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RESUMO

CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Recrudescimento penal e dissuasão: um ensaio com vistas
à superação do modelo no Brasil contemporâneo. 2018. 133 f. Dissertação (mestrado em
Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) – Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo. São Paulo, 2018.

O presente trabalho procura investigar o chamado efeito dissuasório da ameaça de
reprimenda penal, inserindo-se a questão no panorama do recrudescimento punitivo
experimentado desde as últimas décadas do século passado (contextualizando o fenômeno
brasileiro em uma tendência neopunitivista mundial). A dissertação analisa, especialmente,
estudos norte-americanos e europeus sobre o tema, contando também com o suporte da
doutrina criminológica brasileira, discute os dados empíricos e resultados apresentados,
adentrando na questão da criminalidade no Brasil, com a apresentação de algumas
estatísticas aqui disponíveis e destacando-se a Lei de Crimes Hediondos e a atual Lei de
Drogas como representantes mais significativos do punitivismo no país. Perquire-se, ainda,
em que medida, de que maneira, para quais casos e em que contextos seria possível cogitarse do tal efeito dissuasório da ameaça penal, buscando-se, ao final, apresentar os elementos
pelos quais se conclui pela necessidade de superação do modelo dissuasório no Brasil
contemporâneo, em razão de sua inidoneidade e por não se mostrar compatível com os
postulados constitucionais a serem discutidos – vislumbrando-se no horizonte de modelos
alternativos a via da legitimidade e da justeza procedimental.

Palavras-chave: Recrudescimento penal. Neopunitivismo. Dissuasão. Legitimidade. Justeza
procedimental.
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ABSTRACT

CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Criminal recrudescence and deterrence: an essay in favor
of overcoming the model in contemporary Brazil. 2018. 133 p. Master of Laws (Criminal
Law, Forensic Medicine and Criminology) – University of São Paulo Law School. São
Paulo, 2018.

This research aims at exploring the so-called deterrent effect of the threat of punishment, by
presenting the matter against the background of punitive recrudescence in vogue since the
final decades of the last century and contextualizing the Brazilian phenomenon vis-à-vis a
global new punitiveness tendency. This essay analyzes European and North-American
studies on the topic (also drawing on Brazilian criminological theory), discusses the relevant
empirical data and results, and touches upon the subject of criminality in Brazil, mainly by
looking into some of the available statistics as well as into the Lei de Crimes Hediondos and
the current Lei de Drogas as the statutes that are most representative of the punitiveness in
the country. It further inquires whether and in which cases and circumstances it would be
possible to sustain such a deterrent effect of the threat of punishment, intending, at the end,
to present the elements that contribute to the conclusion that the deterrent model in
contemporary Brazil needs to be overcome, given its unsuitability and incompatibility with
constitutional principles, as well as alternative models based on legitimacy and procedural
justice.

Keywords: Criminal recrudescence. New punitiviness. Deterrence. Legitimacy. Procedural
justice.
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“O velho lhes deu de verdade. Marretou a latada
dos coiós, tomou-lhes tufo de grana. É, seus... A coisa é
ingrata. Está na alma. Na pele. Na ponta dos dedos. Não
forcem a barra, que o joguinho é jogado. E o nome dele é
sinuca. E não cabe na mão de um quiquiriqui qualquer.
Deixem livre o campo, que a briga é maior que vocês.”

ANTÔNIO, João. Bruaca. In: ______. Contos
reunidos. São Paulo: Cosac Naify, 2012. p. 377.

10

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO. .................................................................................................................. 11
1.

RECRUDESCIMENTO PENAL: NEOPUNITIVISMO E ENCARCERAMENTO EM MASSA. ........... 18
1.1.
A emergência do Estado penal neoliberal: criminalização dos excluídos como
nova forma de administração da miséria....................................................................... 18
1.2.
O discurso dissuasório do recrudescimento penal no Brasil: a guerra às drogas e
a explosão carcerária (entre adultos e adolescentes). .................................................... 27

2.

DISCUSSÕES ACERCA DO PODER DISSUASÓRIO DA PENA: DOS PAÍSES CENTRAIS À
REALIDADE BRASILEIRA. ................................................................................................... 44
2.1.

Dificuldades metodológicas. ............................................................................ 56

2.2.

Pesquisas empíricas e debates doutrinários. ...................................................... 58

2.3.

Algumas reflexões no contexto brasileiro. ........................................................ 69

2.3.1. Reflexos sobre a Lei de Crimes Hediondos no Brasil.................................... 72
2.3.2. Recrudescimento na política criminal de drogas: alguns dados estatísticos. .. 77
2.3.3. Breves comentários a respeito do combate à corrupção como novo motor do
punitivismo no Brasil. .............................................................................................. 81
3.

RECRUDESCIMENTO PENAL COM VISTAS À DISSUASÃO: LIMITES CONSTITUCIONAIS E
CUSTOS SOCIAIS. A SUPERAÇÃO DE UM MODELO FRACASSADO. .......................................... 85
3.1.

Limites constitucionais..................................................................................... 87

3.1.1. Princípio da razoabilidade. ........................................................................... 87
3.1.2. Princípio da proporcionalidade. .................................................................... 89
3.1.3. Princípio da humanidade da pena: vedação a penas cruéis, desumanas e
degradantes. ............................................................................................................. 94
3.2.

Custos sociais. ................................................................................................. 94

3.3.
Recrudescimento penal com vistas à dissuasão: inidoneidade e ilegitimidade
jurídico-social. Superando o paradigma da dissuasão com vistas ao modelo da
legitimidade e justeza procedimental. ......................................................................... 102
CONCLUSÃO. .................................................................................................................. 113
BIBLIOGRAFIA. ............................................................................................................... 115
ANEXO DE TABELAS ....................................................................................................... 128

11

INTRODUÇÃO.

“O crime é muito e nada. Crime é um conceito livre para manobras.
O desafio é entender o seu uso nos vários sistemas e, por intermédio desse
entendimento, ser capaz de avaliar seu uso e quem o usa.”
CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Rio de Janeiro:
Revan, 2011. p. 16.

Nenhuma investigação acadêmica é isenta de espelhar em si, em alguma medida,
os posicionamentos filosóficos e políticos do pesquisador, ainda que não declarados.
Não existe neutralidade em ciências sociais – jurídicas aí incluídas1. As leis não
são neutras, os juízes não o são2, assim como os estudiosos. A postura político-filosófica de
cada um que, à maneira de seu ofício, lida com o direito reflete diretamente nas abordagens,
no raciocínio e nas decisões tomadas, seja na interpretação do ordenamento jurídico, na
aplicação ou em sua discussão.
Isso não quer significar, de outro lado, que no presente trabalho (e em qualquer
outro que se pretenda científico) não se almeje exercer uma postura metodológica neutra,
buscando nas realidades sociológica e jurídica os elementos que se apresentem, sem um
prévio direcionamento – salvo o pressuposto de pautar-se por um olhar crítico3.
Seja como for, é preciso transparência, acima de tudo, para que o leitor possa,
inclusive, precaver-se em relação a eventuais posturas, mesmo que inconscientes, tendentes
a direcionar as investigações à mera confirmação de um resultado já previamente almejado

1
Nesse sentido, e especificamente acerca do nosso campo de interesse, vale observar com Sérgio Salomão
SHECAIRA, fazendo referência a Zaffaroni, que “a criminologia enquanto práxis constitui o mais efetivo
instrumento de crítica ao mito da neutralidade ideológica do Direito Penal bem como autoriza a deslegitimação
da pena de prisão como instrumento principal de controle social das sociedades periféricas” (Criminologia. 2.
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 9).
2
Conforme Eugenio Raúl ZAFFARONI, “o certo é que os homens têm ideologias, que não podem deixar de têlas, que os homens que se desempenham como juízes têm uma filiação política e que, ainda que privadamente,
esta se expressa e se transcende, e também se expressa tanto em sua atividade extrajudicial quanto nas idéias
que plasmam suas sentenças” (Poder judiciário: crise, acertos e desacertos. Tradução de Juarez Tavares. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 98).
3
Nessa linha, confira-se OLIVEIRA, Luciano. Não Fale do Código de Hamurábi! A pesquisa sócio-jurídica na
pós graduação em Direito. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito (UFPE), v. 13, p. 299-330, 2003.
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e que, evidentemente, coaduna-se às posturas políticas, filosóficas e sociais do autor do
trabalho, por exemplo4.
É preciso desde já advertir que muitos dos estudos analisados nesta pesquisa
podem ser inseridos dentro da chamada Política Criminal Atuarial, na designação e
definição lançadas por Maurício Stegemann DIETER5.
Por outro lado, o pensamento crítico, as ideias calcadas na criminologia crítica,
e também no próprio garantismo penal6 – ciente das disputas teóricas e políticas havidas
entre eles7 –, servirão especialmente como referencial teórico para as críticas de legitimação
das políticas de recrudescimento penal com vistas à dissuasão. E também certamente
permearão todo o trabalho, por não ser viável dissociar os fundamentos e bases
epistemológicas do investigador em relação ao seu campo de estudo.

4

A respeito das questões ideológica e ética envolvidas na pesquisa da dissuasão penal, que incluem, por
exemplo, a filiação do pesquisador a tal ou qual corrente político-filosófica e seu eventual esforço em separar
sua pesquisa de suas convicções, sua crença prévia na própria justiça ou injustiça da reprimenda penal (incluída,
por exemplo, a ideia de seletividade do sistema punitivo), bem como sua disposição, inclusive, em
eventualmente ver seu trabalho ser tomado como suporte científico a dada política repressiva estatal, vide
DICHIARA, Albert; GALLIHER, John F. Thirty years of deterrence research: characteristics, causes, and
consequences. Contemporary Crises, v. 8, p. 243-263, 1984. p. 255-260.
5
Política criminal atuarial: a criminologia do fim da história. Rio de Janeiro: Revan, 2013. "Expressão do
gerencialismo, a proposta orbita em torno do ideal de gestão eficiente da criminalidade para racionalizar a
seletividade de um sistema de justiça criminal comprometido com a incapacitação mediante incorporação de
instrumentos atuariais, que tornam o exercício da repressão uma rotina literalmente mecânica” (p. 267). “Em
rápida síntese, entende-se por Política Criminal Atuarial o uso preferencial da lógica atuarial na
fundamentação teórica e prática dos processos de criminalização secundária para fins de controle de grupos
sociais considerados de alto risco ou perigosos mediante incapacitação seletiva de seus membros. O objetivo
do novo modelo é gerenciar grupos, não punir indivíduos: sua finalidade não é combater o crime – embora
saiba se valer dos rótulos populistas, quando necessário – mas identificar, classificar e administrar segmentos
sociais indesejáveis na ordem social da maneira mais fluida possível” (p. 20).
6
Aqui remete-se, evidentemente, à obra Direito e razão, de Luigi FERRAJOLI (Tradução de Ana Paula Zomer
Sica; Fauzi Hassan Choukr; Juarez Tavares; Luiz Flávio Gomes. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).
7
Nessa linha, vale citar a lúcida análise de Vera Regina Pereira de ANDRADE, para quem “a oposição
abolicionismo x minimalismo e o correlato posicionamento a favor ou contra é equivocado e, até certo ponto,
uma falsa questão” (Minimalismos, abolucionismos e eficienticismo: a crise do sistema penal entre a
deslegitimação e a expansão. Revista Seqüência, n. 52, p. 163-182, jul. 2006. p. 177-178). Sustenta a autora
que o garantismo está inserido em algo mais amplo, que pode ser designado como minimalismos, sendo que
em seu seio há espaço para correntes (minimalismos como meios) também comprometidas com a própria razão
abolicionista (e aqui ela cita Alessandro BARATTA e Eugenio Raúl ZAFFARONI). É verdade que, conforme ainda
a autora, o garantismo de FERRAJOLI é tido como fim, ou seja, não tem em seu horizonte (sequer utópico) a
abolição do sistema penal. Porém, sob o ponto de vista da práxis, todos os minimalismos, em conjunto com os
abolicionismos, oferecem um precioso ferramental na luta pela contenção do poder punitivo e pela afirmação
de direitos, inclusive com vistas a promover superações para além do sistema posto. Assim, chega a autora à
conclusão de que a antítese bipolar do abolicionismo seria o eficientismo penal, inserido na lógica da política
criminal atuarial, e não o garantismo penal (minimalismo). Porém, ainda com ela, não se deve perder de vista
que o chamado minimalismo reformista, ao introduzir novas formas de controle e abreviar os procedimentos
para a fixação da culpa, tem contribuído “para ampliar o controle social e relegitimar o sistema penal” (p. 168),
ligando-se, portanto, à perspectiva do mencionado eficientismo (e também nesse sentido: KARAM, Maria Lúcia.
Juizados especiais criminais: a concretização antecipada do poder de punir. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2004. p. 23-51).
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Vale observar que no presente trabalho optou-se por não definir expressões ou
conceitos absolutamente estabelecidos, seja porque o texto certamente não se destina a
leitores que não tenham já a necessária familiaridade com eles, seja porque a pretensão pela
definição de tais termos ou conceitos, ainda que “estabelecidos”, pecaria pela
superficialidade ou generalidade se não se dedicasse, para cada um deles, um necessário
aprofundamento – o que também não se vê como adequado para os propósitos da presente
dissertação.
Porém, diante da importância do pensamento criminológico crítico para a
formação da base epistemológica da presente pesquisa e de todo o seu desenvolvimento,
conforme se espera ser possível ao leitor conferir a seguir, não se pode deixar de pontuar,
tomando-se como referência parcial as anotações de Sérgio Salomão SHECAIRA8 e valendose, ainda, da monumental narrativa da história criminológica perpetrada por Gabriel Ignacio
ANITUA9, que a teoria crítica remonta à linha de pensamento da chamada Escola de
Frankfurt, com raízes marxistas, fundada na análise das inter-relações entre as formas de
organização produtiva do capital e a punição criminal10.
A partir da retomada da obra de Georg RUSCHE e Otto KIRCHHEIMER11, surgiram
dois grupos de criminologistas críticos, um ligado à Universidade de Berkeley (Califórnia,
EUA), e outro na Inglaterra, ligado à National Deviancy Conference (tendo como um dos
principais expoentes Jock YOUNG12). E ao lado de tais grupos, cabe mencionar, ainda, a
vertente abolicionista, de origem escandinava13, sendo que todas essas correntes acabaram
irradiando suas influências mundialmente, observando-se produções de viés crítico
criminológico, desde a década de 1970 até os dias de hoje, em pensadores (citados a seguir
apenas exemplificativamente) como o francês Michael FOUCAULT14, o também francês,

8

Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 322-325.
Histórias dos pensamentos criminológicos. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2008.
p. 569-760.
10
De fato, segundo Sérgio Salomão SHECAIRA, “o centro das atenções do marxismo em relação à criminalidade
é o seu caráter de crítica ao funcionalismo do pensamento criminal. A lei penal nada mais é do que uma
estrutura (também designada superestrutura) dependente do sistema de produção (infra-estrutura ou base
econômica). O direito, ao contrário do que afirmam os funcionalistas, não é uma ciência, mas sim uma
ideologia que só será entendida mediante uma análise sistêmica denominada método histórico-dialético”
(Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 326).
11
Punição e estrutura social. Tradução de Gizlene Neder. 2. ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2004.
12
A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença da modernidade recente. Tradução de
Renato Aguiar. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2002.
13
Cabendo citar, apenas como exemplo, CHRISTIE, Nils. Uma razoável quantidade de crime. Tradução de
André Nascimento. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2011.
14
Vigiar e punir. Tradução de Raquel Ramalhete. 40. ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
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radicado nos EUA, Loïc WACQUANT15, os italianos Dario MELOSSI e Massimo PAVARINI16,
e Alessandro BARATTA17, o escocês, radicado no EUA, David GARLAND18, e, na América
Latina, a venezuelana Lola Aniyar de CASTRO19, o argentino Eugenio Raúl ZAFFARONI20, e,
entre nós, vale destacar Juarez Cirino dos SANTOS21.
Quanto à presente dissertação, há que se pontuar que as principais ideologias
ligadas à punição penal se associam às ideias de retribuição, reabilitação, dissuasão e
incapacitação22.
Para o que interessa a este trabalho, vale apontar que a questão da dissuasão
penal se insere em um panorama mais amplo relativo aos mecanismos de controle social. E
ao lado da dissuasão prometida pela ameaça legal de aplicação da pena, há, ainda, a própria
internalização das normas pelos indivíduos, que os fazem aderir ao ordenamento por
acreditarem ser a coisa certa a fazer (podendo agir aqui, também, o receio de experimentar
um sentimento de culpa por incorrer em uma conduta errada), bem como o controle informal
exercido pelos demais membros da sociedade (vizinhos, colegas de trabalho, etc), inclusive
por meio das instituições sociais (igreja, associações as quais o sujeito participe, a empresa
ou o órgão em que trabalha, etc), de modo que em muitas situações o indivíduo procura
evitar justamente o estigma e as demais consequências sociais de ser tomado como um
infrator por seus pares23.
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As prisões da miséria. Tradução de André Telles. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
Cárcere e fábrica: as origens do sistema penitenciário (século XVI-XIX). Tradução de Sérgio Lamarão. 2.
ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2010.
17
Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução à sociologia do direito penal. Tradução de Juarez
Cirino dos Santos. 6. ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2011.
18
A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Tradução de André Nascimento.
Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2008.
19
Criminologia da reação social. Tradução e acréscimos de Ester Kosovski. Rio de Janeiro: Forense, 1983;
Criminologia da libertação. Tradução de Sylvia Moretzsohn. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2005.
20
O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2. ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2007.
21
A criminologia radical. Rio de Janeiro: Forense, 1981.
22
JIANG, Shanhe; LAMBERT, Eric G.; WANG, Jin. Capital punishment views in China and the United States.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, v. 51, n. 1, p. 84-97, 2007. p. 85.
23
Nesse sentido, vide HOMEL, Ross. Policing and punishing the drinking driver - A study of general and
specific deterrence. New York: Springer, 1988. p. 29. Também nesta linha, vide Johannes ANDENAES, para
quem, inclusive, o mecanismo formal de controle seria muitas vezes a própria base da reprovação social em
relação à conduta criminosa de dado indivíduo, pois a prisão, a acusação e o processo criminal o exporiam à
censura comunitária (The general preventive effects of punishment. University of Pennsylvania Law Review,
v. 114, n. 7, p.949-983, 1966. p. 961).
16
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A ideia de dissuasão através da ameaça penal remonta a Cesare Beccaria (1766),
Jeremy Bentham (1823) e Johann Anselm Feuerbach (1799), tendo sido mais recentemente
alvo de atenção por parte de Gary S. Becker (1968) e Issac Ehrlich (1973)24.
Ainda que se procure elaborar explicações e justificativas à punição penal que
fujam do propósito declarado de prevenção25, fato é que em última análise não se chega a
outro desiderato senão a pretensão de, com a punição ou com sua ameaça, evitar-se a
ocorrência de novas condutas.
Dizer que se prevê a sanção como forma de reafirmar o direito é deter-se no meio
do raciocínio. Completá-lo é chegar à ideia de que a tal reafirmação do direito tem como
propósito a promessa liberal de proteger bens jurídicos. E proteger de que maneira senão
com a expectativa de que a sanção (prevista ou aplicada) evitará novas infrações?
E o modelo da dissuasão, conforme André ZANETIC et al26, é justamente o que
vem predominando nas políticas de segurança pública no Brasil, por meio de um
policiamento ostensivo que procure ser apto a intimidar possíveis infratores e da previsão de
punições muitas vezes longas e severas, que se espera serem sentidas como certas, de modo
a promover o desestímulo da prática de atos desviantes, dentro de um sistema de justiça no
qual a garantia de direitos pelo Judiciário cede espaço ao dever de colaboração com a
garantia da segurança pública.
Partindo-se de uma discussão acerca da emergência do chamado Estado Penal
no último terço do século passado, expondo, brevemente, sua gênese no contexto do
24
DÖLLING, Dieter; ENTORF, Horst; HERMANN, Dieter; RUPP, Thomas. Is deterrence effective? Results of a
meta-analysis of punishment. European Journal on Criminal Policy and Research, v. 15, p.201-224, 2009.p.
201-202. Conforme, inclusive, Gary S. BECKER, “lest the reader be repelled by the apparent novelty of an
‘economic’ framework for illegal behavior, let him recall that two important contributors to criminology during
the eighteenth and nineteenth centuries, Beccaria and Bentham, explicitly applied an economic calculus.
Unfortunately, such an approach has lost favor during the last hundred years, and my efforts can be viewed as
a resurrection, modernization, and thereby I hope improvement, of these much earlier pioneering studies”
(Crime and punishment: an economic approach. In: BECKER, Gary S.; LANDES, William M. (eds.). Essays in
the economics of crime and punishment, 1974. p. 45).
25
E aqui se está a centrar na investigação dos propósitos declarados da pena, deixando-se de lado a importante
discussão a respeito de suas funções latentes na sociedade contemporânea – de gestão dos excluídos do mercado
de produção e consumo –, posto não ser o escopo do presente estudo.
26
ZANETIC, André; MANSO, Bruno Paes; NATAL, Ariadne Lima; OLIVEIRA, Thiago Rodrigues. Legitimidade
da polícia: segurança pública para além da dissuasão. Civitas, Porto Alegre, v. 16, n. 4, p. 148-173, out.-dez.
2016, p. 148 e 152. Segundo os autores, “assegurar o respeito às leis é um dos principais objetivos de todo
sistema de segurança e justiça. Nas sociedades em que as leis são obedecidas há mais estabilidade,
previsibilidade e segurança, beneficiando tanto aqueles que exercem autoridade, quanto a sociedade como um
todo. No entanto, o respeito à lei nunca é algo garantido, de maneira que um dos desafios de qualquer estado é
aumentar a disposição de seus cidadãos a respeitar as leis. Dentre os caminhos possíveis para assegurar o
respeito à lei, a teoria da dissuasão tem sido tradicionalmente a principal influência para as instituições de
segurança e justiça ocidentais” (Ibidem. p. 151).
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neoliberalismo mundial, da ampliação dos mecanismos de controle penal sobre certas
parcelas da população, com especial foco na introdução do fenômeno no Brasil, será
desenvolvida, no capítulo 1, uma abordagem criminológica crítica a respeito do
neopunitivismo entre nós, destacando-se, no cenário brasileiro, a chamada guerra às drogas,
com a consequente explosão da população carcerária nos últimos anos – inclusive no que
toca à internação em massa de adolescentes, que se inserem em posição subalterna e
amplamente substituível na estrutura da economia da droga.
Em seguida, iniciando-se o capítulo 2, que tratará das discussões a respeito do
poder dissuasório da pena, procurar-se-á apresentar as dificuldades metodológicas para o
enfrentamento do tema, especialmente em razão das inúmeras variáveis incidentes sobre o
fenômeno da criminalidade.
Então, inserida em um contexto de recrudescimento penal, a presente pesquisa
buscará apurar a hipótese relacionada a ser ou não tal fenômeno capaz de gerar maior efeito
dissuasório (eventualmente em que medida, para quem, em quais contextos e sob quais
condições). E se a priori poderia mesmo haver a tendência de se admitir que ao menos em
algum nível o seja, já que, sendo racional o ser humano e almejando maximizar seu bemestar27, seria de se esperar que, no geral, o indivíduo procure evitar sofrer dado mal de maior
intensidade (que vai desde o mero constrangimento do processo e da condenação para
muitos, até a efetiva aflição ínsita à pena) do que aqueles possíveis benefícios vislumbrados
com a prática delitiva, de outro lado também não se pode ignorar hipóteses outras, tais como
a questão da adesão de certos sujeitos a determinadas subculturas criminais, ou mesmo as
situações nas quais a punição seja algo visado inconscientemente em razão de certos
conflitos psíquicos28.
Nesse âmbito, serão desenvolvidas algumas reflexões no contexto brasileiro,
com destaque à Lei de Crimes Hediondos e ao recrudescimento na política de drogas, bem
como se apontando a questão do combate à corrupção como novo motor do punitivismo no
Brasil.

27
Para uma breve abordagem acerca da forte influência do utilitarismo filosófico no campo jurídico, inclusive
sobre a teoria da pena, vide POSNER, Richard A. A economia da justiça. Tradução de Evandro Ferreira e Silva.
São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010. p. 60-62. Para uma abordagem sob a ótica da análise econômica do
direito no campo penal de sociedades primitivas, contendo indicativos de como essa análise poderia ser
aplicada na contemporaneidade, vide a mesma obra p. 242-270.
28
FREUD, Sigmund. Criminoso em conseqüência de um sentimento de culpa. In: ______. A história do
movimento psicanalítico. Artigos sobre metapsicologia e outros trabalhos. Volume XIV das obras psicológicas
completas do autor. Tradução sob a direção-geral de Jayme Salomão. Rio de Janeiro: Imago, 1974. p. 375-377.
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E importa já apontar que, no fundo, parece haver muito de crença e ideologia por
traz das opiniões a respeito do poder dissuasório da ameaça penal – muito mais do que
ciência baseada em evidências29.
Será, ainda, objeto de análise, já no capítulo 3, a questão da própria legitimidade
de um modelo de recrudescimento com vistas à dissuasão, incursionando nos limites
constitucionais que se colocam frente a tal política (com a abordagem dos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da humanidade da pena) e enfrentando a questão dos
próprios custos sociais envolvidos em sua implementação.
Com isso, espera-se apontar para a superação de um modelo que se demonstrará
ser fracassado aos fins a que declaradamente se propõe – e que sequer encontra respaldo na
ordem constitucional brasileira –, direcionando, então, os olhares à alternativa apresentada
pelo chamado modelo da legitimidade e justeza procedimental30.

29

TONRY, Michael. Less imprisonment is no doubt a good thing – more policing is not. Criminology & Public
Policy, v. 10, n. 1, p. 137-152, 2011. p. 148.
30
Como alternativas ao modelo da dissuasão, Tom R. TYLER menciona o modelo calcado na legitimidade e na
justeza procedimental, bem como as práticas de justiça restaurativa e o chamado policiamento comunitário
(Procedural justice, legitimacy and the effective rule of law. Crime and Justice, v. 30, p. 283-357, 2003. p.
346).
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1. RECRUDESCIMENTO

PENAL:

NEOPUNITIVISMO

E

ENCARCERAMENTO EM MASSA.

“O atrativo fundamental da resposta punitiva consiste em que ela pode
ser apresentada como uma intervenção autoritária para tratar de um problema
grave, gerador de angústia. Uma tal ação dá a ilusão de que ‘se está fazendo algo’,
aqui e agora, de forma rápida e eficiente. Nenhuma necessidade de cooperação, de
negociação ou mesmo de saber se isto funciona ou não”.
GARLAND, David. As contradições da “sociedade punitiva”: o caso
britânico. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 13, p. 59-80, nov. 1999, p.
74.

O presente capítulo se propõe a fazer alguns apontamentos a respeito do
fenômeno contemporâneo – mas que já vem de algumas décadas – do recrudescimento penal,
com suas origens nos centros de poder do capitalismo global e fortes reflexos em sociedades
como a brasileira, de forte marcação autoritária e violenta.
Para uma melhor apresentação, o capítulo está estruturado em dois itens, sendo
o primeiro deles justamente voltado a entender e apresentar brevemente o fenômeno de
emergência do chamado Estado penal neoliberal no contexto das economias capitalistas
centrais, com sua exportação aos demais países de sua órbita direta de influência econômica
e cultura, ao passo que o segundo procurará situar o discurso dissuasório do recrudescimento
penal no Brasil, com o resgate histórico de sua ascensão – sem pretensão, porém, de uma
verdadeira abordagem historiográfica – e o seu atual estágio no país.

