceber uma clara referência à atribuição de uma dupla 

dimensão ao crime, originária do processo de centralização do controle de 

administração dos conflitos pelo monarca, no momento em que o magistrado afirma 

que a imposição da pena de prisão não se reporta à vítima do delito, mas a relação 

entre o crime e a “sociedade como um todo”, atribuindo primazia à perspectiva do 

crime como violação a ordem social, em detrimento do seu aspecto interindividual, 

como característico a racionalidade penal moderna. 

 Tal distinção também é mobilizada na comunicação abaixo, após ser 

proposto ao magistrado que avaliasse a possibilidade de aplicação analógica da 

extinção de punibilidade verificada para os crimes tributários, aos crimes 

patrimoniais, e após a reparação do dano produzido.  

   

 “De jeito nenhum. O governo é uma vítima diferente dos mortais. A 

pessoa física possui direitos, deveres e sentimentos, não se pode comparar 

com uma entidade abstrata, o governo. A sonegação é praticada sem 

violência ou grave ameaça, esses componentes fazem necessária a 

repressão penal. No furto também não é possível, o dano a pessoa física é 

bem maior, não é comparado ao governo, pessoa abstrata e rica” 

(magistrado 2) 

 

 Observa-se que, em um primeiro momento, após se opor de modo veemente a 

mencionada possibilidade, o entrevistado mobiliza a mesma distinção “percepção de 

sofrimento pela vítima/não percepção de sofrimento” para observar aqueles crimes que estão 

dentro do âmbito de atuação penal. Nesse sentido, argumenta que a presença de dano ou 

violência ou grave ameaça à vítima são componentes da distinção que ensejam 
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necessariamente a aplicação de uma pena, em uma nítida acepção retributiva da intervenção 

criminal. 

 No trecho seguinte, o magistrado 10 supracitado, que antes afirmou observar na 

privação de liberdade a essência da sanção penal, inicialmente se manifesta de modo 

favorável às propostas de flexibilização da aplicação da pena, para depois ressaltar aqueles 

casos, para os quais não as considera cabíveis.  

 

“Entrevistadora: Gostaria de saber a sua opinião sobre duas propostas para 

guiar e flexibilizar a aplicação da pena. A primeira é atribuir maior 

consideração à relação entre vítima e acusado, ponderando se já houve ali 

uma composição e uma resolução de conflito entre as partes envolvidas. 

Você acha que seria possível flexibilizar a aplicação de uma pena, 

priorizando o entendimento entre as partes? Como você avalia essa 

proposta? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Seria possível, de repente, não aplicar a pena? 

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: E isso é importante para análise do caso?  

Entrevistado: Sim! Se tem, sim. Se tem uma composição civil, sim. Acho 

que o direito penal até nem cabe mais... 

Entrevistadora: A segunda proposta consiste em adotar prioritária ou 

exclusivamente sanções reparadoras, admitindo a possibilidade do conflito 

se encerrar por meio da reparação do dano ao indivíduo ou à sociedade. É 

dispensar a aplicação de uma pena...  

Entrevistado: Sim. Em regra, as vítimas elas querem ser ressarcidas. Elas 

querem...geralmente de furto, elas querem o bem de volta... ‘não quero 

processar ninguém, não quero que isso continue’, eu falei ‘mas independe 

da vontade, né? Não depende da sua vontade’, aí eu explico, ‘agora é o 

Estado que processa isso’. Eu acho que...eu sou a favor” (magistrado 10).  

 

 Até esse momento do diálogo, o entrevistado manifesta-se receptivo às 

possibilidades de inovação do sistema de justiça criminal, por meio da adoção de propostas 

que não se coadunam ao ponto de vista dominante sobre a pena, vez que fogem à noção de 

obrigatoriedade da sua imposição e, assim, priorizam a dimensão referente a relação entre 

vítima e acusado para a “resolução” do conflito, bem como a adoção exclusiva ou 

preferencial de sanções de natureza reparadora. Observa, ainda, que para os casos de furto, 

tais propostas harmonizam-se com as expectativas das vítimas que, de modo geral, pela sua 

percepção, concentram o seu interesse na reparação do dano e não na persecução penal.  

 A fim de explorar o grau de receptividade do magistrado a tais propostas para além 

do plano teórico, a entrevistadora passou a sugerir alguns exemplos concretos de crimes, 
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questionando a aplicabilidade de tais propostas a casos que envolvem violência ou grave 

ameaça, como roubo e homicídio.       

  

“Entrevistadora: Você acha que seria desejável ampliar essa possibilidade?  

Entrevistado: Sim. 

Entrevistadora: Mesmo em casos como homicídio, de repente? 

Entrevistado: Não.  

Entrevistadora: Aí já não? 

Entrevistado: Não. 

Entrevistadora: Roubo? 

Entrevistado: Depende do roubo.  

Entrevistadora: Quando a gente fala em roubo é um universo muito amplo, 

né? 

Entrevistado: É.  

Entrevistadora: Muito diferente... 

Entrevistado: Um negócio é ir na sua casa, entrar na sua casa com uma 

arma, amarrar você no banheiro, levar todas suas coisas dentro do seu 

carro, pegar seu filho gritando, trancar no outro quarto e ir embora. Outra 

é eu pegar uma arma no meio da rua e falar assim “me dá seu celular” e 

sair correndo. São casos completamente diferentes. (...) 

Entrevistadora: Sim...e no caso do homicídio você acha que não seria 

interessante? 

Entrevistado: Não.  

Entrevistadora: E por que? 

Entrevistado: Porque encerra uma vida, né? Ninguém tem direito de tirar 

a vida de ninguém em nenhuma hipótese, exceto em legítima defesa, 

aqueles casos que a lei autoriza. Não! 

Entrevistadora: Algumas pesquisas históricas tratam da aplicação do 

direito penal pré-clássico, no qual se privilegiava a resolução do conflito 

entre as partes, por vingança ou composição, não existindo a 

obrigatoriedade de se aplicar uma pena para o homicídio, por exemplo... 

Muitas vezes, a família preferia receber uma indenização maior a vingar-

se castigando a família do culpado...  

Entrevistado: Ah...aí eu sou contra. É até um estímulo, né? Ah se matar, 

eu pago depois. Eu mato, mas eu pago depois. Ou, senão...eu não sei se é 

um estímulo, tá? Eu não sei se pode falar isso, mas eu sou contra. É uma 

coisa irrecuperável. Igual... ‘ah, roubaram meu carro’, você compra outro. 

‘Ah, bateu’, você conserta. Agora ‘matou um filho’, ‘matou um irmão’, 

não vai ter a pessoa de volta. Eu não acho, eu sou contra isso” (magistrado 

10) 

 

 Nesse segundo momento, o magistrado se opõe a tais propostas reformadoras, 

quando direcionadas a determinados casos de roubo e homicídio. A distinção que constrói 

para diferenciar os casos de roubo que prescindiriam da aplicação de uma pena toma por 

base alguns exemplos, claramente diferentes em relação ao grau de sofrimento suportado 

pela vítima em função do comportamento do autor do crime, em cada um deles. Nesse 

sentido, operando com a mesma distinção dos entrevistados anteriores, para os casos em que 
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há uma clara percepção do componente “aflição” ou “sofrimento” suportado pela vítima, 

observou-se uma forte mobilização da ideia de obrigatoriedade da imposição de uma pena 

criminal, e consequentemente uma dificuldade em conceber a intervenção penal por meio 

da aplicação de medidas que não tenham natureza impositiva ou aflitiva.  

Para os crimes de homicídio, as propostas foram rechaçadas em absoluto, por meio 

da mobilização de diversos sentidos para a pena criminal. Em um primeiro esforço, a 

aplicação de uma pena reparadora não pareceu suficiente para reprovar a conduta de matar 

uma pessoa, de modo que a não aplicação de uma pena de natureza criminal corresponderia, 

assim, a ausência de reprovação necessária para a conduta e, portanto, a sua permissão. Essa 

lógica pode ser percebida no momento em que o entrevistado afirma não ser conveniente a 

aplicação de penas de natureza reparadora ao homicídio, pois “ninguém tem direito a tirar a 

vida de ninguém”, de modo que tais penas comunicam uma permissão ou, no limite, uma 

fraca reprovação do crime. Essa ideia de deslocamento do sentido da pena será desenvolvida 

posteriormente, em tópico específico de análise. Após uma mobilização hesitante da ideia 

de dissuasão pela pena, o magistrado apoiou-se no argumento de que a morte não pode ser 

reparada materialmente, traçando um paralelo com os crimes que possuem a produção de 

um dano material, opondo-se a estes na possibilidade de aplicar uma sanção reparadora. 

Mais uma vez, percebe-se aqui a atualização da distinção que observa a necessidade de pena 

e de intervenção penal, por meio da verificação do sofrimento da vítima.  

 Tais propostas de reforma penal  para flexibilização da aplicação de pena e de 

atribuição de maior consideração à dimensão intersubjetiva do conflito também foram 

apresentadas ao magistrado 7, que se opôs diretamente a tais medidas, mobilizando a 

distinção punição/reparação para identificá-las como pertencentes ao campo da justiça 

restaurativa, observada por ele como incompatível à expectativa de punição e retribuição 

manifestada pelas vítimas, fazendo também alusão a predominância de uma cultura social 

punitiva: 

 

“Não acredito nisso. (...) Então, a justiça restaurativa, hoje, no estado de 

São Paulo, não vejo viés nenhum. Cabe muito bem em juiz de menores, 

em furto dentro de escola, em sociedades mínimas, onde as pessoas se 

reconhecem, tem vínculo...mas a justiça restaurativa não é a mesma coisa 

que doar coração, depois você vai lá, conhecer a pessoa que está com o 

coração do seu pai. Não é isso. Presta atenção, sociedade, isso é uma visão 

muito romântica e que a sociedade ela sequer está preparada pra isso. Se 

você falar uma coisa dessas pra uma vítima, ela vai olhar pra você e vai 

falar: ‘Oi?! Então você quer colocar o réu na minha frente e quer que eu 

fique amiga dele?’ É tão patético isso. As pessoas que propõem isso, com 
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certeza nunca sentaram numa sala de audiência (...) e ouviram uma vítima 

de extorsão mediante sequestro, não entraram num presídio, não 

interrogaram o réu. Juiz criminal, que tem a maior competência como nós 

temos aqui na comarca da capital do estado de São Paulo, não aplicaria 

isso pra crime nenhum. Agora, vai na Barra Funda, nas 32 varas criminais, 

as pessoas vão sair rolando. Eu acho que quem propõe isso, pra mim, não 

tem a mínima ideia do que estão falando. Eu até respeito, mas o jurista que 

acredita nisso...fica meia hora, senta aqui na minha sala e vive comigo esse 

dia. A pessoa não tem ideia. Isso precisa mudar, mas precisa mudar a 

consciência, precisa mudar os valores, é que nem a Maria da Penha, a 

mudança é muito mais do que o texto (...), mas é muito difícil”. 

(Magistrado 7) 

 

 E após, mobiliza um segundo argumento para rechaçar a proposta: a 

necessidade do magistrado respeitar a divisão de poderes e ater-se ao que está 

previsto textualmente na lei. Por esse ponto de vista, a liberdade do juiz se 

restringiria apenas ao binômio condenar/absolver, diante da complexidade do caso 

concreto, sendo reservado ao Legislador a competência para criar opções diferentes, 

para aquelas situações específicas nas quais ele julgar conveniente.    

 

 

“Eu acho um absurdo, eu acho isso até antijudicial, eu acho que o juiz, 

sequer, tem poder pra perdoar. Perdão judicial é previsto em lei. Só cabe 

perdão judicial onde a lei diz que o juiz pode. Eu, no meu sentir, acho que 

tem duas circunstâncias: no trânsito, onde está escrito e no artigo 120 do 

Código Penal onde está escrito. Se não estiver, o juiz não pode estar acima 

da lei, o juiz não pode inventar a lei, o juiz não pode perdoar onde o 

legislador não perdoou. (...) porque como as pessoas acham que o juiz pode 

dar perdão judicial se afastando da lei, amanhã ele pode dar prisão perpétua 

também, se afastando da lei, porque o poder é o mesmo. O poder e o dever 

do juiz está na Constituição. Então o juiz que acha que tem, aspas, “poder” 

para dar o perdão judicial aonde a lei não prevê, ou absolver onde existe 

prova da conduta e da materialidade, esse mesmo juiz e esse mesmo poder, 

ele pode ser usado de uma outra forma, porque o poder é um só. Então, 

amanhã eu vou dar pena de prisão perpétua. – mas não existe. – mas 

também não existe perdão judicial pra quem...” (magistrada 7) 

 

 É interessante notar, no entanto, que o mesmo magistrado em outro momento da 

entrevista, já não manifesta mais o mesmo ponto de vista sobre a função do juiz como mero 

aplicador do texto expresso da lei e, assim, flexibiliza a noção antes expressa sobre a 

separação de poderes, admitindo a necessidade do juiz exercer uma função política e 

“jurisdicionalizar” certas questão, quando o Legislativo se mostra omisso.  

 

 “É como o aborto. O que você consegue fazer quando você tem um 

legislativo fraco? Você ‘jurisdicionaliza’ a questão. Aborto: aborto 

eugênico não existe na lei, né? Quer dizer, anencefalia, eu sempre 

autorizei. Eu acho que, dependendo dos parâmetros, é uma massa de carne, 

aquilo não é criança, não é gente, não é nada. Então, eu autorizava a 

interrupção de gravidez. Mas isso é eu [juiz (a) ], não eu lei. Eu, [juiz (a) 

], no caso concreto” (Magistrado 7) 
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 Por meio dessa reflexão, é possível perceber que, para o caso do aborto, a atuação 

jurisdicional que excede as possibilidades legislativas expressamente previstas não é 

percebida como arbitrária ou “antijudicial”, ao contrário, é possível até mesmo justificá-la 

por meio da distinção entre juiz no caso concreto/lei, ou seja, aqui é possível ao juiz “criar” 

para encontrar a solução que lhe pareça mais justa a complexidade do fato concreto. Em 

oposição, para a aplicação de penas não é possível “inventar a lei”, nesse campo o limite de 

liberdade atribuído ao magistrado é percebido de modo mais restrito, e a possibilidade de 

criar alternativas sancionatórias que lhes pareça mais adequadas é manifestada, por um viés 

negativo, arbitrário e até autoritário, como aquele que se coloca “acima da lei” e, portanto, 

não respeita os limites da sua competência. 

 Apenas o magistrado 11, por fim, manifestou-se totalmente receptivo em relação às 

propostas de flexibilização do direito penal e, nesse sentido, também manifesta o ponto de 

vista tripartite do sistema jurídico, observando a existência de diferenças essenciais entre os 

campos do saber jurídico, com base no qual, não identifica qualquer escopo de atuação 

socialmente positivo para o direito penal, questionando, assim, não apenas a obrigatoriedade 

da sua aplicação, mas também a utilidade da sua existência. Nesse contexto, ressalta a 

necessidade de encontrar outros modos de intervenção para os conflitos reservados à justiça 

criminal: 

 

“Uma coisa é a reparação, que quem melhor faz isso é o direito civil; 

outra coisa é a prevenção, que quem melhor faz isso é o direito 

administrativo. Então, o direito penal não age em nenhuma das duas 

grandes vertentes, portanto não é uma obrigação. Ele nasce para 

verticalizar as sociedades, para ter uma hierarquia, enfim.... Então temos 

que encontrar caminhos. Onde houver caminho, tem que encontrar 

caminho. Acho que essa ideia de trabalhar com restauração. Eu não tive 

essa possibilidade. Mas acho que a gente tem que começar a abrir 

oportunidades. A gente descobre coisas que a gente não sabia” 

(magistrado 11) 

 

 

4.2.2. O caráter obrigatório do “direito de punir”   
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 Em relação aos sentidos destinados à sanção penal pelos magistrados, além da 

essência repressiva necessária a diferenciar a intervenção criminal dos demais âmbitos 

jurídicos, atribuída à pena por quase todos eles, também foi possível identificar a percepção 

de um caráter obrigatório para a sua aplicação, por meio de um ponto de vista que considera 

inconcebível ao julgador, comprovada a existência de um crime, deixar de aplicar a ele uma 

sanção criminal, independentemente da sua natureza. Tal posição foi compartilhada pela 

absoluta maioria dos entrevistados, vez que apenas dois deles se manifestaram claramente 

contrários a essa posição, ressaltando, inclusive, as dificuldades e limitações que essa forma 

de observar a intervenção penal causa a função jurisdicional. 

 O próprio título desta subseção acaba por revelar uma das questões centrais que são 

inerentes a forma de observar o direito penal própria a racionalidade penal moderna, qual 

seja: o deslocamento de sentido da noção de direito de punir para uma obrigação ou 

necessidade.  

 Essa transformação de sentido está localizada, segundo PIRES (1998c; 2004) no 

contexto das transformações ocorridas durante a segunda metade do século XVIII e XIX, 

quando as ideias mobilizadas pelas teorias modernas da pena estruturam esse deslocamento 

de sentido sobre a punição, que passa de uma “cultura da autorização de punir ilimitadamente 

para uma cultura da obrigação de punir limitadamente” (2004, p. 44). 

 Observa o autor que, no período pré-clássico (anterior ao século XVIII), a despeito 

da severidade das leis e sanções impostas, é atribuído ao Estado, ainda, um direito de punir, 

segundo o qual ele estava autorizado, mas não intimado, a aplicar uma pena, de modo que 

havia ainda uma significativa possibilidade de não punir um crime quando houvesse outras 

soluções para a situação (PIRES, 1998c).  

 Aliás, a própria severidade das penas cominadas nesse período, justificava a 

liberdade do Estado para suavizá-las ou perdoá-las conforme se julgasse conveniente pelo 

caso concreto, sem que, em razão disso, fosse percebido prejuízo para a vítima ou para a 

sociedade. De fato, é apenas após a seleção e mobolização das ideias da teoria clássica da 

dissuasão para fundamentar o pensamento criminal moderno, que o interesse privado entre 

os indivíduos envolvidos no conflito passa a se diferenciar dos interesses do bem público, 

identificado com a prevenção pela aplicação de uma pena, criando-se uma grande 

dificuldade cognitiva em atribuir a aplicação de uma sanção exclusivamente reparadora, não 

apenas um benefício aos sujeitos envolvidos, mas também a sociedade, de modo até mais 

significativo.   
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 PIRES (1998c), sobre esse contexto, observa o modo paradoxal pelo qual essa visão 

pré-clássica do direito de punir acaba por aproximar-se mais do princípio da última instância 

do que o próprio pensamento clássico que o formulou, vez que segundo aquela o Estado, na 

sua função jurisdicional, tinha a faculdade ou liberdade de não punir caso outra solução fosse 

percebida como mais adequada ao caso, ainda que, infelizmente essa autorização fosse 

significativamente indeterminada e até usada de modo arbitrário e abusivo. De todo modo, 

como ressalta PIRES (1998c, p.214: “a estigmatização do pensamento pré-clássico como 

“bárbaro” nos impede de ver o que ele tinha de menos bárbaro do que o pensamento 

clássico”.  

 É assim que, opondo-se ao excesso de arbítrio do poder estatal absolutista, os 

pensadores clássicos reuniram uma série de argumentos em favor da limitação do exercício 

do poder de punir, em sua intensidade, difundindo, em paralelo, a convicção de que a pena 

seria um mal necessário, e uma disposição cultural em favor da punição, por meio da 

articulação de diferentes correntes filosóficas da época moderna. Nesse sentido, BECCARIA 

(1764) defendeu a “certeza da pena” para eficácia do efeito da dissuasão; enquanto KANT 

sustentou a necessidade de punir por uma obrigação moral, ainda diante da sua inutilidade, 

tendo, ainda, FEUERBACH (1801) representado a aplicação da pena como uma 

consequência jurídica necessária da transgressão, na esteira de um dos princípios 

fundamentais ao direito criminal moderno, vinculando, assim, o conceito de legalidade 

normativa, segundo o qual, todo crime deve possuir uma previsão legal (“nulla poena sine 

lege”) à ideia de que “não há crime sem pena” (nullum crimen sine poena legali”), que, ainda 

que imbuído do propósito de garantir a criminalização uma expressa previsão e reprovação 

legal, opondo-se ao arbítrio judicial, acabou por transmitir a ideia de necessidade da 

imposição de uma pena, diante da existência do crime. Nesse sentido, como afirma PIRES 

(1998c), o pensamento criminal moderno construiu um conjunto robusto de razões para 

punir, por meio de uma necessidade política e prática (BECCARIA), moral (KANT) ou 

jurídica (FEUERBACH), de modo que, segundo o autor “podemos combinar as três ou 

escolher a que mais nos agrada, mas o resultado teórico e prático é fundamentalmente o 

mesmo” (1998c, p. 25).  

 Desse modo, a noção de proteção da sociedade ou do interesse público passa a ser de 

modo mais intenso distanciada do interesse das partes envolvidas no conflito e vinculada a 

necessidade de imposição de uma pena, já que segundo a teoria da dissuasão apenas a 

punição “certa” é capaz de dissuadir e proteger a sociedade de novos comportamentos 

delitivos. Há ainda o reforço oferecido pela teoria retributiva que, como lembra PIRES 
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(1998c), ainda que não tenha por objetivo essa razão utilitarista e persiga o escopo de “fazer 

justiça”, atribui à ideia de  aplicação de uma pena semelhante ao crime, a única possibilidade 

para tal, de modo que, em todas essas teorias, prevalece a crença na necessidade ou obrigação 

de punir.   

 

“No âmbito da teoria da dissuasão, por exemplo, Beccaria afirma 

que a certeza da pena é mais importante que a sua severidade. Esse 

enunciado é frequentemente apresentado como se fosse crítico, mas 

reitera a necessidade (ou obrigação) pragmática e política da 

punição. De fato, se acreditamos que a certeza da pena aflitiva é 

importante para produzir dissuasão, o Estado (ou o sistema jurídico) 

deve punir sempre que isso for possível, sem se preocupar com 

outras formas de realizar a justiça”. 

 

 Essa ideia de obrigatoriedade da imposição de uma pena pode ser observada com 

muita clareza, por exemplo, nos comentários abaixo, em que questionados exatamente sobre 

a possiblidade de não aplicar uma pena, diante da ocorrência de um crime, os entrevistados 

reservaram essa possibilidade apenas àqueles casos em que a reprovação e, assim, a própria 

criminalização pode ser dispensada, rechaçando-a integralmente nas situações em que a 

reprovabilidade ainda persiste: 

 

“A punição tem sempre que existir porque uma norma que não tem 

punição ou sanção deixará de ser obrigatória, ninguém vai observar. Há 

casos em que não seria necessária a punição prevista na lei, não faz mais 

sentido, a sociedade é algo dinâmico e a lei tem que acompanhar, como, 

por exemplo, nos crimes contra os costumes, o crime de sedução não faz 

mais sentido” (magistrado 6). 

 

 

“Remotamente, podem existir casos em que a punição não se faz 

necessária, quando a lei penal, que define o crime, perde o conteúdo 

material, como o adultério antes de ser revogado. Quando o conteúdo 

material da norma está presente, não vejo uma situação” (magistrado 1) 

 

 Com base nessa lógica, o direito criminal moderno, ao estruturar as suas bases 

conceituais, cria certas “aporias” (PIRES, 1998b) que dois séculos depois, podem ser 

expressamente identificadas nas falas dos magistrados, essencialmente em relação ao 

princípio da moderação ou da última instância. Isso porque ao passo que a pena deve ser 
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“certa” e, portanto, aplicada a maior parte dos comportamentos reprováveis possível para 

que se alcance o efeito dissuasório desejado, reserva-se também ao direito penal o caráter de 

solução de última instância, em que se deve recorrer a sanção criminal, apenas nos casos 

para os quais não é possível a aplicação de medidas menos violadoras aos direitos do 

indivíduo penalizado. 

 Esse aparente paradoxo é denominado por PIRES (1998b), como “enigma do 

humanismo repressivo” e apresentado pela seguinte ideia: 

 

 “Todas as teorias convencionais da pena, sejam elas utilitaristas ou 

retributivistas, fazem questão de ser repressivas e insistem na 

necessidade ou na obrigação de punir (e isso em diferentes graus), 

sendo que elas se apresentam ao mesmo tempo como “humanas”, até 

mesmo favoráveis (num bom número de casos) ao princípio da 

moderação ou da ultima instância” (p.?). 

   

 Essas ideias são frequentemente mobilizadas pelo saber jurídico, sem que, no 

entanto, seja claramente identificada uma oposição de sentido entre elas. O magistrado 12, 

por exemplo, mobiliza as duas ideias sobre a intervenção penal, ressaltando, em um primeiro 

momento, a importância de se conceber o direito penal como ultima ratio: 

 

“Eu acho que deve existir uma diferença de qualidade, de natureza, o 

sistema penal tem que ser realmente reservado, primeiro para casos de 

excepcional gravidade que interesse de fato a comunidade, é da natureza 

dele ser assim” (magistrado 12) 

 

 

 E, posteriormente, ao refletir sobre a finalidade da pena, alinha-se a uma perspectiva retributiva, segundo a qual a sua aplicação 

se faz obrigatória a todos, quando verificada a presença de um ilícito, traduzida pela expressão “se fez, tem que dar a pena”: 

 

 “Não sei se é possível conciliar as finalidades da pena, no Brasil se fala 

muito em teoria mista, mas eu digo que parece muito um saco de gato, 

então é preciso pensar em que momento a pena é isso ou aquilo (...) acho 

interessante o seu trabalho, você está pensando o que os juízes pensam 

quando eles vão dar a decisão, como ele pensa e não o que, eu 
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sinceramente não penso em teorias preventivas, o máximo que eu penso é 

nessa ideia de que fez tem que dar a pena, o máximo que eu penso é nessa 

ideia de que a justiça tem que ser uma para todo mundo , não posso deixar 

de dar uma decisão” (magistrado 12) 

 

 

 E também aqui há alusão às ideias de subsidiariedade do direito penal, ao passo que 

a aplicação da pena, segue, para o entrevistado, um critério de necessidade social não muito 

bem delimitado: 

  

“(...) sou um profundo defensor do direito penal da ultima ratio, por 

compreender todos os efeitos e defeitos que a norma penal traz em si, a 

segregação é um mal em si, a única justificativa para aplicar a pena é a 

necessidade social, ele não tem a menor condição de conviver, como o pai 

faz com o filho, dá o castigo sem nenhum objetivo ressocializador ou 

preventivo. Aplico a insignificância e só aplico a pena quando há real 

necessidade, se não restará só o mal, sem necessidade, como diz Roxin, 

sobre a pena ser um mal necessário” (magistrado 3). 

 

Tal contrariedade de sentido não é observada na fala do magistrado 4, por exemplo, 

que se opõe à ideia de intervenção penal mínima, ao em que também defende a 

obrigatoriedade de imposição de uma pena para prevenção de novas condutas delituosas, 

sem a qual estas estariam legitimadas, seguindo a percepção de pena como único meio apto 

a comunicar a reprovação de determinado comportamento: 

 

“Veja, eu acho que o direito penal da intervenção mínima precisa de alguns 

limites, eu acho que isso não pode ser a regra, porque se isso for regra o 

sujeito argumenta que tem um valor ínfimo, você legitima o furto e não 

tem como pedir alternativa de punição. Então, tudo proporcional à atuação 

da cada um; eu não sou muito a favor do direito penal da intervenção 

mínima porque cria uma regra de absoluta impunidade. Mas isso não 

significa dizer que o sujeito precisa ir para o regime fechado; há uma 

dosagem de penas, prestação de serviços, reabilitação, acho que até a lei 

foi muito benevolente com o drogado quando não impôs nenhuma sanção 

mais rigorosa, principalmente quando ele volta pela enésima vez lá e não 

demonstra nenhuma vontade de se reabilitar” (magistrado 4). 

  

 

Com o intuito de explorar e aprofundar a reflexão sobre a noção de obrigatoriedade 

da pena criminal, na concepção dos magistrados, foi pedido a eles que se posicionassem 

sobre a proposta de aplicar por analogia a extinção de punibilidade disponível aos crimes 
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tributários, para os crimes patrimoniais, essencialmente ao furto, quando houvesse a prévia 

reparação do dano. 