1.1. A emergência do Estado penal neoliberal: criminalização dos
excluídos como nova forma de administração da miséria.

Com a derrocada do Estado social e o advento do neoliberalismo econômico
surge um “novo governo de insegurança social”31, o qual é gestado nos Estados Unidos e

31

WACQUANT, Loïc. As prisões... cit. p. 19. Segundo o autor, “os governos vêm se rendendo à tentação de
recorrer à polícia, aos tribunais e à prisão para estancar as desordens geradas pelo desemprego em massa, pela
generalização do trabalho assalariado precário e pelo encolhimento da proteção social” (Ibidem. p. 19). De
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rapidamente exportado em primeiro lugar para a Inglaterra, em seguida para o restante da
Europa, bem como para a América Latina e outras partes do planeta32.
O chamado previdenciarismo penal, ligado ao Estado de bem-estar social e
atrelado a ideias de recuperação, reintegração e reinserção33 – ainda que, em realidade, mal
escondendo seu mecanismo real de contenção social34 –, dá lugar ao neopunitivismo, com
seus objetivos de retribuição e neutralização – tudo em uma lógica de controle sobre a massa
de excluídos do sistema capitalista globalizado35.
fato, e ainda conforme o autor em questão, “a penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende
remediar com um ‘mais Estado’ policial e penitenciário o ‘menos Estado’ econômico e social que é a própria
causa da escalada generalizada da insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do Primeiro como
do Segundo Mundo” (Ibidem. p. 9). No mesmo sentido, vide SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia: um
estudo das escolas sociológicas. São Paulo: Estúdio Editores, 2014. p. 6-8.
32
Conforme Loïc WACQUANT,“os institutos de consultoria que, dos dois lados do Atlântico, prepararam o
advento do ‘liberalismo real’ sob Ronald Reagan e Margaret Thatcher através de um paciente trabalho de
sabotagem intelectual das noções e das políticas keynesianas na frente econômica e social entre 1975 e 1985,
com uma década de defasagem, alimentaram igualmente as elites políticas e midiáticas com conceitos,
princípios e medidas em condições de justificar o acelerar o reforço do aparelho penal” (As prisões...cit. p. 29).
33
Nessa linha, porém criticando os programas de ressocialização centrados meramente na pessoa do apenado
e que deixam de lado a relação entre ele e o meio social (da qual decorre a compreensão de sua conduta
desviada), Alvino Augusto de SÁ sustenta que “em substituição a esses termos tradicionais relativos ao
‘tratamento penitenciário’, Baratta (1990) propõe o termo reintegração social, para designar o objetivo a ser
perseguido no trabalho de assistência aos presos e de facilitar-lhes o reingresso na sociedade. Entende ele por
reintegração social todo um processo de abertura do cárcere para a sociedade e de abertura da sociedade para
o cárcere e de tornar o cárcere cada vez menos cárcere, no qual a sociedade tem um compromisso, um papel
ativo e fundamental. A reintegração social supõe ter havido no passado uma marginalização primária, pela qual
o indivíduo segregado passou a desenvolver com a sociedade uma relação de antagonismo e de exclusão
crescente. Com a sentença condenatória e a prisão, o Estado veio consagrar e oficializar esta relação de
antagonismo e exclusão. Ocorre então a marginalização secundária. Cabe, pois, à sociedade preocupar-se
diretamente em minorar os efeitos da marginalização secundária e em evitar o retorno do ex-presidiário à
marginalização primária, pois, caso contrário, a marginalização secundária facilitará o retorno à primária, daí
à prática de novos crimes e, por fim, o retorno ao cárcere” (Criminologia clínica e psicologia criminal. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 164-165).
34
Cf. BARATTA, Alessandro. Prefácio. In: BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: droga e juventude
pobre no Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2003. p. 21.
35
De fato, conforme pesquisa de Katherine BECKETT e Bruce WESTERN, “the contraction of welfare programs
aimed at the poor and the expansion of penal institutions in the 1980s and 1990s reflects the emergence of an
alternative mode of governance that is replacing, to varying degrees, the modernist strategy based on
rehabilitation and welfarism” (Governing social marginality: welfare, incarceration, and the transformation of
state policy. Punishment & Society, v. 3, n. 1, p. 43-59, jan.2001. p. 55). Segundo os autores, “contemporary
political discourse tends to frame discussions of problems such as homelessness as security issues rather than
social problems, is quite pessimistic about the possibility of integrating the socially marginal, and places more
emphasis upon the dangerous and undeserving nature of the poor than was the case earlier in the century. This
discourse also emphasizes individual responsibility for social problems, although it simultaneously identifies
welfare programs and the ‘culture of welfare’ as important causes of crime (Beckett, 1997), and stresses the
need to exclude those who fail to conduct themselves ‘responsibly’. To the extent that such rhetoric and images
become pervasive, they may have important consequences. As Michael Katz (1989: 185-6) suggests, ‘when
the poor seemed menacing, they became the underclass’ (see also Morris, 1994; Schram, 1995). In short, these
studies suggest that there has been an assault on the modernist paradigm, in which the logic of welfarism and
rehabilitation predominate in booth the penal and welfare sectors. Politicians have made a concerted effort to
promote conceptions of social marginality that imply the need for more exclusionary and security-minded
responses to marginal groups and individuals. As a result, discussions of social marginality are increasingly
framed in terms of the need for heightened security, and the logic of social control and social exclusion
permeates both penal and welfare institutions.” (Ibidem. p. 46-47).
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Nos primórdios do capitalismo a pena de prisão cumpria as missões de
disciplinar para o trabalho fabril a massa de camponeses expulsos de suas terras e de
constituir-se como repositório de mão de obra – seja absorvendo o chamado “exército
industrial de reserva”, seja regulando o próprio preço do trabalho assalariado ao permitir, ao
término do cumprimento da pena, o despejo no mercado de trabalho de uma massa de
egressos habilitada à superexploração36.
Na contemporaneidade a prisão permanece cumprindo, em certa medida, tal
papel de “regular os segmentos inferiores do mercado de trabalho”. Ao mesmo tempo que
reduz o número de pessoas à procura de emprego (pois milhares delas estão presas), ajuda a
criar vagas justamente em áreas da economia ligadas ao sistema carcerário – sem falar que
a cultura do medo, intrinsecamente ligada à questão do encarceramento em massa, é
fomentadora da gigante economia da segurança privada. Ao lado disso, tem-se que, por
justamente aprofundar ainda mais a marginalização dos que passam a ostentar o status de
egressos, a prisão contribui decisivamente para empurrar toda uma massa de excluídos
submissos para um mercado de trabalho cada vez mais precarizado37. A prisão é, assim, “a
versão pós-moderna do exército industrial de reserva”38.
Mas ao lado de tal persistente característica, não se pode deixar de notar,
conforme o fez, por exemplo, Loïc WACQUANT39, com vistas especialmente à realidade
norte-americana, que em certos contextos a prisão também tem desempenhado o papel de
“perpetuação da ordem racial”, em substituição aos guetos raciais.
E nessa linha, não parece exagero traçar o paralelo, na realidade histórica
brasileira, entre o cárcere e a senzala. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança
Pública de 201440, 62% da população carcerária seriam formados por indivíduos de cor preta
ou parda, ao passo que esse mesmo segmento na população em geral corresponderia,

36

KARAM, Maria Lúcia. Juizados... cit. p. 27. Nessa linha, vide RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Op. cit.;
e MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Op. cit.
37
WACQUANT, Loïc. As prisões... cit. p. 104-105. Conforme Alessandro BARATTA, “criminalizar os pobres é
um instrumento indispensável porque garante materialmente a sua posição subalterna no mercado de trabalho
e a sua crescente exclusão, disciplinando-os, pondo-os em guetos e, quando necessário, destruindo-os”
(Prefácio... cit.p. 31).
38
KARAM, Maria Lúcia. Juizados... cit. p. 30.
39
As prisões... cit. p. 105-106. Conforme o autor, “desde a crise do gueto, simbolizada pela grande onda de
rebeliões urbanas da década de 1960, é a prisão que faz papel de ‘gueto’ ao excluir as frações do
(sub)proletariado negro persistentemente marginalizadas pela transição para a economia dual dos serviços e
pela política de retirada social e urbana do Estado federal” (Ibidem. p. 106).
40
Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf. Acesso em:
10.01.2018.
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conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) conduzida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)41, para o mesmo ano, a 53,6%.
Mas voltando-se a WACQUANT, importante destacar, ainda, as inter-relações
atuais entre a prisão e o assistencialismo estatal. A lógica de controle e punição daquela
acaba invadindo este (no estado norte-americano do Michigan, por exemplo, conforme
lembra tal autor42, “os beneficiários de ajudas devem obrigatoriamente se submeter a um
teste de detecção de drogas”), ao passo que é no cárcere, muitas vezes, que os excluídos
encontram certa assistência social que não encontraram em liberdade. Na realidade
brasileira, vale observar, é muito comum que adolescentes submetidos à medida
socioeducativa de internação encontrem na instituição onde cumprem-na, pela primeira vez,
acessos a cursos oferecidos pelo Estado, tratamento médico, odontológico, psicológico, ou
mesmo a possibilidade de obter toda a documentação ligada ao exercício da cidadania.
Destaca o autor que esse “complexo comercial carcerário-assistencial”, na linha
do neoliberalismo, admite, tanto nas engrenagens da prisão quanto da assistência, a
mercantilização43 e tem como missão “vigiar e subjugar, e se precisar punir e neutralizar, as
populações insubmissas à nova ordem econômica”, valendo destacar o componente de
gênero envolvido nessa dinâmica, sendo prioritariamente aos homens destinado o cárcere,
ao passo que às mulheres e à prole (inclusive, muitas vezes, justamente daqueles que estão
privados de sua liberdade) o aparato assistencial estatal é que atua44.

41

Disponível
em:
https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2014/default.shtm. Acesso em:
10.01.2018.
42
As prisões... cit. p. 106-108.
43
Com a crescente terceirização para entidades privadas de atividades antes assumidas pelo Estado, desde a
alimentação nas prisões, passando pela segurança e, no lado da assistência, a gestão de serviços de saúde por
organizações não governamentais (a exemplo de comunidades terapêuticas geridas pela iniciativa privada e
focadas no tratamento de dependentes químicos, com subvenção estatal).
44
WACQUANT, Loïc. As prisões... cit. p. 106-108. Segundo o mesmo autor, “o pesado volume de mais de 250
páginas, composto de 913 seções, aprovado pelo presidente Clinton em agosto de 1996, cuja arquitetura é tão
bizarra que ninguém pode controlar completamente sua lógica ou dar conta de todas as suas ramificações,
apóia-se em quatro princípios que, juntos, colocam a pobreza persistente fora da lei, algo que deve ser tratado
por meio da supervisão e da prevenção paternalistas e que, efetivamente, desloca o pêso de se lidar com a
penúria para os indivíduos mais carentes e suas famílias” (Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos
Estados Unidos [A onda punitiva]. Tradução de Sérgio Lamarão. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 161162). Aliás, para uma visão profunda a respeito justamente do declínio do Estado previdenciário e a ascensão
do Estado penal, passando pela análise da chamada criminalização da pobreza, vale conferir a obra citada retro
(Punir os pobres...). E, especialmente para a análise da gênese do controle punitivo sobre os excluídos do
mercado de trabalho, vide GIORGI, Alessandro De. A miséria governada através do sistema penal. Tradução
de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2006.
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E ainda sob outro prisma, a pena de prisão mantém-se, conforme assevera Maria
Lúcia KARAM45,como o mecanismo por excelência de “construção e propagação da imagem
do criminoso – visto como o outro, o perigoso, o inimigo, o mau”. Imagem essa tão útil ao
etiquetamento, como perigosas, das classes excluídas.
De fato, se, conforme Alberto Silva FRANCO46, “o conceito de consumidor
substitui o de cidadão”, o indivíduo, ou melhor, o grupo populacional que não se insere na
lógica do consumo, seja como integrante da cadeia produtiva, seja justamente como
consumidor, precisa ser administrado, mantido sob controle, de modo a que os subprodutos
descartáveis do sistema não atentem contra a ordem vigente.
E a evidência a respeito de se tratar de uma política voltada a gerir pela via penal
a miséria e a exclusão de parcela da população, vítima, em grande medida, de discriminação
étnico-racial, faz-se mostrar pela nítida diferença na representatividade das populações
encarceradas – conforme já se procurou apontar acima.
De outro lado, a par da questão racial em si, é inegável a existência de um forte
componente social no encarceramento, sendo muito mais provável o envio à prisão de
pessoas com baixa renda e educação47.
Nesse ponto, conforme pontuado, com Plínio NUNES48, em trabalho anterior:

“Se estamos tratando de um mundo no qual haja certos standards quanto
ao modo de vida que no geral se valoriza – ainda que não ignoremos a existência de
diversas culturas e também subculturas, inclusive a chamada ‘subcultura delinquente’
[a respeito da subcultura delinquente e sua abordagem na criminologia, vide SHECAIRA,
Sérgio Salomão. Criminologia. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p.242268] –, certo é que ‘a pobreza pode estressar os relacionamentos’ [HART, Carl. Um

45

Juizados... cit. p. 27.
Prefácio. In: KARAM, Maria Lúcia. Juizados especiais criminais: a concretização antecipada do poder de
punir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 13.
47
Cf. WILKINSON, Richard; PICKETT, Kate. The spirit level: why greater equality makes societies stronger. New
York: Bloomsbury Press, 2010. p. 149. Conforme Katherine BECKETT e Bruce WESTERN, “there is also reason
to suspect that poverty levels are related to incarceration rates: poor people in general and the urban poor in
particular tend to be more vulnerable to state surveillance then their middle-class and suburban counterparts”
(Op. cit. p. 49). A respeito de o sistema punitivo ser discriminatório (perseguir e condenar mais pobres e
negros), vide comentário de GREENBERG, David F. Introduction. In: ______ (Ed.). Crime and capitalism:
readings in marxist criminology. 2. ed. Philadelphia: Temple University Press. 1993. p. 3.
48
O Brasil e a criminalização da pobreza. Trabalho apresentado em seminário na matéria do programa de pósgraduação (FADUSP – segundo semestre de 2015) Perspectivas Sociológicas e Clínica da Criminologia na
Legislação Penal, sob responsabilidade dos professores Sergio Salomão Shecaira e Alvino Augusto de Sá.
46
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preço muito alto: a jornada de um neurocientista que desafia nossa visão sobre as
drogas. Trad. de Clóvis Marques. 1ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. p. 71] (e disso
resultar diversos conflitos intrafamiliares, inclusive algumas vezes com significativa
carga de violência), pode, em razão de déficits educacionais, inclusive a respeito de
padrões de solução de conflitos e convivência social propagandeados no seio da cultura
ocidental das chamadas democracias liberais, propiciar ambientes de maior
conflituosidade interpessoais, bem como incutir nos chamados não conformistas certas
atitudes de contestação em relação ao estado de coisas que lhes impõe muito mais
dificuldades para sobreviver e se sentirem integrados aos valores sociais dominantes –
ainda que para tanto tenham que violar outros valores desta mesma sociedade.
Também aqui podemos mencionar os importantes estudos a respeito de
situações de privação na infância que levam à delinquência, porém não por razão
socioeconômica, mas por processos psíquicos ligados a privações emocionais [nesse
sentido, cita-se o capítulo Privação emocional e delinquência, de SÁ, Alvino Augusto
de. Criminologia clínica e psicologia criminal. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2007. p. 67-110] – e ainda aqui não se pode ignorar que as chances de se
observar ambientes de privações em famílias desestruturadas pela pobreza são
certamente superiores em comparação a classes sociais dentro das quais haja condições
de melhor direcionar atenção às necessidades psíquicas dos seus membros em
desenvolvimento; e neste sentido inegável o vínculo com a situação social dos
envolvidos, ainda que mais uma vez não é forçoso repetir que também neste ponto
estamos apenas a falar em maiores ou menores probabilidades, sendo certo que há
inúmeras famílias pobres que de alguma maneira se protegem de todas as condições que
as poderia levar à desestruturação e dedicam a devida atenção emocional às suas
crianças, do mesmo modo que não é raro encontrar nas classes mais remediadas
situações de abandono afetivo ou déficit nos cuidados emocionais de suas proles”.

Também na mesma linha, é interessante notar, por exemplo, conforme Tulio
KAHN49, que se de um lado o desenvolvimento econômico costuma trazer consigo a redução
da incidência de crimes praticados com violência, de outro acaba provocando a acentuação
de delitos contra a propriedade, justamente em razão do incremento de bens de valor em
circulação ou disponíveis em dada sociedade – especialmente diante de um quadro de
49
Crescimento econômico e criminalidade: uma interpretação da queda dos crimes no Sudeste e aumento no
Norte/Nordeste. Revista Brasileira de Segurança Pública, São Paulo, v. 7, n. 1, fev./mar. 2013. p. 154. A
respeito das características do capitalismo (com destaque ao individualismo egoísta) favorecerem a
criminalidade, vide GREENBERG, David F. Op. cit. p. 11.
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desigualdade social. Tal fenômeno teria se dado, conforme o autor, por exemplo, nas regiões
Norte e Nordeste do Brasil ao longo dos anos 2000, onde os índices socioeconômicos no
geral melhoraram, sem que se tenha superado, no entanto, a condição de marginalização a
afetar parcela da população. Ou seja, apenas em sociedades com alto grau de
desenvolvimento econômico e social geral ou, em outro extremo, em comunidades em que
praticamente todos compartilham de igual miséria, é que se poderia verificar uma baixa
incidência de crimes patrimoniais.
Porém, muito além do fato de a desigualdade social favorecer uma maior
conflituosidade social, o que se destaca é que ela também provoca uma reação injusta em
face exatamente de suas maiores vítimas.
Veja-se, por exemplo, a comparação de Richard WILKINSON e Kate PICKETT50,
que apontam a relação entre as taxas de encarceramento dos países e suas desigualdades de
renda51:

50

Op.cit. p. 148. De fato, conforme Katherine BECKETT e Bruce WESTERN, “a number of studies have found
that economic inequality is positively related to penal severity (Killias, 1986; Wilkins and Pease, 1987: 21;
Gottfredson and Clarke, 1990: 119-25; Wilkins, 1991: 97; Jacobs and Helms, 1996, 1997; Greenberg, 1999)”
(Op. cit. p. 50).
51
O gráfico apresenta a quantidade de prisioneiros por cem mil habitantes (na vertical) comparando-a com o
grau de desigualdade de renda dos países (na horizontal – sendo que quanto mais à direito mais alta a
desigualdade).

25

De acordo com uma pesquisa desenvolvida por Katherine BECKETT e Bruce
WESTERN52, em análise comparativa entre as taxas de encarceramento de estados norteamericanos entre 1975-1995, os estados mais punitivistas coincidem com aqueles que
ostentaram, no período em questão, um previdenciarismo mais fraco. E, conforme os autores,
essa relação negativa entre a taxa de encarceramento e o Estado de bem-estar social foi se
acentuando ao longo dos anos, indicando a cristalização de uma nova forma de governo
social da marginalidade no final dos anos 1980 e durante os anos 1990. Ainda segundo os
autores, os resultados da pesquisa sugerem também que no início dos anos 1980 os estados
que mais encarceram são também os que, além de menos gastarem com políticas de bemestar social, possuem uma maior população negra53. Concluíram os autores que, a partir dos
anos Reagan na presidência dos Estados Unidos, as instituições voltadas à questão penal e
aquelas de assistência social consubstanciaram-se em um todo político uno voltado ao
governo da marginalidade social. Conforme revelaram os dados colhidos, para além do fato
dos estados norte-americanos com programas assistenciais mais fracos nos anos 1990

52
53

Op. cit. p. 43-59.
Idem. p. 54.
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exibirem taxas de encarceramento mais acentuadas – ao passo que os estados com políticas
sociais mais fortes encarceravam em menor proporção –, os estados com maior população
afro-americana e com legislaturas predominantemente de membros do partido Republicano
por maior período estiveram mais propensos a assumir a tal política repressiva de gerir a
questão social54.
Conforme Richard WILKINSON e Kate PICKETT55, as taxas de encarceramento
não se explicam simplesmente em uma razão direta com as taxas de criminalidade, mas
muito mais em função da atitude de dada sociedade em face do fenômeno criminal, seja
dando maior foco à punição ou, de outro lado, à reabilitação. A desigualdade social
acentuada gera distância entre as pessoas, ausência de identificação e alteridade. O medo do
crime é fomentado e a consequência lógica é a demanda pela punição em face daqueles que
se vê como criminosos.
De acordo com Richard QUINNEY56, já desde a década de 1960, em resposta à
crise do capitalismo, é possível observar as atenções sendo direcionadas para um propalado
aumento do crime e seu controle.
54

Idem. p. 55.
Op. cit. p. 155. Para os autores, tendo em conta o entendimento de que o aprisionamento não seria
particularmente efetivo em termos de dissuasão e também para fins de reabilitação, uma alta taxa de
encarceramento (mantida sob alto custo) apenas faria sentido por razões outras que não a sua eficácia quanto
àqueles fins. Conforme Katherine BECKETT e Bruce WESTERN, “a number of researchers representing a broad
spectrum of approaches argue that crime rates affect levels of incarceration (see Zimring and Hawkins, 1991).
The evidence for this proposition is mixed. Crime rates are positively associated with incarceration rates in
some national time-series analyses and cross-sectional studies of the US states (Taggart and Winn, 1993; Jacobs
and Helms, 1996). Others have found that violent crime rates are more strongly related to incarceration than
are property crime rates (Jankovic, 1980; Carrol and Douber, 1983; Michalowski and Pearson, 1990). Still
other studies report that crime and incarceration rates are largely unrelated (see Zimring and Hawkins, 1991;
Davey, 1998)” (Op. cit. p. 49-50). Também nessa linha, e voltando para Richard WILKINSON e Kate PICKETT,
destacando o recrudescimento punitivo nos Estados Unidos e no Reino Unido, confira-se: “in federal prisons,
longer prison sentences are the main reason for the rise in the number of prisoners. ‘Three-strikes’ laws,
minimum mandatory sentences and ‘truth-in-sentencing’ laws (i.e., no remission) mean that some convicted
criminals are receiving long sentences for minor crimes. In California in 2004, there were 360 people serving
life sentences for shoplifting. In the UK, prison numbers have also grown because of longer sentences and the
increased use of custodial sentences for offences that a few years ago would have been punished with a fine or
community sentence. About forty prison sentences for shoplifting are handed out every day in the UK. Crime
rates in the UK were falling as inexorably as imprisonment rates were rising”. Os autores destacam a análise
do criminólogo David Downes, que apontou que dois terços da diferença das taxas de encarceramento (baixas)
da Holanda e (altas) do Reino Unido decorrem da diferença na aplicação da pena de prisão e em sua duração,
ao invés das discrepâncias nas taxas de criminalidade (Ibidem. p. 147). Ainda conforme os citados autores,
enquanto nos Estados Unidos e na Inglaterra se observou nas últimas décadas um incremento considerável na
população carcerária – do fim da década de 1970 (450 mil) até meados dos anos 2000 (acima de 2 milhões), a
população norte-americana mais do que quadruplicou, e no Reino Unido dobrou de 1990 (46 mil) a 2007 (80
mil) –, durante os anos de 1990 a população carcerária era estável na Suécia e declinou na Finlândia, tendo
aumentado apenas 8% na Dinamarca e 9% no Japão, sendo que nos últimos anos as taxas têm caído na Irlanda,
Áustria, França e Alemanha (Ibidem. p. 145).
56
Classe, Estado e crime. Tradução de Gustavo de Souza Preussler, Jaume Aran, Larissa de Araújo Montes.
Curitiba: Íthala, 2016. p. 25. De acordo com o autor, o maior propósito da justiça criminal, inclusive, seria o
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De um lado, é certo que o mundo ainda assistiria a todo o desenrolar da Guerra
Fria e o colapso do mundo socialista, com seu símbolo na queda do muro de Berlim em 1989
(transmitida com ares de pirotecnia pela mídia capitalista), porém, de outro, não parece
mesmo equivocado o autor em diagnosticar a grave crise do capitalismo, que a partir de
então foi aprofundando sua fase financeira, com as sabidas consequências devastadoras em
termos de contingentes humanos cada vez maiores alijados até mesmo da dinâmica de
exploração da força de trabalho – geridos, então, pelo sistema de justiça criminal.
Para Massimo PAVARINI57, o que está em cena é uma nova filosofia moral, que
justamente se constrói, impõe-se e difunde-se por meio do discurso da criminalidade, dos
conhecidos fenômenos da insegurança social e do próprio desfazimento do Estado social, da
ampliação da exclusão do trabalho e do esfacelamento dos direitos dos trabalhadores, do
império do mercado e da globalização, tudo isso apontando para uma nova concepção a
respeito do bem e do mal, do lícito e do ilícito, e, finalmente, conforme o autor, para uma
determinada consideração sobre o merecimento de inclusão ou de exclusão nessa nova
ordem mundial.

1.2. O discurso dissuasório do recrudescimento penal no Brasil: a guerra
às drogas e a explosão carcerária (entre adultos e adolescentes).

Analisando a importação das ideias penais atreladas à chamada lei e ordem no
Brasil, Loïc WACQUANT sustenta que “a penalidade neoliberal ainda é mais sedutora e mais
funesta quando aplicada em países ao mesmo tempo atingidos por fortes desigualdades de
condições e de oportunidades de vida e desprovidos de tradição democrática e de instituições
capazes de amortecer os choques causados pela mutação do trabalho e do indivíduo no limiar
do novo século”58.

de “preservar uma ordem capitalista que está em uma grave crise, provavelmente nos seus últimos estágios de
desenvolvimento. O sistema de justiça criminal será, com certeza, modificado em resposta a novos problemas
gerados pelo capitalismo moribundo. Soluções tecnológicas, assim como ideológicas, serão tentadas” (Ibidem.
p. 29). Esse diagnóstico foi surpreendentemente escrito na década de 1970.
57
El grotesco de la penología contemporánea. Revista brasileira de ciências criminais, São Paulo, v. 17, n. 81,
p. 230-279, nov./dez. 2009. p. 249. Tal obra proporciona, inclusive, uma análise a respeito do fenômeno
contemporâneo global do encarceramento em massa, sob uma perspectiva chamada pelo autor de “penología
fundamentalista” (em espanhol) – ou seja, um regresso às fases anteriores à modernidade, encontrando-se a
justificação do direito de punir liberada de uma base racional.
58
As prisões... cit. p. 9.
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Os temores ínsitos às sociedades pós-modernas encontraram na questão criminal
seu bode expiatório59.
De fato, se de um lado podemos dizer que a punição criminal nas sociedades
ocidentais modernas, em diferentes graus, carrega as pretensões (declaradas) de retribuição,
prevenção, incapacitação e reabilitação60, de outro é preciso notar a existência das funções
não declaradas de controle de classe (a promessa de proteção da população de bem, a classe
média, em face dos excluídos do sistema que aderem à criminalidade), de uso político dessa
alegada ameaça representada pelas classes sociais ditas perigosas, bem como de bode
expiatório (dos reais e mais sérios problemas sociais, tais como o aumento da desigualdade
social)61.
Em doutorado defendido na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Luiz Guilherme Mendes de PAIVA62 discorreu sobre o chamado populismo penal no Brasil,
analisando os movimentos político-legislativos que em sua ótica deram forma ao
punitivismo penal brasileiro de 1984 a 1990 (com atenção aos discursos relativos à pena de
prisão no contexto da elaboração da reforma da Parte Geral do Código Penal e da Lei de
Execução Penal, que se concretizaram em 1984, bem como considerando as discussões a
respeito dos dispositivos penais e processuais penais considerados pela Assembleia Nacional
Constituinte, que integraram posteriormente a Constituição de 1988).

59
Alberto Silva FRANCO, em clara referência a BAUMAN, afirma que “a ansiedade social em relação ao crime
aumenta com a liquefação de conceitos referenciais de socialização, como família, gênero, escola, religião,
nação, etc., o que, sem nenhuma margem de dúvida, provoca desníveis de coesão social e alimenta demandas
de punibilidade. Destarte, o medo ao crime, potencializado pelos meios de comunicação social, prioriza cada
vez mais, em detrimento dos controles sociais informais, a presença do controle penal. Daí por que esse controle
punitivo, de um lado, criminaliza a miséria, para que os excluídos sociais não criem embaraços ao processo
globalizador e, de outro, formula, para dar tranquilidade aos incluídos – falsa tranquilidade, por sinal – um
direito penal da emergência, puramente simbólico” (Na expectativa de um novo paradigma. In: ANDRADE,
Manuel da Costa; ANTUNES, Maria João; SOUSA, Susana Aires de (coord.). Estudos em homenagem ao prof.
doutor Jorge de Figueiredo Dias. Volume I. Coimbra: Coimbra, 2009. p. 333-334). De fato, Zygmunt
BAUMAN, sustenta que “a crença em que a vida urbana está eivada de perigos e em que livrar as ruas dos
ostensivos e ameaçadores estranhos é a mais urgente das medidas destinadas a restaurar a segurança que falta
aparece como verdade evidente por si mesma, que não precisa de provas e nem admite discussões”
(Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Tradução de Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar,
2003. p. 131).
60
ASHKAR, Peter J.; KENNY, Dianna T. Young offenders' subjective experiences of incarceration. International
Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, v. 52, n. 5, p. 584-597, oct. 2008. p. 584.
61
Acerca da questão da desigualdade, vide WILKINSON, Richard; PICKETT, Kate. Op. cit. p. 153-154. E
conforme Maria Lúcia KARAM, na atual ordem mundial há desvios sociais muito mais danosos do que aqueles
que costuma consternar a população – tais como as condutas lesivas ao meio-ambiente, os crimes fiscais e
financeiros. Porém, a atenção do indivíduo é desviada de tais lesões estruturais do sistema, focando-se na
chamada criminalidade ordinária, nos desvios pessoais (Juizados... cit. p. 27). Na mesma linha, WACQUANT,
Loïc. Punir... cit. p. 133.
62
Populismo penal no Brasil: do modernismo ao antimodernismo penal, 1984-1990. Tese de Doutorado.
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2014.
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Considerando, de um lado, a visão criminológica que delineou o fenômeno do
superencarceramento nos Estados Unidos e na Inglaterra a partir do fim da década de 1970
– e que indicou uma mudança do paradigma penal previdenciário de ressocialização,
fundado nos paradigmas do modelo político de Estado de bem-estar social, para o
punitivismo penal de incapacitação, de mero gerenciamento de riscos, com especial destaque
à obra de David GARLAND63 na análise desse contexto–, e, de outro, a perquirição de fatores
que poderiam explicar o fenômeno no Brasil (que não vivenciou o Estado de bem-estar social
e tampouco, portanto, sua crise) –, Luiz Guilherme Mendes de PAIVA levantou a hipótese de
que em terras brasileiras o incremento punitivista emergente no final do século XX encontra
raízes próprias e ligadas ao processo de redemocratização pós-ditadura militar.
Para André NASCIMENTO64, em razão do processo tardio de industrialização no
Brasil e por conta das turbulências políticas da década de oitenta do século passado, de fato,
o recrudescimento punitivo surge naquele momento de redemocratização política.
Nesse contexto, o discurso político daqueles anos oitenta apropria-se da
segurança pública como promessa fácil de solução dos problemas sociais brasileiros, desde
uma pauta conservadora focada na exclusão dos “bandidos” (e na defesa dos “homens de
bem”), até pelas correntes mais progressistas, que não perderam a oportunidade de
reconhecer o direito penal como importante instrumento também para a defesa de políticas
ligadas a suas pautas65. E, para além disso, observou-se que as próprias ideologias partidárias
no campo punitivo restaram diluídas – até como imperativo de sobrevivência política da
esquerda em tal cenário66.
Conforme sustentado em trabalho anterior, em coautoria com Plínio NUNES67:
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A cultura... cit.
Prefácio. In: GARLAND, David. A cultura do controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea.
Tradução de André Nascimento. Rio de Janeiro: Revan, 2008. p. 12.
65
Nessa linha, a crítica de KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Discursos sediciosos: crime, direito e
sociedade, Rio de Janeiro, n. 1, p.79-92, 1996.
66
Cf. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Op. cit. p. 179. Vide também GARLAND, David. As contradições da
“sociedade punitiva”: o caso britânico. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 13, p. 59-80, nov. 1999.
p. 60. Conforme Richard QUINNEY, “embora a dicotomia tradicional entre progressista e conservador pode
ainda distinguir respostas a alguns assuntos, quando se trata de crime e de política criminal, a distinção tem
pouca importância. (...) À medida que o ideal de ‘reabilitação’ se demonstra quebrado na prática, tanto
progressistas quanto conservadores (todos dentro da hegemonia capitalista) recorrem ao utilitarismo da pena”
(Op. cit. p. 34).
67
O Brasil... cit.
64
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“No Brasil, especialmente, onde houve uma explosão no número da
população urbana na década de oitenta, em plena crise econômica, com a formação de
bairros marginalizados sem a presença do Estado em seu viés social, combinado com as
demais características estruturais de uma sociedade especialmente desigual, de matiz
violenta nas relações verticalizadas de poder (desde a época escravocrata, passando pelo
período militar), as condições para um terreno propício a ideias neopunitivistas estavam
postas.
E para legitimar socialmente esse punitivismo crescente, ao passo que se
desviam as atenções dos reais problemas advindos das contradições do capitalismo
financista neoliberal atual, difunde-se, com a grande mídia, o medo avassalador do
crime e a constante sensação de insegurança – contribuindo-se, ainda, com um mercado
(de segurança) muitíssimo promissor, que é o das câmaras de vigilância, alarmes, etc
(afinal, tudo deve ser capitalizado para o lucro).
(...)
Diante do aumento dos crimes, especialmente patrimoniais (como
decorrência natural, no Brasil, da própria entrada do país na economia de consumo), ao
invés de discutirmos a desagregação social, o próprio individualismo pós-moderno, a
cultura do consumo e do sucesso individual atrelado a ele, a desigualdade, a exclusão,
nossos modelos econômico-sociais, a tributação de grandes fortunas, etc, etc, etc,
pugnamos simplesmente por segurança pública. E o caminho natural é o do
expansionismo penal”.

Nessa linha – e a respeito do recrudescimento penal nos Estados Unidos da
América –, conforme Tomislav V. KOVANDZIC, John J. SLOAN III e Lynne M. VIERAITIS68,
tem-se que o papel da mídia nesse processo de difusão do medo do crime seria patente e
visível a partir da exposição exaustiva de alguns poucos casos de fato horríveis. E a comoção
pública generalizada impulsiona os legisladores na linha do recrudescimento penal,
exigindo-se deles que “façam alguma coisa” para “corrigir” o problema da criminalidade.
E é de se notar que aqui no Brasil o discurso de recrudescimento penal vem
expresso tanto no âmbito legislativo quanto no judicial.

68
Unintended consequences of politically popular sentencing policy: the homicide promoting effects of “three
strikes” in U.S. cities (1980–1999). Criminology & Public Policy, v. 1, n. 3, p. 399-424, 2002. p. 418.
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De fato, conforme Johannes ANDENAES69, ao se identificar qualquer suposto
aumento nas taxas de criminalidade, geralmente tanto os legisladores quanto os julgadores
tendem a aumentar a severidade da punição – esperando, com isso, obter o prometido efeito
dissuasório por meio do recrudescimento punitivo.
Exemplo de uma política de sentença com tendência ao recrudescimento penal
com vistas a conter a criminalidade pôde ser conferido na fala do ministro Ricardo
Lewandowski, que havia deixado recentemente a presidência do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do RHC 135298. Compondo a 2ª Turma, o ministro Lewandowski, em 27 de
setembro de 2016, negou provimento, em seu voto, a recurso da defesa de um réu condenado
por um roubo (com causa de aumento) a regime inicial fechado de cumprimento de pena
privativa de liberdade. Ao ouvir dos colegas de turma que a pena fora fixada no mínimo
legal (5 anos e 4 meses de reclusão), o ministro Lewandowski respondeu: “sim, mas eu
judiquei sete anos no Tribunal de Alçada Criminal. E a nossa grande clientela eram os
roubadores. Isso é um verdadeiro flagelo em São Paulo, desde aquela época, há 25 anos. E
os juízes têm sido muito rigorosos quando se trata de roubo com uso de arma e concurso de
agentes. O fato da pena ter sido fixada no mínimo não significa, a meu ver, que se estabeleça
necessariamente o regime semiaberto. Depende das circunstâncias”. E diante da insistência
do ministro Teori Zavascki, que lembrou que a turma tem adotado a posição de fazer jus o
condenado ao regime semiaberto – sendo a pena maior do que 4 e não excedente a 8 anos,
em se tratando de sujeito não reincidente – quando concretamente a pena for fixada no
mínimo previsto para a hipótese, o ministro Lewandowski declarou que “o Poder Judiciário
exerce também, quando profere uma decisão, uma espécie de política criminal. Nós temos
visto um aumento muito grande desses delitos nas capitais, em Brasília, em São Paulo, quiçá
relacionado ao grande desemprego, e na medida que, de certa maneira, apenamos com maior
rigor, estamos sinalizando para a sociedade que a persecução penal será mais rigorosa com
relação a determinados delitos que atentam inclusive contra a integridade física das pessoas”.
A turma, em outubro de 2016, com o voto vencido do relator, deu provimento ao recurso e
fixou ao recorrente o regime semiaberto70.
A convicção de muitos juízes a respeito de seu papel ativo na contenção da
criminalidade por meio do recrudescimento punitivo pode ser notada não apenas por meio
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The general... cit. p. 965.
Disponível
em:
http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI246398,61044STF+decidira+sobre+regime+inicial+fechado+em+caso+de+pena+minima. Acesso em: 10.01.2018.
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de exemplos como o acima apresentado (colhidos difusamente da realidade da Justiça Penal
no Brasil), mas pela própria análise mais sistemática da jurisprudência no âmbito penal e
também no do chamado direito penal juvenil71.
Estudo de tal estirpe fora realizado pela professora Maria Auxiliadora de
Almeida MINAHIM e sua equipe72, que partiram “da análise de dados coletados junto aos
Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Paraná e Bahia, e ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), em matéria de medida
socioeducativa de internação no período de janeiro de 2008 a julho de 2009 e,
posteriormente, da observação de casos junto às varas da infância e juventude de São Paulo,
Porto Alegre, Recife e Salvador”73.
Maria Auxiliadora de Almeida MINAHIM e Karyna Batista SPOSATO74
constataram o emprego da medida de internação divorciada de uma adequada
fundamentação legal, alheia, em muitos casos, aos requisitos do Estatuto da Criança e do
Adolescente, demonstrando, ainda, a falta de embasamento doutrinário e a marcante
presença de fundamentações de caráter ideológico e não jurídico.
A ideia é corrigir a alma dos adolescentes75 e, assim, resguardar a sociedade do
mal do crime (no caso, do ato infracional).
E o objetivo de prevenção geral também vem a reboque – por mais que seja no
mínimo bastante duvidoso que o público-alvo da mensagem que se procura passar por meio
de sentenças de viés fortemente punitivista de fato seja atingido por ela76.
71
Na linha defendida por João Batista Costa SARAIVA, vale observar que “o conceito que se pretenda emprestar
ao sistema jurídico adotado pelo ECA no tratamento da questão do adolescente em conflito com a Lei, o nomem
juris deste sistema, se de ‘responsabilização especial’, se de ‘responsabilização estatutária’, se de
‘responsabilização infracional’, ou se de ‘direito penal juvenil’, desimporta, desde que tenhamos clareza que o
ECA impõe sim sanções aos adolescentes autores de ato infracional e que a aplicação destas sanções, aptas a
interferir, limitar e até suprimir temporariamente a liberdade dos jovens, há que se dar dentro do devido
processo legal, sob princípios que são extraídos do direito penal, do garantismo jurídico, da ordem
constitucional que assegura os direitos de cidadania” (Medidas socioeducativas e o adolescente infrator.
Revista da AJURIS, Porto Alegre, n. 78, p.p. 124-138, jun. 2000. p. 129).
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Pesquisa intitulada Responsabilidade e garantias ao adolescente autor de ato infracional: uma proposta de
revisão do ECA em seus 18 anos de vigência, produzida no âmbito da Universidade Federal da Bahia (UFBA)
– Projeto Pensando o Direito, Edital 01/2009 da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça.
A análise de alguns dos resultados de tal pesquisa redundou na publicação do artigo citado a seguir.
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A internação de adolescentes pela lente dos tribunais. Revista direito GV, São Paulo, v. 7, n. 1, p. 277-298,
jan./jun. 2011, de autoria de Maria Auxiliadora de Almeida MINAHIM e Karyna Batista SPOSATO. p. 278.
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Op. cit. p. 278-279.
75
Idem. p. 294.
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Conforme Johannes ANDENAES, escrevendo na década de sessenta do século passado, ainda que poucas
pesquisas, segundo ele, tenham sido feitas sobre o assunto, seria de se presumir que o público em geral tem
pouco conhecimento sobre o sistema judicial, de modo que apenas poucas mudanças substanciais poderiam,
de fato, ser percebidas, e apenas excepcionalmente alguma sentença específica poderia impactá-lo em termos
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Ainda na linha do rigor punitivo na Justiça Penal Juvenil (especificamente na
questão do tráfico de drogas), refletindo em alguma medida a tendência dos juízes em dar
alguma resposta à sociedade diante de uma suposta criminalidade fora de controle, seguem
algumas breves reflexões baseadas em pesquisa empreendida, em maio de 2016, sobre a
jurisprudência infracional do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na qual se
selecionou uma amostra aleatória de 1,2% de todos os julgados de apelação que apareceram
nos últimos 12 meses atendendo aos termos ato infracional, tráfico e internação77.
Do universo de 44 casos encontrados aleatoriamente no recorte proposto (1,2%
do total de 3.639 acórdãos), 6 não diziam respeito a tráfico e 1 dizia respeito a tráfico em
concurso com roubo. Em apenas 1 caso um dos adolescentes fora absolvido (e o outro teve
sua condenação mantida). Em todos os outros (relativos a tráfico), as respectivas sentenças
condenatórias foram mantidas, sendo que em nenhum caso o adolescente havia sido
absolvido em primeiro grau.
De início, observou-se que: i) em 1 caso não se analisou o acerto da medida de
internação aplicada em primeiro grau, pois não fora alvo de insurgência das partes; ii) em 2
a medida de semiliberdade foi mantida; iii) em 1 caso alterou-se a medida de semiliberdade
para internação; iv) em 2 casos houve a alteração de medida(s) em meio aberto para
internação; v) em 2 casos houve a alteração de internação para medida(s) em meio aberto;
vi) em 2 dos casos houve a perda de objeto do recurso quanto à análise da medida, pois as
internações já tinham sido cumpridas antecipadamente; e vii) em todos os outros casos
analisados, manteve-se a medida de internação aplicada em primeira instância.
Analisando a fundamentação de que se valeram os julgadores em segundo grau,
na Justiça Penal Juvenil no estado de São Paulo, observou-se que o argumento amplamente
preferido para se justificar a reprimenda mais drástica (a internação dos adolescentes) como

de dissuasão (The general... cit. p. 970). E conforme o autor, “the decisive factor in creating the deterrent effect
is, of course, not the objective risk of detection but the risk as it is calculated by the potential criminal” (Ibidem.
p. 963) – o mesmo podendo ser dito a respeito do risco de receber uma sentença dura.
77
A pesquisa resultou no artigo Voluntarismo judicial: a internação de adolescentes por tráfico de drogas no
TJSP. Revista Brasileira de Ciências Criminais (no prelo). Conforme explicado no artigo, a pesquisa foi
realizada sobre a base de dados de acesso restrito aos juízes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
possibilitando um amplo acesso a julgados que, em razão da matéria, possuem segredo de justiça. Apesar do
Provimento nº 2.241/2015, do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, ter dado instruções aos usuários internos do sistema do Tribunal para que nos seus campos automáticos
fossem carregadas somente as iniciais dos litigantes, devendo, ainda, os desembargadores e juízes substituir,
no corpo dos atos decisórios, os nomes das partes pelas suas iniciais, de modo a possibilitar a publicação do
ato em repertório de jurisprudência, verificou-se que um número insignificante de julgados está sendo
disponibilizado para o acesso geral do público.
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consequência da prática (ou pelo menos da condenação por uma suposta prática) de ato
infracional equivalente ao tráfico foi o de que se estaria a lidar com um delito hediondo.
E em seguida observou-se referências ao objetivo de internar o adolescente como
medida necessária a protegê-lo.
Em um dos casos, por exemplo, fez-se menção ao fato de que não se mostraria
“razoável, tampouco proporcional, interpretar-se de forma literal o disposto no artigo 122,
do Estatuto da Criança e do Adolescente, excluindo-se da abrangência da norma delito de
extrema gravidade e que demanda pronta intervenção estatal”78.
Essa aplicação para além da literalidade da norma, ampliando seu poder
punitivo, vem amparada justamente na ideia de o que se objetiva, afinal, é a “proteção
integral da criança e do adolescente e prioridade de atendimento”79.
Tal declarado viés de tratamento, mas que não consegue disfarçar uma enorme
carga punitiva80, aflitiva e muitas vezes desumana, ante as condições de seu cumprimento
no Brasil81, sendo que a destacada referência a uma suposta gravidade em abstrato da
conduta (tida por hedionda) já revela uma clara adesão a uma lógica retributivista, resta
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Apelação n. 0013800-77.2014.8.26.0302.
Idem.
80
E que, portanto, serve também à promessa de prevenção – não sendo raro, ainda, encontrar “tratamentos” de
duração e intensidade maiores do que as respectivas penas previstas para criminosos imputáveis –, conforme
ANDENAES, Johannes. The general... cit. p. 971. Na órbita infracional não é incomum notar, disfarçada sob a
promessa de tratamento por meio da medida socioeducativa de internação, o cumprimento de sanção que se
revela mais grave ao adolescente do que aquela destinada muitas vezes ao adulto em situação similar (ainda
que a norma do art. 35, I, da Lei nº 12.594/2012, estipule ser vedado “o adolescente receber tratamento mais
gravoso do que o conferido ao adulto”) – como é o caso do adulto que se beneficia da norma do art. 33, § 4º,
da Lei nº 11.343/2006, recebendo o regime inicial aberto de cumprimento de pena (conforme admitido pelo
Supremo Tribunal Federal no HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.06.2012), ou mesmo
obtendo a própria substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (conforme também
admitido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j.
01.09.2010), ao passo que um adolescente em caso similar recebe, muitas vezes (conforme se pode notar na
pesquisa de jurisprudência sob análise), uma medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado.
81
Para uma visão geral das condições das unidades de internação de adolescentes no Brasil, vale conferir a
Inspeção Nacional às unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei: relatório das visitas
realizadas simultaneamente em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal, no dia 15 de março de 2006. 2. ed.
Conselho Federal de Psicologia e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Disponível em:
http://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2006/08/Direitos_Humanos_um_retrato_das_unidades_de_internacao_de_adolescentes_em_
conflito_com_a_lei.pdf. Acesso em: 10.01.2018. Na apresentação do relatório, Flávio Américo FRASSETO
sustenta que como fruto de tal inspeção venha a ser possível atingir “uma mudança que se espera caminhe, para
além do indispensável esforço de tornar o cárcere juvenil menos desumano, no sentido de entendê-lo, creio eu,
como disse Basaglia em relação aos manicômios, jamais plenamente humanizável. A lógica da segregação e
da instituição total é ela, sempre, desumanizante. A pretensão de se tornar eficazmente educativa a lição
ministrada por detrás das grades é pretensiosa, já que, bem nos lembra Ferrajoli, repressão e educação são
definitivamente incompatíveis, como são a privação de liberdade e a liberdade mesma, que constitui a
substância e o pressuposto da educação, de maneira que a única coisa que se pode pretender do cárcere é que
seja o menos repressivo possível e, por conseguinte, o menos dessocializador e deseducador possível” (p. 10).
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evidenciado em passagens como a que assevera que a internação “não vem como pena, senão
como programa de reabilitação”82.
Mas a promessa declarada de ressocialização faz-se, evidentemente, sem
qualquer consideração a respeito do natural efeito de etiquetamento produzido pelo controle
formal sobre a conduta do adolescente, e que é ainda mais forte quando se está diante da
imposição e cumprimento de uma medida de internação83.
O que se vende como ressocialização mostra-se, na verdade, como excelente
fator criminógeno84.
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Apelação n. 0020200-24.2014.8.26.0071, e, no mesmo sentido, Apelação n. 0005600-21.2014.8.26.0322.
Nesse sentido, de acordo com Sérgio Salomão SHECAIRA, “a decorrência lógica da criminalização de
condutas e da persecução penal não é outra que o surgimento de um processo estigmatizante para o condenado.
A pena atua como geradora de desigualdade. Ela cria uma reação dos círculos familiares, de amigos, de
conhecidos, que acaba por gerar uma marginalização no âmbito do mercado de trabalho e escolar. Levar uma
conduta desviada para a esfera da reprovação estigmatizante tem uma função reprodutora do sistema de
controle social. O que é uma conduta desviada, o mais das vezes cometida por um agente primário, transformase, pela repercussão que encontra na sociedade em face da pena, em uma carreira delitiva permanente e
irreversível. A repressão punitiva – e em especial a prisão – passa a funcionar como elemento de criminalização
que gera um processo em espiral para a clientela do sistema penal” (Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008. p. 297).
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Conforme lembrado por Carl HART, “pesquisadores canadenses realizaram um meticuloso estudo em grande
escala, no qual 779 jovens de baixa renda de Montreal foram acompanhados dos dez aos dezessete anos; além
deles, também eram entrevistados seus pais e professores. Anos depois, os pesquisadores examinaram as fichas
policiais dos jovens, constatando que aqueles que haviam recebido alguma pena de detenção na adolescência
tinham 37 vezes mais probabilidades de ser detidos quando adultos que os outros, que, com crimes semelhantes,
não haviam sido encarcerados na adolescência. [...] Influências sociais exercidas pelo encarceramento na
juventude são indicadores muito mais fortes de criminalidade na idade adulta que qualquer outra coisa que
tenhamos identificado até agora em termos de fatores biológicos, como a ação da dopamina no cérebro. [...]
Esses fatos são desalentadores porque mostram o alcance do problema, mas também parecem indicar que uma
solução evidente é diminuir os índices de encarceramento juvenil” (Um preço muito alto: a jornada de um
neurocientista que desafia nossa visão sobre as drogas. Tradução de Clóvis Marques. Zahar: Rio de Janeiro,
2014. p. 135). E especificamente a respeito da medida de internação aplicada aos adolescentes, Danielle Rinaldi
BARBOSA e Thiago Santos de SOUZA destacam que ela “revela-se a medida socioeducativa menos capacitada
para alcançar os objetivos da lei. Adolescentes autores de delitos que, a princípio, seriam fatos isolados em
suas vidas adquirem personalidade delitiva com internos intrinsecamente envolvidos com o mundo infracional.
Aprende-se, no âmbito institucionalizado, o modus operandi de diversos delitos, bem como alguns
estratagemas para evitar a imposição de responsabilidade penal especial” (Direito da criança e do adolescente:
proteção, punição e garantismo. Curitiba: Juruá, 2013. p. 143). Na mesma linha, vide Juarez Cirino dos
SANTOS: “em oposição à ideologia oficial, a criminologia contemporânea define o comportamento desviante
do adolescente como fenômeno social normal, que desaparece com o amadurecimento (com exceção da grave
violência pessoal, patrimonial e sexual): infrações de bagatela e de conflito do adolescente seriam expressão
de comportamento experimental e transitório dentro de um mundo múltiplo e complexo, e não uma epidemia
em alastramento, cuja ameaça exigiria estratégias de cerco e aniquilamento. As ações antissociais
características da juventude não constituem, isoladamente e por si sós, raiz da criminalidade futura do adulto,
nem passagem para formas mais graves de criminalidade, como homicídios, roubos e estupros, por exemplo:
o caráter específico do comportamento desviante da juventude, segundo várias pesquisas, explica sua extinção
espontânea durante a fase da chamada Peack-age e, em regra, não representa sintoma justificante da
necessidade de intervenção do Estado para compensar defeitos de educação. (...) O comportamento anti-social
do adolescente parece ser aspecto necessário do desenvolvimento pessoal, que exige atitude de tolerância da
comunidade e ações de proteção do Estado. A tolerância da comunidade e a proteção do Estado são indicadas
pela psicologia do desenvolvimento humano, que mostra a necessidade de aprendizagem dos limites
normativos, e pela criminologia contemporânea, que afirma o desaparecimento espontâneo desse
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Mas conforme se pode observar da análise dos julgados, é justamente a fé no
caráter não punitivo da medida destinada ao adolescente como consequência da prática de
um ato infracional que permite que se construa toda uma fundamentação voltada a superar a
lei e ultrapassar os limites à intervenção do poder punitivo estatal na vida dos adolescentes.
De fato, “cuidar da questão sob a perspectiva restrita da tipicidade, importaria
negar vigência à proteção integral”85. “Outrossim, não se pode perder de vista que as medidas
socioeducativas, em face da doutrina da proteção integral, preconizada pelo artigo 1º do
Estatuto da Criança e do Adolescente, têm o escopo primordial de ressocialização,
despertando no adolescente infrator a consciência do desvalor de sua conduta, e, no caso, a
internação, ao determinar seu afastamento do meio social, convida-o à profunda reflexão e
reavaliação de seu comportamento, de forma a prepará-lo para a reinserção na sociedade,
evitando que no futuro trilhe o doloroso caminho da criminalidade”86.
E não sendo necessário observar os limites da legalidade, já que o fim maior é a
proteção, interpretam-se as hipóteses autorizadoras da internação previstas nos incisos I e II
do art. 122, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente inclusive vislumbrando a
ocorrência de violência e grave ameaça em tipo penal não contemplado com tal hipótese,
assim como facilmente se ignora a exigência da reiteração no cometimento de condutas
graves – que, aliás, sequer merecem uma análise concreta a respeito de sua real
reprovabilidade mais exacerbada.
Segundo os julgadores da apelação n. 0001600-76.2015.8.26.0278, por exemplo,
“embora não se possa afirmar que o tráfico envolva diretamente o emprego de violência ou
grave ameaça à pessoa, é certo que se trata de crime equiparado àqueles tidos como
hediondos pela legislação infraconstitucional e traz grande desassossego à nossa sociedade,
pois além de ser praticado por meio de atividade organizada, fomenta a ocorrência de
diversos outros delitos graves”. Na mesma linha, confira-se os termos do julgado da apelação
n. 0000200-95.2014.8.26.0590:

“A hipótese é de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (este
equiparado a crime hediondo por força do artigo 2º, da Lei nº 8.072/90), que é
comportamento. Ao contrário, a intervenção segregante do Estado produz todos os efeitos negativos da prisão:
rotulação, estigmatização, distância social e maior criminalidade” (O adolescente infrator e os direitos
humanos. Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, v. 2, n. 2, p. 90-99, 2001. p. 92-93).
85
Apelação n. 0000100-85.2015.8.26.0015.
86
Apelação n. 0000500-86.2015.8.26.0569.
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gravíssimo, e, embora muitos dos casos que chegam ao conhecimento do Poder
Judiciário não revelem atos de violência ou grave ameaça em sentido estrito,
demonstram acentuada lesividade social, enquadrando-se na hipótese permissiva do
artigo 122, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Referido dispositivo estabelece que, a internação somente poderá ser
aplicada, quando o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a
pessoa. Ora, a atividade do traficante, que vende substância causadora de dependência
séria, revela traços evidentes de violência e grave ameaça à pessoa em sentido amplo.
O tráfico, ademais, é atividade organizada, que faz girar muita divisa, cujo controle é
disputado na base da extrema violência e de gravíssimas ameaças, inclusive contra
usuários. E quem participa dessa cadeia, além de coadunar com tais atitudes, dela se
beneficia. Até mesmo o traficante que é pego com pequena quantidade de droga gera
temor nas pessoas. A meu ver, é nítida a relação entre o ato de traficar e a violência
que sua prática exige (seja física, seja moral). Sem falar que quem trafica dissemina o
mal e traz risco concreto para a sociedade, que se vê refém dos efeitos nefastos do
comércio espúrio. A atividade do traficante, indivíduo sem escrúpulos, é deveras
perniciosa para a sociedade, destruindo o cidadão e sua família. Ademais, condutas
como a do adolescente disseminam o vício, criando toda sorte de problemas, desde os
mais óbvios, de saúde pública, até aqueles que constituem reflexo da atividade, vez que
a prática do tráfico fomenta a ocorrência de diversos outros atos infracionais e crimes
graves, demandando uma enérgica e séria reação do Estado, até como fator profilático.
De mais a mais, a gravidade da infração pode e deve, sim, ser sopesada quando da
fixação da medida socioeducativa, conforme prevê o artigo 112, § 1º, do ECA. E quando
do cometimento de uma infração, cujo crime correspondente é equiparado aos
hediondos, parece clara, sim, a necessidade de aplicação da medida mais severa. Ainda
que fosse possível admitir que o tráfico é ato cometido sem violência ou grave ameaça
a pessoa – e não é – parece claro que o disposto no artigo 122, inciso I, não comporta
interpretação restrita. Fosse assim, atos infracionais equiparados a crimes de menor
potencial ofensivo (lesão corporal leve, ameaça, constrangimento ilegal) seriam
suscetíveis de internação, enquanto o ato infracional equiparado ao tráfico (cujo tipo
penal é equiparado aos crimes hediondos) não poderia ensejar essa mesma internação,
em clara violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. Não se pode perder
de vista, ainda, que, de acordo com o estudo psicossocial (folhas 77/749), por ocasião
de entrevista realizada com a genitora do adolescente, ela relatou que seu filho estava
passando muito tempo na rua, contrariamente às suas orientações, quando foi detido
pelos fatos aqui tratados. O estudo aponta ainda que o menor, por falta de adequada
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orientação, fica exposto a situação de risco. Além disso, o relatório de diagnóstico
polidimensional (folhas 88/92) deixou assentado que W. da S. R. faz uso diariamente
de ‘cannabis sativa’ e tabaco; que é a sua terceira passagem na delegacia; que está
afastado da vida escolar, tendo histórico de retenção quando cursava a primeira série do
E.F.I. Essas particularidades demonstram que o adolescente não possui condições de se
recuperar sem a submissão à internação, como forma de fazê-lo compreender a
inadequação de sua conduta e promover sua ressocialização. A pretendida aplicação de
medida socioeducativa em meio aberto, no caso, mostrar-se-ia inócua, até porque seu
núcleo familiar não consegue impor limites. Importante deixar anotado que, ainda que
o relatório teça considerações acerca do bom comportamento do representado na
Fundação CASA, tal fato não significa que a medida socioeducativa de internação seja
desnecessária porque o bom comportamento é dever de todo menor internado. E bom
comportamento não indica que o adolescente não esteja em vulnerabilidade social,
como, inclusive, apontou o relatório.” (grifos no original)

Como se vê, a despeito das prometidas amarras do Estado de Direto, a prática
jurisdicional da área infracional vem indicar claramente o exercício por parte dos juízes de
uma política criminal própria com objetivo de contenção da criminalidade, com
enfrentamento a ela por meio do sentenciamento rigoroso dos poucos casos que lhes chegam
às mãos87.
Conforme concluí através da análise dos julgados selecionados na pesquisa
citada: “i) a adesão ao Estado de Direito, à legalidade, é baixíssima no âmbito infracional;
ii) e é praticamente inexistente qualquer tributo ao conhecimento científico, à argumentação
racional, lógica e calcada em evidências comprováveis e demonstráveis, às preciosas
contribuições das ciências sociais e dos demais saberes relacionados à área da infância e
juventude, mas também à própria doutrina jurídica atinente ao direito penal juvenil”88.
Na mesma linha, e em razão do já citado estudo de jurisprudência empreendido
no âmbito da Justiça Penal Juvenil, Maria Auxiliadora de Almeida MINAHIM e Karyna
Batista SPOSATO89 também concluem que “a implementação das sentenças de internação
pela Justiça Especializada da Infância e Juventude em todo o país demonstra uma inequívoca
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Conforme os dados apresentados por SANTOS, Juarez Cirino dos. O adolescente... cit. p. 92.
CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Voluntarismo... cit.
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Op. cit. p. 279.
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carência de aprofundamento doutrinário e a presença marcante de argumentos extrajurídicos
e ideológicos”.
Vale observar que o destaque aqui conferido à Justiça Penal Juvenil encontra
plena justificativa na constatação de que “o divórcio da jurisprudência infracional com
relação a qualquer discurso doutrinário minimamente aceito pela comunidade jurídica é algo
ainda incomparável mesmo em relação ao punitivismo reinante na jurisprudência penal de
adultos”90.
Já o foco sobre a temática do tráfico de drogas é consequência da constatação de
que a explosão carcerária no país deve muito ao recrudescimento da política de drogas – o
mesmo valendo para a seara infracional91.
E mais uma vez quanto a esta última, vale destacar a seguinte contribuição de
Liana de PAULA ao 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2013)92:

“Os dados desta Edição do Anuário indicam o crescimento da aplicação
das medidas privativas de liberdade na maior parte do país. A taxa de adolescentes em
cumprimento de medida de internação por 100 mil adolescentes (população na faixa
etária de 12 a 17 anos) cresceu na maioria das unidades da Federação, passando a taxa
nacional de 58,3, em 2010, para 64,1 em 2011. (...) Algumas hipóteses podem ser
levantadas para se compreender o crescimento da taxa de internação. Em primeiro lugar,
há uma aproximação entre o sistema de justiça juvenil e o sistema de justiça penal, no
qual se verifica acentuada tendência de encarceramento. Assim, os dados do Anuário
reforçam a existência de um movimento mais amplo de endurecimento penal, que
perpassa todo o sistema de justiça e independe da idade dos infratores. Deve-se
considerar também a pouca penetração da doutrina da proteção integral no ensino
jurídico, de modo que as especificidades do direito e da justiça juvenis são pouco
tratadas na formação dos futuros operadores desse sistema. Em segundo lugar, as
90

CORCIOLI FILHO, Roberto Luiz. Voluntarismo... cit.
Conforme destaca Vera Malaguti BATISTA, o traficante armado (mas poderíamos pensar mesmo na figura
até desarmada, mais ordinária, que ocupa um posto qualquer no varejo do tráfico de infinitas esquinas de todas
as cidades brasileiras) foi desenhado pela mídia como “o novo inimigo público número um”. E “o processo de
demonização das drogas, a disseminação do medo e da sensação de insegurança diante de um Estado corrupto
e ineficaz, vai despolitizando as massas urbanas brasileiras, transformando-as em multidões desesperançadas,
turbas linchadoras a esperar e desejar demonstrações de força”. Daí a centralidade da questão da política de
repressão às drogas na análise do punitivismo no Brasil. (Difíceis ganhos fáceis: droga e juventude pobre no
Rio de Janeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: ICC/Revan, 2003. p. 35).
92
A distância entre o ECA e o sistema socioeducativo no Brasil. In: LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira
(Coord.). 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo, 2013.p. 88. Disponível em:
http://www.forumseguranca.org.br/storage/7_anuario_2013-corrigido.pdf. Acesso em: 10.01.2018.
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medidas privativas de liberdade podem ser usadas pelos operadores como instrumentos
de política criminal em resposta aos sentimentos de medo e insegurança da população e
à ausência ou ineficácia de políticas preventivas implementadas pelo poder executivo.
Nesse caso, os dados do Anuário chamam a atenção para a porcentagem de adolescentes
privados de liberdade por tráfico de drogas (26,6% do total nacional, ficando em
segundo lugar como motivo da privação de liberdade). O roubo, por sua vez, mantevese como principal motivo para a privação de liberdade na maior parte do país, não
obstante as ocorrências de tráfico de drogas, sobretudo nos Estados da Região Sudeste.
(...) Por fim, os dados ora publicados reforçam que há uma grande distância entre o que
preconiza o ECA e como agem os operadores da segurança pública no país, muitas vezes
motivados pelo senso comum e pelo impacto de casos midiáticos”.