 Essa proposição se fundamenta no fato de que as possibilidades de resposta penal 

para o indivíduo que subtrai o patrimônio privado são mais restritas do que para aquele que 

subtrai o patrimônio público, na forma de tributos, vez que a esse é facultada a possibilidade 

do direito penal se eximir de aplicar uma pena, caso o indivíduo restitua o valor subtraído e, 

assim, repare o dano. 

 Essa diferença de necessidade da intervenção penal para ambos os casos foi validada 

pela maior parte dos juízes, por meio da mobilização de diversas ideias inerentes a 

racionalidade penal moderna, aptas a justificar a necessidade de pena para os crimes 

patrimoniais, e não para as hipóteses tributárias.  

 Nesse sentido, o magistrado 5, opondo-se a proposta, defende a necessidade de 

punição para reprovar o comportamento do indivíduo e, assim, o sofrimento suportado pela 

vítima, para os quais a reparação pecuniária do dano não parece ser suficiente. Aqui a 

obrigatoriedade de aplicação de uma pena se ampara no ponto de vista da retribuição para 

tomar como inaceitável a possibilidade de não retribuir ou apenar o mal causado pelo 

infrator:  

 

“Eu entendo que isso não é possível. Entendo que isso não é possível, no 

caso do roubo e do furto, tem até a proximidade do arrependimento eficaz, 

arrependimento eficaz não, arrependimento posterior, permite até a 

redução da pena, (...) mas é o crime contra o patrimônio e tem que 

responder por isso... Agora, com relação ao crime tributário, a própria lei 

estabelece a possibilidade, né? mas eu acho muito difícil estabelecer uma 

analogia para o sujeito ter a extinção da punibilidade porque ele devolveu 

o bem, não é bem por aí... principalmente no caso do roubo, então, a pessoa 

passou um apuro danado, com um revólver apontado pra cabeça, e tudo 

mais, né? E depois o sujeito devolve o dinheiro e fica por isso mesmo? Eu 

não concordo, não sei quem defende essa posição, mas eu não concordo 

não. Tem que ser punido pelo que ele fez, né?” (magistrado 5) 

 

O magistrado 12, por sua vez, não se posiciona sobre o tema, afirmando não conhecê-

lo, mas já em uma primeira análise também não reconhece a sua viabilidade no sistema 

jurídico: 

 

“Olha eu nunca apliquei e também nunca vi ser aplicado na jurisprudência 

que eu tenho encontrado aqui, (...) a princípio não me parece uma tese 

cabível, mas eu teria que pensar melhor, eu realmente não conheço essa 

tese...” (magistrado 12) 
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O magistrado 7, por sua vez, observa que já existe alguma abertura do sistema 

jurídico penal a possibilidades de intervenção que dispensem a aplicação de uma pena, diante 

da reparação do dano à vítima, como no exemplo do furto e, com base em tais casos, 

manifesta-se de modo receptivo à proposta: 

 

“Eu acho que a gente caminha pra isso, quando a gente está falando de 

furto qualificado e não de furto simples, que eu aplico a 9099 e aplico o 

artigo 89 que é a suspensão do processo, uma das condições do processo 

da suspensão, é a reparação do dano. (...) Eu sou vítima de crime de furto. 

Você furtou o meu telefone, foi presa em flagrante, crime tentado, vai..., 

só que na hora que você foi pegar meu telefone caiu e quebrou...eu tive um 

prejuízo. (...) Você fala, não, não, não se preocupa. Eu, te indenizo. E você 

tem essa composição. Daí, a gerar um perdão judicial não dá, porque o juiz 

não tem esse poder. Mas poderia, eventualmente, o Ministério Público, não 

querer propor a suspensão do processo pela 89 e a vítima dizer ‘não, eu 

aceito a indenização como uma das condições do artigo 89’ e daí fica 02 

anos indo lá (...). Eu acho que dá, agora, talvez se caminhe pra isso um dia, 

mas hoje não dá pra aplicar. Mas eu não vejo nenhum problema nisso.” 

(Magistrado 7) 

 

Ressalta ao final, contudo, a sua limitação à previsão legal, como já mencionado: 

 

“Então, eu acho que é o próximo passo, mas aí, é o que eu digo pra você, 

precisaríamos de um Congresso mais audacioso e, no mundo que nós 

vivemos, essa cobrança de segurança que nós temos, qual vai ser o 

Deputado que vai falar?” (mag 7) 

 

 

 O magistrado 11, por sua vez, ao refletir sobre as mudanças que considera 

necessárias para intervenção do direito penal na questão patrimonial, propõe expressamente 

a equiparação do crime de furto simples aos crimes tributários, no que tange a extinção da 

punibilidade, além da ideia de conferir à vitima a faculdade de prosseguir ou não com a 

persecução penal. É relevante notar, aqui, tais propostas não se referem a generalidade dos 

casos, vez que ele mesmo não parece definir se aplicáveis, por exemplo, ao crime de furto 

qualificado: 

  

“Acho que no furto... A primeira coisa a se fazer é virar ação penal pública 

condicionada. Acho que isso é essencial... Acho que aquela outra coisa a 

se fazer é aquela equiparação com a sonegação fiscal... Você devolve o 

bem, e extingue a punibilidade. Então... São duas medidas e acho que o 

furto... ACHO... que deveria estar na esfera da transação. O furto 

qualificado, você poderia pensar melhor, agora no furto simples deveria 

estar na esfera da transação...” (magistrado 11) 
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 Pela maior parte das manifestações, foi possível perceber, como parte do esforço de 

fundamentação do direito de punir moderno, uma validação desse deslocamento de sentido 

em torno da noção de “direito”, que deixa de ser identificada com a ideia de “autorização” 

ou “prerrogativa” para ser relacionada aos conceitos de “dever” e “obrigação”, isso porque 

as noções de direito/dever aparecem de modo comutável, essencialmente na prática dos 

profissionais do sistema de justiça.  

Assim, como exemplifica PIRES (1998c), se um policial recebe uma ordem da justiça 

para realizar a prisão de um indivíduo, é possível afirmar que ele tem o direito de prendê-la 

(vez que autorizado em função da infração) e o dever de fazê-lo (vez que obrigado em função 

de uma ordem da justiça), assim, esse direito não parece comportar uma prerrogativa de não 

efetuar a prisão, ele deve fazê-lo, configurando, assim, uma “autorização-comando”.  Nas 

palavras de PIRES (1998c): 

 “Se o policial tem ao mesmo tempo, um direito e um dever, é preciso 

se dar conta de que é o dever que concede o direito e que retira outros 

direitos. Além disso, o dever do policial existe em relação àquele 

que se encontra acima dele na escala hierárquica, enquanto o seu 

“direito” se dirige ao indivíduo que ele interpela” (p.218).  

 

 De modo semelhante, o juiz que tem o direito de punir um condenado é “autorizado-

mandado” a fazê-lo, inclusive, em relação ao seu modo e quantum, dentre os limites das 

possibilidades que estão previstas pela norma, segundo as quais, é compelido a impor uma 

pena única ou mínima fixada pela lei. 

 Nesse sentido, alguns magistrados opuseram-se de modo contundente a essa noção 

de obrigatoriedade de aplicação de uma pena, observando-a pelo ponto de vista da restrição 

que esta impõe a função jurisdicional de análise da intervenção mais adequada ao caso 

concreto. Nesse sentido, manifesta-se o magistrado 11: 

 

“Acho que a gente está muito atado ao nosso quadriculado de princípio da 

obrigatoriedade: que todo caso tem que ter um processo e todo processo 

tem que ter uma pena. E uma vez perguntaram para mim: “se tem uma 

coisa que você pudesse mudar no Código Penal, o que seria? O que veio 

na minha cabeça das audiências é a ideia de perdão judiciais. Acho que o 

perdão judicial poderia ser extenso, e não só restrito, porque há uma série 

de situações em que só o processo já é suficiente para apenar a pessoa: a 
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pessoa foi demitida, ela foi alijada da família, ela não pode mais praticar 

concurso (...), mas aí chega o direito penal e... você tem que aplicar uma 

pena. Acho que essa obrigação de aplicar a pena é uma coisa muito, um 

tanto má, até porque os patamares não são baixos, certas penas você acaba 

que sendo obrigado a levar a pessoa a prisão porque é reincidente ou pelo 

tamanho da pena... enfim, eu acho que ninguém deveria ser obrigado, salvo 

em hipóteses muito raras... assim, extorsão mediante sequestro, 

homicídio... ninguém devia ser obrigado a  ter que fazer com que a pessoa 

fosse para a prisão” (magistrado 11). 

 

 

 Outros magistrados também se manifestaram nesse sentido e observaram, para 

alguns casos criminais, a possibilidade de não aplicar uma pena criminal, por não a 

perceberem como necessária, situações em que, ainda que diante da comprovação de que um 

crime foi praticado,  

o Estado poderia se eximir de oferecer uma resposta penal, como meio de alcançar uma 

intervenção mais justa, possibilidade inadmissível do ponto de vista retributivo: 

 

 

“O termo [reprovação] remete a ideia de proporcionalidade, algo que vai 

indicar que a conduta não é aceita socialmente, algumas condutas não 

remeteriam a uma resposta estatal por desnecessidade, a vista do caso 

concreto, algumas vezes, a punição não teria qualquer benefício e só traria 

mais prejuízos, poderia até afastar a reprimenda por não cumprir seus 

objetivos” (magistrado 8) 

 

  

 “Se num caso, por algum motivo, foi realizado um processo de justiça 

restaurativa, em que a vítima concordou, trazido isso para o processo, eu 

não preciso mais fazer, isso já foi objeto de uma outra forma de reparação. 

O horizonte que a gente tem que pensar é que a gente tem que terminar 

com o direito penal, não é nem por uma questão de princípios, é por uma 

questão de eficiência. Ele não é eficiente na tutela de valores” (magistrado 

11) 

 

 

 Refletindo sobre os crimes patrimoniais, o magistrado 11 observa, essencialmente 

para o crime de furto, um campo no qual a aplicação de uma pena pelo Estado deveria ser 

facultada à análise do caso concreto, tanto peal possibilidade de reparação do dano, quanto 

pela significativa possibilidade de resolução do conflito do ponto de vista intersubjetivo, vez 

que frequentemente as próprias vítimas não tem interesse na punição do infrator:    

 

“Olha, eu acho que principalmente nesses casos que a gente está 

conversando aqui, de furto e roubo, quando a gente mexe com casos que 

são mais tangentes, assim... estupro e homicídio ... Você tem aí um 
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potencial relativamente grande de desejo de vingança, um certo sentimento 

reparador, que não é reparador, mas “você me fez um mal e eu quero que 

você seja punido pelo mal que você me fez”. Nos casos de furto e roubo, 

principalmente no furto, as coisas não funcionam exatamente assim. Você 

vê muitos casos de vítimas que, se tivessem a condição, não se 

apresentariam na instalação do processo, que não querem a continuação 

do processo. Você vê vários casos em audiência, e olha que são vinte anos 

de audiências, em que você vê de gente que diz: ”Eu não quero! Eu quero 

desistir do processo! Coitado!”.  Vários casos isso aconteceu. Roubo um 

pouco menos, porque tem uma certa interpretação com a violência. Mas 

eu tenho a impressão de que a lei tutela mais o patrimônio privado do que 

as pessoas que tiveram seu patrimônio desfalcado. Um dos poucos 

aspectos positivos que tinha, não sei nem se foi mantido, porque não 

acompanhei, no anteprojeto de Código Penal, era fazer com que 

principalmente esses casos de crimes patrimoniais sem violência ficassem 

submetidos à necessidade de representação da vítima. Tenho certeza de 

que boa parte deles não seria, pelo que a gente ouve e pelo que a gente 

conversa”. (magistrado 11) 

 

 Em outras falas, os juízes que se opuseram à ideia de obrigatoriedade da pena 

criminal restringiram as suas manifestações aos casos de violência doméstica, para os quais, 

a pena não possui consegue oferecer uma solução justa ou adequada, diante da complexidade 

das relações sociais e familiares envolvidas: 

 

“Em alguns casos é muito razoável... por que o direito penal tem que 

intervir? Incomoda a lei Maria da Penha que trouxe ao direito penal 

situações que já não estavam na justiça penal pela lei 9099/95, além da 

minha absoluta inaptidão em resolver o problema da mulher, seria mais 

interessante mecanismos de conciliação, direito civil, o conteúdo não é 

necessariamente penal, quando o juiz condena penalmente. (...) Absurdo o 

Supremo Tribunal Federal dizer que a mulher não pode dispor da ação 

penal, é uma atitude paternal.” (magistrado 3). 

 

 

“O juiz tem, é claro, tem o dever de aplicar a lei. Mas ele tem que procurar 

também fazer justiça. Então muitas vezes a gente vê aqui nos processos que, 

aquele caso que eu estava falando, da chamada Lei Maria da Penha, casos 

de briga de casais e tal, então o juiz tem que ter um olhar um pouco diferente 

para esses casos, sabe? (...) Em geral, essas brigas, de marido e mulher, 

devem ser analisadas com um certo cuidado, porque o Estado, é o que eu 

estava te dizendo no começo, para o Estado, penso eu, que seja preferível 

manter a harmonia, ficar contente, com a harmonia do casal, do que punir o 

réu, né?” (magistrado 5). 
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4.2.3. A exigência de severidade 

 

 

 Foi possível identificar durante as entrevistas uma série de tramas discursivas que 

procuraram justificar ou ressaltar a necessidade de aumentar o rigor das penas. Nesse 

sentido, pediram por maior severidade da intervenção penal, e, para isso, mobilizaram 

fundamentalmente a crença na dissuasão, por meio da ideia de que a não aplicação de uma 

pena funciona como estímulo à prática de crimes. Além disso, a busca por uma eficácia 

máxima da dissuasão exige, além da certeza da pena, o seu rigor. 

 Nesse sentido, como afirma PIRES (1998b), o termo “prevenção” é tomado pelas 

teorias da dissuasão, mais como um efeito desejado da repressão, do que como um meio 

alternativo a evitar a prática de crimes, e, assim, termina por justificar as propostas por maior 

severidade das penas.  