No âmbito da justiça penal para adultos, conforme destaca Luciana BOITEUX93,
há clara relação de causa e efeito entre a política de guerra às drogas e a explosão carcerária,
desde a década de 1990, tanto nos Estados Unidos quanto em vários países latinoamericanos. E de acordo com a autora, no Brasil a atual Lei de Drogas, em vigor desde 2006,
vem proporcionando a seleção “de pequenos traficantes não violentos, primários, presos em
flagrante sozinhos e desarmados”.
Conforme a autora, tendo a lei mantido a omissão na distinção clara entre o
usuário e o traficante, valendo-se de critérios vagos para orientar a ação dos operadores do
direito, o primeiro julgamento do caso concreto, feito pelo policial que está nas ruas, é o que
acaba muitas vezes prevalecendo94.
Conforme dados do Infopen/Ministério da Justiça, citados pela autora, o
percentual de presos condenados por tráfico na população carcerária brasileira passou de
9,10% em 2005, para 25,21% em 2012, o que dá a dimensão do peso da política de guerra
às drogas no fenômeno do encarceramento em massa brasileiro95.
E é evidente que tal fenômeno está ligado à órbita internacional.
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Drogas e cárcere: repressão às drogas, aumento da população penitenciária brasileira e alternativas. In:
SHECAIRA, Sérgio Salomão (Org.). Drogas: uma nova perspectiva. São Paulo: IBCCRIM, 2014. p. 83-84.
94
Acrescenta, ainda, Luciana BOITEUX, que “diante de tal quadro, que inclui o aumento da pena mínima do
crime de tráfico e o maior tempo de cumprimento para obter transferência de regime e livramento condicional
(por ser equiparado a hediondo), somados à ausência de distinção legal objetiva entre usuário e traficante, o
resultado é que a Lei de Drogas constitui hoje uma das principais causas do desproporcional crescimento dos
níveis de encarceramento no Brasil” (Op. cit. p. 89-90).
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Idem. p. 94.
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Analisando dados norte-americanos de 1980 a 1996, Alfred BLUMSTEIN e Allen
J. BECK concluíram que apenas 12% do aumento na população carcerária pode ser atribuída
ao aumento da criminalidade – aumento este, de todo modo, relacionado justamente à
“guerra às drogas” –, ao passo que os 88% restantes deve-se ao aumento da aplicação de
decisões de encarceramento (51%) e ao aumento da duração de tais penas (37%)96.
De fato, é patente que, assim como aqui, nos Estados Unidos a explosão
carcerária decorreu especialmente da chamada guerra às drogas – valendo destacar, ainda,
a ênfase que passou a ser dirigida aos crimes violentos, o que implicou em um aumento no
número de encarceramentos decorrentes também de tais ofensas97.
Conforme Hans-Jörg ALBRECHT98, relatórios provenientes de vários países vêm
destacando que ao longo das últimas décadas a população vem apoiando cada vez mais
políticas punitivistas, demandando respostas cada vez mais duras contra o crime, ao passo
que diminui a disposição em apoiar estratégias de reabilitação.
E a lógica punitivista, que muitas vezes encontra nos detentores das chaves das
prisões, os juízes criminais e de execução penal, o discurso pela construção de mais presídios
como resposta a uma situação catastrófica de variadas e reiteradas ofensas aos direitos
humanos dentro dos cárceres, acaba por reforçar-se também através de tal via, na medida em
que se confirma a direção política adotada ao se abrir novas vagas para novos
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Population growth in U. S. prisons, 1980-1996. Crime and Justice, v.26, p. 17-61,1999. p. 43.
Idem. p. 20. Conforme cogita Alfred BLUMSTEIN, a política de guerra às drogas com foco na prisão teria sido
determinante para o aumento da população carcerária nos Estados Unidos, sendo que mais de 20% dos presos
estaduais e mais de 50% dos federais estariam custodiados em razão da repressão às drogas, configurando a
categoria mais representativa de ofensas entre os que cumprem pena. (Approaches to reducing both
imprisonment and crime. Criminology & Public Policy, v. 10, n. 1, p. 93-101, 2011. p. 97). E o expansionismo
penal no Brasil não se resume, é claro, ao recrudescimento na política de enfrentamento ao tráfico de drogas
ou à histeria ligada aos chamados crimes hediondos. De fato, conforme Maria Lúcia KARAM, “paralelamente
à simbolicamente indispensável e crescentemente mais rigorosa pena privativa de liberdade, destinada aos
apontados ‘infratores perigosos’, utilizados, por meio de sua exposição no concentrado espaço carcerário, para
construção e a propagação da imagem do criminoso, surgem as chamadas penas alternativas – penas outras que
não a prisão, restritivas e não privativas da liberdade – não como reais substitutivos da prisão, no sentido de
uma amenização de seus sofrimentos, de uma humanização da pena, mas sim como meio paralelo de ampliação
do poder do Estado de punir” (Juizados... cit. p. 32). E, mais uma vez, a inspiração para a ampliação do poder
punitivo por meio de medidas alternativas à prisão parece vir dos Estados Unidos. Nesse sentido, conforme
Katherine BECKETT e Bruce WESTERN, em 1998, em tal país, perto de 6 milhões de pessoas (quase 3% da
população adulta daquele país) estavam sob alguma forma de vigilância estatal – perto de 2 milhões estavam
atrás das grades em 2000, ao passo que 3,8 milhões, no mesmo ano, estavam sujeitas à suspensão condicional
do processo ou da pena e à liberdade condicional. (Op. cit. p. 43). O que se vê é uma extensa ampliação do
Estado penal (no mundo ocidental e inclusive entre nós, no Brasil), construída através de mecanismos
ideológicos ligados à lógica neoliberal.
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Prison overcrowding – finding effective solutions: strategies and best practices against overcrowding in
correctional facilities. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law. Freiburg im Breisgau.
2012. p. 27.
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aprisionamentos, que provavelmente conduzirão em curto espaço de tempo a mais
superlotação99.
Nesse sentido, a fé no discurso dissuasório da ameaça penal resta sedimentada
no Brasil. Evidente que para determinados casos já se fala em mera incapacitação. Mas, de
ordinário, o que se espera do sistema de Justiça Criminal – desde, e principalmente, a
legislação – é o eficiente amedrontamento de uma massa de potenciais ou efetivos
criminosos com vistas à sua dissuasão.
Penas mais altas e mais prisão é o que se pleiteia100, nada obstante o fato de que
a já vivenciada escalada assombrosa da repressão punitiva nos últimos tempos não tenha
produzido o efeito desejado, pois, conforme Loïc WACQUANT101, esse tipo de criminalidade
ligada a uma chamada “economia pela predação” parece ser imune a ela.
A almejada função dissuasória da pena, e em especial o mecanismo de
recrudescimento penal como ferramenta de política criminal adotado com vista a ao menos
estancar a escalada da criminalidade (que se toma simplesmente como dado certo e
inquestionável), tem sido admitida como a solução mais evidente no plano das políticas
públicas para a área, resumidas e quase que restringidas no simbólico ato de se propor,
discutir (?) e aprovar leis penais com reprimendas mais duras e de maior duração102.
Autoridades tendem a concordar com ela. Policiais, promotores e juízes, em
considerável parcela, defendem e procuram adotar posicionamentos punitivistas com vista a
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Idem. p. 31.
Valendo citar, de outro lado, a referência em sentido contrário de Hans-Jörg ALBRECHT em relação à
população europeia, que não sustentaria a opinião de que mais prisões implicariam na redução da
criminalidade. O autor ainda indica outras pesquisas internacionais a respeito da percepção da aplicação da
reprimenda penal e seu cumprimento, destacado que em certos locais há uma preferência de prestação de
serviços à comunidade em relação ao aprisionamento, ao passo que em outros há na população um apoio
significativo ao encarceramento (Op. cit. p. 39).
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As prisões... cit. p. 11.
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Conforme Jerome H. SKOLNICK, “everyone I suggest, is motivated by two responses to serious crime-the
urge to retaliate and the wish for public and private safety. Intuitively, most people, and lately most legislators,
presume that lengthy imprisonment, determinate sentencing, mandatory minimum sentencing, and severe
habitual offender laws offer safety along with retribution. But as criminologists and other social scientists have
often shown, intuition alone isn’t a sound basis for judging what will or won’t work, at what cost, and with
what side effects” (What not to do about crime - The American Society of Criminology - 1994 Presidential
Address. Criminology, v. 33, n. 1, p. 1-15, 1995. p. 3).
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dar uma resposta à sociedade amedrontada103. E clamam também por ainda mais rigor nas
leis104.
Qualquer posicionamento crítico ao recrudescimento penal não encontra mínimo
eco junto à população. Os meios de comunicação de massa não permitem105. E os
legisladores106, pressionados por ambos, respondem prontamente com novas proposições
punitivistas e com a desformalização do processo penal, procurando a um só tempo dotarem
o sistema de justiça criminal de uma pretensa eficiência e de um perverso rigor.
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Segundo Hans-Jörg ALBRECHT, costuma-se admitir que o fracasso de novas opções ao aprisionamento devese ao fato de que juízes ostentam crenças e práticas profundamente enraizadas, confiando na privação da
liberdade ainda que alternativas estejam disponíveis no sistema (Op. cit. p. 68). E conforme Thomas SAMBUC,
“particularmente os juízes criminais aferram-se a um senso comum longamente cultivado, ainda que teorias
sociais bem fundamentadas conduzam a resultados inteiramente diversos” (Folgenerwägungen im
Richterrecht. Berlin: Duncker & Humblot, 1977. p. 131 e ss., apud HASSEMER, Winfrid. Sobre a consideração
das conseqüências na interpretação da lei penal. Tradução de Mariana Ribeiro de Souza, revista por Carlos
Eduardo de Oliveira Vasconcelos. In: VASCONCELOS, Carlos Eduardo de Oliveira (Org.). Direito penal:
fundamentos, estrutura, política. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 131).
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dificultando a contenção da criminalidade (INSTITUTO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS CRIMINAIS (IBCCRIM).
Visões de política criminal entre operadores da justiça criminal de São Paulo: relatório de pesquisa. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007. p. 25). Nota-se que os promotores de justiça do Fórum Criminal Central de São
Paulo recusaram-se em colaborar com a pesquisa em questão, sob a alegação de que o IBCCRIM seria parcial.
A entidade atua já há mais de duas décadas “no debate público sobre política criminal, em geral associada a
movimentos de direitos humanos e de juristas contrários à expansão do direito penal e defensores de uma
prática jurisdicional constitucional-garantista” (Ibidem. p. 4). Assim, combinando a recusa em bloco dos
membros do Ministério Público daquele fórum em participar da pesquisa com a imagem que se tem do
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conclusões sobre o perfil preponderante dos promotores criminais de São Paulo.
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Conforme Alberto Silva FRANCO, de fato, “a máquina repressora do Estado, utilizando-se do poder
mediático, torna-se um instrumento, não dispendioso, de sensibilização popular, inocorrendo, em sua relação,
resistência política” (Crimes hediondos. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 517). E, na mesma
linha, de acordo com Eugenio Raúl ZAFFARONI, “como a comunicação de massa alcançou o maior grau de
globalização, o discurso do atual autoritarismo norte-americano é o mais difundido do mundo. Seu simplismo
popularesco (völkisch) é imitado em todo o planeta por comunicadores ávidos de rating, embora tenha maior
êxito na América Latina, dada a sua precariedade institucional. A difusão mundial desse discurso é favorecida
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destacado por Alberto Silva FRANCO no sentido de que “não há, em verdade, sob o prisma dessa política
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hubiesen sancionado éstos” (La globalización y las actuales orientaciones de la política criminal. Direito e
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2. DISCUSSÕES

ACERCA DO PODER DISSUASÓRIO DA PENA: DOS PAÍSES

CENTRAIS À REALIDADE BRASILEIRA.

“If it is felt necessary to interfere through legislation, it will normally
also be felt necessary to put a sanction behind the rules. A threat of punishment is
the traditional means of enforcement.”
ANDENAES, Johannes. The general preventive effects of punishment.
University of Pennsylvania Law Review, v. 114, n. 7, p. 949-983, may 1966. p. 972.

Johannes ANDENAES107 já advertia em meados da década de 1960 que os debates
e a própria literatura a respeito da dissuasão costumavam ser dogmáticos e emocionais, como
proclamações de fé – o que relacionava o autor a uma quase ausência de pesquisas empíricas
nesse campo.
A princípio, a respeito das concepções que se pode ter sobre a ameaça da
punição, tem-se, de um lado, as visões essencialmente baseadas em um viés utilitarista,
imaginando que o ser humano se pautaria por escolhas racionais tendentes a minimizar seus
sofrimentos e maximizar seus prazeres, de modo que tal ameaça penal desempenharia
evidente papel dissuasório, e, em outro extremo, há as visões defendidas por muitos dos que
lidam com a área psíquica e que advogam justamente contra uma teoria da escolha racional,
concebendo as atitudes desviantes dentro de um leque de explicações que iriam desde
aquelas ligadas às características da personalidade do indivíduo, ou a sua maior ou menor
adesão a determinado conjunto de regras morais, até à adesão a comportamentos ditados por
determinada subcultura criminal. Ou seja, muito pouco poderia ser atribuído a um cálculo
prévio a respeito dos custos e benefícios esperados de determinada conduta criminosa, com
vistas à probabilidade de receber esta ou aquela sanção penal108.
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The general... cit. p. 953-954. Conforme o autor, em General prevention: illusion or reality? Journal of
Criminal Law and Criminology, v. 43, n. 2, p. 176-198, 1952. p. 197, “a discussão muitas vezes dá lugar a
pretensiosas afirmações genéricas tais como ‘eu acredito (ou eu não acredito) na prevenção geral’” (tradução
livre).
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ANDENAES, Johannes. Does punishment deter crime? The Criminal Law Quarterly, v. 11, p. 76-93, 19681969. p. 79.
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Conforme Egon BITTNER e Anthony M. PLATT109, modernamente a punição ou
vem justificada sob o prisma da retribuição, associada à escola filosófica do idealismo
alemão, ou sob o objetivo de prevenção, ligado ao utilitarismo inglês.
Para o retributivismo, a punição viria como um imperativo de justiça110. Uma
consequência lógica à ofensa da norma, um direito e um dever moral da sociedade frente ao
criminoso – o qual, por sua vez, também teria, por assim dizer, o direito de ter sua
racionalidade afirmada ao receber a legal consequência de suas escolhas. E em termos de
função, com a punição, o Estado estaria reafirmando os seus valores a respeito do certo e do
errado, frisando a reprovabilidade do caráter deplorável da conduta criminal.
Já na linha do utilitarismo, a visão da punição sob a ótica da dissuasão explicase pela ideia de que a imposição de uma tal consequência aflitiva ao criminoso apenas se
justificaria se, na outra ponta, colhêssemos um benefício que a compensasse – e esse seria
justamente em termos de evitar maiores males no futuro. Ou seja, em termos dissuasórios.
Aquele que comete um delito passa a ser usado pelo Estado para transmitir aos
demais cidadãos a mensagem de que a conduta desviante não compensa, pois acarreta a
imposição de uma consequência aflitiva. E o próprio criminoso é objeto de interesse ao ser,
na verdade, também um alvo da mensagem dissuasória, através da própria pena que sofre.
Segundo Egon BITTNER e Anthony M. PLATT111, aliás, ainda que a punição deva ser rigorosa
o suficiente para assegurar que o infrator aprenda a lição, ela não pode destruir suas chances
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The meaning of punishment. Issues in Criminology, v. 2, n. 1, p. 79-99, 1966. p. 89-93.
Sob o ponto de vista puramente dissuasório, John P. CONRAD questiona, retoricamente, “why on Earth do I
believe that a murderer should get a life sentence when I can’t prove that a five – or ten-year term would do
just as well?” (Deterrence, the death penalty, and the data. In: HAAG, Ernest van den; CONRAD, John P. The
death penalty: a debate. New York: Plenum Publishing Corp., 1983. p. 146). Assim, assumindo-se um
retributivista, o autor pontua que “it is beyond question that when a man is locked up for twenty or thirty years
to satisfy retributivist purposes, the utilitarian aims will also be served. He will be incapacitated, he will be
intimidated, and no doubt the select public of potential murderers will be to some extent deterred. But the court
decides that he should be locked up for a long time because that is what he deserves” (Ibidem. p. 146). De
outro lado, a respeito de se “merecer” tal ou qual penal, interessante notar a crítica de Jeffrie G. MURPHY:
“consider one example: a man has been convicted of armed robbery. On investigation, we learn that he is an
impoverished black whose life has been one of frustrating alienations from the prevailing socio-economic
structure – no job, no transportation if he could get a job, substandard education for his children, terrible
housing and inadequate health care for his whole family, condescending tardy inadequate welfare payments,
harassment by the police but no real protection by them against the dangers in his community, and near total
exclusion from the political process. Learning all this, would we still want to talk – as many do – of his suffering
punishment under the rubric of ‘paying a debt to society’? Surely not. Debt for what? I do not, of course,
pretend that all criminals can be so described. But I do think that this is a closer picture of the typical criminal
than the picture that is presupposed in the retributive theory – i.e., the picture of an evil person who, of his own
free will, intentionally acts against those just rules of society which he knows, as a rational man, benefit everyone including himself” (Marxism and retribution. In: TONRY, Michael (Ed.). Why punish? How much? A reader
on punishment. New York: Oxford University Press. 2011. p. 144).
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de se reformar, de iniciar uma nova vida. Assim, ainda que a justiça em si (em termos
retributivos) não seja uma preocupação, o utilitarismo não pode abrir mão da humanização
das penas, sob pena de aniquilar o seu próprio fim último, que é o de proporcionar a maior
cota de satisfação possível na vida dos indivíduos, minimizando os seus sofrimentos e,
portanto, condicionando-os ao mínimo necessário na relação funcional com o objetivo de
evitar maiores males.
Inserida numa lógica utilitarista, a dissuasão, no entanto, não pode ser tomada
como uma questão monolítica.
Não parece ser o caso de se discutir em termos categóricos se seria possível falarse em efeitos dissuasórios da ameaça penal ou não. O que compete ser investigado é sob
quais condições e em que medida seria possível vislumbrar algum efeito dissuasório na
pena112. Nunca se esquecendo de que é um grande equívoco, não raramente cometido por
criminólogos, proceder a tais avaliações genericamente, não diferenciando os tipos de crimes
e as diferentes formas pelas quais a dissuasão pode operar em cada caso113.
Para determinados crimes e certos indivíduos é extremamente discutível que a
ameaça de punição, ou mesmo a percepção de efetiva aplicação cotidiana de reprimendas
penais aos respectivos atos delitivos, gere algum efeito dissuasório (pelo menos algum
relevante). Já para outros delitos e em relação a certo público parece bastante intuitivo que
se opere em alguma medida a dissuasão.
Conforme, por exemplo, Per-Olof H. WIKSTRÖM e Robert SVENSSON114,
indivíduos com um forte senso moral geralmente não se envolvem com a prática criminal,
independentemente de suas habilidades para exercer o autocontrole, ao contrário do que
ocorre com indivíduos com um senso moral mais fraco, em relação aos quais suas
habilidades de autocontrole desempenham um importante papel na adesão deles ao crime ou
não.

112
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E de acordo com Johannes ANDENAES115, as condutas criminosas fruto de
planejamento seriam mais facilmente controláveis por meio da dissuasão em relação àquelas
originadas de atos impulsivos.
Assim, parece bem pouco provável que a tipificação do feminicídio dissuada um
marido de ceifar a vida da mulher em um momento extremo de fúria, motivado por um cego
sentimento de ciúmes.
De outro lado, parece ser bastante provável que parcela significativa daqueles
que costumavam dirigir após ingerir bebida alcoólica se sinta desencorajada a continuar a
fazê-lo após o recrudescimento penal para a hipótese, acompanhado de ostensiva
fiscalização policial, especialmente se tomarmos em conta certo perfil de cidadãos, para os
quais uma das consequências do ato lhes é bastante indesejada (ter retirado o direito de
conduzir veículo automotor por prazo considerável) e para quem a mera existência de um
processo crime em suas vidas é especialmente vexatória – portanto, aquela parcela da
população geralmente imune ao processo de criminalização, que tem como alvo sabido
jovens provenientes dos extratos mais baixos da sociedade.
Na linha da escolha racional frente ao crime, tem-se que determinado sujeito
pode vir a cometer um crime quando, em seu cálculo, os benefícios esperados de sua prática
superam a percepção que este sujeito tem de vir a sofrer uma dada sanção penal que ele
avalie como não compensadora frente àqueles esperados benefícios116. Ou seja, segundo a
doutrina da dissuasão a chance de se cometer dada infração legal é negativamente
proporcional à percepção individual a respeito da certeza, severidade e celeridade da
reprimenda prevista para tal117 – valendo um especial destaque ao primeiro e terceiro
atributos118.
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Deterrence and specific... cit. p. 86.
Conforme Greg POGARSKY, “an individual is expected to offend if U(benefits) – p*U(costs) > 0; where
U(*) is a utility function that compares the costs and benefits in like units, and p is the perceived risk of being
sanctioned. The model reflects the fundamental notion that an individual is expected to commit a crime if the
benefits from offending outweigh the potential costs of detection” (Op. cit. p. 253). O próprio autor destaca,
de outro lado, a diferença do que se poderia esperar em relação a delitos tidos como desapaixonados (como
aqueles cometidos contra a propriedade) e os crimes decorrentes de atitudes emocionais, impulsivas, e menos
racionais (como delitos de violência interpessoal), sendo passíveis de maior dissuasão (pela ameaça de
concretização da sanção penal), evidentemente, aqueles primeiros (Ibidem. p. 149).
117
POGARSKY, Greg. Op. cit. p. 241.
118
CONRAD, John P. Op. cit. p. 145. Conforme Sérgio Salomão SHECAIRA, “já é pacífico que a maior ou menor
eficácia contramotivadora ou dissuasória da pena não depende de sua severidade, mas de sua efetividade”
(Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 24). Também nessa linha, sustenta Danilo
CYMROT que “grande parte da doutrina acredita que o que intimida de fato o criminoso, muito mais do que a
severidade da pena, é a sua certeza. Na hora de cometer o delito, o criminoso não pensaria na severidade da
pena, mas nas chances de ser pego ou de sair impune. Uma pena muito rígida que não se aplica só serviria para
116
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Vale notar que a perspectiva calcada nas escolhas racionais dos indivíduos frente
à prática delitiva dá suporte justamente às políticas de segurança pública centradas no
indivíduo desviante, com viés notoriamente punitivista119.
Aliás, Albert DICHIARA e John F. GALLIHER120, em artigo de 1984 em que
analisam o histórico das pesquisas sobre dissuasão que foram publicadas nos trinta anos
anteriores, pontuam que tais pesquisas, que possuem natural foco no sujeito desviante,
deixando de lado problemas sociais estruturais mais amplos e notadamente polêmicos como
o racismo e pobreza, acabam justamente por corresponder às expectativas das agências
federais de fomento.
Conforme os autores, dos estudos publicados na década de 1960,
aproximadamente a metade afirmou o efeito dissuasório da punição penal, enquanto que na
década seguinte o percentual nesta categoria acabou caindo um pouco, valendo observar que
em ambos os períodos os estudos remanescentes acabavam dividindo-se, mais ou menos
equitativamente, entre aqueles que não encontravam indicações a respeito do efeito
dissuasório da pena, os de resultados pouco precisos e também aqueles que não enfrentaram
tal questão121.
A conclusão dos autores foi no sentido de que os achados muitas vezes
inconclusivos parecem indicar que os primeiros pesquisadores estavam mesmo corretos ao
defender a impossibilidade do controle da criminalidade pela punição, justamente em razão
dela decorrer de complexas e diversas causas culturais122.
Conforme Greg POGARSKY123, apesar da extensa literatura criminológica a
respeito da dissuasão, falta ainda consenso a respeito da situação empírica de tal conceito,
enfraquecer e não fortalecer o sistema penal. Por essa razão, o chamado modelo neoclássico dissuasório
enxerga na eficiência do sistema penal, e não na sua rigidez, a grande saída para o combate da criminalidade”
(A relatividade do poder dissuasório da pena. Revista internacional de direito e cidadania, Erechim, v. 2, n. 5,
p. 25-35, out. 2009. p. 27).
119
Conforme Greg POGARSKY, “in this view, if criminal behavior is driven by incentives then society should
use its punishment power to make crime as costly as possible for offenders and thereby deter it” (Op. cit. p.
255).
120
Op. cit. p. 244. Mas também destacam os autores, de outro lado, que na década de 1960 apenas um quinto
das pesquisas, aproximadamente, foram financiadas, e na década seguinte pouco menos de um terço (p. 252).
121
Op. cit. p. 251.
122
Op. cit. p. 260.
123
Op. cit. p. 241 e 247. Dentro da complexidade do tema e dos mecanismos do fenômeno da dissuasão, pontua
o citado autor (Ibidem. p. 243-247) a respeito da propensão criminal dos indivíduos – o que tornaria variável a
força dissuasória da ameaça penal para cada perfil de sujeito –, também acerca do contexto social – sustentando
que o tamanho e a desorganização de dado sistema social influenciariam a mensagem dissuasória da lei – e do
fato de o público alvo já estar sob certo controle punitivo (suspensão condicional da penal, por exemplo), bem
como a respeito das percepções das ameaças de sanção (dentro da certeza, severidade e celeridade esperadas
da pena).
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sendo que muitas vezes as consequências sociais não legais de determinados
comportamentos acabam desempenhando um papel dissuasório igual ou mesmo superior às
sanções penais.
Mas nessa linha, não se poderia deixar de observar que um eventual
recrudescimento na punição por um crime pode tornar ainda mais reprovável a desaprovação
social e o estigma associados aos que nele incorrem, sendo plausível se pensar em um efeito
dissuasório também não formal ou legal decorrente de tal recrudescimento124.
Fazendo referência a um grande estudo realizado por Karl Schumann e sua
equipe, Thomas MATHIESEN125 indica a ausência de demonstração de que a severidade da
reprimenda surtiria algum efeito desmotivador. E a própria probabilidade de efetivamente
sofrer uma reprimenda penal indicaria “um efeito muito modesto em alguns contextos”.
Aponta o autor ser difícil a verificação da hipótese dissuasória por meio de
pesquisas empíricas, ostentando certamente muito mais impacto na criminalidade as
características econômica e social de dada sociedade126. Conforme MATHIESEN127, poder-seia afirmar que vários estudos assinalariam justamente um muito modesto ou mínimo impacto
dissuasório em grupos que justamente se desejaria o contrário (ou seja, em “grupos
predispostos ao crime e de constantes infratores da lei”), ao passo que cogita o autor ser mais
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POGARSKY, Greg.Op. cit. p. 241.
A caminho do século XXI: abolição, um sonho impossível? Tradução de Jamil Chade. In: PASSETTI, Edson;
DIAS DA SILVA, Roberto Batista (Orgs.). Conversações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da
sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM, 1997. p. 272-273. Segundo o autor, “o que os pesquisadores
encontraram foi um certo efeito da experiência subjetiva do risco da detenção, mas que não incidia sobre a
‘performance’ de crimes sérios, nem mesmo sobre a de todos os tipos de crimes, mas somente em alguns tipos
insignificantes”, sendo certo “que os jovens a serem detidos raramente cometem estes tipos de crimes. Eles
tendem a praticar os que não apresentaram efeito preventivo”.
126
De fato, conforme Jock YOUNG, “é o contexto social, são os problemas estruturais do sistema que produzem
as taxas de criminalidade. O sistema de justiça criminal, animado que seja por ideias liberais ou por uma
moralidade conservadora draconiana, não pode ter mais do que um impacto marginal nas taxas totais de
criminalidade” (Op. cit. p. 205). No mesmo sentido: RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Op. cit. p. 278-279.
Ao lado disso, mostra-se interessante a provocação de Sebastian SCHEERER ao analisar a posição de Jan Philipp
Reemtsma a respeito do tema, indicando o quão pantanoso é o terreno de especulações a respeito da
racionalidade atrelada à dissuasão, ao reconhecer que “não é verdade que todos sairíamos roubando e matando
logo no primeiro dia após a invalidação de todas as leis. Mas e mais tarde? E nossas crianças? E não há muitas
pessoas que têm feito coisas menores e têm se refreado a se engajar em crimes maiores por causa do medo? E
as companhias que se dedicam a todo tipo de agressões ambientais enquanto elas estão seguras que os lucros
ultrapassam os custos, incluindo multas e punições ocasionais? Qualquer intensificação de punições e
acusações mudarão seu cálculo e, em consequência, seu comportamento” (Um desafio para o abolicionismo.
Tradução de Beatriz Scigliano Carneiro. In: PASSETTI, Edson; DIAS DA SILVA, Roberto Batista (Orgs.).
Conversações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM,
1997. p. 226).
127
Op. cit. p. 272.
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forte nas parcelas da população que por razões outras já “são de qualquer modo obedientes
à lei”.
De outro lado, na linha de investigação a respeito da certeza da punição penal,
há quem defenda que o policiamento ostensivo produz efetivo efeito dissuasório ao ampliar
a percepção de risco de a conduta criminosa redundar em uma detenção, inclusive
concluindo que o controle da criminalidade ganharia com uma melhor alocação de recursos
hoje destinados às prisões para a outra ponta do sistema persecutório, o patrulhamento
policial128.
De fato, segundo Johannes ANDENAES, ao menos desde Beccaria seria já
amplamente aceito que a probabilidade de ser pego e punido exerce um efeito dissuasório
maior sobre os indivíduos do que meramente a severidade da reprimenda129.
De nada adiantaria a previsão de uma pena rigorosa se aquele que cogita cometer
a infração não vislumbra um risco real de vir a ser pego (pela polícia, denunciado pela
acusação e, por fim, condenado por um juiz)130.
Nessa linha, a natural distância entre o ato criminoso e a possível punição faz
com que a perspectiva de se experimentar uma eventual pena (ainda que) severa sofra certo
desconto no suposto cálculo do sujeito desviante. Já quando o indivíduo percebe um aumento
na perspectiva de receber tal punição, é mais provável que isso impacte bem mais
significativamente sua motivação, por ser mais palpável o incremento do risco da prática
criminosa131.

128
Nessa linha, Anthony A. BRAGA afirma que, “In recent years, scholars have begun to argue that police
interventions provide an effective approach for gaining both special and general deterrence against crime. A
series of experimental and quasi-experimental studies has shown that the police can be effective in preventing
crime (Braga, 2001, 2005; Skogan and Frydl, 2004; Weisburd and Eck, 2004), and that such crime prevention
benefits are not offset by displacement of crime to areas near to police interventions (Braga, 2001; Weisburd
et al., 2006). Durlauf and Nagin (2011: 14) drew from this literature to argue that, ‘Increasing the visibility of
the police by hiring more officers and by allocating existing officers in ways that heighten the perceived risk
of apprehension consistently seem to have substantial marginal deterrent effects.’ Indeed, they concluded that
crime prevention in the United States would be improved by shifting resources from imprisonment to policing”
(Getting deterrence right? Evaluation evidence and complementary crime control Mechanisms. Criminology
& Public Policy, v. 11, n. 2, p. 201-210, 2012. p. 201).
129
The general... cit. p. 964.
130
DURLAUF, Steven N.; NAGIN, Daniel S. Imprisonment and crime – can both be reduced? Criminology &
Public Policy, v. 10, n. 1, p. 13-54, 2011. p. 16-17.
131
Segundo Steven N. DURLAUF e Daniel S. NAGIN, “the key empirical conclusions of our literature review
are that at prevailing levels of certainty and severity, relatively little reliable evidence of variation in the severity
of punishment having a substantial deterrent effect is available and that relatively strong evidence indicates
that variation in the certainty of punishment has a large deterrent effect, particularly from the vantage point of
specific programs that alter the use of police” (Op. cit. p. 37).
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Mas voltando a MATHIESEN, a explicação para o baixo efeito dissuasório da
ameaça punitiva pode ser encontrada na constatação de que a mensagem que pretende ser
passada pelo Estado por meio dela “é difícil de ser transmitida, devido à
incomensurabilidade da ação e da reação”, sendo que ela “é filtrada e deturpada durante o
processo e é confrontada com a resposta cultural nos grupos que a desconsidera, acabando
por neutralizá-la”132.
Assim, seria até mesmo surpreendente que a crença em tal efeito dissuasório
ainda vigore.
Porém, para MATHIESEN133, a falibilidade de tal crença é escondida por meio de
três camadas: a) pelos que operam o sistema de controle criminal, b) pelos próprios
intelectuais da área e, finalmente (e de modo mais importante), c) pelos meios de
comunicação de massa. Os administradores do sistema punitivo, em geral, são cooptados
por ele e agem também com vista a uma lealdade134, sem falar no regime disciplinar que, por
medidas mais sutis ou mais diretas, forçam os operadores do sistema ao silêncio135.
Consoante MATHIESEN136, os que ousam apontar a irracionalidade do sistema são alvos de
perseguições internas, sendo, na melhor das hipóteses, “rotulados como teóricos,
sonhadores, revolucionários”, ao passo que os argumentos por eles trazidos não são
desafiados – o que também seria um forte indício de que estariam corretos. Acerca dos
criminólogos, sustenta o autor que “os pesquisadores atuais, em contraste com aqueles de
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Op. cit. p. 273.
Idem. p. 277-282.
134
Impossível não lembrar da banalidade do mal de ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato
sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. Tal
ideia levada à prática jurisdicional pode ser conferida em MUÑOZ, Alberto Alonso. Eichmann em Jerusalém e
a banalidade do mal na decisão do juiz. Jornal da Associação Juízes para a Democracia, São Paulo, n. 52, p.
6-7, jan./mar. 2011.
135
Thomas, MATHIESEN. Op. cit. 78. Aqui toma-se a licença de reproduzir trecho essencial de Eugenio Raúl
ZAFFARONI, a respeito do fenômeno do recrudescimento penal latino-americano: “os juízes, por sua vez,
também se encontram submetidos à pressão do discurso único publicitário dos meios de comunicação de massa.
Toda sentença que colide com o discurso único corre o risco de ser estigmatizada e o magistrado, de acordo
com as circunstâncias, pode envolver-se em sérias dificuldades e até mesmo acabar destituído, processado ou
condenado, como aconteceu em vários países da região. Pouco importa o que as constituições e o direito
internacional dos direitos humanos disponham, se os juízes não podem aplicar suas disposições, sob pena de
serem denunciados e perseguidos pela pressão dos meios de comunicação, pelos corpos colegiados das próprias
estruturas judiciais, pelos políticos que aproveitam para eliminar os magistrados incômodos, para fazer
publicidade ou, simplesmente, por seus próprios colegas empenhados em desprestigiar um possível competidor
em uma promoção ou em intrigas palacianas. A vulnerabilidade dos juízes perante o discurso cool é muito
grande e, não obstante alguns desvios e excessos lamentáveis, os juízes constituem a principal frente de
resistência diante do avanço do autoritarismo cool, não só na América Latina, como mostram as citadas
sentenças da Corte Suprema norte-americana e da Câmara dos Lordes britânica” (O inimigo... p. 80-81).
136
Op. cit. p. 78.
133
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1970, entraram no debate ortodoxo ou mesmo no apoio ao sistema, na doxa”137. Ou seja, no
geral, não se encontra um clima de crítica às premissas do sistema punitivo (debate
heterodoxo138), mas apenas discussões acerca de detalhes marginais (debate ortodoxo). E em
relação aos meios de comunicação em massa, o autor traça um paralelo entre o mais forte
deles, a televisão, e a religião, destacando seu poder em imprimir uma consciência comum.
O que está na mídia é o que realmente aconteceu. E a espetacularização da vida, a ênfase na
imagem, na ação (e não na reflexão, análise, ponderação, crítica), a transformação de toda
“informação” em entretenimento, tudo isso provoca a filtragem e a distorção da mensagem
de que a administração dos conflitos sociais por meio do encarceramento em massa é algo
absolutamente irracional e insustentável pragmática e eticamente.
Diante de tal cenário, não é difícil conceber porque não somente a população
geral, mas os legisladores, juízes e demais operadores do amplo sistema de justiça criminal
sustentam e se deixam levar pela crença no rigor punitivo.
Vale destacar que a análise do suposto cálculo racional envolvido na tomada de
decisão quanto ao cometimento ou não de dada infração chamou a atenção não apenas de
criminólogos (ou, de modo mais amplo, de cientistas sociais, e até de psicólogos), mas
especialmente de muitos economistas, que costumam se valer de amplas análises de dados
para chegarem a suas conclusões, as quais, no entanto, não são imune a críticas – como a
feita por John P. CONRAD139, no sentido de apontar a falibilidade da atuação de tais
profissionais em seu próprio campo natural de estudos, a performance da economia, o que
poderia enfraquecer a pretensão de aplicar seus métodos à análise de dados de criminalidade.
A respeito, aliás, de alguns estudos conduzidos por economistas e que mostram
clara dissonância a respeito das conclusões geralmente céticas alcançadas por criminólogos
quanto à eficácia dissuasória da ameaça penal, destaca Michael TONRY140duas razões que
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Op. cit. p. 279. Conforme explica o autor, “o sociólogo francês Pierre Bourdieu usou o sufixo grego doxa
para designar o que é inquestionável e tomado por certo numa cultura. Doxa é algo que você não discute ou
debate, porque é bom por princípio e assim sendo é indiscutível” (Ibidem. p. 278). E acerca da referência aos
“pesquisadores atuais”, que, segundo MATHIESEN, teriam entrado “no debate ortodoxo ou mesmo no apoio ao
sistema”, tal corrente pode ser conferida na obra de DIETER, Maurício Stegemann. Op. cit.
138
Assim como em relação aos administradores dissidentes do pensamento punitivista dentro do sistema
criminal, os pensadores que resistem à conversão ao debate meramente ortodoxo são alvo de perseguições que
variam de acordo com o grau de democracia das sociedades em que vivem. Assim, ou “são exterminados como
hereges” ou, na melhor das hipóteses, “relegados a encontros, organizações e jornais periféricos e outros
contextos similares” (MATHIESEN, Thomas. Op. cit. p. 279).
139
Op. cit. p. 149.
140
Less imprisionment... cit. p. 146. Conforme Steven N. DURLAUF e Daniel S. NAGIN, “discourse about
deterrence often takes the form of one side, with one side, mostly, but not always, economists arguing the
sanction threats always deter and the other side, mostly, but not always, criminologists arguing that sanction
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explicariam tal diferença. Em primeiro lugar, os economistas ignorariam os trabalhos de
outros cientistas sociais – não apresentando, portanto, explicações para infirmar tais
trabalhos. Em segundo lugar, os economistas que se dedicam ao tema parecem ignorar o
modelo de economia comportamental, baseando-se ainda no clássico modelo de preço.
Interessante observar que o prêmio Nobel do ano de 2017 na área de economia
foi conferido justamente a um pesquisador que aproximou a economia da psicologia e
apontou, em seus trabalhos, “como uma racionalidade limitada, as preferências sociais e a
falta de autocontrole afetam tanto as decisões individuais quanto os resultados do
mercado”141.
Nessa linha, conforme avaliação de Sebastian SCHEERER142, seria justamente em
razão das deficiências de uma “construção hipotética de um homo economicus” é que a
tendência na criminologia crítica é a de não reconhecer valor na teoria da dissuasão, já que
nela seriam subestimadas “as forças dos determinantes não penais e não legais do
comportamento”. E acrescenta o autor o problema ético imbricado ao se valer da punição de
um sujeito como meio de se transmitir a mensagem dissuasória.
Também Egon BITTNER e Anthony M. PLATT143 criticam a teoria da dissuasão,
em primeiro lugar, porque as evidências de sua eficácia seriam difíceis de serem
demonstradas e, ainda, por alegadamente ser ela injusta em sua essência, já que aquele que
infringe a lei não sofreria uma consequência em razão de seu comportamento, mas em razão
do que pode servir de propaganda aos demais sujeitos passíveis de seguir o mesmo caminho
– contrariando o princípio moral kantiano de que todo homem deve ser tomado como um
fim em si mesmo, e não como um meio.
Já para Johannes ANDENAES144, o mencionado princípio kantiano, como
qualquer princípio abstrato, deve ser testado com vistas a sua aplicação prática. Conforme o
threats never deter” (Op. cit. p. 15). A respeito da divisão entre economistas e criminologistas quanto às análises
da dissuasão, vide BUSHWAY, Shawn D.; REUTER, Peter. Deterrence, Economics, and the context of drug
markets. Criminology & Public Policy, v. 10, n. 1, p. 183-194, 2011. p. 183, e também PONTELL, Henry N.
Deterrence: theory versus practice. Criminology, v. 16, n. 1, p. 3-22, may 1978.p. 5. Conforme Dieter DÖLLING,
Horst ENTORF, Dieter HERMANN e Thomas RUPP, aliás, o próprio método de pesquisa adotado pode influenciar
os resultados a respeito do poder dissuasório da pena (Op. cit. p. 201-224).
141
Conforme o comitê da Academia Sueca responsável pela premiação conferida ao norte-americano Richard
H.
Thaler,
professor
da
Universidade
de
Chicago
(Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/09/economia/1507532364_821806.html. Acesso em: 10.01.2018).
142
Op. cit. p. 225.
143
Op. cit. p. 93.
144
The morality of deterrence. University of Chicago Law Review, v. 37, n. 4, p. 649-664, 1970. p. 650.
Conforme o autor, “the question has been thoroughly discussed in German literature since World War II as a
reaction to the extreme application of general deterrence under de Nazi regime. (...) Several authors have
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autor, as sociedades muitas vezes colocam o bem delas próprias acima de considerações
relativas aos particulares interesses de seus indivíduos, em assuntos como o recrutamento
militar, as normas de quarentena, contenção de doentes mentais tidos por perigosos, dentre
outros.
Ainda que em relação a cada um dos exemplos trazidos pelo autor seja possível
instaurar-se uma profunda e interessante discussão a respeito dos limites da interferência do
Estado na vida dos cidadãos, fato é que o convívio social, em diversos pontos,
inexoravelmente importará o sacrifício de interesses pessoais em prol do bem-comum. Basta
ficarmos no exemplo da tributação – que dificilmente pode ser atacado sob o prisma de uma
interferência ilegítima do Estado na vida de seus cidadãos (não, pelo menos, em termos
ideais)145.
De fato, ainda que não se negue a validade do postulado geral de que os seres
humanos devam ser tratados como fins em si mesmos – o que, certamente, vai ao encontro
da afirmação e valorização da dignidade da pessoa humana –, a consideração a respeito de
interesses sociais preponderantes não parece conduzir a uma conclusão a respeito de sua
ilegitimidade, sob pena de se ter por inviável a própria formação de corpos sociais146.
Ainda