 Ao estudar a “doutrina da severidade máxima”, ou o sistema de pensamento que 

precedeu a formação da racionalidade penal moderna, PIRES (1998b) analisa o modo como 

ele se integrou, não apenas às teorias modernas da pena, mas também às maneiras atuais de 

pensar a intervenção penal.  

 E esse último aspecto se reveste de especial importância, aqui, diante das 

manifestações dos entrevistados pela necessidade de maior rigor na atuação do direito penal, 

e até pela responsabilização pelo aumento da criminalidade e da insegurança a uma visão 

“humanista” sobre o crime.  

  Tais falas remontam de modo significativo aos argumentos que eram mobilizados 

no período pré-moderno, ou pela “doutrina da severidade máxima”, com algumas alterações 

relativas a sua adaptação aos preceitos da racionalidade penal moderna, no sentido de que 

deixam de fazer alusão aos suplícios, mas continuam pedindo por maior severidade, 

manifestando-se essa tanto por meio do aumento do rigor das penas, quanto na busca pelo 

grau possível de intervenção penal. 

 

4.2.3.1.  Em benefício da segurança pública 

 

 A maior parte das manifestações que observaram a necessidade de se atribuir maior 

severidade às penas, tanto pelo Legislativo, quando pelo Judiciário, no momento da 

aplicação das sanções, partiram da percepção de que existe um problema social grave e 

preocupante em sua extensão, qual seja, o aumento da criminalidade a pôr em risco a 
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segurança pública, em face da qual, sustenta-se um endurecimento da justiça penal. Nesse 

sentido, independentemente dessa percepção ser empiricamente comprovável ou não, a sua 

relevância reside no fato de ser real nas suas consequências para o sistema de justiça 

criminal, e toma por base uma crença firme no efeito positivo da pena, para dissuadir os 

indivíduos.  

 Essa preocupação pode ser observada nos trechos abaixo, bem como a solução 

indicada na sequência: o aumento do rigor da penas. 

 

“O roubo é prática que, como eu falei, nós estávamos em 2014 com 

466.000 roubos no Estado de São Paulo, por ano, não é possível uma 

situação desta! Se for ver em outros países não existe isso. Então, o roubo 

que hoje é o que tira a tranquilidade de todo mundo, você anda na rua, 

quem tem filho tá preocupado com o filho, se vai voltar ou não, porque 

muitos desses roubos acabam tendo mortes absurdas aí... porque ofendeu 

o ego do ladrão por algum motivo, isso nós temos de monte, então eu acho 

que tem que se por um fim a isso... mas é fruto dessa política benemerente, 

tem que ter uma pena mais alta pra assaltante de banco, o roubador de carro 

e o furtador de carro.” (magistrado 4).  

  

“Não há solução para diminuir a criminalidade que não repouse no retorno 

do Direito Penal, para ter um óbvio endurecimento para dar uma óbvia 

resposta a criminalidade na defesa da sociedade” (magistrado 2). 

 

 

 Nestes trechos, é possível perceber que os argumentos dos entrevistados estão 

permeados por uma clara relação de causalidade entre as ideias de (1) segurança e bem-estar 

coletivo e (2) a exigência de uma aplicação rigorosa da legislação, da qual depende o efeito 

da (3) dissuasão. E essa construção indicar que eles se auto observam de certo modo como 

responsáveis pela segurança coletiva e, assim, atribuem a atuação jurisdicional o papel ativo 

de condicionar os índices de violência na sociedade, para, deste modo, prover maior ou 

menor segurança social.   

 É curioso notar, a semelhança entre esse raciocínio e aquele construído por alguns 

autores do século XVIII, citados por PIRES (1998b) como representantes da “severidade 

máxima” ou do período final do Antigo Regime, cujas publicações analisadas mobilizam 

com frequência pontos de vista atualizados pelos magistrados contemporâneos.  
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É assim que, em 178514, o reverendo Martin Madan (apud PIRES, 1998b, p.70), em 

sua obra, Vigilância, fidelidade e atividade, construía o mesmo raciocínio a afirmar que “a 

honra e o bem-estar do reino em geral, assim como a segurança e a felicidade dos indivíduos, 

devem depender de uma administração das leis em boa e devida forma”. 

Segundo PIRES (1998b, p.58): 

  

“Parece bastante evidente que os representantes de uma política 

rigorosa quiseram invocar a gravidade desse problema do ponto de 

vista social: eles têm a impressão que a situação social se deteriora e 

que se multiplicam na cidade as ocasiões de violência e os atentados 

à paz pública. Entendemos essa mensagem e podemos intuir a 

sequência: há em algum lugar um viveiro de delinquentes que uma 

política de severidade já instalada tem dificuldade de conter ou de 

fazer regredir”. 

 

 Tais premissas são facilmente identificáveis neste trecho de 1785, da obra do 

reverendo William PALEY (apud PIRES, 1988b, p. 75), na opinião do qual: 

 

“O crime deve ser prevenido de uma forma ou de outra; 

consequentemente, todos os meios que pareçam necessários para 

esse fim, que eles sejam ou não proporcionais à falta do delinquente, 

são adotados com razão, pois eles são adotados sob o argumento do 

único princípio que pode justificar o castigo”. 

 

 Atribuindo legitimação a severidade das leis inglesas da época, o discurso de PALEY 

compartilha com o excerto da entrevista abaixo a aposta na severidade como meio mais 

eficiente para a dissuasão. Por outro ponto de vista, ambos diferenciam-se pelo contexto em 

que estão inseridos, vez que, enquanto William PALEY (1785) tem por escopo a defesa da 

severidade das leis da época, grande parte delas prescrevendo penas capitais, o magistrado 

abaixo, em oposição, atribui a ausência de rigor da lei penal de sua época, o aumento da 

prática de crimes:  

 

“A criminalidade violenta aumenta em escalada proporcional ao 

afrouxamento da legislação, a pena não causa nenhum temor ao 

condenado. Na Europa, não existe regime aberto, não faz sentido prender 

e ir para casa, o que é possível é ir para o semiaberto, com muito mais 

restrição que aqui. (...) O Código Penal é um festival de benefícios... sursis, 

penas alternativas, liberdade provisória, concedidos a assaltantes que 

atacam senhoras com arma” (magistrado 2). 

 

                                                        
14 Note-se que esse texto foi publicado posteriormente a obra de BECCARIA (1764), Dos delitos e das penas 

e situava-se em um contexto de transição ao pensamento clássico. 
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“A polícia não dá conta e isso veio de uma falta de rigor penitenciário que 

se procurou a alternativa de deixar na rua por falta de estabelecimento. 

Então, veja, países que tem uma legislação mais rigorosa há uma 

diminuição nessa parte também” (magistrado 4) 

 

 Outro aspecto relevante desses discursos é a percepção de que, ainda que se 

reconheça um grau significativo de repressão e severidade da intervenção penal já existente, 

esta não é reconhecida como suficiente para conter “os criminosos”, de modo que a solução 

possível volta-se a pedir por mais punição e por uma política ainda mais severa. Como afirma 

PIRES: 

 

“O fracasso do método de uso do rigor não é nunca o fracasso do 

próprio método. A cada constatação do fracasso, ele pede ‘mais do 

mesmo’, deixando-se assim levar por uma ‘lógica da escalada’” 

(1998b, p. 58). 

  

E, ainda: 

 

“Uma parte do problema, nós já vimos, é que o fracasso da pena não 

nos leva a ver a inutilidade de seu rigor, mas a sua insuficiência: 

pedimos sempre penas mais rigorosas” (1998b, p. 62). 

 

 Neste contexto, algumas das manifestações dos entrevistados não desconsideraram a 

presença de uma atuação repressiva por parte do Estado, e até observaram esforços 

significativos nesse sentido, mas verificam, por outro lado, que esses falharam no seu 

objetivo de conter e prevenir o crime, o que implica em intensificar ainda mais o rigor de 

tais medidas: 

 

“Mas ainda o índice (de criminalidade) é muito grande, hoje com o crime 

organizado nas ruas, com eles mandando dentro dos presídios, nós estamos 

vivendo uma situação que outros países do mundo não têm, não existe isso 

em outros países. Nem o policiamento é igual São Paulo, viatura 

circulando o tempo todo, não existe na Argentina, no Uruguai, no 

Paraguai, no Chile, não existe nos Estados Unidos e também não existe na 

Europa. A França tem um pouquinho mais de policiamento, mas nada 

parecido com o que a gente tem e a gente não baixa os índices de 

criminalidade, quer dizer, não é só a situação econômica, né? Porque o 

crime patrimonial aumenta, como é que se fala, não aritmeticamente, 

naquela subida absurda” (magistrado 4). 

 

 É interessante notar que o argumento em favor de maior severidade, por vezes, foi 

justificado pela própria ideia de humanismo, vez que apresentando como necessário para a 

busca do bem comum, e, além disso, essencialmente, para a proteção dos “cidadãos de bem”, 



128 
 

estando assim imbuído por propósitos humanistas, ou como assevera George Ollyfe (1731), 

“os inocentes, as esposas e a parte útil da humanidade tem direito à proteção” (OLLYFE, 

1731, apud, p.68). 

 Nesse sentido, a questão do humanismo perpassa uma questão anterior, aqui, que 

trata da ideia de agir de modo “humano para quem?”, vez que o humanismo e a cumplicidade 

em material penal deve ser destinada apenas à vítima, estabelecendo-se assim uma relação 

de oposição de ideias entre os atos de humanidade para “as pessoas de bem” e para o infrator, 

atualizando, assim, um modo hostil de conceber a proteção da sociedade ou afirmação de 

normas, em que se representa o infrator como inimigo de todo o grupo social. 

 Esse argumento pode ser identificado nas falas abaixo destacadas: 

 

“A solução arranjada, então, foi mudar a lei e a jurisprudência para 

diminuir o máximo possível o tempo que o detento passa na cadeia, a fim 

de diminuir a necessidade de presídio, apoiada por ONGs com interesses 

políticos que só veem os direitos humanos dos réus e nunca foram segurar 

o caixão de uma vítima. Como resultado, tem-se uma política criminal 

distorcida e vanguardista de direitos humanos que fez a violência chegar a 

níveis intoleráveis, a ponto até de roubarem animais domésticos para 

venda”. (magistrado 2) 

 

“Não aplico crime de bagatela, furto de bagatela para virar atípico? Não 

pode medir a vítima pelo seu grau de riqueza, se eu sou pessoa abastada 

não vou ser abrigado pelo direito penal e, assim, permite que o autor faça 

isso todos os dias, desse modo a impunidade e o crime tomam outra 

proporção” (magistrado 2) 

 

 O esforço de legitimação do discurso a favor da severidade também mobilizou a 

ideia, denominada por PIRES (1998b) de transferência total de responsabilidade, que 

consiste no argumento de que o transgressor é o único responsável pelo resultado das suas 

ações, vez que o texto da lei já previa a reprovabilidade do comportamento exercido por ele, 

de modo que o legislador que elaborou a pena, bem como o magistrado que a aplicou ficam 

excluídos de qualquer responsabilidade, pois não é percebido por parte deles, qualquer poder 

de atuar de modo diverso para o fato. 



129 
 

 Atualizando claramente essa ideia, argumenta outro expoente da doutrina da 

severidade, James ROBERTSON (1701 apud PIRES, 1998b, p. 66): (...) porque os homens 

maus devem culpar apenas a si próprios pelo que atraem conscientemente para si; e não é a 

lei que devemos encontrar no dano, mas eles próprios por terem se colocado no alcance da 

lei”. 

 

 E também pelo magistrado 7: 

 

“E eu, juiz bem resolvido, eu não tenho culpa nenhuma, eu nunca vou achar 

que a culpa é minha, porque eu nunca trabalhei em prol do crime e nem 

contra o crime. Eu trabalho julgando quem pratica crimes. Se você nunca 

praticar um crime, eu nunca vou trabalhar com você. É só uma questão de 

se colocar” (magistrado 7).  

 

 É possível identificar, aqui, um caráter defensivo do magistrado, que atribui a 

aplicação da pena, a responsabilidade exclusiva do infrator, reservando a si a mera função 

de subsunção do comportamento a norma estabelecida pelo legislador.   

 

 

4.2.3.2. Em função de percepção “telescópica” sobre as normas 

 

 

 O termo “percepção telescópica sobre as normas se refere a um dos efeitos da 

racionalidade penal moderna, como observado por PIRES (2004), de naturalizar a estrutura 

normativa inicialmente eleita pelo sistema penal. Nesse sentido, afirma o autor: “É quando 

tentamos pensar o sistema penal de outra forma que tomamos consciência da colonização 

que ele exerce sobre a nossa maneira de ver as coisas” (Pires, 2004, p.40/41). 

 Direcionando esse efeito para a lei penal, a estrutura da norma é geralmente o 

resultado da junção de duas normas que se referem a níveis distintos: as de primeiro grau, 

que prescrevem comportamentos, e as de segundo grau que prescrevem sanções, formuladas 

com o intuito de comunicar que aquele que faz “algo”, pode ou deve ser punido com “alguma 

sanção”. Nesse sentido, PIRES (2004) afirma que essa estrutura é telescópica, pois justapõe 

esses dois níveis de normas diferentes, vez que a norma de comportamento expressa uma 

proibição de não fazer algo ou uma obrigação de fazer algo, enquanto a norma de sanção 

expressa uma permissão ou obrigação em aplicar a pena.  
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 E, assim, a combinação entre essa estrutura normativa telescópica selecionada para 

a lei penal e o ponto de vista das teorias modernas da pena, segundo o qual é a pena aflitiva 

que comunica o valor da norma de comportamento e o seu grau de reprovação, criam uma 

aparência de que a norma de comportamento e a pena aflitiva formam um “todo inseparável”. 

Tal percepção provoca uma série de deslocamentos de sentido ao direito penal, identificados 

por (PIRES, 2004). 

 O primeiro deslocamento de sentido refere-se a ideia de que o crime passa a ser 

definido pela pena, ontologizando a relação entre ambos, por meio de uma compreensão 

simultânea das normas de comportamento e sanção a ser validada, por exemplo, pela 

construção de FEUERBACH, supracitada: “não há crime sem pena”.  

 Essa representação foi mobilizada de um modo claro pelo magistrado abaixo, ao 

justificar a sua posição contrária à possibilidade de reprovar um comportamento sem a 

imposição de uma norma: 

 

“Norma sem sanção não resolve, depende da gravidade do delito e do caso 

concreto, a depender do tipo de sociedade e direito e justiça que nós 

queremos” (magistrado 6) 

 

Essa vinculação de sentido entre ambas leva a um segundo efeito, qual seja, “a 

produção de uma ilusão de simplicidade quanto ao trabalho do legislador e do juiz no 

momento de escolha da sanção” (PIRES, 2004, p. 42), pois induz à percepção de que a pena 

(notadamente a de prisão, na maior parte dos casos) representa uma resposta evidente para 

aquele caso.      

Em relação ao terceiro efeito dessa estrutura normativa, a combinação entre ambos 

os tipos de norma também fomenta uma crença na identidade e necessidade da associação 

entre eles, o que pode se manifestar sob a percepção de que ambas são simultaneamente 

obrigatórias, quando apenas a norma de comportamento que comunica a reprovação do 

crime é imprescindível, enquanto a norma de sanção apenas estabelece uma autorização ao 

Estado. 

Por consequência, cria-se também a ideia de que entre o crime e sanção deve existir 

uma identidade de natureza, pela qual ambos são representados de modo negativo, vez que 

se o crime cometido é observado como a imposição de um mal à vítima, por meio de uma 

ação, à pena também é aplicada, objetivando a produção de um mal ao acusado, por reação 

(PIRES, 2004).     
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  Sobre esse efeito que a maior parte das manifestações dos magistrados fizeram 

referência, por meio de várias falas em que se mobilizou a ideia de que a pena cominada ou 

aplicada para aquele crime deveria refletir o grau de reprovação daquele comportamento 

determinado, de modo proporcional a ele, estando, assim, apta a comunicar o seu desvalor 

para a sociedade.  

 Esse deslocamento de sentido, pelo qual é a quantidade de pena que comunica o valor 

do bem, baseando-se em uma noção retributiva de proporcionalidade, pode ser identificado 

nas falas abaixo transcritas: 

 

 “A pena tem que ir proporcionando...tem que ser proporcional...ah, 

patrimônio. Qual a importância de um patrimônio? Pra gente comparar 

com a vida na pena. Né? Lesão corporal, por exemplo, é um crime que a 

pena é baixa. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena 

é baixa. O cara tá embriagado, ele atropela alguém, mata, a pena é baixa”. 

(magistrado 10) 

 

“A gente precisa rever essa questão da gravidade, né. O que eu acho, que 

tortura, que tem uma pena menor, eu acho que, são crimes que tem uma 

repercussão social muito mais séria do que um roubo, por exemplo, que 

passa pelo individuo, não passa pela estrutura do Estado, não passa por 

uma questão de valores...sabe, são outras situações...” (magistrado 9) 

 

“Pena mínima de homicídio é 6 anos, né? E a pena máxima de um furto é 

4. Então matar alguém você está com 2 anos só de diferença com um 

furtador na pena máxima.  

Entrevistadora: Então você enxerga uma desproporção, né? 

Entrevistado: Sim, no sistema inteiro, tá? Por exemplo, crimes tributários, 

em regra, a pena é 2 anos e o de, deixa eu abrir meu Código pra ver, 184, 

violação de direito autoral, não, parágrafo...2 a 4 também...o camelô que 

vende CD...2 a 4 anos e quem sonega um milhão também...entendeu? ”  

(magistrado 10) 

 

“A reprovação do crime pra mim tá no dolo do réu, a conduta da forma 

como ele se comportou dentro daquele tipo penal. Existem roubos e 

roubos, furtos e furtos, estupros e estupros...existem...e a reprovação é o 

tamanho do dolo que ele exercita quando está praticando o crime. Uma 

coisa é você roubar uma pessoa, pôr a mão debaixo da blusa, simulando 

uma arma de fogo – esse é um tipo de crime e a reprovação dele frente a 

conduta que o réu optou por fazer é uma. Outra coisa é você ser assaltada 

com um fuzil, parada no trânsito, onde ele pôs o fuzil na cabeça da sua 

filhinha. Também é um crime de roubo, com uma reprovação bem maior 

do que a primeira.(...) É nesse caminho, que o juiz vai caminhando junto 

com a consciência do réu,  isto é reprobabilidade. As consequências do 

crime, a responsabilidade do réu, o efeito psicológico que isso, que gerou 

na vítima...a vítima de extorsão mediante sequestro, a maioria, sai com 

síndrome de pânico. Uma vítima de estupro, todas saem com problemas 
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psicológicos. Roubo à residência deixa trauma pra família inteira, até pros 

vizinhos...e isso é uma consequência do (...)...isso leva em consideração a 

pena (...), porque esse é o momento que você vai analisar...e é a escolha 

do réu. Se ele podia entrar numa residência, roubar o carro e ir embora, 

por que ele escolheu ficar na minha casa, estuprar minha filha, comer? 

Tudo isso vai pra pena dele. Isso o réu tem que saber.(...) E por isso que a 

pena tem que ser individualizada sempre. (...) ele poderia ser mais soft, 

mas preferiu ser hard, então a pena também tem que ser mais hard, porque 

senão eu faço justiça às avessas. Se eu trato todo mundo de uma forma 

soft, eu deixo de ser justa em relação àquele que foi mais agressivo, mais 

violento (...)” (Magistrado 7) 

 

 Curioso notar, nesta passagem, que o magistrado dispensa qualquer consideração 

sobre a sua percepção em torno do conceito “reprovação do crime”, como proposto pela 

entrevistadora, dedicando-se longamente e por meio de diferentes ilustrações a defesa de 

uma  equiparação entre o mal inerente à conduta criminosa e o grau de aflitividade da 

sentença a ser imposta, por meio de uma noção puramente retributiva de justiça. Dito de 

outra forma, a relevância da questão em torno da reprovação reside para ele mais na forma 

como é feita (equivalente), vez que parece estar pressuposto automaticamente o seu sentido, 

em clara consonância ao raciocínio da teoria da retribuição.  

 Mantendo ainda o foco da análise sobre esse magistrado, ao refletir sobre a 

possibilidade de não aplicação de pena, diante da existência de uma composição prévia entre 

as partes, após descartar rapidamente a possibilidade, volta a fazer referência e reafirma mais 

uma vez a sua crença na necessidade de se aplicar penas equiparadas a violência da conduta 

do autor, pela sua qualidade e intensidade.  

    

 “É aquela situação que a gente caminha para isso, mas não existe previsão 

legal pra isso hoje, não existe perdão (...), mas existe o criminoso que 

agride menos a vítima, que viola mais os direitos de propriedade da vítima 

e que viola menos e que tem que ter uma pena menor. (...) E ele tem que 

ser premiado quando a escolha dele é soft, e tem que ter uma pena maior 

quando ele é agressivo, quando ele coloca uma arma na cabeça de uma 

criança, quando ele humilha uma mulher, quando ele manda uma 

senhorinha de oitenta anos ajoelhar no chão e urina em cima da cabeça 

dessa velhinha.  Isso são processos que eu vivi, tudo que eu conto pra você, 

eu vivi. Do mesmo jeito que eu estou contando pra você, você imagina que 

delícia você ter uma caneta e poder fazer a dosimetria da pena desse 

indivíduo...é muito bom!” (Magistrado 7) 

 

 Neste trecho, manifesta uma satisfação pessoal em observar-se como o detentor do 

poder e da autoridade de retribuir o sofrimento suportado pela vítima ao agressor e, dessa 

forma, do poder de restabelecer a justiça no mundo concreto. 
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 É interessante notar que nas manifestações acima, de modo geral, baseiam-se em  

princípios próprios a racionalidade penal moderna, como o princípio da proporcionalidade, 

que aparentemente possui um viés garantista, para demandar por mais pena naquelas 

situações em que a pena é percebida como “desproporcional”. 

 

 

4.2.4. Natureza aflitiva e excludente  

 

 

Retomando rapidamente alguns aspectos da teoria mencionados no contexto da 

análise da crença manifestada pelos entrevistados nas finalidades da pena, segundo PIRES 

(2011), as definições mobilizadas pelas teorias legitimadoras da pena, independentemente 

do seu conteúdo utilitário ou retributivo, contribuem à exclusão ou à desvalorização de 

outros meios de sanção e de outros pontos de vista sobre a pena e, assim, acabas criando 

uma predisposição a priorizar a sanção mais apta a impor um sofrimento, em detrimento 

daquela favorável a inclusão, por exemplo. 

Nesse sentido, ao substituirmos a distinção retributivismo x utilitarismo para 

observarmos essas teorias, vez que essa enfatiza oposições internas, pela distinção inclusão 

x exclusão social é possível observar que todas elas se situam na face da exclusão social 

porque a pressupõe como parte da formação de um sistema de ideias próprio sobre a pena. 

A esse contexto, acrescenta PIRES (2011), houve um processo de mudança na 

representação cultural da ideia de fazer sofrer, impulsionado por duas transformações da 

época: (1)  o nascimento e fortalecimento da prisão, enquanto organização e nova prática 

punitiva e (2) a formulação e estabilização de um novo mecanismo cultural para observar o 

sofrimento como “legítimo”, qual seja, aquele que permanece e se prolonga em um intervalo 

de tempo.  

Entre os séculos XI e XVIII, portanto, o sofrimento que é valorizado pelo conceito 

de pena dominante é representado pelo castigo físico e pela vergonha pública, de modo que 

a severidade da pena era graduada pela intensidade dos métodos empregados para fazer o 

indivíduo sofrer no corpo e publicamente, de modo que o conceito de correção não depende 

ainda de um programa de tratamento ou reabilitação (PIRES, 2011). 

É assim George OLLYFFE (1731 apud PIRES, 1998b), autor do período pré-clássico 

vai propor para atribuir maior severidade à pena e, assim, maior eficácia do seu efeito 

dissuasório: 
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“Em vez de despachar o malfeitor desse mundo por uma simples 

corda ao redor do pescoço, podemos atravessar seus braços e pernas 

com uma corda resistente, que afetaria particularmente os nervos e 

os tendões, assim como as partes mais sensíveis,a fimde produzir a 

mais intensa das angústias; sob esta, com o tempo antes de perecer, 

eles terão a ocasião de sofrer as dores de várias mortes numa única” 

(OLLYFFE, 1731, apus PIRES, 1998b, p. 69).  

 Nesse sentido, a dimensão temporal não apresentava uma relevância muito 

significativa para determinar as penas a serem aplicadas, isso porque elas eram mais 

executadas que gerias, por meio de ações pontuais, na maior parte das situações, como 

chicotadas, mutilação e outras formas de infligir o sofrimento, por meio do registro físico 

(PIRES, 2011).  

 No final do século XVIII e século XIX, houve, no entanto, uma mudança cultural no 

modo de conceber o sofrimento a ser imposto pela por meio da pena, que pode ser 

temporalmente localizado, de modo marcante, na obra de referência de BECCARIA (1764), 

ao propor claramente um novo registro cultural de observação do sofrimento, como aquele 

que perdura no tempo. Nas palavras do autor: 

 

“O fim [das penas], pois, impedir que o réu cause novos danos aos 

seus concidadãos e dissuadir os outros de fazer o mesmo. É, pois, 

necessário escolher penas e modo de infligi-las, que, guardadas as 

proporções, causem a impressão mais eficaz e duradoura dos 

espíritos dos homens, e a menos penosa no corpo do réu” (p. 62). 

 

 PIRES (2011) o expressa por meio do neologismo “temporação” do sofrimento na 

pena, um processo pelo qual o sofrimento que a pena quer comunicar é deslocado da 

dimensão física, do corpo e da mente, para uma dimensão temporal, de modo que o grau de 

sofrimento a ser imposto ao culpado passou a ser medido e expresso por meio do tempo. 

 Desse modo, a noção de temporação do sofrimento por meio da pena, sob o ponto de 

vista retributivo, somada à percepção de uma relação necessária entre crime e pena, acaba 

por produzir no plano das ideias as condições próprias para que a pena de prisão, atendendo 

a tais requisitos, se firmasse como sanção central do direito criminal moderno. 

 Nesse sentido, a própria escala de valores entre as normas passou a ser medida no 

tempo, de modo que a duração da pena passou a exprimir e funcionar uma medida do 
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sofrimento a ser imposto ao condenado, sendo esta, por sua vez, representativa do grau de 

proteção que é atribuída àquela norma. Assim, foram formadas as bases para que a prisão 

ocupasse a posição central na intervenção do sistema de justiça criminal, por meio de uma 

compreensão simultânea da norma que prevê a pena de prisão e aquela que trata do 

comportamento a ser reprovado, como se comunicassem uma informação só. 

Pouco mais de dois séculos depois, a centralidade da pena de prisão encontra tamanho 

respaldo pela sociedade, bem como pelo sistema de justiça, que foi possível identificar um 

grande número de falas que a representa como um sofrimento positivo e útil socialmente, 

observando com preocupação as medidas que tendam a reduzir o seu uso, tamanha a 

importância da função dissuasória que lhe é atribuída.  