conforme Johannes

ANDENAES147,

sendo

a

norma

proibitiva

desacompanhada da previsão de sanção para o caso de sua inobservância uma mera letra
vazia, bem como sendo eticamente aceito que existam normas penais tendentes a regular a
vida em sociedade, consequentemente a previsão de sanções para as hipóteses de
inobservância de tais normas e a respectiva aplicação nos casos individuais concretos

expressed the opinion that the acceptance of general prevention as an aim of punishment violates article 1 of
the new German Constitution, which declares the dignity of man inviolable. Some also adduce the European
Convention of Human Rights in support of their position. The German courts, however, have not accepted
these views” (Ibidem. p. 649).
145
No mesmo sentido, vide ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: ______. Problemas
fundamentais de direito penal. Tradução de Ana Paula dos Santos e Luís Natscheradetz. Lisboa: Vega, 1998.
p. 34-35. Segundo o autor, “a aplicação da pena estará justificada se se conseguir harmonizar a sua necessidade
para a comunidade jurídica com a autonomia da personalidade do delinquente, que o direito tem de garantir”
(p. 34). E apenas se estará utilizando ilegitimamente o indivíduo como mero instrumento com fins de
intimidação dos outros sujeitos sociais, ferindo, portanto, a dignidade humana, “quando ele não for julgado
segundo a medida da sua pessoa, mas segundo a sua mera utilidade para os fins de outros” (p. 35). Para o autor,
a sujeição do indivíduo à pena justifica-se “não porque aquele tenha que suportar que outros lhe infrinjam um
mal devido a um imperativo categórico mas porque, como membro da comunidade, tem de responder pelos
seus actos na medida da sua culpa, para a salvaguarda da ordem dessa comunidade”, sendo que “o fim da
prevenção geral da punição apenas se pode conseguir na culpa individual” (p. 37).
146
Conforme, mais uma vez, Johannes ANDENAES, “even if we accept the principle, it hardly leads to a general
conclusion that punishment based on deterrence is contrary to the demands of justice” (The morality... cit.p.
650).
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The morality... cit.p. 651.
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também devem ser tidas como eticamente justificáveis. O infrator não estaria sendo
arbitrariamente tomado como um meio de propaganda dos efeitos negativos da prática penal.
Estaria, isto sim, sofrendo as consequências legais previamente estabelecidas no
ordenamento jurídico para dado comportamento incorrido por ele.
Se tal dinâmica justifica-se utilitariamente pelas perspectivas de se obter um
resultado social vantajoso em termos de certa contenção do comportamento desviante, isso
não desnatura o fato de que apenas sofre as consequências gravosas da sanção penal aquele
que incorre no comportamento previamente vetado. Assim, não caberia considerar que se
estaria arbitrariamente tomando certo sujeito como exemplo para os demais. O fato dele, por
sua conduta e por sofrer as consequências legais previstas em decorrência dela, acabar
servindo ao propósito dissuasório não implica considerar que fora tomado pela sociedade,
propriamente, como um mero meio para atingir determinado fim.
Assim, a questão decisiva a respeito da função dissuasória da pena – para além
de sua operabilidade concreta – parece ser se ela pode ser tida como um meio razoável para
um fim legítimo. E a razoabilidade deve ser encontrada justamente na proporcionalidade
entre, de um lado, a gravidade da ofensa e a culpabilidade daquele que a pratica, e, de outro,
a severidade da sanção penal148.
Com isso, parece não haver espaço para políticas de recrudescimento que
ignorem a adequada proporcionalidade simplesmente com vistas a um hipotético efeito
dissuasório a ser ampliado em razão de uma maior severidade da ameaça punitiva.
E a par da própria questão da proporcionalidade, uma hipótese dentro da análise
do efeito dissuasório da cominação penal seria admitir que haja pontos ótimos a respeito da
reprimenda a cada uma das espécies de delitos. Ou seja, uma pena na medida ideal (e do tipo
ideal) para exercer o maior efeito dissuasório possível, para a espécie, sem que o excesso de

148
Conforme ANDENAES, Johannes.The morality... cit. p. 654. Nota o autor que há uma tendência de se prever
sanções mais duras para comportamentos com baixa probabilidade de redundarem em responsabilização penal
ao ofensor. Os poucos casos que chegam a julgamento implicam em consequências duríssimas, nessa lógica,
como forma de ampliar-se o efeito dissuasório através da propaganda do exemplo – o que redunda em ofensa
à própria ideia de justa retribuição e, no mesmo sentido, ao princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, sob
o ponto de vista moral, a melhor combinação seria entre uma punição moderada e uma efetiva e difundida
execução da lei (p. 654-655). A própria consideração a respeito da notoriedade de determinado julgamento
como fator a influir na dosagem da carga punitiva com vistas à propagação de um exemplo dissuasório
certamente encontra um sério obstáculo moral ao se utilizar um determinado ser humano como um meio de se
alcançar um pretendido bem comum – desviando-se do esquema ordinário em que a sanção é aplicada
meramente como consequência proporcional à gravidade de dada ofensa e com vistas à culpabilidade do
ofensor (p. 656).
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rigor redunde em efeitos deletérios a prejudicar a pretensão inicial de melhorar a segurança
pública, ligados a um caráter criminógeno da punição149.

2.1. Dificuldades metodológicas.

Não há como se negar uma importante dificuldade metodológica enfrentada ao
longo da presente pesquisa, especialmente em razão das inúmeras variáveis incidentes sobre
o fenômeno da criminalidade – que já em si carrega a problemática de sua definição, tendo
em vista o avassalador fenômeno da seletividade penal, que se verifica desde as escolhas
legislativas das condutas a serem reprimidas, que se vinculam muitas vezes a classes sociais
bem específicas150, passando pela atuação das agências de repressão que têm contato com os
atos tidos por desviantes em um primeiro momento, até a fase judicial, também não imune
ao fenômeno.
A chamada cifra oculta da criminalidade, ou seja, a quantidade de atos tidos por
criminosos que permanecem fora das estatísticas, é um fenômeno avassalador dentro do
campo de pesquisa ligado à verificação dos reflexos na realidade de determinado processo
de recrudescimento ou alívio no exercício do poder punitivo estatal – e merece ser destacado
com ênfase para que não se venda, também no campo acadêmico, a promessa meramente
simbólica de se ter por enfrentado determinado problema.
Conforme bem observa Alberto Silva FRANCO151, o imenso contingente de leis
penais e seu incremento nas últimas décadas, seja tipificando novas condutas, seja
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Conforme Johannes ANDENAES, a mais intensa carga dissuasória não é obtida da mais severa ameaça
punitiva (General prevention... cit. p. 192). Conforme o autor, quando se sente que o sistema punitivo é por
demais cruel é de se esperar que a população e até mesmo muitos atores do sistema criminal deixem de
colaborar para a submissão do infrator aos rigores de lei. Porém, a realidade dos presídios brasileiros e o
crescente furor punitivo espraiado pela sociedade parecem desafiar em alguma medida o raciocínio
desenvolvido.
150
Neste ponto, por exemplo, conforme Luciana BOITEUX, o sistema criminal claramente diferencia o
“consumidor de drogas da classe média, que tem dinheiro para pagar pelo seu consumo, e o consumidortraficante, morador de regiões mais pobres, que precisa vender a droga para sustentar suas necessidades de
consumo” (Op. cit. p. 88). Ainda conforme a autora, “mesmo nos países centrais, é mais fácil para os agentes
da lei prenderem os revendedores das ruas, ou street dealers, que são os varejistas, mais numerosos e fáceis de
serem alcançados, do que os traficantes (atacadistas). Assim a pergunta ‘por que somente os pequenos e (alguns
poucos médios) traficantes estão presos?’ pode ser respondida no Rio de Janeiro pela atuação seletiva do
sistema penal brasileiro, que criminaliza a pobreza e os pobres e vulneráveis, e a política repressiva de drogas
só agrava essa situação” (Ibidem. p. 92). Isso apenas para ficarmos em um exemplo de como o sistema punitivo
pode promover a seletividade em razão da classe social.
151
Crimes... cit. p. 573. Conforme ainda o autor, a ausência de comprovação empírica da eficácia de tal política
de recrudescimento punitivo apenas reforça o seu caráter simbólico (Ibidem. p. 573).
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aumentando o vigor punitivo de outras já típicas, bem demonstram a avassaladora
consequência da globalização e da nova gestão da miséria no campo penal. Porém, faltam
dados estatísticos confiáveis para a avaliação crítica da suposta eficácia de tal contingente
em atingir o prometido controle da criminalidade.
As estatísticas brasileiras já se constituem em um grande problema ao
pesquisador, dada a sua precariedade. Mas mesmo deixando de lado tal importante
constatação, a mera comparação, por exemplo, entre dados estatísticos de criminalidade e de
resposta estatal via encarceramento não nos auxiliaria no teste de eficácia dissuasória da
promessa de reprimenda penal.
De fato, conforme Loïc WACQUANT, “a comparação internacional mostra que
não existe nenhuma correlação entre nível de crime e nível de encarceramento”152. Até
porque, agora de acordo com Louk HULSMAN, a referida cifra oculta é infinitamente maior
do que a parcela formada por aqueles que são de fato selecionados pelo sistema, a qual se
dá, geralmente, em prejuízo de “jovens das partes mais desfavorecidas da população”153.
Isso sem falar das inúmeras variáveis que interferem nos dados de
encarceramento, como a maior ou menor eficiência das respectivas agências de controle, a
carga de adesão maior ou menor dos respectivos tribunais e de varas locais aos postulados
garantistas, e, dentre outras, a intensidade da aplicação de programas desencarceradores (as
alternativas penais que, na verdade, vêm somar para a ampliação do poder do Estado de
vigiar e punir)154.
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As prisões... cit. p. 14. Relativizando tal assertiva, vide Hans-Jörg ALBRECHT. Op. cit. p. 31.
Temas e conceitos numa abordagem abolicionista da justiça criminal. Tradução de Maria Abramo Brant de
Carvalho. In: PASSETTI, Edson; DIAS DA SILVA, Roberto Batista (Orgs.). Conversações abolicionistas: uma
crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM, 1997. p. 195. E especificamente sobre
o fenômeno da cifra oculta, vide p. 202-206. Conforme Maria Lúcia KARAM, “falsamente identificada a
violência à criminalidade, alimentam-se os sentimentos de medo e insegurança, manipulando-se dados, que
permitem a divulgação, sem bases reais, de um aumento descontrolado da criminalidade, esquecendo-se, ou
ocultando-se, que, sendo o número de crime não conhecidos infinitamente superior ao de crimes registrados, a
criminalidade é um fenômeno de impossível mensuração, não se podendo afirmar, efetivamente, que em um
determinado período de tempo tenham acontecido mais crimes do que em outro” (Utopia transformadora e
abolição do sistema penal. In: PASSETTI, Edson; DIAS DA SILVA, Roberto Batista (Orgs.). Conversações
abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM, 1997. p. 69). E
conforme destaca Nils CHRISTIE, “precisamos perguntar o que está sendo considerado deplorável, onde e por
quem, e o que leva a alguns atos deploráveis a assumirem o significado de crimes e outros atos deploráveis
assumirem significados bem diferentes. As variações na população carcerária podem portanto, em grande parte,
serem compreendidas como um resultado de variações circunstanciais que atribuem os significados”
(Civilidade e estado. Tradução de Beatriz Scigliano Carneiro. In: PASSETTI, Edson; DIAS DA SILVA, Roberto
Batista (Orgs.). Conversações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo:
IBCCRIM, 1997. p. 257). Para a consideração dos diversos fatores que influenciam na taxa de criminalidade,
vide CYMROT, Danilo. Op. cit. p. 32.
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Na linha do que defende KARAM, Maria Lúcia. Juizados... cit. p. 23-51.
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E não é diferente, também, no âmbito da Justiça Penal Juvenil, conforme bem
demonstra Juarez Cirino dos SANTOS155:

“Pesquisas mostram que todo jovem comete pelo menos 1 ato infracional,
e que a maioria comete várias infrações – explicando-se a ausência de uma
criminalização em massa da juventude exclusivamente pela variação das malhas da rede
de controles de acordo com a posição social do adolescente, o que coloca em linha de
discussão o problema da cifra negra da criminalidade juvenil. A criminalidade
registrada indica a atividade do sistema de controle, como função de denúncia e de
perseguição penal, mas não indica a extensão real da criminalidade, integrada, também,
pela criminalidade oculta, a chamada cifra negra da criminalidade. A pesquisa da cifra
negra não busca corrigir distorções dos registros oficiais, que possuem realidade própria
– representam o desvio digerido pelo controle social como criminalidade –, mas revelar
o processo de criminalização como criminalização seletiva do comportamento
desviante, porque o crime é fenômeno social geral, mas a criminalização é fenômeno de
minoria. Por exemplo, pesquisa de KIRCHHOFF com 976 estudantes de 2º grau constatou
a prática de 9.677 infrações penais não-registradas, como lesão corporal, rixa, dano,
furto e outros; em estudo de FREHSEE, 524 estudantes declararam ter cometido 1 ou
mais delitos no ano anterior, e apenas 86, nenhum delito, numa amostra de 610
entrevistados; enfim, SCHUMANN verifica, em amostra de 690 adolescentes, que 89,4%
teriam cometido 1 ou mais delitos nos anos de 1981-2, e somente 10,6% nenhum delito”.

Para resumir, conforme Johannes ANDENAES156, as estatísticas apontam apenas
os crimes que foram detectados, evidentemente. Já as comparações ao longo do tempo
encontram limitação no fato de que mudanças radicais e repentinas na forma como os
sistemas legais lidam com determinados comportamentos tidos como desviantes (ou, então,
que passam a sê-los) dificilmente ocorrem, sendo, de todo modo, extremamente difícil isolar
os diversos fatores que podem impactar a criminalidade.

2.2. Pesquisas empíricas e debates doutrinários.
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O adolescente... cit. p. 92.
The general... cit. p. 974-976.
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A revisão bibliográfica levada a efeito durante as pesquisas que deram origem à
presente dissertação parece reforçar o ceticismo a respeito da ampla efetividade do efeito
dissuasório da ameaça penal.
Na linha dos testes empíricos que desafiaram a ideia geral de que a previsão de
uma punição para determinado comportamento traria naturalmente a consequência de
predispor as pessoas a evitá-lo, um particularmente interessante foi conduzido por Uri
GNEEZY e Aldo RUSTICHINI157, que conceberam um experimento no qual se aplicou uma
multa para pais que atrasavam para buscar seus filhos nas creches selecionadas para a
pesquisa (mantendo os pesquisadores certas instituições como grupo de controle). Ao
chegarem à conclusão de que com a multa os atrasos aumentaram (e permaneceram mais
frequentes mesmo após a retirada da multa), os autores levantaram a hipótese de que a
introdução de uma penalidade tornou certa a consequência para o respectivo ato – o que não
se observava anteriormente, já que no contrato das creches com os pais não havia a previsão
de consequências para os casos de atrasos (“os pais tinham agora razão para acreditar que
uma multa seria o pior que poderia acontecer”158). Ou seja, houve a precificação do
comportamento indesejado, tornando certa a consequência (e afastando o temor de que
consequências mais drásticas poderiam surgir de tal comportamento, tais como a resolução
do contrato pela creche ou até mesmo a falta de cuidados adequados com a criança após
períodos abusivos de atraso). O que os autores procuraram estabelecer, ao final, é que em
situações onde se espera a ocorrência do efeito dissuasório, por conta do suposto cálculo
racional com vistas a evitar os malefícios decorrentes da incidência de determinado
regramento, é difícil admitir que também não existirão outras interferências. Esta é, sem
dúvida, uma importante advertência a se levar em conta na análise dos resultados das
diversas pesquisas empíricas sobre o tema – como, ademais, sobre quaisquer assuntos, posto
ser muito difícil, senão impossível, assegurar-se que os experimentos estão imunes da
interferência de fatores que acabam não sendo levados em conta.
Conforme Michael TONRY159, diversas revisões de pesquisas, ao longo de
décadas, a respeito do poder dissuasório da ameaça penal, sob o prisma de sua severidade
ou ainda do próprio recrudescimento punitivo, não têm comprovado tal hipótese,
destacando-se que exemplos corriqueiros relativos às normas de trânsito, tributárias e
157

A fine is a price. The Journal of Legal Studies, The University of Chicago, v. 29, p. 1-17, jan. 2000.
Idem. p. 10.
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Less imprisonment... cit. p. 144-145. Também nessa linha, vide DÖLLING, Dieter; ENTORF, Horst;
HERMANN, Dieter; RUPP, Thomas. Op. cit. p. 201-224.
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administrativas160 – e aqui poderíamos também mencionar pesquisas envolvendo
irregularidades cometidas por estudantes em suas escolas, assim como o próprio
experimento promovido por Uri GNEEZY e Aldo RUSTICHINI, acima mencionado, e que
sequer comprovou a hipótese dissuasória – não servem a uma generalização válida a atingir
a seara da criminalidade ordinárias. E o autor, nessa linha, cita algumas revisões perpetradas
nos últimos anos, que, inclusive, baseiam-se em estudos conduzidos tanto por economistas
quanto por outros cientistas sociais.
Quanto ao cenário brasileiro especificamente, segundo André ZANETIC et al161,
estudos sobre o tema também não teriam logrado êxito em comprovar a hipótese de que o
recrudescimento penal tenha redundado em maior dissuasão.
Henry N. PONTELL162, comentando a doutrina da dissuasão produzida entre o fim
da década de 1960 e o início da década de 1970 nos Estados Unidos, sustenta que haveria
duas razões principais pelas quais se poderiam questionar os resultados indicativos de uma
eficácia dissuasória da ameaça penal. Em primeiro lugar, seria possível observar terem os
pesquisadores negligenciados fatores outros, como o desemprego, as diferenças culturais e
de classe social e outros fatores ligados à justiça social, todos aptos a impactarem as taxas
de criminalidade. E, em segundo lugar, destaca o autor que também se ignora uma
importante possibilidade de compreensão da correlação entre a punição penal e as taxas de
criminalidade, consistente no fato de que altas taxas de criminalidade podem estar associadas
a baixos níveis de punição justamente porque o sistema de justiça criminal é limitado em sua
capacidade de concretizar as respectivas reprimendas.
Em pesquisa envolvendo a chamada delinquência juvenil, Karl F. SCHUMANN e
Reiner KAULITZKI163 verificaram que a percepção a respeito da severidade de determinada
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Nessa linha, por exemplo, vide a pesquisa realizada por Martin KILLIAS, David SCHEIDEGGER e Peter
NORDENSON, que discutiu os dados colhidos a partir de uma significativa mudança na (ampliação da)
fiscalização de evasão de tarifa no sistema de transporte suburbano de Zurique, concluindo pelo efeito
dissuasório da certeza da punição, que funcionaria, inclusive, de uma maneira não linear – ou seja, mesmo nos
períodos em que a fiscalização não era intensa, a evasão no pagamento da tarifa caiu em reflexo a uma firme
atuação da fiscalização no período noturno (The effects of increasing the certainty of punishment: a field
experimente o npublic transportation. European Journal of Criminology, v. 6, n. 5, p. 387-400, 2009).
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ZANETIC, André; MANSO, Bruno Paes; NATAL, Ariadne Lima; OLIVEIRA, Thiago Rodrigues. Op. cit. p. 155156.
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Op. cit. p. 4. Conforme conclui o autor, as taxas de criminalidade poderiam influenciar mais fortemente a
probabilidade de uma punição (justamente em razão das limitações do sistema de justiça criminal, além do
crescente uso de alternativas penais, que também se liga a tais limitações) do que a chamada certeza da ameaça
penal poderia impactar as taxas de criminalidade (Ibidem. especialmente p. 19).
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Limits of general deterrence: the case of juvenile delinquency. In: SESSAR, Klaus; KERNER , Hans-Jürgen
(Eds.). Developments in crime and crime control research. Research in Criminology. New York: Springer,
1991. p. 1-21. Foram alvo da pesquisa um grupo de 740 jovens, de ambos os sexos, selecionados aleatoriamente
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ameaça penal carregaria um pequeno ou mesmo um nulo efeito dissuasório, ao passo que a
percepção referente ao risco de vir a ser apanhado determinou mais fortemente a conduta
dos jovens – mas, mesmo assim, em um nível não muito elevado, e também em referência a
condutas tidas como menos graves.
Steven N. DURLAUF e Daniel S. NAGIN164 sustentam que longas penas não
trazem efetivo efeito dissuasório – justamente em razão do desconto feito no cálculo
elaborado pelo potencial criminoso, frente a uma ameaça punitiva muitas vezes bastante
incerta e projetada em um futuro também pouco palpável. E quanto ao efeito de
incapacitação, observam que as evidências empíricas têm apontado para uma relação
negativa entre a idade dos indivíduos e a propensão criminosa, de modo que a segregação
por longos períodos de indivíduos que já tenham passado pela fase da vida em que seriam
mais propensos à criminalidade seria uma medida absolutamente inócua. Se não é de se
esperar uma eficaz dissuasão justamente daqueles que estão na fase da vida mais propensa à
prática criminal, esses jovens estarão sujeitos ao cometimento dos crimes que poderão leválos à incapacitação, porém já provavelmente em uma fase da vida em que já não mais
cometem tantos crimes. Ou seja, incapacita-se quando já não se precisa mais – e também
muitas vezes indivíduos que sequer ostentariam efetivamente a imaginada tendência de
cometimento de novos delitos graves.
Ainda conforme Steven N. DURLAUF e Daniel S. NAGIN165, citando uma revisão
bibliográfica conduzida por este último (e outros autores), ainda então não publicada,
sobressai-se mais um efeito criminógeno do cárcere do que o prometido efeito de prevenção.
Para Per-Olof WIKSTRÖM, Andromachi TSELONI e Dimitris KARLIS166, a maioria
das pessoas, na maior parte das situações, agiriam conforme as leis não porque sentiriam
receio da eventual punição por infringi-las, mas simplesmente por não vislumbrarem o
comportamento desviante como uma alternativa de ação em suas vidas. Nesse sentido, os
autores questionam, retoricamente, o que poderíamos compreender de uma pesquisa que