“Existe um eterno jogo promovido pelo Executivo que nunca teve 

interesse em investir em presídios e centros de detenção provisória, pois é 

caro e causa impacto negativo, em razão da cultura errada da população 

que observa o presídio como algo ruim, já que ninguém quer morar perto 

do presídio, pois no local aumenta a criminalidade e para lá mudam-se as 

famílias dos detentos. (...) A audiência de custódia é o novo absurdo da 

legislação, no mesmo dia vai para casa. Tráfico está por trás dos crimes 

patrimoniais. Fiança para cumprimento de pena são ridículas, em lugar 

nenhum do mundo” (magistrado 2)  

 

“Roubo, que é o crime, claro...os hediondos, regime fechado. Mesmo no 

tráfico. Apesar do crime hediondo, atualmente, até permitir um regime 

mais brando, eu e a nosso Câmara em geral, tem entendido que, crime 

hediondo é regime fechado mesmo, embora seja possível outro regime, 

mas sempre dá o regime fechado...roubo...crime de roubo agravado, 

regime fechado”. (magistrado 5)   

 

“A reprovação possui necessário nível de intensidade de aflitividade, 

modulado de acordo com a conduta, eu não entendo no direito penal 

reprovação sem aflição, por exemplo, no caso do criminoso eventual, ele 

vai sofrer uma carga de aflição, ou o homicida passional, com um conteúdo 

de vingança pública” (magistrado 1)  

 

“Então, dentro deste contexto, existe hoje uma tolerância muito grande, 

é que raras vezes o sujeito vai cumprir a pena, já que até quatro anos ele 

tem direito a penas alternativas, se não tiver cometido crime com 

violência ou grave ameaça, tiver bons antecedentes e se o juiz entender 

que é suficiente aquela sanção (magistrado 4) 

 

 Note-se que os magistrados, observam as pena por meio de uma distinção por 

contraste, representada pelas categorias “impunidade/punição”, em que aquelas intervenções 

do sistema de justiça criminal que não possuam caráter aflitivo e excludente, como algumas 
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penas alternativas, se alinham apenas a primeira face da distinção e não são, assim, 

consideradas como penas “verdadeiras”.  

 Desse modo, a ideia de legitimação do sofrimento pelo tempo da pena foi de tal forma 

apreendida que, mesmo diante de propostas que tentaram inaugurar uma nova lógica 

punitiva, que prescindisse da exclusão, estas foram avaliadas em sua conveniência por meio 

da capacidade de concretizar elementos próprios do encarceramento, como a aflitividade da 

pena. No trecho abaixo, por exemplo, o magistrado enaltece a pena alternativa de prestação 

de serviços à comunidade, pela carga de sofrimento que ela impõe:  

 

“A ampliação do uso das penas alternativas é desejável nos crimes não violentos 

e eventuais. A prestação de serviços à comunidade é interessante para que a pessoa 

faça uma contribuição e é aflitiva, muito aflitiva. Ela tem um componente de 

integração e é emblemática, a comunidade acompanha e tem um conteúdo de 

aflição importante, que não deve ser aviltante” (magistrado 1).     

 

 E até mesmo os magistrados que durante quase toda a entrevista mantiveram 

posicionamentos favoráveis à substituição da pena de prisão, ressaltando os seus aspectos 

negativos e, assim, enfatizaram a necessidade de se procurar novos caminhos para o direito 

penal, que se distanciem de uma racionalidade punitiva, demonstraram dificuldade em se 

desligar totalmente da ideia de necessidade da prisão ou de sua lógica.  

 

“Acho que a gente tá com essa coisa na cabeça de que a gente tem que 

constranger a liberdade da pessoa... A gente precisa constranger de alguma 

forma...” (magistrado 11) 

 

 No trecho acima o magistrado 11, de modo coerente com o ponto de vista que 

manifestou durante os outros momentos da entrevista, enfatiza a necessidade de se criar 

novos rumos para o direito penal, ao passo que ao refletir sobre as possibilidades de 

aplicação de penas alternativas, atualiza a mesma lógica excludente da prisão, bem como a 

privação ao convívio social. Assim, ainda que de uma forma atenuada, acaba por limitar tais 

possibilidades “alternativas” ao campo da similaridade ao cárcere, ou do que pode ser 

percebido “como se fosse a prisão”. 

 

“Eu preciso dar algumas alternativas... ‘Olha, no horário de lazer, você vai 

ficar recolhido na sua casa...’ Não é bem uma prisão, mas é quase, né... 

Então falta pra gente... Ser um pouco criativo... ‘Você não pode sair de 

casa’, ‘você não pode andar de carro...’. Você pode fazer algumas coisas 

como se fosse uma prisão, sem ter que ter uma cadeia e tal... Esse 
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recolhimento... Porque você não poder sair de casa e ter que trabalhar de 

finais de semana... Você praticamente tá preso, né... Então dá pra trabalhar 

com essas sanções, mas você precisa... De criatividade” (magistrado 11)    

 

 E, por fim, quando questionado se existem casos nos quais não observa como 

recomendável a aplicação de uma pena alternativa, ou seja, casos em que se deve 

necessariamente aplicar a pena de prisão, de modo que, para os quais, não é possível 

dispensar a lógica da exclusão ou deixar de mobilizar as ideias da racionalidade penal 

moderna, afirma:  

 

“Existem casos que não é [possível], né?. Alguns crimes graves... Por 

exemplo, tortura é muito grave... é difícil você compensar com alguma 

pena alternativa... Extorsão mediante sequestro... Não é simples. Acho que 

talvez o que a gente devesse fazer fosse o sistema contrário... A gente criar 

as penas e... Depois... Perceber se elas são suficientes ou não... Porque na 

nossa cabeça, pena alternativa é pagar uma cesta básica e trabalhar uma 

vez por semana... No caso do roubo não pode, pela lei, com o emprego de 

violência ou grave ameaça, não pode fazer essa substituição. É...no caso 

do furto, você pode dar mesmo no caso de reincidência... Mas, segundo a 

lei, pode desde que não seja caso de reincidência específica (...) Eu acho 

que a exceção tem que ser o não recomendado... O cara é 15 vezes 

reincidente, bom então não vou botar a substituição que não adianta... Mas 

o cara praticou um furto... E tem umas coisas assim... Que é, o cara 

praticou um furto pequeno, depois praticou outro furto pequeno...” 

(magistrado 11)    

 

 Nesse sentido, apesar do esforço em ressaltar a necessidade de expansão da aplicação 

de penas alternativas, é possível perceber que o magistrado manifesta uma dificuldade em 

prescindir a pena de prisão, para alguns observados por ele como aqueles em que a pena 

alternativa “não adianta”, exemplificados por situações de cometimento de crimes com 

maior gravidade e de reincidência do criminoso. 

E outros magistrados também se posicionaram sobre a possibilidade de aplicação de 

penas alternativas, de modo favorável, inicialmente, mas destacando situações em que não 

é cabível a sua aplicação, diante da verificação da imposição de um sofrimento à vítima: 

 

“Acho que sim, no furto dá para trabalhar, no peculato, na apropriação 

indébita dá pra trabalhar... No roubo, tudo que envolve violência, eu já 

acho que não. Porque tem a questão do dolo, a vontade. O réu pode 

escolher a forma de praticar o crime. Ele escolheu ser violento com você. 

Ele escolheu pôr uma arma na sua cabeça, no seu filho. A conduta dele é 

mais reprovável. Naquela reguinha da reprobabilidade, ele tá lá 

no...’pipipi’ (...) mas eu acho que dá pra criar, em crimes de menor 

potencial ofensivo. O Brasil já caminhou muito, mas é o que eu falo. 
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Talvez falta o mecanismo.  A tornozeleira é uma invenção bárbara! 

Funciona muito bem. Os presos em regime aberto, as presas que trabalham 

com tornozeleira, todas voltam, é bárbaro! O GPS funciona no mundo, por 

que não funcionaria aqui? Funciona! Mas precisa de mais investimento” 

(Magistrado 7)  

 

“Entrevistadora: Como avalia a questão das penas alternativas nos crimes 

patrimoniais? A ampliação do seu uso é desejável?  

Entrevistado: Se é desejável? Ô!  

Entrevistadora: Mesmo no roubo? 

Entrevistado: Pena alternativa? Depende do caso... 

Entrevistado: É que o roubo ele...a pena é baixa, eu acho de roubo... 

Entrevistadora: É de 4 a 10 anos.  

Entrevistado: A pena é baixa. 4 anos é aberto. Teoricamente, se o cara fez 

um roubo simples é aberto, porque ele envolve uma agressão à pessoa, né? 

Ele envolve uma...óbvio, comparado com homicídio é alta, comparada a 

furto é ok, eu acho, agora ele envolve uma agressão à pessoa que, 

geralmente, que eu vejo aqui as vítimas todas, todas, todas traumatizadas. 

Todas, sem exceção. Então, envolve um trauma, assim, para as pessoas, as 

pessoas quando vêm elas ficam em pânico por causa dessa agressão...ela 

pode ser verbal (...) Por isso que eu acho que a pena tem que ser, tem que 

ser maior, o regime aberto dá...dá, tem caso que dá, por exemplo, “me dá 

seu celular”, então te dou um empurrão. Entendeu?...o cara de bicicleta 

pega, te empurra, pega seu celular, é diferente do cara que vem e te encosta, 

“me dá sua bolsa, eu tô aqui com uma arma”. Então, depende do caso... 

Entrevistadora: Acha que existem casos em que a aplicação de penas 

alternativas não é recomendada?  

Entrevistado: Acho, acho que têm casos que não se recomenda. 

Entrevistadora: E qual o elemento que diferencia? 

Entrevistado Geralmente um grau de violência ou dano muito grande” 

(magistrado 10). 

 

 “Sem dúvida, particularmente estender a possibilidade aos crimes de 

roubo, não se pode vedar só porque teve violência ou grave ameaça, isso 

tolhe o juiz. A prestação de serviços à comunidade se bem aplicada é 

importante, tem efeito educativo interessante e também a multa e a 

prestação pecuniária...a questão é que precisamos encarcerar 

menos...’cumpro a lei, se não tem cadeia o problema é do Executivo’, me 

irrita esse discurso. O juiz tem que se integrar a essa política de diminuir 

o encarceramento e não ficar comodamente a parte” (magistrado 3) 

 

“Não, eu acho que sempre que for possível, é o ideal, né. Se existir alguma 

forma de se resolver uma tensão que não precise implicar nessa sanção 

(prisao) , eu penso que seja o ideal...” (magistrado 9)   

 

 

 

 Por fim, foi proposto aos magistrados que se posicionassem sobre uma citação 

jurisprudencial reiteradamente mobilizada em casos de crimes de furto e roubo, que equipara 
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os regimes de cumprimento de pena, que não envolvam a exclusão total do condenado, a 

não aplicação de uma pena, e portanto, a impunidade: “a concessão de regime aberto ou 

semiaberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica 

impunidade e no incentivo injustificável para a prática de outra infração”. Nesse contexto, 

os argumentos se desenvolveram do seguinte modo:  

  

“Por isso que eu digo, em crime hediondo, o próprio termo, hediondo, o 

termo pode significar mais do que grave, um crime hediondo, um crime 

horrendo, horrível, merece uma punição muito severa, então é óbvio que 

tem que ser punível de forma mais rigorosa pra não dar essa ideia de 

impunidade...” (magistrado 5)   

    

“Concordo em parte. Nos crimes muito violentos o agente tem que ser 

isolado para que seja avaliada em tese a sua agressividade, com vistas ao 

posterior retorno à vida social, e essa análise sé é feita depois da prisão”. 

(magistrado 1)    

 

 

“É ilegal... Acho que é ilegal, porque... É contra súmula... É contra tudo 

isso... Acho que podem haver situações que levem aquele fato específico 

a isso... A lei permite que aplique o regime diverso do aberto ou 

semiaberto, além do 33 lá... Mas isso tem que ser uma situação específica 

daquele caso... Ou pessoal... Ou objetiva... Muito concretamente colocada. 

Essa regra aí... O tribunal transforma o roubo em crime hediondo né... 

Prisão em fechado é crime hediondo.... E pra isso tem uma lei né... Roubo 

não entrou no crime hediondo”. (magistrado 11) 

 

“Eu acho que a regra devia ser alguma coisa que não fosse prisionalização. 

Eu acho que a gente tem que mudar esse conceito também, da regra de 

prisionalização...” (magistrado 9) 

  

 

A não aplicação da pena de prisão parece estar relacionada, assim, à ideia de evitar a 

exclusão, com os efeitos criminógenos que o cárcere comporta, com vistas a prevenção que 

novos crimes sejam cometidos, mas não há um total descarte dos elementos essenciais da 

prisão, vez que a exclusão é observada como algo positivo, quando adstrita aos limites 

domésticos, e mesmo a pena de prisão é admitida e justificada quando a sua não aplicação 

não se torna uma medida com potencial preventivo significativo ou quando a sua aplicação 

não parece ser um fator significativo para deteriorar a condição social do indivíduo e facilitar 

a sua vulneração a novas práticas criminosas, como no caso do reincidente contumaz, em 

que a substituição da sua pena de prisão “não adianta”, ressalte-se mesmo no caso do furto, 

crime percebido como objeto de transação penal e, portanto, com menor gravidade. Nas 

situações percebidas como especialmente abjetas ou com alto grau de aflitividade à vítima a 
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pena de prisão também não é descartada, pois é vista como única possibilidade possível 

diante da inviabilidade de uma composição entre as partes, ainda que não percebam ou 

manifestem nenhum sentido para essa forma de sanção criminal. 

 

 

 4.3. Distinções que não diferenciam: os pontos cegos e os paradoxos que a teoria da 

racionalidade penal moderna ajuda a observar 

 

 

 O tratamento empírico conferido à análise das entrevistas possibilitou a percepção 

de algumas ideias intrigantes manifestadas pelos magistrados, algumas delas foram 

sistematizadas sob a forma de paradoxos, no sentido de apresentarem uma contradição de 

ideias inerente ao seu desenvolvimento, outras serão ainda desenvolvidas no contexto de 

uma percepção geral sobre as comunicações produzidas pelos magistrados durante a análise 

das entrevistas reflexivas. 

 É importante notar, aqui, que o termo “situação paradoxal” não faz referência sob 

um ponto de vista normativo, ou seja, não sugere que os magistrados deveriam pensar de 

uma maneira diferente ou “não paradoxal”, ou mesmo que exista qualquer referência a tais 

ideias. Nesse sentido, o termo paradoxo foi selecionado pelo seu potencial em indicar que 

existe uma contradição na forma de apresentar e organizar as ideias. Se essa contradição é 

percebida como normal ou não, relevante ou não, útil ou não, faz parte de uma outra 

discussão.    

 Esses paradoxos são baseados em pontos cegos, ou seja, aquilo que não se consegue 

ver, por meio da distinção selecionada para a operação de observação. Assim, com base na 

teoria da observação, Pires (2015) afirma que não é possível ver tudo, e aquilo que se 

observa, está condicionado à distinção que é selecionada para tal observação. Deste modo, 

os pontos cegos não são percebidos, e assim localizados em nenhuma das faces da distinção, 

vez que essa não permite a sua visualização.   

 Neste capítulo, serão abordados inicialmente duas situações paradoxais referentes ao 

uso, pelos magistrados, de distinções para auto observar a sua atuação, que acabam por não 

diferenciar âmbitos propriamente opostos, no aspecto cognitivo: o paradoxo da técnica e da 

gradação. Posteriormente, serão expostas algumas percepções em torno das análises 

realizadas.  

 

 

4.3.1 Paradoxo da técnica (a distinção entre melhores julgamentos/piores julgamentos) 

 

 

 Ao serem convidados a refletir sobre os contornos e sentidos que poderiam ser 

atribuídos ao conceito de justiça em matéria criminal, ou seja, sobre como seria possível 

fazer a “melhor justiça” no contexto do direito penal, alguns entrevistados citaram os 

julgamentos realizados pela mídia procurando estabelecer uma oposição entre esses e 

aqueles realizados pelo Estado. 

 Neste sentido, com base na distinção melhores julgamentos/piores julgamentos, 

observaram a atuação do poder jurisdicional estatal como situada na primeira face da 

distinção, já que a ela está associada aos conceitos de técnica, imparcialidade e objetividade, 

enquanto a os julgamentos realizados pela mídia são observados vingativos, desprovidos da 
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técnica processual e parciais, visto que intencionam diretamente a satisfação da opinião 

pública.  

  Nesse sentido, seguem algumas manifestações 

 

Os magistrados fazem o “melhor julgamento”, amparados pela técnica, imparcialidade, 

objetividade, neutralidade e cientificidade, em oposição aos julgamentos populares e 

midiáticos. O ponto cego consiste no fato de que os dois julgamentos tem o mesmo resultado, 

pois implicam em exclusão, sofrimento, do tratamento hostil das relações intersubjetivas e 

da dificuldade de inovação. 

 

“É preciso desatrelar a justiça do que a imprensa publica, os objetivos são 

diferentes. Comprometimento com a justiça diferente do 

comprometimento com a notícia, com o escândalo, sempre com 

favoritismo para veicular notícias que sejam fortemente carregadas em 

respostas para satisfazer o público, como vingança. Ademais, o juiz não 

deve ter pressa em fazer a análise para não errar, rapidez inimiga da 

perfeição, já que o jornalista quer do Judiciário uma resposta rápida que 

seja condenatória, em regra” (magistrado 2) 

 

O caminho para a melhor justiça é ser imparcial, porém rígido na colheita 

de prova, não deixar se envolver por paixões, não examinar o caso ‘com 

eu faria’, com sentimentalismo, procurar ficar equidistante em relação às 

partes e, principalmente, analisar todos os elementos de prova e não dar 

ouvidos às pressões populares, e principalmente da imprensa ” (magistrado 

2) 

 

“Em relação à questão penal, eu acho que existe muito...uma mídia que faz 

um discurso de impunidade que não existe, porque nós temos muitas 

pessoas presas, além de muitas pessoas presas, nós temos muitas pessoas 

condenadas, que estão em regime aberto, ou em sursi, ou em outras penas 

alternativas. Então, eu acho que é um pouco do desconhecimento, da 

desinformação, e acho que a mídia tem um papel importante e relevante 

sobre isso pra fomentar essa ideia, né, de impunidade... (magistrado 9) 

 

 Nesse sentido, a mídia é colocada em oposição ao direito, sendo reservado 

a apenas ele a possibilidade de realizar bons julgamentos, sendo para ele mobilizado 

os conceitos de “imparcialidade”, “neutralidade”, “objetividade” e cientificidade”.  

 A contrariedade entre tais ideias, aqui, reside justamente no fato de que tanto 

os julgamentos da mídia, como aqueles realizados formalmente não se diferenciam 

em seus resultados, isso porque, em geral, ambos acabam igualmente mobilizando 

categorias da racionalidade penal moderna em seus discursos, para chegarem no 

mesmo objetivo: a justificação da imposição de uma pena criminal.  

 É possível observar nas próprias falas durante as entrevistas, mobilizações 

de sentido sobre a pena que estão fundamentadas em percepções de natureza 

emocional e essencialmente subjetivas sobre a necessidade de intervenção penal. 

No excerto abaixo, por exemplo, o magistrado 10 relata que atribui maior gravidade 

ao roubo de carro, especialmente porque já foi vitimada nessa situação e, portanto, 

sente-se ainda atemorizada, a despeito da neutralidade necessária a técnica penal: 
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“Ou é roubo de celular...uma coisa muito banal...e, dependendo do caso, 

eu dou aberto e semiaberto...e roubo de carro, roubo de veículo “desce do 

carro”...aí eu já acho grave e justifico...aumento a pena-base porque 

envolve seguro de carro, a pessoa entra no carro, ela fica atemorizada, eu 

já fui furtada em carro e eu durante anos até hoje eu não consigo parar em 

um semáforo durante a noite, você fica o tempo inteiro...muito stress, 

vendo se alguém vai entrar de um lado, se alguém vai do outro, vendo onde 

você tá, onde se vai estacionar, você vai vendo a rua...então isso causa...eu 

acho que o roubo de carro envolve, em razão dessas coisas, o seguro que 

você paga o imposto, o que você tem que depois dispender para arrumar o 

carro, a franquia, porque batem o carro, aumento a circunstâncias, 

geralmente, eu dou fechado.(...)  Pode ser menor, pode ser primário...em 

regra, eu dou fechado por causa dessas circunstâncias objetivas. São 

circunstâncias e consequências do crime” (magistrado 10) 

 

 Nesta segunda passagem, o magistrado 8 ressalta que a aplicação do regime inicial 

fechado de modo estanque para os crimes de roubo, posicionamento compartilhado por um 

conjunto expressivo dos seus colegas de profissão, se opõe frontalmente às normas 

tecnicamente estabelecidas, de modo neutro pelo estado de direito para a aplicação de 

regimes ao caso concreto 

 

“Absoluto descomprometimento com o estado de direito, no caso do roubo 

daria até para aplicar o regime aberto. Fenômeno típico da era atual, em 

que ridicularizam o conhecimento científico e todas as normas 

constitucionais e prevalece um discurso repressor. Não atribuem validade 

ao ordenamento” (magistrado 8). 

 

 Neste sentido, percebe-se um esforço em revestir o discurso jurídico de uma 

aparência técnica, quando em verdade ele compartilha o mesmo ponto de vista sobre a pena 

mobilizado pela racionalidade penal moderna.  

 

 

4.3.2 Paradoxo da gradação 

 

 

Outra contrariedade identificável no discurso dos magistrados refere-se à observação 

da existência de vários níveis de violência para os crimes de furto e roubo, “existem roubos 

e roubos”, no entanto, para todos eles acabam sendo reservada a mesma resposta, excludente 

e aflitiva.  

Nesse sentido, sob a distinção da gradação da pena aflitiva, os entrevistados 

observaram várias respostas proporcionalmente aplicadas para os diferentes níveis de 

gravidade entre as condutas de furto e roubo: 

 

“Há exceção, há alguns roubos de menor importância, de vez em quando 

aparece alguma história meio pastelão, então esses são exceções. Mas a 

regra é regime fechado lá na minha Câmara. É, um furto, veja, 

dependendo, se for reincidente, for um furto de mercadoria, for um 

negócio organizado, e tal, é o fechado também” (magistrado 4) 
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“Eu tento considerar sempre de forma objetiva, tanto que eu sempre que 

aumento a pena-base as minhas circunstâncias são objetivas, por exemplo, 

roubo com uma arma “me passa o relógio, o celular”, o cara passa, aí o 

autor do crime vai lá e dá um soco na cara da pessoa, faz ela ajoelhar e 

deitar no chão. Que é muito mais humilhante e desnecessário, porque ele 

já tava com a coisa subtraída, já tinha...então eu tenho que ser objetiva, por 

exemplo, nas circunstâncias do crime...” (magistrado 10) 

 

“Um negócio é ir na sua casa, entrar na sua casa com uma arma, amarrar 

você no banheiro, levar todas suas coisas dentro do seu carro, pegar seu 

filho gritando, trancar no outro quarto e ir embora. Outra é eu pegar uma 

arma no meio da rua e falar assim “me dá seu celular” e sair correndo. São 

casos completamente diferentes. Roubo de carga, pega o motorista, pega 

o ajudante, coloca um saco na cabeça pra não ver, fica circulando, desliga 

o rastreador, descarrega a carga, leva os caras num carro, põe num matagal, 

num cativeiro, fica lá duas horas até desovar a carga, pega a carga, saiu, 

devolve o caminhão, devolve a chave pros caras e vai embora. É outro 

crime e é tudo roubo” (magistrado 10) 

 

“O furto tem uma leitura totalmente diferente do que eu tenho do roubo, 

totalmente diferente. O roubo impõe violência, é uma leitura que eu tenho. 

O furto é uma prestação de serviço à comunidade, eu dou regime aberto, 

eu dou direito a trabalhar, desde que seja o primeiro furtador, cabe 

suspensão do processo se for forma tentada (...) Então a minha leitura de 

furto, não dá pra comparar eu julgando furto eu julgando roubo. No furto 

até porque a pena é de dois anos. A pena é de dois anos. O furto qualificado 

dá quatro. O furto qualificado tentado, se você diminui pela metade dá dois 

anos, nem cabe prisão. Então, na verdade, são circunstâncias, são dolos 

totalmente distintos. Totalmente distintos...exceto o furtador 

contumaz...furta todo dia e que tem o furto como meio de vida e aí eu levo 

em consideração isso na pena e aí você passa pro regime semiaberto ou se 

tem vários furtos. Então.., por exemplo, roubo, com porte de arma, a pena 

é de 05 (anos) e 04 (meses), tecnicamente, pelo Código de Processo Penal, 

ele deveria ser semiaberto. Eu não dou semiaberto pro roubo. Eu dou no 

regime fechado. Exatamente pelo meio de vida, pelas consequências do 

trauma que causa à vítima normalmente...” (Magistrado 7) 

 

 No entanto, ao observar o tratamento diferenciado conferido pelo sistema 

de justiça criminal aos casos de furto e roubo por meio da distinção entre a 

imposição ou não de exclusão ao condenado, é possível perceber que não há de fato 

uma diferenciação, vez que na maior parte das manifestações, a resposta prioritária 

a esses comportamentos restringe-se a ideia de exclusão e sofrimento.  

 

“Sim...eu acho que sim...Existem roubos e roubos, né. Mas o patamar 

inicial é um, é um só, normalmente 05 anos e 04 meses porque, 

normalmente, sempre vem com uma qualificadora, aqui, pelo menos em 

São Paulo, a maioria dos meus processos, eu, raramente, tive só roubo no 

caput...poucas vezes...bom, e quando eu afastava porque era arma de 

brinquedo, não adiantava, porque eles não acolhiam também...” 

(magistrado 9) 
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 “O direito penal mínimo não deve ser aplicado no crime patrimonial. Para 

crimes praticados com violência ou grave ameaça, não se deve fazer 

nenhuma substituição da pena de prisão” (magistrado 2) 

 

“Agora, no caso de roubo, o regime em geral é o fechado e no crime de 

furto, depende do caso, às vezes até é possível, dependendo da pena, dar o 

sursi, ou, uma pena substitutiva, que se costuma dar, até pena de multa, 

depende do caso” (magistrado 5). 
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CONCLUSÃO 

  

 

 O esforço de sistematização das categorias pelas quais a racionalidade penal moderna 

se manifestou nos discursos dos magistrados paulistas sobre a pena favoreceu a observação 

de algumas nuances e características do modo pelo qual esses sentidos foram expressos.  

 Em um primeiro momento, foi claramente identificável uma significativa variação 

das maneiras pelas quais a racionalidade penal moderna se manifestou. Isso porque os seus 

sentidos foram mobilizados de modo confuso e variante, impondo assim uma certa 

dificuldade de serem identificados.  

 Nesta linha, o mesmo magistrado que mobilizava sentidos claros da teoria, para um 

tema, opunha-se frontalmente a outros, em determinadas situações, de modo que ao mesmo 

tempo em que para quase todos os temas, houve manifestações de afastamento da 

racionalidade penal moderna, todos os 12 magistrados entrevistados atualizaram em relação 

a algum tema da entrevista um dos sentidos atribuídos a pena. Em outras situações, por 

exemplo, os discursos não restaram totalmente claros em relação ao seu posicionamento 

sobre a intervenção penal. 

  Tais dados parecem indicar uma falta de clareza para a maior parte dos próprios 

entrevistados sobre o sentido da aplicação da pena e da própria intervenção do direito 

criminal, que se manifestou nessa ausência de linearidade e oscilação entre diversos pontos 

de vista, ainda que contraditórios.  

 Essa percepção direciona a análise para outra característica intrigante identificada 

nas comunicações: para uma parte parcela dos magistrados foi possível perceber um certo 

desinteresse em identificar qualquer sentido específico a ser atribuído à pena. Assim, 

diferentes argumentos retóricos foram mobilizados, sem que no entanto houvesse a 

manifestação de uma crença definida em qualquer deles, como se fosse totalmente 

prescindível encontrar um sentido para a pena criminal ou, ainda, como se não houvesse uma 

forte convicção em nenhuma delas, sem, no entanto, se alinhar a outra forma de justificação.  

 Nesse contexto, parece operar, para esses magistrados, o efeito colonizador de que 

trata PIRES (2004, p.41), segundo o qual o ponto de vista sobre a punição inicialmente eleito 

pelo direito penal torna-se naturalizado e introjetado de modo natural, sem que se tenha 

consciência sobre tal processo. De modo que, apenas quando intentado um esforço cognitivo 

de pensar o direito criminal de outra forma , que se torna possível verificar a “colonização 

que ele exerce sobre a maneira de ver as coisas” e, assim, torna-se também observável a 

inexistência de uma firme convicção sobre os seus fundamentos.  

 Assim, a entrevista de caráter reflexivo, ao propor novos sentidos para a sanção 

penal, por meio de propostas de mudança, possibilitou observar esse efeito colonizador, em 

maior ou menor grau. Nessa linha, quando há crença nos pressupostos de legitimação 

modernos para a pena era forte houve a negação direta a tais possibilidades. Para um outro 

grupo de magistrados, porém, foi possível observar a disposição em aceitar tais ideias, tendo 

as depois rejeitado em outra situação.  