na população de uma área metropolitana, nascidos em 1964 e 1965. Os dados foram coletados em 1981 e 1982,
através de questionário envolvendo as percepções de risco relacionados à certeza e à severidade da punição em
relação a 14 ofensas, no primeiro ano da pesquisa, bem como pela verificação, no ano seguinte, a respeito dos
relatos de efetivo cometimento de infrações (no ano anterior). E dados de estatística criminal foram coletados
em 1984 para serem cotejados com os outros coletados pela pesquisa.
164
Op. cit. p. 38 e 44. Conforme os autores, aliás, “the literature on sanction risk perceptions shows that little
correspondence takes place between perceptions and reality" (Ibidem. p. 41).
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Op. cit. p. 23.
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Do people comply with the law because they fear getting caught? European Journal of Criminology, v. 8,
n. 5, p. 401-420, 2011. p. 402.
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indagasse as pessoas a respeito da ameaça de punição para o crime de estupro se a maioria
delas nunca cogitara um dia incorrer em tal conduta.
Conforme os autores – baseados, inclusive, em análise de dados coletados do
chamado Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study167 –, indivíduos
com elevado autocontrole seriam pouco influenciados pela ameaça punitiva, ao passo que
esta poderia desempenhar um papel significativo apenas sobre aqueles que em suas vidas
cogitam como uma ação alternativa a prática criminal168.
Para além da singela ameaça punitiva, indivíduos podem se sentir motivados a
observar a lei muito mais em razão do receio das consequências sociais e das repercussões
comunitária e familiar de seus atos, e até por buscarem evitar a culpa que pode assolá-los
caso se sintam parte de um dado corpo social e enxerguem valor em suas normas.
Nesse sentido, a política criminal não pode ignorar questões como inclusão e
justiça social, que são fortemente relacionadas a noções de pertencimento, dado o potencial
de influência que tais fatores podem ter na inclinação de certos grupos para a prática de atos
desviantes sob dadas circunstâncias.
Sem razões para temer a reprovação de uma sociedade de cujo tecido
determinados sujeitos não se sentem parte, assim como em relação a uma comunidade
disfuncional (especialmente em tempos líquidos) e a uma família absolutamente
desestruturada, tais indivíduos perecem estar mais propenso a infringir as regras sociais, a
despeito da ameaça punitiva – ou mesmo até com o ímpeto, ainda que inconsciente,
reforçado por ela, dada a oportunidade de demonstrar o pertencimento a determinado grupo
marginal (ou então em razão de um sentimento de culpa sedento por ser objetivado)169.
A partir de dado patamar de desarranjo social a inclinação para a prática de certos
tipos de delitos (na economia criminal predatória das ruas170) acaba sendo naturalizada para
determinados grupos, de modo que a ameaça de punição se mostra desimportante, não
funcionando o mecanismo dissuasório mesmo ante uma legislação fortemente repressora.
O autocontrole dos indivíduos parece relacionar-se diretamente com o grau de
bem-estar social em determinada sociedade. Assim, é natural esperar que sociedades
167
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desequilibradas e disfuncionais como a brasileira valham-se de um sistema punitivo severo,
na expectativa de gerar dissuasão em uma significativa porção de sua população, que não
experimenta a sensação de pertencimento a uma sociedade que exclui, é injusta e brutalmente
desigual.
A tendência no estudo da dissuasão parece ser o enfoque na concreta expectativa
de efetivação da punição, relacionada à atuação policial, tornando os riscos relacionados ao
cometimento do crime mais evidentes (com respostas rápidas e certas)171.
Nessa linha, Steven N. DURLAUF e Daniel S. NAGIN172 defendem que tanto a
criminalidade quanto o próprio encarceramento podem simultaneamente serem reduzidos se
houver tal ajuste na atenção das políticas públicas de segurança. Baseiam-se, os autores, em
revisões de estudos empíricos recentes no campo da dissuasão, as quais os fizeram concluir
que: (i) o efeito dissuasório de um recrudescimento na duração das prisões é, na melhor das
hipóteses, modesto; (ii) já um incremento nas estratégias de policiamento (bem como no
próprio efetivo policial), de modo a aumentar nos criminosos em potencial a percepção de
risco de serem apanhados, tem mostrado melhores resultados em termos de dissuasão; (iii)
por fim, a pena de prisão, comparada com outras alternativas, não parece trazer melhores
resultados em termos de prevenir a recidiva criminal, ao passo que é conhecido o efeito
criminógeno do cárcere.
Seja como for, alguns campos específicos de investigação quanto ao poder
dissuasório da ameaça penal merecem atenção.
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Já há décadas Johannes ANDENAES defendia a importância do risco de ser detido como fator de dissuasão a
partir de exemplos históricos de situações em que as forças públicas de segurança deixaram de funcionar
plenamente, tendo-se observado o aumento em determinadas ocorrências criminais, como foi o caso da prisão
de toda a força policial dinamarquesa pelos alemães em setembro de 1944, durante a ocupação nazista (The
general... cit. p. 961-962).
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Op. cit. p. 13-14. Aqui vale uma advertência. A ideia proposta pelos autores, de direcionar os recursos do
cárcere para o policiamento, não passa incólume a uma abordagem de viés crítico. Estratégias policiais –
bastante comuns nos discursos que visam uma maior eficácia do trabalho policial – de direcionar maiores
atenções a determinados grupos de indivíduos tidos como mais propensos ao crime, ou mesmo a certas
localidades em que os índices de criminalidade são maiores, carregam, inevitavelmente, o gérmen da
seletividade penal discriminatória frente a populações marginalizadas, já que quando se fala em criminalidade
está se referindo aos comportamentos desviantes típicos de áreas e grupos excluídos – justamente por o serem.
Assim, tais abordagens criminológicas continuam a servir como ferramentas de administração dos subprodutos
do capitalismo, ainda que tragam, com sua pretensa racionalidade esclarecida, uma roupagem mais
“humanizada”, ao pregar menos encarceramento – porém sempre na medida em que os dados revelam sua
falibilidade no eficiente controle dos grupos de risco. Ou seja, está-se no campo da política criminal atuarial,
de que trata Maurício Stegemann DIETER (Op. cit.). E não no campo de uma abordagem crítica.
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Nesse sentido, partindo-se da clássica questão da pena de morte173, imperioso
destacar a relevância das escolhas de métodos estatísticos a serem empregados na colheita e
análise dos dados e, ainda, a necessidade de rigoroso controle sobre diversos fatores
passíveis de influenciar os resultados.
Steven N. DURLAUF, Chao FU e Salvador NAVARRO174 apontam, por exemplo,
diversas pesquisas empíricas com resultados díspares, muito a depender das escolhas
relativas aos modelos estatísticos empregados.
Já no estudo desenvolvido por Tomislav V. KOVANDZIC, Lynne M. VIERAITIS e
Denise Paquette BOOTS175, os autores identificaram problemas estatísticos em vários estudos
anteriores, inclusive nos que usaram sofisticados métodos econométricos de análise,
destacando a necessidade de ser controlado um vasto número de fatores que poderiam
impactar os resultados (como a questão da guerra às drogas, além de variáveis
socioeconômicas e as diferentes políticas criminais praticadas nos diversos estados norteamericano). Concluíram os autores que os resultados alcançados, então, não trouxeram
amparo empírico à ideia de que a ameaça de sofrer uma pena de morte exerça efeito
dissuasório nos indivíduos.
Diversas comparações entre estados norte-americanos que praticavam a pena de
morte e outros que não a praticavam, procurando-se minimizar as diferenças culturais,
econômicas, de maior ou menor rigor na efetivação da lei penal pelas autoridades (desde os
riscos de apreensão, passando pelos níveis de denunciação contra os acusados), dentre outros
fatores sociais, foram realizadas pelo criminólogo Thorsten Sellin, ao longo de várias
décadas do século XX (de meados do início a meados da segunda metade), conforme mostra
John P. CONRAD176, sendo que não se auferiram quaisquer diferenças significativas em prol
de um maior efeito dissuasório da ameaça de pena de morte, se comparada à ameaça de uma
pena privativa de liberdade de longa duração. E, na mesma linha, o estudo das taxas de
homicídio no Canadá, do início da década de 1960 (quando ocorreu a última execução de
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Para uma revisão crítica à literatura da dissuasão ligada à pena de morte nos Estados Unidos da América,
vide CHALFIN, Aaron; HAVILAND, Amelia M.; , Steven. What do panel studies tell us about a deterrent effect
of capital punishment? A critique of the literature. Journal of Quantitative Criminology, v. 29, n. 1, p. 5-43,
2013.
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Capital punishment and deterrence: understanding disparate results. Journal of Quantitative Criminology,
v. 29, n.1, p. 103-121, 2013.p. 103-104.
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Does the death penalty save lives? New evidence from state panel data, 1977 to 2006. Criminology & Public
Policy, v. 8, n. 4, p. 803-843, 2009. Para um contraponto, vide RUBIN, Paul H. Don’t scrap the death penalty.
Criminology & Public Policy, v. 8, n. 4, p. 853-859, 2009.
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Op. cit. p. 135-137.
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um condenado à pena de morte) até 1980 demonstra estabilidade, inclusive com períodos de
decréscimo177.
Com a tomada de interesse de diversos economistas pelo estudo das estatísticas
criminais e suas implicações na formulação de políticas públicas a partir da segunda metade
do século XX, surgiram análises como a de Isaac Ehrlich, de 1975, que aplicou o método
estatístico de análise de regressão aos dados de homicídio e execução desde 1930 nos
Estados Unidos, chegando à conclusão de que cada execução evitaria por volta de oito
assassinatos.
Porém, segundo John P. CONRAD178, nos anos que se seguiram à publicação da
tese de Isaac Ehrlich ninguém foi capaz de obter resultados similares empregando o mesmo
método – o qual, de modo geral, apontava para conclusões que não se diferenciariam
daquelas obtidas pela análise simplificada de Thorsten Sellin.
Assim, para John P. CONRAD haveria (notando-se que sua assertiva fora
veiculada em publicação de 1983) um claro consenso no campo da econometria no sentido
de não haver evidências de que execuções evitariam novos assassinatos.
Seguindo, tem-se que a respeito do recrudescimento na punição da chamada
embriaguez ao volante, tema bastante recorrente nas abordagens empíricas da questão da
dissuasão, uma nova regulamentação legal costuma impactar significantemente os
comportamentos dos indivíduos, ao menos temporariamente179.
Nesse sentido, um aumento nas estatísticas de ocorrência de determinada ofensa
após justamente uma revisão legislativa na matéria, com um incremento das respectivas
penas previstas para a hipótese, pode parecer um resultado completamente ilógico mesmo
para aqueles que não creditam muitas esperanças na eficácia dissuasória da ameaça penal,
porém é plenamente explicável pela maior atenção que determinado desvio social passa a ter
após certa discussão pública a respeito de sua ocorrência e da necessidade de
recrudescimento da resposta punitiva a ele. Efetivada a resposta estatal via recrudescimento
177

Idem. p. 137-139.
Op. cit. p. 139-140. Segue a descrição do autor a respeito do citado método estatístico: “this is a method for
establishing a mathematical equation that best describes the relationship between a dependent variable and
predictor variables. In this study, Ehrlich had tried to estimate the deterrent effect of the death penalty by
measuring other factors that might affect the homicide rate, determining the extent to which the death penalty
was used, and trying to account explicitly for the reverse effect of the number of homicides on the demand for
executions” (Ibidem. p.139).
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ANDENAES, Johannes. Deterrence and specific... cit. p. 97-98. Para uma ampla análise a respeito da dissuasão
na punição de motoristas flagrados conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica, vide
HOMEL, Ross. Op. cit. p. 71-103.
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penal, algumas vezes até com a criação de nova designação para determinada conduta (como
se deu com a questão do feminicídio por meio da Lei nº 13.104/2015 no Brasil), as
autoridades do sistema de Justiça criminal muitas vezes se vêm compelidas (inclusive por
pressão da mídia) a agirem de modo mais efetivo em face de tal desvio180.
Conforme notícia do jornal Folha de S. Paulo, após alteração no Código de
Trânsito Brasileiro, em vigor desde 1º de novembro de 2016, que aumentou o valor da multa
e a atribuição de pontuação negativa no prontuário do motorista em caso de uso de celular
ao volante, tal infração registrou uma significativa queda de 62,6%, passando de um patamar
que se mantinha acima de 32 mil por mês ao longo de todo o ano de 2016 (chegando a até
mais de 50 mil infrações no mês de abril) para um nível de pouco mais de 15 mil em
novembro, tendo sido mantido o mesmo patamar mais baixo de incidência também no mês
de dezembro daquele ano181.
Para Johannes ANDENAES182 existiriam uma série de razões que apontariam uma
maior eficácia dissuasória do recrudescimento penal no campo da embriaguez ao volante se
comparada a outras infrações penais, podendo-se citar o fato de que a condução de veículo
automotor sob a influência de álcool não seria um comportamento desviante vinculado a
determinada subcultura criminal ou sujeito a uma forte repressão moral, de modo que um
recrudescimento da ameaça punitiva poderia impactar mais fortemente uma maior gama de
indivíduos, bem como a característica de também não ser um comportamento pautado por
fortes emoções, mas, antes, caracterizado por uma clara escolha racional do sujeito.
Por fim, outro campo de especial interesse nas investigações a respeito do poder
dissuasório da ameaça penal é o relacionado aos delitos de drogas.
Conforme destacam Shawn D. BUSHWAY e Peter REUTER183, considerando que
atualmente muito da reprimenda penal é direcionada ao tráfico de drogas, a discussão a
respeito do efeito dissuasório da punição deve levar em conta os retornos esperados do
mercado de drogas, dentro de uma linha de escolha racional do agente. O recrudescimento
punitivo em tal área tende a tornar mais arriscada a prática do tráfico – e muitas vezes
também o aumento na repressão policial implica em tornar mais frequentes apreensões de
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Nesse sentido, vide ANDENAES, Johannes. General prevention... cit. p. 191.
Infrações por uso de celular caem com multa mais alta em São Paulo, 11.04.2017. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/04/1874530-infracoes-por-uso-de-celular-caem-com-multamais-alta-em-sao-paulo.shtml. Acesso em: 10.01.2018.
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drogas –, impactando a precificação da mercadoria em questão, o que faz com que a
atividade ganhe em atrativo para muitos que calculem valer a pena correr o risco com vistas
a vultosos ganhos em curto espaço de tempo.
Ou seja, a lógica dissuasória ligada ao recrudescimento tende a falhar
absurdamente no funcionamento da guerra às drogas.
E, na ponta do consumo, a ameaça punitiva parece não impactar
consideravelmente nas escolhas dos indivíduos. De fato, em revisão de pesquisas sobre a
dissuasão no contexto do uso de droga, fruto do trabalho de MacCoun (de 1993), citado por
Tom R. TYLER184 – para quem, inclusive, o efeito dissuasório da ameaça punitiva, no geral,
quando é encontrado em pesquisas empíricas, tem-se mostrado limitado em sua extensão –,
concluiu-se que apenas 5%, aproximadamente, da variação em tal uso decorreria da
percepção dos usuários a respeito da probabilidade ou gravidade da punição esperada.
Ainda neste contexto, vale mencionar a análise de Joanna SHEPHERD185, que
discute como o grande incremento no encarceramento relacionado à guerra às drogas e a
maior duração das penas de prisão para outros delitos de pouca gravidade durante as últimas
décadas nos EUA pode estar influenciando as taxas de criminalidade, não apenas não
determinando a redução de alguns delitos como até promovendo o seu incremento186.
Se um maior encarceramento poderia logicamente sugerir um decréscimo na
criminalidade, seja em razão da maior incapacitação de criminosos ativos e também pela
própria dissuasão de outros187, tem-se que, especialmente em relação aos delitos
relacionados às drogas e também no que diz respeito a uma maior duração da prisão para
aqueles envolvidos em ilícitos de menor gravidade, tal fenômeno pode, na verdade,
conforme a autora, redundar até em um aumento nas taxas de criminalidade relacionadas a
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Procedural... cit. p. 302.
The imprisonment puzzle: understanding how prison growth affects crime. Criminology & Public Policy,
v. 5, n. 2, p. 285-298, 2006.
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A autora indica, com base em U.S. Bureau of Justice Statistics, 1999, 2001, que entre 1990 e 1999 a média
do período de encarceramento daqueles que deixaram prisões federais norte-americanas aumentou 52% em
relação aos delitos relacionados às drogas e 162% para aqueles envolvidos com ilícitos relacionais à ordem
pública (Op. cit. p. 289).
187
Conforme a autora, estudos empíricos centrados apenas no maior encarceramento para crimes violentos e
contra a propriedade apontariam tanto para um efetivo efeito dissuasório como para um incapacitante, os quais
implicaram numa redução das taxas de criminalidade. Porém, o foco nos dados relativos aos delitos de drogas
e em outros de menor gravidade indicariam que tal redução estaria sendo anulada pelos efeitos deletérios
resultantes do aumento no encarceramento ligado àquelas condutas. Não apenas inexistiria uma relação
negativa entre o aumento da população carcerária e a criminalidade, como tal aumento tem sido até associado
com um aumento de crimes (Op. cit. p. 292).
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certos delitos (com especial destaque, no que se refere à maior repressão aos crimes de
drogas, aos delitos violentos e contra a propriedade).
Em relação ao aumento na repressão dos delitos de drogas, pontua a autora que
isso pode trazer cinco consequências relacionadas ao cometimento de outros delitos: (i) uma
maior repressão tende a incrementar os preços das drogas ilícitas, o que pode levar certos
consumidores a praticarem (mais) delitos patrimoniais, inclusive roubos, para conseguirem
ter acesso às substâncias; (ii) também em razão da maior lucratividade dos negócios, alguns
traficantes podem passar a intensificar ações violentas tendentes a controlar os seus
mercados; (iii) já aqueles traficantes que, nas disputas com outros, acabam perdendo seus
mercados podem passar a atuar em outras atividades ilícitas; (iv) um maior direcionamento
das ações de segurança pública para a guerra às drogas pode levar a uma diminuição dos
recursos direcionados ao combate a outros delitos, contribuindo para o seu incremento; (v)
por fim, sendo naturalmente limitadas as vagas, encarcerar mais indivíduos relacionados aos
delitos de drogas implica em menos encarceramento em relação a crimes violentos e aqueles
relacionados à propriedade, inclusive por meio da soltura mais abreviada de tais sujeitos,
com vistas a liberar espaços nas prisões, podendo também em alguma medida explicar o
aumento nas taxas de tais crimes188.
E quanto ao apontado aumento na duração do período de prisão para os delitos
de pouca gravidade, destaca a autora que: (i) admitindo que a média de duração de uma
carreira criminal é por volta de 10 anos (conforme Blumstein et al., 1986, citado pela autora),
qualquer período superior a este de encarceramento não implicará em maior incapacitação;
valendo destacar, ainda, que os indivíduos passam a desistir da prática de crimes violentos
após seus 22 anos de idade, e em relação aos crimes contra a propriedade tal ocorreria após
já os 17 anos (citando Tonry, 1996); (ii) e em relação ao esperado efeito dissuasório, tem-se
que se for possível admitir que aquele que adere à prática de determinado delito (sob certo
cálculo racional) atribui pouca relevância às consequências futuras em comparação aos
pretendidos benefícios presentes, então um aumento de alguns meses na duração de uma
eventual pena de prisão não seria suficiente a desmotivá-lo189.
Ainda conforme Joanna SHEPHERD, quando a população carcerária é pequena,
seu aumento implicaria uma diminuição dos crimes, pois os efeitos de incapacitação e
dissuasão superariam aqueles ligados ao aumento da criminalidade como subproduto de tal
188
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encarceramento, uma vez que o foco de uma política prisional mais restrita provavelmente
seria naqueles indivíduos mais afetos aos delitos praticados com violência ou contra a
propriedade, o que, segundo o autor citado, levaria a uma queda na criminalidade. Já em um
cenário de superencarceramento, como o atual, atingido por meio da seleção cada vez maior,
e com a submissão a períodos também mais prolongados de pena, de indivíduos ligados à
prática de delitos de drogas e outros de menor gravidade, seria possível vislumbrar um
acréscimo nas taxas de criminalidade, notando-se que os efeitos deletérios do
encarceramento acabariam por superar eventuais efeitos dissuasórios e de incapacitação190.
Como se vê, portanto, a teoria da dissuasão está longe de se apresentar como
válida e segura para a ampla gama de situações sociais conflitivas, muitas vezes sendo alvo
de consistentes críticas a apontar sua contribuição, na verdade, para o incremento da
incidência criminal, que seria justamente aquilo que prometia combater.

2.3. Algumas reflexões no contexto brasileiro.

Nada obstante o incremento vertiginoso nos últimos anos do encarceramento no
país, a sociedade brasileira não se cansa de cobrar por mais prisões e uma atuação ainda mais
rigorosa do aparelho repressivo do Estado191.
O raciocínio de que mais prisões significam menos recursos para áreas como a
saúde e a educação não sensibiliza o cidadão192. Do mesmo modo que a população
permanece também insensível à constatação de que as prisões vêm desempenhando notável
papel criminógeno, a par de seu caráter absolutamente desumano193.
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Op. cit. p. 292-293. Conforme também citado pela autora, a respeito da ausência de correlação negativa
entre o aumento no encarceramento e a criminalidade, vide KOVANDZIC, TomislavV.; VIERAITIS, Lynne M.
The effect of county-level prison population growthon crime rates. Criminology & Public Policy, v. 5, n. 2, p.
213-244, 2006. Na pesquisa realizada por estes autores são verificados dados do período de 1980 a 2000 –
período de enorme aumento na população carcerária dos EUA, da ordem de 321% –, relativo ao estado norteamericano da Flórida.
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Para além da chamada criminalização da miséria, cabe notar, com Alberto Silva FRANCO, que o declínio do
Estado social tem provocado “a emergência da sensação social de insegurança que não guarda necessariamente
correlação com índices objetivos de criminalidade e inclui um plus de caráter subjetivo: a preocupação ou o
medo do crime” (Na expectativa... cit. p. 333).
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Segundo Richard WILKINSON e Kate PICKETT, “sociedades que aprisionam mais pessoas também gastam
menos suas riquezas em bem-estar para seus cidadãos”. E “em sociedades mais desiguais, o dinheiro é desviado
de gastos com bem-estar, educação, etc., para os sistemas penal e judiciário” (Op. cit. p. 155).
193
Conforme constatação do próprio Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio,
Tribunal Pleno, j. em 09.09.2015.
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No Mapa da violência 2013194, publicação oficial da Secretaria-Geral da
Presidência da República, sustenta-se como entraves institucionais para a questão da
violência homicida no Brasil a (i) cultura de violência, a (ii) impunidade e a (iii) tolerância
institucional.
Focando no que especialmente nos interessa neste trabalho, para o raciocínio
quanto à hipótese dissuasória aqui investigada, ou seja, a alegada impunidade, afirma-se que
existiriam “sérias evidências” a respeito de seu papel de elemento fomentador dos altos
índices de homicídios dolosos no país195.
Porém, as evidências apontadas dizem respeito à existência de níveis elevados
de ineficiência no trabalho investigativo na área, mas não trazem elementos para se concluir
que tal realidade de fato (e/ou em que medida) influi no maior o menor cometimento de
homicídios.
Não há dúvida de que o índice de elucidação dos crimes de homicídio é
realmente muito baixo no Brasil. No documento em questão cita-se o Relatório Nacional da
Execução da Meta 2 da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública – Enasp,
estabelecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça
e o Ministério da Justiça, no qual consta que tal índice variaria entre 5% e 8% dos casos, ao
passo que em países como os Estados Unidos seria de 65%, na França alcançaria 80% e no
Reino Unido 90%196.
Ocorre que a partir dessa premissa (baixo índice de esclarecimento de
homicídios dolosos – ou, conforme simplesmente se designou, a impunidade) não parece
válido simplesmente concluir-se que ela implica um fator de estímulo à prática de novos
homicídios, sem antes desenvolver a devida checagem. Ou seja, uma coisa é o dado de que
de fato há um baixo índice de esclarecimento de homicídios dolosos no Brasil, outra é
simplesmente concluir, sem qualquer teste, que tal resulta em um incremento no número de
novos homicídios.
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WAISELFISZ,
Julio
Jacobo.
Mapa
da
violência
2013.
Disponível
em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf. Acesso em: 10.01.2018.
p. 96-98. Vale apontar que, quanto à cultura de violência, cita-se um estudo do Conselho Nacional do
Ministério Público – CNMP, de 2012, concluindo que preponderam, nos crimes de homicídio, a motivação
fútil ou o seu cometimento por impulso, contrariando a visão que atribui a violência contra a pessoa às
“estruturas do crime”, especialmente à questão das drogas (Ibidem. p. 96).
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Seja como for, não há dúvida de que o desenvolvimento de tal raciocínio decorre
do incessante bombardeio diário da mídia, inclusive por “formadores de opinião” e por
“especialistas” em segurança pública, no sentido de se admitir como evidente o laço de
consequência entre a impunidade e a criminalidade197.
Está-se diante de uma doxa, ou seja, de algo que é tomado como verdadeiro sem
qualquer questionamento ou mesmo um embasamento racional.
Analisando alguns dados brasileiros acerca da vitimização, índices oficiais de
criminalidade, número de inquéritos instaurados e, por fim, prisões efetuadas, Tulio
KAHN198, por exemplo, não demonstra otimismo com a eficácia da transmissão da mensagem
contida na ameaça penal.
Se em uma primeira abordagem a questão da impunidade pode parecer
significante – isso relevando a questão atinente à própria percepção subjetiva dos indivíduos
a respeito dos riscos de serem pegos variar e não corresponder necessariamente com a
realidade199–, pois tomando os dados disponíveis para o ano de 1999 concluiu-se que “na
melhor das hipóteses, apenas 1 em cada 44 infratores foram efetivamente presos pelos crimes
que cometeram”200 (e sendo mais “rigoroso” na interpretação dos dados disponíveis, o índice
de encarceramento em relação aos crimes cometidos chegaria a 0,2%), deixando de lado as
especulações a respeito de muitos sujeitos pautarem-se pelas reais perspectivas de virem a
ser presos e obrigados a cumprir determinada pena, não é possível ignorar que para boa
parcela dos delitos é um evidente erro imaginar que haja qualquer cálculo racional
(minimamente significativo) antes de seu cometimento. Dentre eles, pode-se falar dos casos
de crimes passionais (cometidos, portanto, por impulso, sem premeditação), passando por
aqueles cometidos por sujeitos portadores de baixo grau cognitivo – ou mesmo os casos da
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Conforme Eugenio Raúl ZAFFARONI, “o discurso autoritário cool latino-americano participa do simplismo
de sua matiz norte-americana, carecendo igualmente de qualquer respaldo acadêmico, e se orgulha disso, pois
esta publicidade popularesca denigre constantemente a opinião técnica jurídica e criminológica, obrigando os
operadores políticos a assumir idêntica postura de desprezo. Tampouco é possível dotá-lo de qualquer
coerência, pois trata-se apenas de slogans ou propaganda. A irracionalidade é de tal magnitude que sua
legitimação não pode provir nem sequer de grosserias míticas – como Rosenberg no nazismo –, reduzindo-se
antes a pura mensagem publicitária, com o predomínio de imagens. Sua técnica responde a uma pesquisa de
mercado, que vende o poder punitivo como uma mercadoria. Na medida em que se verifica o êxito comercial
da promoção emocional dos impulsos vingativos, ele é aperfeiçoado. Os serviços de notícias e os formadores
de opinião são os encarregados de difundir esse discurso. Os especialistas que aparecem não dispõem de dados
empíricos sérios, são palpiteiros livres, que reiteram o discurso único” (O inimigo... cit. p. 74-75).
198
Intimidação, incapacitação ou prevenção? Qual o melhor meio para reduzir a criminalidade. Revista
brasileira de ciências criminais, São Paulo, n. 81, p. 197-206, abr./jun. 2000. p. 199-201.
199
Nesse sentido, vide ANDENAES, Johannes. The general... cit. p. 963 e 970 e DURLAUF, Steven N.; NAGIN,
Daniel S. Op. cit. p. 41.
200
KAHN, Tulio. Intimidação... cit. p. 200.
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chamada delinquência neurótica, acrescentaríamos com Sigmund FREUD201 –, até dos crimes
que são simplesmente cometidos quase que em estado de necessidade (dadas as condições
socioeconômicas de considerável parcela do contingente de pequenos criminosos
patrimoniais).
Destaca KAHN202, ainda, que a fé no juízo de ponderação racional dos indivíduos
alvo da ameaça penal “desconsidera, finalmente, a ‘síndrome de prisionização’ a ‘subcultura
da violência’ e toda uma série de descobertas da sociologia e da psicologia sobre os motivos
que levam o criminoso a agir”.
O que se tem, no Brasil, a respeito da hipótese dissuasória da ameaça penal e até
mesmo da própria efetivação da reprimenda ser capaz de gerar concreto efeito preventivo
geral ou ainda especial parece não passar de mera especulação.
A seguir, passo a tecer breves considerações, nesse tocante, especificamente
quanto à Lei de Crimes Hediondos e ao recrudescimento na política repressiva de drogas
para, ao final do capítulo, comentar a respeito do combate à corrupção como novo motor do
punitivismo no Brasil.

2.3.1. Reflexos sobre a Lei de Crimes Hediondos no Brasil.

Ao final de sua clássica obra Crimes hediondos, Alberto Silva FRANCO203
propõe-se a proceder a uma avaliação crítica da lei de crimes hediondos no quadro penal
brasileiro e busca testar sua propalada função declarada de mecanismo idôneo de contenção
da criminalidade grave por meio da análise de dados estatísticos da Região Metropolitana da
Grande São Paulo204, entre os anos de 1991 a 2003, relativos aos tipos penais mais
expressivos sob a rubrica da Lei nº 8.072, que data de 25 de julho de 1990.

201

Op. cit. p. 375-377.
Intimidação... cit. p. 201. O autor afirma, ainda, que, “para reduzir os atuais índices de criminalidade em
11%, apelando apenas para a estratégia do encarceramento, seria necessário quintuplicar o número de pessoas
presas” (p. 200). Não é preciso imprimir qualquer esforço interpretativo para se concluir que, em um país cuja
população carcerária já ultrapassa meio milhão de indivíduos (LIMA, Renato Sérgio de; BUENO, Samira
(Coord.). 7º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo, 2013.p. 54. Disponível em:
http://www.forumseguranca.org.br/storage/7_anuario_2013-corrigido.pdf. Acesso em: 10.01.2018), no qual as
prisões estão superlotadas, sendo oferecidas aos presos condições de vida, no geral, desumanas, encarcerar em
tal dimensão redundaria no mais absoluto caos social.
203
cit. p. 573-583.
204
Fontes: Secretaria de Segurança Pública – SSP, Delegacia-Geral de Polícia – DGP, Departamento de
Planejamento e Controle da Polícia Civil – DEPLAN, Centro de Análise de Dados – CAD e Fundação Seade.
202
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Cotejando também alguns dados do período de 1986 a 1990, obtidos do Anuário
Estatístico do Estado de São Paulo, o autor logo assevera, analisando-os conjuntamente com
aqueles outros que vão de 1991 até o ano de 2003, que o recrudescimento promovido pela
Lei de Crimes Hediondos de nada serviu para arrefecer as estatísticas relativas aos delitos
por ela atingidos205.
Algumas observações do autor: (i) de 1994 a 1998 a incidência de homicídios
dolosos cresceu 31,72%; (ii) o tráfico de maconha teve um incremento de 101,878% entre
1991 e 1998; (iii) o delito de latrocínio teve um pico no ano de 1999 (com 526 ocorrências)
e, em seguida, passou a sofrer quedas, (iv) a extorsão mediante sequestro atingiu o ápice em
2001 (316 ocorrências) e caiu para 199 ocorrências em 2003 – quantidade muito superior às
observadas na década de 1990; (v) e o estupro mostrou-se praticamente estável, ao passo que
o atentado violento ao pudor experimentou notável acréscimo nos anos de 2002 e 2003206.
Confira-se, por exemplo, a evolução, de 1991 a 2003, do delito de homicídio
doloso (inclusive na forma tentada) no gráfico a seguir207:

Ocorrências de homicídio doloso (consumado e tentado)
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FRANCO, Alberto Silva. Crimes... cit. p. 579.
Crimes... cit. p. 575.
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A respectiva tabela com os dados encontra-se no anexo de tabelas.
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O tráfico208, também com dados de 1991 a 2003, apresentou a seguinte
variação209:

Ocorrências de tráfico
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Os dados relativos ao tráfico apresentam-se, na obra citada (e tendo como fontes as já também citadas
Secretaria de Segurança Pública – SSP, Delegacia-Geral de Polícia – DGP, Departamento de Planejamento e
Controle da Polícia Civil – DEPLAN, Centro de Análise de Dados – CAD e Fundação Seade), em três
categorias: a) tráfico de maconha, b) de cocaína, opiáceos e derivados, e, por fim, c) de psicotrópicos. Ocorre
que psicotrópicos, na verdade, referem-se às substâncias “que atuam sobre o nosso cérebro, alterando de
alguma maneira o nosso psiquismo” (conforme informe do CEBRID – Centro Brasileiro de Informações sobre
Drogas Psicotrópicas, órgão da Escola Paulista de Medicina, integrante da Universidade Federal de São Paulo
– UNIFESP; disponível on-line em: http://www2.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/folhetos/drogas_.htm). Ou seja,
dentre as substâncias capazes “de modificar a função dos organismos vivos, resultando em mudanças
fisiológicas ou de comportamento” (definição para o termo droga), há as psicotrópicas, que atuam no cérebro,
seja com uma atuação depressora da atividade do sistema nervoso central, seja estimulando tal atividade, ou,
por fim, perturbando-a. No grupo das depressoras, pode-se citar o álcool, os soníferos ou hipnóticos
(barbitúricos, alguns benzodiazepínicos), os ansiolíticos (como os benzodiazepínicos diazepam e lorazepam),
os opiáceos ou narcóticos (como a morfina, a heroína, a codeína e a meperidina), os inalantes ou solventes
(como colas, tintas, removedores). Dentre as estimulantes, tem-se os anorexígenos (como as anfetaminas) e a
cocaína. Por último, dentre as perturbadoras, tem-se, de origem vegetal, a mescalina (do cacto mexicano), o
THC (da maconha), psilocibina (extraída de certos cogumelos) e o lírio, e de origem sintética o LSD-25, o
êxtase e os anticolinérgicos. Como se vê, portanto, os psicotrópicos são um subgrupo das drogas – justamente
daquelas que atuam sobre o sistema nervoso central –, um gênero no qual cabem as citadas substâncias
(maconha (THC), cocaína e opiáceos), de modo que já por aí se vê a precariedade das estatísticas brasileiras a
respeito, lançando os psicotrópicos como espécie (e diferente das demais substâncias que são conformadas
dentro de seu conceito). Também por tal razão, optou-se por reproduzir neste trabalho apenas os dados
consolidados sem distinção do tipo de droga – remetendo-se o leitor para a obra citada, onde poderá encontrar
a tabela e o respectivo gráfico das três categorias indicadas nas páginas 574 e 579.
209
A respectiva tabela com os dados encontra-se no anexo de tabelas.
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E agora, a evolução, dos delitos de latrocínio, extorsão mediante sequestro,
extorsão, estupro (apenas consumado, de 1986 1990, e em ambas as formas nos anos
seguintes) e atentado violento ao pudor, de 1986 a 2003, apresentados a seguir em dois
gráficos, para uma melhor visualização, sendo o primeiro relativo aos delitos de menor
incidência (latrocínio, extorsão mediante sequestro, extorsão) e o segundo para os de maior
(estupro e atentado violento ao pudor)210:

Ocorrências de latrocínio, extorsão mediante sequestro e extorsão
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A respectiva tabela com os dados encontra-se no anexo de tabelas.
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Ocorrências de estupro e atentado violento ao pudor
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* estupro na forma apenas consumada de 1986 e 1990 e a partir de 1991 também na forma
tentada.