 Outro dado interessante colhido por meio das entrevistas reflexivas se refere a 

percepção de uma dissociação por parte dos magistrados, entre aquilo que faz parte da 

dinâmica de funcionamento judicial e a realidade do mundo empírico. Neste sentido, dentro 

do âmbito judicial torna-se possível mobilizar argumentos e lógicas, que não 

necessariamente precisam manter correspondência com a realidade fática. 

 E, por uma lógica inversa, a prática jurídica também não parece ser tensionada pelo 

saber empírico, representado, por exemplo, pelas pesquisas produzidas na área da 

criminologia, sociologia, segurança pública, etc., vez que não se mostra disposta a alterar a 

sua lógica de funcionamento ou de enfraquecer a sua crença nos sentidos atribuídos à pena 
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há mais de dois séculos, por meio dos seus dados. Nesse sentido, os fundamentos da pena 

parecem prescindir de comprovação e, assim, configuram uma crença que inviabiliza 

qualquer tipo de questionamento, reserva ou espaço para que novas possibilidades cognitivas 

possam se erigir. 

 Essa dissociação entre o mundo empírico e a dinâmica jurídica pode ser percebida 

de modo marcante em algumas falas: 

 

“Entrevistado: A gente não trabalha com a realidade, no fundo, dentro do 

sistema...a gente inventa um mundo... 

Entrevistadora- Sim... 

Entrevistado: Cria lá, um mundo onde as pessoas são jogadas por um 

tempo”. (magistrado 9) 

 

“(...) é um sistema, entendeu? Eu acho que, assim, a partir do momento 

que você faz parte, seja em qual papel, você precisa ter consciência de que 

você está fazendo isso. Então, eu tenho consciência que eu estou aplicando 

uma pena pra castigar alguém...posso achar isso um horror, eu posso achar 

que tudo precisa ser mudado, mas eu faço parte desse sistema...eu não vou 

alterar ele, eu não altero esse sistema, nem a minha atuação altera o 

sistema...” (magistrado 9) 

 

 A fala acima chama a atenção pela consciência e naturalidade com a qual esse 

processo é expressado, de modo que o magistrado não apresenta qualquer dificuldade ou 

observa qualquer problema no fato de perceber a sua atuação limitada a um universo fictício 

apartado do mundo empírico. 

 

“Quando se trata com o Direito ou com um caso, a justiça ela é...ela não é 

real, né? Ela é dentro do processo. Porque o juiz não vivenciou aquilo e 

nem sabe o que aconteceu. Ele sabe o que tem no processo(...) você sabe 

muito bem que o que você tem acesso é às provas do processo, né? É a 

verdade processual e não a real” (magistrado 10) 

 

“No dia a dia, é.. na hora que você dá assim, pelo menos eu dou a sentença, 

falando pra ele: ‘olha, o Senhor foi condenado a tanto de reclusão, tal’, 

é...os réus, em regra, eles falam: ‘tá, tá bom, obrigado’ e levantam e saem. 

Você fala: ‘será que vai...sabe? Será que vai...?’ Sei lá, se foi o...tá preso, 

‘olha, você vai ficar preso, vai recorrer preso’...ele fica...’tá, tá bom’. Então 

na hora de...na vida, a hora que você tá aplicando, você fez lá a sentença, 

você fez bonitinho parece um joguinho e...comprovou, condenou...não 

comprovou, absolveu...é...na dúvida, absolveu...ai, tem alguma coisa 

estranha, absolveu. Na hora de aplicar a pena, é muito rápido e é 

muito...você não tem tanta informação pra ver se aquela pena é adequada 

àquela pessoa...entendeu? É um jogo rápido, você não tem (...) Eu não sei 

o que é...onde ele estudou, como é a vida dele, o que ele faz realmente pra 

ver se aquilo vai funcionar ou não. Você fica, ‘ah.., será que tá valendo a 

pena?’ Ou ‘será que tá funcionando?’” (magistrado 10) 

 

 Nesse caso, a magistrada também observa essa falta de acesso ao mundo 

empírico, mas manifesta um certo incômodo em não ter acesso a maiores 
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informações sobre a vida do réu, e sobre os reais efeitos que a pena causou na sua 

trajetória.  

 

“Sobre o artigo 59, as vezes, você está na sustentação oral, aí você vê um 

advogado, um promotor, questionando que não está...convencido do artigo 

59 e eu, dentro da minha autoestima muito bem resolvida, penso... ‘nem 

deveria, porque o artigo 59 é feito pro juiz, que nesse país, neste Estado de 

direito, o único que faz pena e dosimetria da pena, é o juiz de Direito’. 

Então, o artigo 59 ele é feito pro juiz. Você pode até concordar com o que 

o juiz escreve ou não, mas não é pra você se convencer, é pra eu me 

convencer, é o juiz de direito que tem que se convencer do artigo 59” 

(Magistrado 7) 

 

 Neste excerto é curioso, vez que, aqui, a dissociação entre a dinâmica adstrita ao 

mundo jurisdicional é mobilizada sob o ponto de vista da autoridade, vez que todos podem 

ter acesso aos fatos e igualmente devem acatar a decisão judicial, mas apenas o magistrado 

tem o poder de impor “a realidade” sobre a qual mostra-se convencido, independentemente 

da sua relação com a realidade fenomênica. 

 Para explorar essa possibilidade, durante a entrevista, foram feitos três convites de 

análise de dados relativos ao sistema prisional e a duas pesquisas que tratavam da aplicação 

diferencial de penas aos crimes patrimoniais. Interessante notar, nesse sentido, que a minoria 

dos magistrados demonstrou interesse em compreender os dados da pesquisa e refletir sobre 

a sua aplicabilidade, tendo, ainda, uma parte dos entrevistados manifestado, de pronto, 

desconfiança em relação a credibilidade das informações, bem como ao universo de 

pesquisas empíricas. 

 Em oposição, um dos magistrados manifesta claramente a percepção de que a 

realidade é bipartida e a necessidade de que o juiz compreenda o caráter limitado da sua 

percepção vinculada ao ambiente jurisdicional:  

 

“Eu acho que não é só a pena que tem que ser alternativas, mas o processo 

também tem que ser. Quer dizer, a gente pode chegar num caminho é... por 

outras vias. Na verdade, isso já existe. Quer dizer...  a gente imaginar a 

realidade não é composta, não é feita a partir do CP, o policiais militares  

a rua, já fazem já uma triagem,  uma vez eu vi um policial com testemunha 

num caso de insignificância, bagatela, e ele falou: ‘eu fiz essa prisão?’ 

Porque a gente não fazia, a gente mandava o cara passear. Os juízes olham 

a realidade formal, a realidade que está na lei. Mas não é essa a realidade 

que existe é... no mundo. Ela está além disso. E eu acho que a gente tem 

que abrigar essas situações. Há varias situações que a gente não recebe, 

porque elas não chegam O que os policiais fazem muitas vezes é... 

conversar! Conversa com um, conversa com outro, tá bom assim? Então 

vamos fazer... Então se faz isso. Se for imaginar que todas as pessoas que 

cometem crime, elas vão ser processadas pelo crime, fossem ser julgadas 
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pelo crime, a gente não faria outra coisa, senão separar tudo e só fazer isso” 

(magistrado 11) 

 

Nesse sentido, é possível perceber que os paradigmas que regem a atividade 

jurisdicional são reproduzidos continuamente e atualizados quase que de modo automático, 

e até inacessível aos magistrados, “nem a minha atuação altera o sistema”. Essa percepção 

se coaduna com um dos efeitos da racionalidade penal moderna, qual seja, a criação de um 

pensamento “engessado” sobre a pena e o direito penal, que não consegue se auto observar 

de modo crítico e, portanto, alterar os sentidos que atualiza. 

Outro aspecto interessante que também apareceu de modo recorrente nas falas, 

consiste na manifestação por parte dos juízes de um certo descrédito em relação a sua função, 

bem como em relação ao direito penal, no sentido de não observar um propósito socialmente 

positivo para a sua atuação, ao passo em que também não houve demonstrações 

significativas de incômodo diante dessa percepção, mas sim, de um resignação e 

conformismo em permanecerem atuando nesse contexto.  

 

“Veja, a pena não é o ideal, não é o que se gostaria, mas eu tenho uma 

certa visão em relação a isto porque na época em que eu trabalhei em 

Diadema eu acumulava função de, era o único promotor da área criminal 

lá, eu acumulava parte de visita à cadeia pública lá, que tinha quase 

duzentos presos, e eu ia semanalmente, e a maioria dos presos era roubo, 

latrocínios, estupros, homicídios, só coisas graves. A ideia que eu tenho 

disto é que se 40% dos que estão lá tivessem uma orientação melhor, 

tivesse um salário mínimo ou dois ai, ele não estaria lá” (magistrado 4) 

 

“A justiça é a justiça que está posta nas leis e na nossa Constituição, então, 

essa, é realizada "tortamente", né?. Porque, nem tudo que está na lei , ela 

é cumprida, né. Até que você tenha uma condenação, você tem todo um 

percurso, desde o momento da prisão, desde os direitos e das garantias de 

uma pessoa que está sendo abordada, começa bem antes, né. Tem a questão 

da seletividade, então, existem muitas...muitos percalços, eu diria. Até 

uma pessoa ser absolvida, ser condenada e, depois, se for condenada, a 

forma como ela é tratada. Então, a justiça real, não, né, creio que não...” 

(magistrado 9) 

 

“(...) mas é um sistema, entendeu? Eu acho que, assim, a partir do 

momento que você faz parte, seja em qual papel, você precisa ter 

consciência de que você tá fazendo isso. Então, eu tenho consciência que 

eu estou aplicando uma pena pra castigar alguém...posso achar isso um 

horror, eu posso achar que tudo precisa ser mudado, mas eu faço parte 

desse sistema...eu não vou alterar ele, eu não altero esse sistema, nem a 

minha atuação altera o sistema...” (magistrado 9) 
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Dois magistrados manifestaram posições opostas: o magistrado 7 afirmou de modo 

expresso estar pessoalmente satisfeito com o seu trabalho e o magistrado 11, como os 

demais, faz referência à limitação do seu papel como juiz, mas demonstra disposição em 

mudar o sistema jurídico penal estabelecido. 

 

 “(...)você pode perceber...tenho uma segurança absurda no que eu faço. 

Eu sou um juiz que amo o que eu faço, acredito no que eu faço, nunca 

achei que estou enxugando o gelo coisíssima nenhuma. Minha vida é essa, 

eu me satisfaço muito, eu tenho um feedback muito grande de tudo isso, 

eu acho que vale a pena, eu gosto de incentivar, eu gosto de demonstrar 

que se a gente levantar 6:30 da manhã e trabalhar 13 horas por dia dá certo, 

sim...” (magistrado 7) 

 

“A gente faz isso quase como uma obrigação, como alguma coisa 

metafisica, em que eu sei que isso vai ser ruim para você réu, eu sei que 

isso vai ser ruim para você vítima, eu sei que isso não vai ser bom para 

você sociedade, mas mesmo assim eu faço. Então a gente tem que trilhar 

novos caminhos, tem que aprender... a prisão não existiu na vida inteira... 

é uma instituição datada, acho que o direito penal também não. Então 

temos que encontrar caminhos. Onde houver caminho, tem que encontrar 

caminho. Acho que essa ideia de trabalhar com restauração. Eu não tive 

essa possibilidade. Mas acho que a gente tem que começar a abrir 

oportunidades. A gente descobre coisas que a gente não sabia”. 

(magistrado 11) 

  

 Em relação aos sentidos da racionalidade penal moderna mobilizados 

especificamente em relação aos crimes patrimoniais, foi possível perceber a atribuição de 

uma ideia de gravidade em abstrato ao crime de roubo, no sentido de que independentemente 

das variações do caso concreto, para a maioria dos magistrados este é tomado como um 

crime grave pela sua própria natureza, e pelo seu potencial causar impacto na sensação de 

segurança pública. A noção de sofrimento pela vítima também foi mobilizada em grande 

parte das comunicações para justificar a necessidade de retribuição ao infrator por meio de 

uma pena aflitiva e excludente.  

 Em relação ao crime de furto, foi possível observar maior receptividade, por parte de 

alguns magistrados, a aplicação de medidas com menor potencial aflitivo ou a percepção de 

uma menor necessidade de dissuadir os comportamentos criminosos, nesses casos. Uma 

exceção refere-se aqueles casos em que o indivíduo é percebido como perigoso, situação em 

que foi mobilizada a ideia de defesa social para justificar, também para ele, o 

encarceramento, diante da percepção de uma conduta socialmente mais gravosa, cujos outros 

meios de intervenção não seriam suficientes a dissuadi-lo.  
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 Por fim, é interessante notar que, apesar da entrevista ter sido realizada com juízes 

de perfis diferentes sobre o seu ponto de vista sobre a pena e o direito criminal, que seu auto 

observaram durante os discursos, como mais ou menos garantistas, mais ou menos liberais 

ou conservadores, em relação à mobilização dos sentidos presentes na racionalidade penal 

moderna, todos eles o fizeram em determinado momento da entrevista, de modo que, no que 

tange à atualização das ideias do direito penal moderno, que por meio de um ou outro 

discurso justificante, indicam a necessidade de pena e a caracterizam de um modo severo, 

seja no seu modo de aplicação ou de imposição, todos os magistrados, em algum momento 

mostraram-se alinhados a teoria.  

 Sobre esse dado, afirma PIRES (2004): 

 

“Assim é que muitos juristas, profissionais da justiça, profissionais 

da justiça e pesquisadores das ciências sociais que se autodefinem 

como críticos, liberais ou progressistas ainda estão prisioneiros dessa 

maneira de pensar. Embora possam ser efetivamente críticos em 

vários temas, ainda privilegiam uma ou outra das teorias da pena: 

sustentando exclusivamente as sanções negativas, reduzindo o 

direito de punir à obrigação ou necessidade de punir e consagrando 

a identidade puramente punitiva do direito penal moderno” (PIRES, 

2004, p. 46). 
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