De outro lado, inegavelmente a intensificação da resposta punitiva no país tem
gerado um incremento constante das taxas de encarceramento, sendo certo que a Lei dos
Crimes Hediondos não apenas serviu a tal propósito como, ainda, vendeu à população “a
ilusão de que ‘se está fazendo algo’, aqui e agora, de forma rápida e eficiente”, nas já
clássicas palavras de David GARLAND211 sobre a falácia da resposta punitiva no controle da
criminalidade.
De fato, a população carcerária brasileira passou de 90 mil presos em 1990 para
mais de 622,2 mil em 2014, em um crescimento constante ano a ano, conforme se pode
verificar no gráfico que segue212-213:

211

As contradições... cit. p. 74. De fato, conforme Alberto Silva FRANCO, a Lei de Crimes Hediondos “prestouse tão-somente para transmitir à opinião pública a idéia ilusória de que, com o controle penal, os delitos
deixariam de ser praticados” (Crimes... cit. p. 579). Voltando a David GARLAND, “emprega-se uma
demonstração de força punitiva contra o indivíduo condenado para recalcar toda confissão da incapacidade do
Estado de controlar o crime. A pressa em condenar a penas pesadas alguns indivíduos esconde, na verdade, o
fracasso da busca da segurança do conjunto da população”(As contradições... cit. p. 71-72).
212
Conforme o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias INFOPEN – junho de 2014 e o mesmo
relatório relativo a dezembro de 2014, ambos produzidos pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN,
órgão do Ministério da Justiça. Disponíveis em: https://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novorelatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf
e
http://www.justica.gov.br/seusdireitos/politica-penal/infopen_dez14.pdf/@@download/file. Acesso em: 10.01.2018.
213
A respectiva tabela com os dados encontra-se no anexo de tabelas.
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Nada obstante a promessa legislativa, fato é que o recrudescimento penal
resultante da Lei de Crimes Hediondos não se atentou para as graves consequências
negativas de um inexorável incremento da população carcerária e tampouco se importou
com as reais probabilidades de fracasso de seus propósitos.
Aliás, tomando-se o sistema criminal como mecanismo de gestão dos excluídos
pela coerção punitiva, talvez nenhuma outra política pública no campo da segurança tenha
se mostrado mais eficiente do que a Lei dos Crimes Hediondos, que se colocou
simbolicamente como um marco no combate à aterrorizante e crescente criminalidade do
fim do século XX no Brasil ao mesmo tempo que abriu largos caminhos para a expansão do
controle punitivo sobre os marginalizados.
Quanto ao declarado e francamente fracassado objetivo de, concretamente,
proporcionar maior segurança ao conjunto da população brasileira, poucos parecem se
lembrar.

2.3.2. Recrudescimento na política criminal de drogas: alguns dados
estatísticos.
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Outra interessante análise atinente à realidade brasileira em relação aos últimos
anos na questão do eventual efeito dissuasório do recrudescimento penal diz respeito ao
endurecimento promovido pela atual Lei de Drogas no que concerne à punição do tráfico (e
de outras condutas a ele relacionadas) – fato que vem contribuindo, inclusive, para o enorme
incremento do encarceramento no país, conforme já apontado no item 2.2 (p. 27 supra)214.
A Lei nº 11.343, que em seu artigo 33 elevou a pena privativa de liberdade
mínima para o traficante para cinco anos de reclusão (ante os três anos previstos pelo art. 13
da revogada Lei nº 6.368/1976), foi publicada em 24 de agosto de 2006 e entrou em vigor
45 dias depois215.
Analisando o número de denúncias por tráfico de drogas pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo, de 2004 a 2011, é possível verificar claramente um salto ocorrido a

214
Conforme apontou Luciana BOITEUX, com relação estatísticas do Infopen/Ministério da Justiça, o percentual
de presos condenados por tráfico na população carcerária brasileira passou de 9,10% em 2005, para 25,21%
em 2012 (Op. cit. p. 94).
215
Não sendo objeto do presente trabalho o estudo detalhado da política de drogas no país, não se exporá toda
a disciplina legislativa a respeito. Toma-se, no entanto, a liberdade de apontar apenas um exemplo do
irracionalismo punitivista presente na lei em questão e também atuante em sua própria afirmação judicial. O §
4º do art. 33 da Lei de Drogas, ao passo que previu uma hipótese de redução das penas “de um sexto a dois
terços” “desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa”, vedou, como se sabe, “a conversão em penas restritivas de direitos”, sendo tal
proibição “declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas
Corpus nº 97.256/RS”, resultando na subsequente promulgação da Resolução nº 5, de 2012, pelo Senado
Federal, suspendendo justamente a vedação. Seja como for, a alteração não eliminou, na prática, o rigor
desmedido e irracional da sistemática de repressão às drogas arbitrariamente tidas por ilícitas no ordenamento
brasileiro, já que, do mesmo modo que “persiste na lei a ausência de uma diferenciação clara entre uso e tráfico”
(BOITEUX, Luciana. Op. cit. p. 89), a redução de pena para o caso de réu “primário, de bons antecedentes” e
que “não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa” é norteada pelo mais
absoluto subjetivismo jurisprudencial. Reconhecendo que “a existência de outros processos criminais contra o
acusado, ainda que sem condenação transitada em julgado, afasta a incidência da causa de diminuição do art.
33, § 4º, da Lei de Drogas”, foi o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, no HC n.
322.778/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.03.2016. Ou seja, faz-se tábula rasa do princípio
da presunção de inocência – o que já não é novidade em nosso sistema judicial nem mesmo em se tratando do
Supremo Tribunal Federal, como se sabe (vide HC n. 126292, Rel. Min. Teoria Zavascki, Tribunal Pleno, j.
17.02.2016). O mesmo Superior Tribunal de Justiça também vem decidindo como válida a recusa à aplicação
da norma do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas porque “o Tribunal de origem afastou aquele redutor considerando
que o paciente, embora tecnicamente primário, em razão da quantidade e variedade de drogas que trazia,
dedicava-se a atividades ilícitas” (HC n. 333.142/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 13.10.2015).
Ou seja, não basta não se exigir a ausência da primariedade ou a presença de maus antecedentes, contenta-se,
tão-somente, com a suposição de dedicação a atividades criminosas decorrente da circunstância de ter sido
apreendida certa quantidade e determinada variedade de drogas. Quanto e quais? Depende do que quiser cada
julgador. Conforme Luciana BOITEUX, analisando dados de pesquisa da qual também participou, com análises
de julgados referentes à cidade do Rio de Janeiro e às varas especializadas do Distrito Federal, “chama a atenção
no Rio de Janeiro a quantidade de processos nos quais o juiz presume que o réu se dedique a atividades
criminosas ou integre organização criminosas, com base em meras suspeitas, ou seja, quando presume a sua
culpabilidade para o fim de negar a redução das penas, o que foi constatado em cerca de 40% dos casos” (Op.
cit. p. 91).
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partir de 2007. Em 2004 foram oferecidas 11.123 denúncias de tráfico. Já em 2011 este
número chegou a patamar de 22.936216. Confira-se217:

Evolução do número de denúncias por tráfico de drogas pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo
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Uma primeira observação que se poderia fazer seria no sentido de se cogitar que
tal salto (e os aumentos constantes já observados antes de 2006 e que continuaram a ser
observados após 2007) simplesmente reflita uma maior atenção das agências de controle
para o tipo de ato desviante em questão – com um maior impacto justamente no período que
se seguiu à promulgação de uma lei que trouxe ainda mais foco para a chamada guerra às
drogas. Ou seja, independentemente das reais variações na prática do delito de tráfico, um
maior foco pelas forças policiais (e também por parte de diversas Guardas Municipais, ainda
que em desvio de suas funções constitucionais218) e também por parte do Ministério Público
no seu combate poderia ocasionar justamente resultados como os apresentados.
216

Relatório
Cômputo
do
Estado
de
São
Paulo.
Disponível
em:
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/home/banco_imagens/flash/RelatorioDiagnostico2012/rdmp50.pd
f. Acesso em: 10.01.2018.
217
A respectiva tabela com os dados encontra-se no anexo de tabelas.
218
Conforme Luiz Antonio Guimarães MARREY, “a realidade da Justiça criminal demonstra que em diversas
cidades paulistas a Guarda Civil Municipal age ostensivamente como polícia, violando o limite de sua
atribuição constitucional, como divulgado por reportagem desta Folha publicada em 1º de julho”, sendo que,
“em algumas cidades, integrantes de Guardas Municipais são responsáveis por grande número de prisões em
flagrante por roubo ou tráfico de drogas”, porém a realidade “traz casos em que a Guarda Municipal efetua
investigações e passa muito do limite constitucional de sua atuação” (Guarda Municipal não é polícia. In: Folha
de S. Paulo. 05.07.2016. A3). Conforme ainda o autor, “não é incomum ver rondas ostensivas de guardas civis,
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Seria possível considerar também que o recrudescimento da legislação de drogas
não produziu um efeito dissuasório, visto que o número de denúncias de tráfico pulou de
13.728 no ano da lei para 17.929 no ano seguinte – e permaneceu crescendo.
E por mais que não se possa simplesmente descartar o argumento daqueles que
sustentam que sem o recrudescimento legislativo o aumento da prática do delito de tráfico
seria ainda maior, é fato que tal não passa de mera bravata especulativa, sem qualquer
embasamento estatístico. Até porque, o maior aumento verificado deu-se justamente após a
promulgação da lei (quando, pela lógica retro, deveria ser justamente o contrário), a indicar,
provavelmente, que se está mesmo diante de um fenômeno de mudança de postura política
no enfrentamento da questão.
Seja como for, o que se tem de concreto é que o recrudescimento punitivo foi
vendido como medida necessária para o combate ao tráfico, seja para desestimulá-lo, seja
para neutralizar seus agentes através de reprimendas mais duras, supostamente com vista
final à diminuição do consumo das substâncias proibidas219, e o que se observou nos anos
seguintes foi um aumento nas denúncias ministeriais (no estado de São Paulo) relativas a tal
delito, sem nenhum indicativo concreto de que tal tenha simplesmente decorrido de um
melhor enfrentamento da criminalidade, com drástica redução da cifra oculta.
De fato, conforme Luciana BOITEUX220, “a obediência à cartilha proibicionista
não logrou alcançar resultados positivos”, ainda que as penitenciárias comportem um
número cada vez maior de pequenos traficantes.

imitando a polícia”. Segundo ele, seria “necessário que autoridades policiais, membros do Ministério Público
e do Poder Judiciário atuem para coibir a ilegalidade, reconduzindo a atividade das Guardas Municipais aos
limites constitucionais e legais”. Não é, porém, o que se tem visto, conforme exemplifica a ementa do
julgamento a seguir: “Apelação. Infância e Juventude. Ato Infracional análogo a tráfico de entorpecente.
Representação rejeitada sob os fundamentos de ausência de competência da Guarda Municipal para investigar
crimes e atos infracionais e ainda ausência de autorização judicial para ingressar em residência. Fundamentos
afastados. Dever das autoridades e seus agentes de prender quem estiver em situação de flagrante. Atuação
lícita. Criação da Guarda Municipal de Itapevi pela Lei Complementar 03/1997 em vigor. Ausência de controle
de constitucionalidade incidenter tantum e ainda menção de caso análogo, do Município de São Paulo, que se
encontra sub judice no STF. Impertinência. Recurso provido para receber a representação e decretar a
internação provisória do paciente. Gravidade concreta dos fatos indicativa da necessidade da medida extrema.
Recurso provido” (TJSP, Apelação n. 0006208-41.2015.8.26.0271, Rel. Des. Salles Abreu, Câmara Especial,
j. 09.05.2016). Conforme constou da decisão de rejeição da representação, da lavra deste pesquisador (no
exercício de função jurisdicional), “guardas municipais, em razão de denúncia de populares, teriam adentrado,
sem mandado judicial, à residência onde se encontrava o adolescente e lá apreenderam a droga descrita na
representação”.
219
Conforme Luciana BOITEUX, “a partir das primeiras proibições, as leis de drogas brasileiras apresentaram
variações regulares constantes, sendo destacado o movimento legislativo de elaboração de novas leis e normas
sobre o tema, sempre na tentativa (infrutífera) de tentar reduzir o consumo de substâncias por meio de normas
repressivas, na linha do direito penal simbólico” (Op. cit. p. 86).
220
Op. cit. p. 84-85.
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2.3.3. Breves comentários a respeito do combate à corrupção como
novo motor do punitivismo no Brasil.

O tema da vez no caldeirão do recrudescimento penal no Brasil é a obsessão pelo
“fim da corrupção”. E na sanha da promessa pela irreal extirpação de uma conduta social
fortemente arraigada nas engrenagens das relações público-privadas no país221, não são
poupados esforços na mais autêntica linha dos “fins justificam os meios”, como se pode
notar, por exemplo, pela campanha “10 medidas contra a corrupção”, promovida pelo
Ministério Público Federal222.
Dentre as tais medidas, e sem a pretensão de uma análise detida sobre elas, vale
destacar as seguintes:
i)

“Criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos” (medida
2): “o estado patrimonial discrepante, não raro oculto ou disfarçado, de
um agente público sujeito a regras de escrutínio, transparência e lisura
pode ser tipificado”, sendo que “o ônus de provar a existência de renda
discrepante da fortuna acumulada é da acusação, que só terá êxito se nem
uma investigação cuidadosa nem o investigado apontarem a existência
provável de fontes lícitas”, ou, em outras palavras, caberá, na verdade,
ao acusado provar que seu patrimônio tem origem lícita;

ii)

“Aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores”
(medida 3): apostando-se no efeito dissuasório do aumento da severidade

221

Em entrevista o cientista político Jessé de Souza, falando de seu livro A tolice da inteligência brasileira,
afirma que o patrimonialismo não seria exclusividade de sociedades como a brasileira – “imagine a meia dúzia
de petroleiras americanas, que mandavam no governo Bush filho, atacando o Iraque, com base em mentiras
comprovadas, pela posse do petróleo” –, sendo que “a verdadeira questão é sempre em nome de que e de quem
se apropria do Estado: para o lucro de meia dúzia – como foi a regra no Brasil e que é a real motivação do
impeachment de hoje – ou para a maioria da sociedade” (A quem serve a classe média indignada? [10.01.2016].
São Paulo: Folha de São Paulo. Entrevista concedida a Marcelo Coelho. Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2016/01/1727369-a-quem-serve-a-classe-media-indignada.shtml.
Acesso em: 10.01.2018. Para o autor, o patrimonialismo no Brasil serviria para duas coisas: “1) a primeira é
demonizar o Estado como ineficiente e corrupto e permitir a privatização e a virtual mercantilização de todas
as áreas da sociedade, mesmo o acesso à educação e à saúde, que não deveria depender da sorte de nascer em
berço privilegiado; 2) serve como espécie de ‘senha’ de ocasião para que o 1% que controla o dinheiro, a
política (via financiamento privado de eleições) e a mídia em geral possa mandar no Estado mesmo sem voto.
Não é coincidência que tenha havido grossa corrupção em todos os governos, mas apenas com Getúlio, Jango,
Lula e Dilma, governos com alguma preocupação com a maioria da população, é que a ‘senha’ do
patrimonialismo tenha sido acionada com sucesso. Somos ou não feitos de tolos?”.
222
Disponível em: http://www.dezmedidas.mpf.mp.br/. Acesso em: 10.01.2018.
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da punição, pois, conforme se promete, “a #medida3 transforma a
corrupção em um crime de alto risco no tocante à quantidade da punição,
aumentando também a probabilidade de aplicação da pena por diminuir
a chance de prescrição”;
iii)

“Eficiência dos recursos no processo penal” (medida 4): para se ficar em
apenas um exemplo das inúmeras medidas propostas neste tópico,
espera-se o estabelecimento da “possibilidade de execução imediata da
condenação quando o tribunal reconhece abuso do direito de recorrer”;

iv)

“Reforma no sistema de prescrição penal” (medida 6): tornando, claro,
mais dificultosa a sua ocorrência;

v)

“Ajuste nas nulidades penais” (medida 7): dentre outros pontos, almejase “introduzir a ponderação dos direitos e interesses em jogo na avaliação
da exclusão da prova, o que está em harmonia com a legislação de
diversos países democráticos, inclusive a norte-americana, de onde foi
importada a regra da exclusão da prova ilícita e da prova derivada da
prova ilícita”, ou algo como a efetivação do clássico dilema da
legitimação da tortura quando um alegado fim maior o justifique;

vi)

“Prisão preventiva para assegurar a devolução do dinheiro desviado”
(medida 9): advertindo-se que “não se trata de impor algum tipo de prisão
por dívida, ainda que por meios transversos”.

Conforme dito, não se analisará detidamente nenhuma delas, mas qualquer olhar
minimamente crítico dirigido às propostas em questão é capaz de revelar não apenas
inconstitucionalidades patentes, mas também impertinências sob o prisma criminológico e
de política criminal.
Nessa linha, em edição inteiramente dedicada a discutir criticamente, por meio
de artigos de renomados juristas, as tais medidas, o editorial do Boletim n. 277 do Instituto
Brasileiro de Ciências Criminais223 bem pontua que “muitas das medidas – por mais que
sejam bem intencionadas na eliminação da hoje endêmica corrupção – representam um
retrocesso punitivista do sistema penal e processual penal, seja por importações impensadas
de institutos jurídicos estrangeiros, seja pelo aumento desmedido de penas sem a construção
de mecanismos que garantam maior efetividade à aplicação das leis penais, seja pelas

223

Ano 23, dezembro/2015. p. 1.
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sugeridas alterações legais que afrontam garantias constitucionais tão caras como a
presunção de inocência”.
De fato, conforme o citado editorial, “em muitas das proposições, o fio condutor
é, infelizmente, a já vetusta (mas sempre presente) política de recrudescimento do sistema
penal para solução dos problemas imediatos que atormentam o sentimento público”.
Mesmo deixando-se de lado as questões constitucionais envolvidas, os impactos
sociais esperados de mais um movimento punitivista, e ainda quaisquer discussões a respeito
da própria legitimidade de uma tal ampla reforma processual e penal, tem-se, antes de tudo,
que em mais esse tópico nota-se a mais completa ausência de compromisso científico no
embasamento da política pública que se apresenta, vendendo-se a promessa fácil de um
suposto efeito dissuasório a defluir inexoravelmente de uma mera alteração legislativa na
direção, claro, do recrudescimento penal.
É verdade que a seletividade penal em uma “guerra contra a corrupção” operará
de modo bastante diferente em relação àquela verificada na chamada criminalidade de massa
– não sendo o caso de se antever qualquer incremento significativo na população carcerária
em razão de sua implementação, por exemplo224.
Nada obstante, não parece haver razão para se esperar qualquer resultado diverso
daquele colhido com a Lei dos Crimes Hediondos e com a atual Lei de Drogas no que se
refere ao fracasso das respectivas promessas de dissuasão.
Seja como for, a fé em um tal mecanismo utilitarista vem resistindo a diversas
provas de fogo e sobrevivendo não apenas às incertezas inerentes a uma hipótese de
dificílima demonstração prática, mas também a estatísticas bastante desfavoráveis a sua
verificação.
Parece evidente que a idoneidade da hipótese dissuasória não venha ao caso
quando do cálculo de sua utilização político-legislativa. Porém, tal não constitui motivo para,
no campo acadêmico, abrirmos mão de investigá-la, inclusive com a esperança utópica de

224

Para uma ampla discussão a respeito da criminalidade do colarinho branco, vale a referência, em primeiro
lugar, à precursora obra de SUTHERLAND, Edwin H. El delito de cuello blanco. Tradução de Rosa del Olmo.
Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1969. Também explorando a seletividade diferenciada inerente à
persecução de tal espécie de crime, vide a obra de SANTOS, Cláudia Maria Cruz. O crime de colarinho branco
– da origem do conceito e sua relevância criminológica à questão da desigualdade na administração da justiça
penal. Coimbra: Coimbra, 2001. E com especial destaque à exploração crítica dos mecanismos que se cogitam
estarem por trás da verificada desigualdade de tratamento dispensado pela Justiça penal no Brasil a depender
da posição social de seu cliente, creio valer a pena referir-se ao seguinte trabalho anterior de minha autoria: A
corrupção do judiciário. Revista de Estudos Jurídicos UNESP, Franca, v. 17, n. 25, p. 433-474, jan./jul. 2013.
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que nossos esforços encontrem alguma maneira de sensibilização quanto à imperiosa
necessidade de se fazer política criminal baseada em evidências – e certamente não alijada
das naturais amarras decorrentes de um Estado Democrático de Direito225.

225
Conforme Sérgio Salomão SHECAIRA, “toda criminologia se ocupa de reforçar ou criticar atos políticos. A
criminalização de uma conduta ou de uma pessoa, sempre é um ato de poder e, portanto, um ato político. Assim,
pode-se concluir que não há criminologia que não seja política, saber que não seja interessado e práxis que não
se escude em um saber interessado” (Criminologia. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 13).
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3.

RECRUDESCIMENTO

PENAL COM VISTAS À DISSUASÃO: LIMITES

CONSTITUCIONAIS E CUSTOS SOCIAIS. A SUPERAÇÃO DE UM MODELO
FRACASSADO.

“Um ordenamento jurídico para o qual o particular não é objeto, mas
sim o titular do poder estatal, não o pode desvirtuar convertendo-o em meio de
intimidação.”
ROXIN, Claus. Sentido e limites da pena estatal. In: ______.
Problemas fundamentais de direito penal. Tradução de Ana Paula dos Santos e
Luís Natscheradetz. Lisboa: Vega, 1998. p. 34.

Conforme visto, a questão do efeito dissuasório da ameaça penal,
especificamente dentro de um contexto de recrudescimento legal punitivo, conforme o
enfoque aqui adotado, é extremamente complexa e de difícil apuração.
Porém, o que se pretende discutir no presente capítulo diz respeito ao fato de que
ainda que haja embasamento científico para acreditar (em algum grau, para determinadas
hipótese e em certos contextos) no fenômeno da dissuasão penal por meio do
recrudescimento punitivo, tal não soluciona em si a questão de sua opção como política
legislativa. É preciso investigar a sua legitimidade dentro do sistema jurídico nacional.
Ou seja, ainda que pesquisas baseadas em evidências científicas viessem a
apontar a probabilidade de um dado efeito dissuasório ao se tornar (ainda) mais severa
determinada punição criminal, caberia questionar se a pretendida exasperação não se
constituiria como uma mácula aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da
razoabilidade, ou mesmo até como uma hipótese de pena cruel, desumana ou degradante226.
Ainda seria o caso de se perquirir a respeito dos próprios custos sociais envolvidos, se
haveria idoneidade político-social em se percorrer tal caminho do recrudescimento penal.
Aliás, se de um lado a questão de quão longe seria possível caminhar na direção
da humanização das penas sem que se enfraquecesse demasiadamente o efeito preventivo do
226

Para Mariângela Gama de Magalhães GOMES, decorre da concepção substancial que se atribui ao Estado
Democrático de Direito na Constituição brasileira a noção de que a política criminal está subordinada aos
fundamentos da liberdade e da dignidade humana. Tendo em vista que o controle através do sistema penal
carrega em si intensa carga de sofrimento e invasão sobre a vida e a esfera de liberdade dos cidadãos, o seu
exercício deve vir pautado na ideia de ultima ratio e condicionado pelos limites impostos constitucionalmente
(O princípio da proporcionalidade penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 73).
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sistema legal (para os que nele acreditam227) mostra-se ainda como algo certamente em
aberto228, de outro já é completamente ausente de dúvidas a realidade candente da falência
de um sistema repressor desumano que ganhou novos fôlegos no Brasil especialmente desde
a década de oitenta do século passado e que ainda não deu sinais de arrefecimento.
Se, conforme Richard QUINNEY229, “em lugar de questionar a natureza da
sociedade em primeiro lugar, um esquema de punição é delineado para servir os fins da
sociedade existente”, nada obstante os limites constitucionais e a própria carência de
legitimidade das políticas de recrudescimento penal aplicadas no Brasil, conforme será
explorado a seguir, fato é que têm elas atendido perfeitamente a um esquema de gestão dos
subprodutos de nosso capitalismo predatório.
Hans-Jörg ALBRECHT230 destaca que por mais que pesquisas venham
demonstrando que o rigor penal não traz relevantes retornos em termos de maior segurança,
ao passo que implica em grandes custos, havendo, inclusive, indicativos de que a prisão não
é mais eficaz, em termos de se evitar a reincidência ou promover a dissuasão, em relação a
outras punições alternativas, apenas quando tais custos se tornarem realmente pesados o
bastante é que alguma mudança efetiva em termos de redução do aprisionamento se tornaria
esperável por parte da classe política.
E ainda assim – vale arriscar dizer –, desde que, com isso, não se prejudique a
função não declarada de controle e coerção dos indesejáveis, ou que se encontrem meios
alternativos mais baratos e também efetivos de o fazer. Também não perdendo de vistas,
claro, o próprio mercado por trás do discurso da criminalidade e da prática do
encarceramento.
Serão aqui, assim, tecidas considerações, em primeiro lugar, dentro da órbita dos
limites constitucionais colocados ao recrudescimento punitivo com vistas à dissuasão, com

227
A respeito da inefetividade dos mecanismos de controle da criminalidade, vide HILLYARD, Paddy; TOMBS,
Steve. Beyond criminology? In: HILLYARD, Paddy; PANTAZIS, Christina; TOMBS, Steve; GORDON, Dave.
Beyond Criminology: taking harm seriously. London: Pluto Press, 2004. p. 16-17. E em crítica contundente ao
sistema repressivo penal, Maria Lúcia KARAM, sustenta que “os muitos mecanismos ideológicos utilizados na
fundamentação e legitimação da reação punitiva geraram tradicionais teorias sobre a pena, fundadas nas
irrealizáveis idéias de retribuição e prevenção especial ou geral (negativa ou positiva), teorias que sempre se
caracterizaram por um irracionalismo induvidoso, derivado da própria falta de racionalidade daquele
instrumento de realização do poder do Estado de punir” (Utopia... cit. p. 67).
228
Conforme ANDENAES, Johannes. The general... cit. p. 965.
229
Op. cit. p. 38.
230
Op. cit. p. 32.
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foco nos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e da humanidade da
pena.
Em seguida, será enfrentada brevemente a questão dos custos sociais envolvidos
em uma política criminal voltada ao recrudescimento penal com vistas à dissuasão,
procurando-se tecer alguns rápidos comentários especialmente quanto às consequências do
superencarceramento que se tem verificado no Brasil nas últimas décadas.
Por fim, ante as conclusões a respeito das amarras constitucionais relacionadas
ao recrudescimento penal, da sua ilegitimidade em razão dos custos sociais envolvidos em
sua implementação, inclusive com vistas também a um preceito constitucional intimamente
ligado a tais custos (art. 3º, III) – com especial destaque à necessidade de se refrear o
fenômeno do superencarceramento, pelos incomensuráveis danos que vem provocando –, e
de sua própria inidoneidade, decorrente da falibilidade de suas promessas dissuasórias,
especialmente em um contexto já de grande punitivismo, propõe-se uma abordagem, no
campo da segurança pública, direcionada ao chamado modelo da justeza procedimental, com
vistas ao reconhecimento da legitimidade da autoridade envolvida na afirmação concreta do
direito.

3.1. Limites constitucionais.

A Constituição brasileira carrega claras limitações ao poder de punir do Estado.
Dentre os princípios aplicáveis a esse âmbito, pode-se mencionar, por exemplo, a dignidade
da pessoa humana, a legalidade, a igualdade, a presunção de inocência, a culpabilidade, a
individualização da pena, a razoabilidade, a proporcionalidade231 e a humanidade da pena.
Com vistas ao que particularmente interessa à análise que se vem procurando
fazer neste trabalho, serão enfocados a seguir, em breves análises, justamente os três últimos
mencionados.

3.1.1. Princípio da razoabilidade.
231
Tal princípio, conforme será analisado a seguir, conteria os subprincípios da proporcionalidade em sentido
estrito, da idoneidade e da necessidade, sendo que a partir desse último defluiriam os princípios penais da
intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade, da ofensividade e da exclusiva proteção dos
bens jurídicos.
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O princípio da razoabilidade é bastante conhecido dos administrativistas. De
fato, ocupa tal princípio posição de especial destaque na importante discussão a respeito da
chamada discricionariedade administrativa.
Tomando-se a lição de Celso Antônio BANDEIRA

DE

MELLO232, tem-se que o

princípio da razoabilidade se funda nos mesmos preceitos constitucionais que sustentam os
princípios da legalidade (art. 5º, II, 37 e 84, IV) e da finalidade (aqueles e mais o art. 5º,
LXIX).
O renomado administrativista sustenta que a Administração tem o dever de atuar
conforme a racionalidade, atenta às finalidades da lei e aos predicados de prudência,
sensatez, equilíbrio e coerência. Para o autor, seria evidente que um ato administrativo
desarrazoado não encontraria guarida na finalidade legal, tornando-se ilegítimo233.
Do mesmo modo, pode-se, assim, sustentar que uma lei penal que não atente à
razoabilidade, que não se baseie na razão, também não se mostra legítima e conforme a
Constituição234.
De fato, não haveria razão para não se aplicar no âmbito da própria atividade
legislativa (inclusive em matéria penal) tal princípio geral emanado da Constituição. O
legislador, como se sabe, submete-se à Lei Maior (suas regras e princípios) em sua atividade,
e, assim, as leis produzidas devem se mostrar conformes, dentre outros, a este princípio da
razoabilidade, sendo ilegítimas (e antijurídicas, inconstitucionais), pode-se arriscar
sustentar, aquelas que, por exemplo, colocam-se como respostas meramente simbólicas a
clamores de certos setores da população e preconizam soluções fáceis ao natural e complexo

232

Curso de Direito Administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 98. Conforme o autor, “um dos
limites do poder é justamente a finalidade em vista da qual caberia ser utilizado”, sendo que haveria abuso de
poder quando se está diante de um ato desarrazoado, pois também se deve entender como limite do poder o seu
uso dentro de parâmetros de normalidade e sob a ótica da racionalidade, que distingue a espécie humana
(Ibidem. p. 97).
233
Idem. p. 97-99.
234
Segundo BANDEIRA DE MELLO, “não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio
da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à
Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade.
Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades
nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela
lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos” (Op. cit. p. 98). Trocando em miúdos, a
mesmíssima lição, acredita-se, vale para o mister do legislador. Aprovando-se uma lei absolutamente
desarrazoada, tem-se uma lei inconstitucional. E o juiz ao declará-la não estará invadindo a esfera de atuação
política de outro poder. Estará, apenas e tão-somente, exercendo o controle judicial de conformidade da lei
com a Constituição.
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fenômeno da criminalidade, através da previsão de sanções penais absolutamente
draconianas.
Nesse sentido, não há dúvidas de que é preciso avaliar se determinada política
legislativa – para o que nos interessa, todas aquelas políticas focadas em um recrudescimento
punitivo – mostra-se conforme com o princípio da razoabilidade, a fim de se avaliar a sua
constitucionalidade e, portanto, legitimidade no sistema.

3.1.2. Princípio da proporcionalidade.

Mais uma vez conforme Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO235, tem-se que “o
princípio da proporcionalidade não é senão faceta do princípio da razoabilidade”.
E de acordo, agora, com a lição de Mariângela Gama de Magalhães GOMES236,
ainda que a Constituição brasileira não expresse o princípio da proporcionalidade como
incidente na esfera penal, sua caracterização como princípio geral do direito impõe sua
aplicação na hermenêutica constitucional de modo amplo. De fato, expõe a autora diversos
dos fundamentos que se podem levantar para a conclusão de que proporcionalidade é um
valor caro à relação de causa e consequência da dinâmica entre o delito e sua respectiva
sanção.
Em primeiro lugar, a própria noção de Estado Democrático de Direito (art. 1º,
caput, da CF) já carrega em si a ideia de que os indivíduos apenas abrem mão da parcela de
liberdade estritamente necessária a compor o equilíbrio entre os respectivos interesses
individuais e os da coletividade (para a vida em sociedade). E aqui já vale apontar a forte
ligação da proporcionalidade com o princípio da liberdade, assim como o especial destaque
à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) como fundamento a também impor a
observância de estritos limites na intervenção penal, o que implica, sem dúvida, a
observância da proporcionalidade nas reações estatais dirigidas ao cidadão envolvido com
uma acusação criminal.

235

Op. cit. p. 99.
Op. cit. p. 61-72. E conforme Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, não é porque a fundamentação
constitucional do princípio da proporcionalidade não seja direta que se pode tê-lo como “menos amparado,
nem menos certo ou verdadeiro, pois tudo aquilo que se encontra implicado em um princípio é tão certo e
verdadeira quanto ele” (Op. cit. p. 100).
236
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Também o significado constitucional de “pena”, que carregaria já em si toda a
ideia de limitação racional ao poder de punir do Estado, apontaria para a necessária
observância do princípio da proporcionalidade em sua previsão como consequência de cada
uma das condutas delitivas previstas pelo legislador.
E desenvolve-se, ainda, a vinculação do princípio da proporcionalidade à ideia
de justiça, presente na Constituição já desde seu preâmbulo (assim como no art. 3º), que, em
seu sentido material, certamente aponta para o dever de o legislador se pautar pela
necessidade, adequação, razoabilidade, e, assim, proporcionalidade ao positivar o direito.
O princípio da igualdade informa e fundamenta o princípio da proporcionalidade
na medida em que se veda a arbitrariedade estatal e se condiciona o tratamento igualitário
de questões correspondentes e a diferenciação, em razão das respectivas diferenças, das
questões que apresentem notas distintivas, em um processo pautado pela racionalidade e com
vistas à coerência do sistema.
Há que se atentar, ainda, à previsão de que “ninguém será submetido a tortura
nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III, da Constituição). E tal se aplica não
apenas na execução das penas previstas, mas já para condicionar a própria atividade
legislativa – e, pode-se dizer, a jurisdicional.
A autora em comento aponta, ainda, para a norma do art. 5º, V, da CF, que prevê
ser “assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano
material, moral ou à imagem”, também como indicativa da incidência da proporcionalidade
na esfera penal. E a garantia do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) reforçaria a ideia
de que as diferenciações legislativas devem se pautar pela razoabilidade, vedando-se
arbitrariedades, e, com isso, apontando-se para um norte de proporcionalidade.
Por último, lembra ainda, a autora, a proibição de atuação arbitrária por parte do
Estado como fundamento do princípio da proporcionalidade.
Ou seja, inserido na órbita da limitação do poder de punir do Estado, o princípio
da proporcionalidade atua no equilíbrio entre a gravidade da infração penal e a intensidade
da consequência prevista e aplicada pelo sistema jurídico237.

237

Conforme Alberto Silva FRANCO, “num modelo de Estado (Social e) Democrático de Direito, sustentado
por um princípio antropocêntrico, não teria sentido, nem cabimento, a cominação ou a aplicação de pena
flagrantemente desproporcionada à gravidade do fato” (Crimes... cit. p. 68).
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Tendo em vista o escopo do presente trabalho, a proporcionalidade que nos
interessa é aquela em abstrato, ou seja, aquela verificada na relação entre a previsão legal de
um delito e a sua pena abstratamente considerada, em oposição à chamada proporcionalidade
em concreto, que implica a imposição de um dever ao juiz de atentar-se à intensidade da
lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico concretamente considerado quando da aplicação
da sanção penal.
Especialmente quanto a essa última, de todo modo, vale observar, conforme Dirk
van Zyl SMIT e Andrew ASHWORTH238, que ninguém deve ser submetido a uma punição
desproporcional, uma vez que: (i) qualquer punição, e em particular a pena de prisão,
constitui uma violação ao direito individual à liberdade; (ii) tal restrição de liberdade
(experimentada na pena de prisão) apenas se justifica em razão de ter a pessoa incorrido em
um crime grave; (iii) levando-se em conta a limitação ao uso arbitrário do poder punitivo do
Estado, uma privação substancial da liberdade apenas pode ser admitida em razão de um
delito também muito grave; e (iv) admitir punição exacerbada em desproporção ao
respectivo crime seria tolerar o uso dos indivíduos como um meio, e não como fins em si
mesmos, dotados de valores inerentes à sua condição humana, em frontal desrespeito à
dignidade da pessoa humana.
Assim, mesmo que determinado sistema jurídico respalde o julgador a levar em
conta na aplicação da pena criminal objetivos de reabilitação, de dissuasão ou de
incapacitação, não se pode deixar de exigir a observância da regra da proporcionalidade239.
E ainda quanto ao âmbito concreto da proporcionalidade, importante questão
ética que se coloca é se da mesma maneira que o legislador poderia promover um
recrudescimento punitivo em resposta a determinadas alterações sociais, especialmente nas
taxas de criminalidade de determinada ofensa, também os juízes poderiam responder a tais
alterações com mudanças em suas políticas decisórias de modo a tornar mais dura a resposta
punitiva, conforme defende viável, por exemplo, Johannes ANDENAES240.
Uma tal abertura colocada à disposição dos julgadores em prejuízo dos acusados,
que não mais teriam a justa expectativa de receber uma reprimenda concreta no patamar que
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Disproportionate sentences as human rights violations. Modern Law Review, v. 67, n. 4, p. 541-560, jul.
2004. p. 542.
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SMIT, Dirk van Zyl; ASHWORTH, Andrew.Op. cit. p. 560.
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The morality... cit. p. 660. E da mesma maneira, o autor defende a viabilidade da resposta punitiva abrandarse em decorrência de determinada prática já não mais representar um problema social tão intenso, como teria
se dado com a questão do infanticídio nos países escandinavos (Ibidem. p. 660-661).
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usualmente sempre fora aplicado na prática judicial, no entanto, certamente iria de encontro
ao princípio da legalidade estrita aplicável à seara penal.
Mas voltando à análise do princípio da proporcionalidade com vistas à sua
verificação no âmbito abstrato, vale pontuar que ela, como se sabe, compreende os
subprincípios da necessidade, da idoneidade e da proporcionalidade em sentido estrito, sendo
que este último nos remete exatamente ao próprio juízo de ponderação entre a gravidade das
ofensas e as respectivas respostas punitivas.
Quanto ao subprincípio da necessidade, dele defluem os princípios da
intervenção mínima, da ofensividade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos. E para o
que interessa discutir na temática do recrudescimento penal e da dissuasão, vale, claro, um
especial destaque para o princípio da intervenção mínima, o qual acaba por se expressar
através dos princípios da subsidiariedade e da fragmentariedade.
Nessa linha, tem-se que a punição penal deve vir como ultima ratio, atuando
apenas e tão-somente após esgotarem-se todas as outras possibilidades de se lidar com o
conflito (subsidiariedade), e apenas na medida estritamente necessária para a proteção às
ofensas mais graves contra os bens jurídicos mais caros da sociedade (fragmentariedade)241.
Aqui há um importante aspecto a ser discutido. O recrudescimento punitivo
encontra, certamente, um forte obstáculo na ideia de intervenção mínima. Ora, se diante de
um dado fenômeno social conflitivo, que, inclusive, já encontra resposta penal, propõe-se
um incremento na reação punitiva a ele dirigida sem que se considere a adoção de outras
medidas de prevenção e controle fora da órbita penal com vistas a se lidar com o problema,
cabe considerar eventual ofensa aos princípios da subsidiariedade e, assim, da intervenção
mínima.
Dentro do princípio constitucional da proporcionalidade, o subprincípio da
necessidade, portanto, resta atacado, sempre que se evidenciar que dado recrudescimento
penal foi implementado sem quaisquer preocupações em se esgotarem as alternativas de
controle menos invasivas e aflitivas ao ser humano.
E, ainda, ante o subprincípio da idoneidade, cabe perquirir se dado
recrudescimento punitivo comprovadamente ostenta reais expectativas de atentar aos fins a
que declaradamente se destina.
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Desse modo, a par de se mostrar estritamente necessário determinado
recrudescimento, ante as reais perspectivas de que outros meios de se enfrentar a questão
serão inadequados e ineficientes, há que se demonstrar que também se mostra idôneo a
cumprir a promessa de dissuasão.
E uma questão fulcral que se coloca nesse contexto seria elucubrar a respeito da
quantidade de prisões que estaríamos dispostos a admitir com vistas a obter certa proteção à
integridade física de alguém, como no caso do recrudescimento da legislação de trânsito com
foco em evitar a condução de veículos automotores por motoristas embriagados, que possam
ocasionalmente provocar acidentes e ofensas pessoais a terceiros242.
E, por fim, vale observar, com Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE e Luis
ARROYO ZAPATERO243, que a proporcionalidade entre desaprovação social da ofensa e a
intensidade de sua reprimenda é importante para o próprio propósito da dissuasão, na medida
em que um sistema demasiadamente desequilibrado acaba por sequer ser aplicado pelos
juízes.
Claro que dentro de uma perspectiva punitivista espraiada por toda a sociedade,
os rigores penais são absorvidos pelo Judiciário. E é perceptível que os juízes criminais (e
os que atuam no âmbito infracional), respondendo sem maiores reflexões às demandas
sociais por uma resposta vigorosa em face do crime – sem contar o fenômeno da própria
projeção inconsciente que encontra ampla oportunidade de manifestação no ato de julgar,
enxergando apenas no Outro a violência que está dentro de cada um, e projetando nele toda
sua censura interna244 –, muitas vezes abusam da discricionariedade em direção ao
punitivismo penal245.
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ANDENAES, Johannes.The morality... cit. p. 659.
Manual de derecho penal. I. Parte general: instrumentos y principios básicos del derecho penal. Barcelona:
Editorial Praxis, 1994. p. 62. Nessa linha, também sustentou, por exemplo, Johannes ANDENAES – que,
inclusive, cita a análise perpetrada por Frederick K. Beutel através da comparação da resposta punitiva à
emissão de cheques sem fundos nos estados norte-americanos de Nebraska (onde a repressão pelas autoridades,
diante de uma lei dura, seria irregular) e Colorado (onde a lei seria mais leve, porém a repressão seria mais
uniforme e efetiva) –, que “a experiência parece demonstrar que penas excessivamente severas podem, na
verdade, reduzir o risco de condenação” (The general... cit. p. 970). Em casos como tais, a população sentirse-ia menos motivada a passar informações à polícia, assim como promotores ficariam menos dispostos a
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Porém, se há um desequilíbrio muito acentuado na própria legislação, a atingir
o mais recalcitrante senso de justiça, parece mesmo crível que muitos julgadores acabem por
evitar o peso da imposição de sanção exacerbadamente rigorosa.
Como se vê, portanto, a proporcionalidade mostra-se um valor imprescindível
para a questão do recrudescimento, e, ainda, para os próprios propósitos dissuasórios.

3.1.3. Princípio da humanidade da pena: vedação a penas cruéis,
desumanas e degradantes.

A Constituição brasileira, reproduzindo dispositivo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos de 1948246, preceitua no rol dos direitos e garantias fundamentais que
“ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III).
A vedação à submissão a tratamento desumano ou degradante (juntamente com
a proibição da tortura) aponta para uma consideração relativa tanto ao tipo de pena a ser
aplicado quanto, evidentemente, ao tempo de sujeição a ela, ante os inegáveis efeitos da
privação de liberdade para a psique humana, por exemplo. E, ainda, indica a se considerar a
proporcionalidade em sua aplicação, na medida em que determinada pena pode se mostrar
cruel, por sua severidade, ante o cometimento de um ato desviante de menor gravidade, ao
passo que em resposta a um outro, de maior gravidade, não247.
Nessa linha, concluindo ser moralmente defensável uma política criminal
baseada na dissuasão, Johannes ANDENAES248 alerta, no entanto, para o que a História nos
ensina a respeito da crença exagerada naquela, muitas vezes combinada com ideias de
retribuição, que estaria na origem de reprimendas absolutamente cruéis.

3.2. Custos sociais.
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Art. 5º: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante”.
Na mesma linha, o art. 7º (primeira parte) do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966
(promulgado no país pelo Decreto nº 592/1992): “ninguém poderá ser submetido à tortura, nem a penas ou
tratamento cruéis, desumanos ou degradantes”. E, ainda, o art. 5º, 2 (primeira parte), da Convenção Americana
de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), de 1969 (promulgada no Brasil pelo Decreto nº
678/1992): “ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes”.
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Nessa linha, confira-se SMIT, Dirk van Zyl; ASHWORTH, Andrew.Op. cit. p. 544.
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The morality... cit. p. 664.
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É inegável que o recrudescimento penal tem como uma de suas consequências
lógicas um aumento do número de encarcerados. Fato é que, nada obstante o imanente
caráter simbólico da reação legal ao crime, o neopunitivismo legislativo em conjunto com a
atuação também cada vez mais rigorosa das agências de controle (com destaque ao enfoque
prioritário contra o inimigo que se forjou por meio da chamada guerra às drogas249) vem
proporcionando, já há quase três décadas, a explosão do número de encarcerados no país.
Sendo esperado e até francamente desejado, na verdade, que o número de
encarcerados em relação aos infratores de determinada norma suba em um contexto de
recrudescimento punitivo, justamente com vistas à incapacitação dos sujeitos desviantes,
determinada alteração legislativa nesse sentido deveria, pelo menos por uma questão de
honestidade política, levar em conta este cenário como um dado certo e estar em condições
de assumir tal consequência.
No mar de irracionalidade político-criminal em que navegam os legisladores
brasileiros, mostra-se interessante o Projeto de Lei nº 4.373/2016, de autoria do deputado
federal Wadih Damous (PT-RJ). O projeto visa a criar uma espécie de Lei de
Responsabilidade Político-Criminal, prevendo que “a proposta legislativa que tratar da
criação de novos tipos penais, aumentar a pena cominada ou tornar mais rigorosa a execução
da pena deverá ser submetida à análise prévia de impacto social e orçamentário” (art. 1º),
com vistas, inclusive, à verificação das “implicações que a criminalização e os aumentos de
pena provocarão na vida coletiva” (art. 3º).
Na justificação do projeto cita-se, inclusive, a seguinte crítica de Louk
HULSMAN250:
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Interessante notar, conforme Álvaro PIRES, que a repressão desmedida que se dirige aos delitos de drogas
tem produzido também em outras matérias terríveis consequências de ordem cognitiva, já que o extremado
rigor punitivo contra aqueles delitos tem levado também a um recrudescimento em relação à resposta destinada
a outras infrações, sendo uma infinidade de justificativas apresentadas para procurar superar a mais absoluta
falta de lógica e embasamento racional das fundamentações jurídicas apresentadas (La politique législative et
les crimes à “double face”: Éléments pour une théorie pluridimentionnelle de la loi criminelle (Drogues,
prostitution, etc.). Rapport d’expert à l’intention du Comité spécial du Sénat du Canada sur les drogues illicites.
2002. Disponível em: http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/371/ille/presentation/pires-f.htm. Acesso
em: 10.01.2018).
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citado na justificação do projeto: CARVALHO, Salo de. Em defesa da lei de responsabilidade político-criminal.
Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 16, n. 193, p.8-9, dez. 2008. Na mesma linha, pode-se acrescentar SHECAIRA,
Sérgio Salomão; FRANCO, Alberto Silva; LIRA, Rafael de Souza. Lei de responsabilidade política. Boletim
IBCCRIM, São Paulo, v. 24, n. 289, p. 2-4, dez. 2016.

96

“Quando se introduzem novas medidas legislativas, deve-se geralmente
indicar os meios que serão utilizados para financiá-los. Esta exigência se aplica tanto às
repartições ministeriais, quanto ao parlamento e restringe consideravelmente sua
liberdade de ação. O único setor em que essa exigência não se aplica é o penal. Não
existe nenhuma obrigação de votar ao mesmo tempo recursos adicionais eventualmente
necessários aos serviços penais. Na medida em que as dificuldades orçamentárias se
tornam mais graves, a pressão para maior criminalização se torna mais forte. Porque a
criminalização permite adiar os custos”.

O parecer a ser produzido por um Conselho de Análise de Impacto Social e
Orçamentário de Propostas Penais se revestiria de “caráter recomendatório, que servirá para
embasar a decisão dos Deputados e Senadores Federais”, de modo a “fornecer elementos e
qualificar as discussões quando do tratamento desses projetos de lei”.
A ideia nada mais é senão procurar aproximar a política criminal feita no Brasil
(de modo simbólico, a reboque de comoções midiáticas após crimes de repercussão) de
alguma noção de evidências científicas, trazendo um mínimo de racionalidade às escolhas
legislativa em matéria criminal.
Nessa linha, Hans-Jörg ALBRECHT251 defende exatamente que quando o
parlamento promove alguma reforma penal deve atentar se a nova política a ser
implementada pode se sustentar, levando em conta suas possíveis e prováveis consequências,
e inclusive efeitos colaterais, pautando-se por uma cuidadosa avaliação de impactos. Tal
avaliação pode apontar para efeitos estimados tanto para a atividade policial, quanto para o
sistema de justiça e o prisional. E, com isso, pode-se avaliar se alterações legislativas podem
ser efetivadas sem que venham a causar impactos insustentáveis especialmente nesse último.
Conforme Luciana BOITEUX252, o manifesto aumento do número de
encarcerados decorrente da atual política criminal brasileira tem produzido graves
consequências econômicas e humanas, observando-se o dispêndio de altos numerários em
uma área que continua a produzir exemplos incessantes de degradação dos direitos humanos.
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Op. cit. p. 55-56.
Op. cit. p. 98-100. Conforme a autora, “o mesmo ocorre nos EUA, onde, segundo foi calculado em 1996, o
custo de um preso naquele país por ano supera o gasto anual de um estudante em Harvard, incluindo ensino,
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Segundo a autora, citando estudo anterior, o gasto com uma pessoa presa no Brasil é
aproximadamente seis vezes superior ao dispêndio com um estudante.
Hans-Jörg ALBRECHT253 destaca que o encarceramento em massa está
relacionado à priorização na seleção de homens jovens provenientes de grupos minoritários,
oriundos de bairros desfavorecidos, implicando em um impacto negativo justamente sobre
aqueles grupos já marginalizados, em um processo de reforço das injustiças sociais.
Destacam Alfred BLUMSTEIN e Allen J. BECK254 que, muito em razão da “guerra
às drogas”, 8,3% dos jovens negros norte-americanos ao final de seus vinte anos estavam
presos em 1996, por exemplo. Naquele mesmo ano, negros norte-americanos tinham 8,2
vezes mais chance de serem presos do que brancos, e hispânicos 3,6 vezes, em relação aos
brancos não hispânicos. Aproximadamente 1,6% de toda a população negra norte-americana
estava presa – e se levássemos em conta apenas as pessoas do sexo masculino, eram 3,1%.
De acordo o relatório The Color of Justice: Racial and Ethnic Disparity in State
Prisons, produzido pelo The Sentencing Project255, valendo-se de dados recentes: (i) negros
norte-americanos são 5.1 vezes mais encarcerados do que brancos em prisões estaduais,
sendo que em cinco estados a disparidade é de mais de 10 para 1; (ii) em vinte estados norteamericanos, mais da metade da população carcerária é composta por negros, sendo que em
Maryland a taxa chega a 72%; (iii) em onze estados, ao menos 1 em cada 20 adultos negros
do sexo masculino está preso, sendo que em Oklahoma esse índice chega a 1 para 15; (iv) a
proporção de latinos encarcerados é de 1.4 em relação a brancos, chegando à proporção de
4.3 no estado de Massachusetts.
E há evidências de que tais diferenças não se explicariam por uma maior
incidência criminal (ou melhor, de determinadas ofensas para as quais se impõem com maior
frequência penas de encarceramento) na população negra, por exemplo256. De fato, conforme
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Op. cit. p. 34. Conforme Paddy HILLYARD e Steve TOMBS, “as is now well documented, one of the consistent
effects of the category of crime and criminal justice systems – both largely accepted by most criminologists
and forms of criminology – is the reproduction and exacerbation of social and economic inequalities” (Op. cit.
p. 28).
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Op. cit. p. 23 e 54.
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NELLIS, Ashley.
2016.
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3. Disponível
em: http://www.sentencingproject.org/wpcontent/uploads/2016/06/The-Color-of-Justice-Racial-and-Ethnic-Disparity-in-State-Prisons.pdf. Acesso em:
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256
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consequência do aumento nas taxas de criminalidade, mas, sim, do endurecimento das políticas de guerra ao
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Douglas W. NELSON257, diversas análises efetivadas nas últimas décadas têm
consistentemente descartado tal hipótese.
E não parece ser diferente no Brasil, onde de acordo com a pesquisa Audiência
de Custódia, Prisão Provisória e Medidas Cautelares: Obstáculos Institucionais e
Ideológicos à Efetivação da Liberdade como Regra, feita pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública e que levou em conta dados do Distrito Federal, e das capitais do Rio
Grande do Sul, Paraíba, Tocantins, Santa Catarina e São Paulo, entre dezembro de 2016 a
março de 2017, das pessoas brancas submetidas à audiência de custódia 49,4%
permaneceram presas, ao passo que tal índice entre os negros foi de 55,5%258.
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A road map for juvenile justice reform. In: Kids Count Data Book. Baltimore: Annie E. Casey Foundation,
2008. Disponível em: http://www.aecf.org/resources/the-2008-kids-count-data-book/. Acesso em: 10.01.2018.
p. 14. Conforme o autor, em análise a respeito da Justiça Penal Juvenil, “during adolescence, youth of all races
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youth of color? Analyses over the past two decades have repeatedly discounted this explanation. For example,
after reviewing more than 150 studies, one leading juvenile justice scholar found ‘incontrovertible’ evidence
that racial bias played a part in the overrepresentation of youth of color in the juvenile justice system”. Na
mesma linha, o relatório Justice on Trial: Racial disparities in the American criminal justice system: “racial
disparities affect both innocent and guilty minority citizens. There is obvious reason to be outraged by the fact
that innocent minority citizens are detained by the police on the street and in their cars far more than whites.
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the police action is the color of a motorist’s skin or a pedestrian’s accent. But there must also be outrage about
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Leadership Conference Education Fund, 2000. Disponível em: http://www.civilrights.org/publications/justiceon-trial/. Acesso em: 10.01.2018).
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Acesso em: 10.01.2018. Conforme sustentam Jacqueline SINHORETTO e Renato Sérgio de LIMA, “além da
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jan.-jun. 2015. p. 124).
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E ainda quanto aos custos sociais envolvidos no recrudescimento punitivo, não
se pode deixar de considerar o risco dele vir acompanhado por um, por assim dizer, efeito
brutalizador.
Conforme sustenta, por exemplo, Danilo CYMROT259, a respeito da pena de
morte, carregaria ela um potencial criminógeno por implicar no “embrutecimento do
indivíduo” frente ao exemplo de violência fornecido por tal ato estatal, que, ainda, seria fonte
de revolta, por muitas vezes a execução ser tida como uma medida desproporcional e injusta.
O autor cita Jeremy Bentham para lembrar a possibilidade, para os que levam em conta o
juízo racional do homem antes da prática criminosa, de que o recrudescimento penal, com
penas pesadas inclusive para condutas de gravidade menor, pode justamente retirar do
indivíduo o desestímulo para a prática de crimes mais graves, se vislumbrar, aí, uma
recompensa maior260.
Havendo sentido lógico em se aceitar, de modo geral, a ideia de que uma justa
ameaça de reprimenda tenderia a impingir no indivíduo um adequado freio inibitório para a
prática de determinado delito, também parece haver em se admitir que uma exacerbação
desmedida de tal ameaça, que rompa o limite do tolerável pela consciência individual, ou
mesmo pela coletiva, como consequência justa a uma violação a determinada regra de
convívio em sociedade, tende a fazer com que se esgarcem as teias que dão certa coesão ao
tecido social.
Se é possível a crítica ao abolicionismo penal sob o enfoque do provável
incremento da vingança privada, na ausência de uma resposta formal estatal, também parece
válida a ideia de que respostas excessivamente vigorosas aplicadas pelo poder punitivo
estatal provavelmente impingiriam nos indivíduos que incorrem nos diversos tipos penais a
ideia de que o caminho de volta já não é mais possível, de que não vale mesmo a pena exercer
qualquer esforço de adesão às normas de convivência social, uma vez que as consequências
que já os aguardam em razão de apenas uma dada e, eventualmente, singela infração podem
significar um estigma brutal, para além da experiência de duríssima retribuição aflitiva
provavelmente traduzida em vários anos de encarceramento em condições verdadeiramente
degradantes.
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Op. cit. p. 29.
Idem. p. 29.
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É o que se cogita a respeito da política das three strikes and you’re out laws (cuja
expressão remete a uma regra do baseball), em vigor em vários estados norte-americanos e
que têm como característica impor longos períodos de prisão, com claro viés incapacitante
(e pretensa dura mensagem dissuasória), para aqueles que, ostentando condenações
criminais anteriores, incidam na prática de delitos graves, tais como homicídio, estupro,
roubo agravado, agressão agravada e sequestro.
Segundo pesquisa de Tomislav V. KOVANDZIC, John J. SLOAN III, e Lynne M.
VIERAITIS261, a partir de dados de 188 cidades norte-americanas (com população de 100 mil
habitantes ou mais, para o ano de 1990), colhidos entre os anos de 1980 a 1999, concluiu-se
que nas localidades que passaram a contar com as chamadas three-strikes laws as taxas de
homicídio aumentaram em média 13% a 14% no curto prazo, e 16% a 24% no longo prazo,
em comparação com as cidades nas quais permaneceram sem a vigência de leis de tal tipo.
Conforme os autores, uma hipótese para tal, por assim dizer, efeito brutalizador
das chamadas three-strikes laws seria decorrente da própria lógica da escolha racional dos
indivíduos. Um sujeito que já ostente duas condenações criminais poderia ponderar que a
melhor maneira de evitar uma nova pena, agora por período bastante longo, seria eliminar
eventualmente sua vítima ou os policiais que interviessem em sua conduta262.
Ou seja, a desmedida punição pode ser extremamente contraproducente, gerando
consequências sociais absolutamente deletérias, inclusive quanto ao próprio incremento da
criminalidade.
Conforme Robert J. SAMPSON263, inicialmente os criminólogos tinham por foco
quase exclusivo a questão da dissuasão e do efeito incapacitante da prisão, ao passo que nas
últimas décadas as atenções voltaram-se para a crítica aos chamados efeitos criminógenos
advindos do encarceramento em massa, apontando as consequências corrosivas de tal
fenômeno para o bem-estar social.
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Op. cit.
Idem. Ibidem. p. 418. Na mesma linha, tem-se a provocação de Massimo PAVARINI: “Si para muchos
ómnibus fellons (aquellos que están dispuestos a cometer cualquier delito que el ambiente en el que viven les
ofrezca como oportunidad) incluso un robo puede implicar el riesgo de una lifesentence, ¿por qué deverían
abstenerse de matar a la víctima que resiste el robo?” (Op. cit. p. 270).
263
The incarceration ledger - toward a new era in assessing societal consequences. Criminology & Public
Policy, v. 10, n. 3, p. 819-828, 2011. p. 819.
262
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Nessa linha, Sérgio Salomão SHECAIRA264 assevera serem as penas privativas de
liberdade “inúteis aos presos e nocivas à sociedade, posto que mantêm os condenados na
ociosidade, multiplicando os vícios”, sendo certo que, “depois de cumprirem suas
respectivas reprimendas, retornarão ao mundo livre com redobrada propensão ao crime, em
face do estigma e da discriminação”.
A própria desorganização da personalidade do encarcerado, que muitas vezes
acomete especialmente os indivíduos submetidos a longos períodos de privação de liberdade,
certamente refletirá, mais tarde, nas relações do sujeito em sociedade265.
E mesmo curtos períodos de aprisionamento, conforme Michael TONRY266, têm
se mostrado extremamente danosos àqueles que os experimentam e às pessoas a sua volta,
acarretando, muitas vezes, a perda de um emprego, um significativo abalo familiar, com a
desestruturação de um lar ou mesmo a própria perda da moradia, além de evidentes danos
aos filhos, que não raro se veem, inclusive, materialmente desamparados.
No mesmo sentido, afirma Joanna SHEPHERD267 que o aumento na duração do
período de prisão nas últimas décadas nos EUA para os delitos de menor gravidade pode ser
relacionado às seguintes consequências: (i) quanto maior o período de encarceramento,
maiores as consequências negativas ao sujeito, em termos de prejuízos às suas relações
familiares e às suas chances de emprego, por exemplo, o que tornaria a prática criminal um
caminho necessário; (ii) o próprio prejuízo às famílias daqueles que são encarcerados por
longos períodos acaba refletindo em ambientes propícios a que seus filhos e outros membros
sofram as consequências de tal disruptura familiar, muitas vezes também aderindo a práticas
criminosas; e (iii) por fim, destaca a autora a famigerada característica das prisões como
escolas do crime.
Não por outra razão, conforme destaca Michael TONRY268, muitos países
europeus esforçaram-se no período entre os anos 1960 até os 1990 em restringir o
crescimento de sua população carcerária, nada obstante as taxas de criminalidade terem
duplicado ou mesmo triplicado.

264
Prisões do futuro? Prisões no futuro? In: PASSETTI, Edson; DIAS DA SILVA, Roberto Batista (Orgs.).
Conversações abolicionistas: uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva. São Paulo: IBCCRIM,
1997. p. 173.
265
SÁ, Alvino Augusto de. Op. cit. p. 115-116.
266
Less imprisionment... cit. p. 140. Na mesma linha, vide ANDENAES, Johannes. Does punishment... cit. p.
91-92.
267
Op. cit. p. 291.
268
Ibidem. p. 140.
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E mesmo atualmente, conforme discute Hans-Jörg ALBRECHT269, seria possível
identificar todo um conjunto de normas internacionais que vem se estabelecendo na tentativa
de refrear o fenômeno do encarceramento em massa.
Como se vê, portanto, imprescindível a consideração dos custos sociais
relacionados ao recrudescimento punitivo, os quais apontam, no cenário brasileiro atual, pela
temeridade de uma tal política, conforme continuará a ser explorado no item a seguir.

3.3. Recrudescimento penal com vistas à dissuasão: inidoneidade e
ilegitimidade jurídico-social. Superando o paradigma da dissuasão
com vistas ao modelo da legitimidade e justeza procedimental.

Para além da questão acerca do efeito dissuasório da ameaça penal (quando
ocorre, em que circunstâncias, para quais delitos, em relação a quais sujeitos), especialmente
em relação ao seu incremento ou não em razão do recrudescimento penal, é preciso
prosseguir na discussão, conforme já se indicou anteriormente.
Parece assistir razão a Thomas MATHIESEN270 quando assevera que “o presente
e o futuro imediato parecem sombrios”, já que “o clima político favorece enormemente a
prisão”.
No Brasil, como se percebe dos programas policiais sensacionalistas que
pululam nas grades das redes de televisão, forjando um medo generalizado, hipertrofiado e
condutor ao mesmo tempo do ódio àqueles que são caracterizados como inimigos sociais271,
passando pela adoção irrefletida e infundada desse mesmo discurso por políticos e
autoridades públicas (inclusive até mesmo no campo judicial272), a situação também parece
269

Op. cit. p. 36-39.
Op. cit. p. 264. Conforme o autor, “o clima político aprova o ressurgimento de algo tão medieval quanto a
sentença de morte. Hoje em dia, nos Estados Unidos, não existe mais o político manifestando-se contra a
sentença de morte. A ordem do dia é: ‘três vaciladas e você está fora’” (Ibidem. p. 264).
271
Cf. GOMES, Marcus Alan de Melo. Mídia, poder e delinquência. Boletim IBCCRIM, São Paulo, n. 238, p.
4-5, 2012. E sobre a questão do inimigo, vide ZAFFARONI, Eugenio Raul. O inimigo... cit.
272
Acerca deste ponto, já me manifestei em Criminologia do achismo. Boletim IBCCRIM, São Paulo, n. 253,
p. 14-15, 2013. Também nessa linha, Débora Regina PASTANA assevera que “esse sentimento
hegemonicamente difundido por meio da cultura do medo, que leva a sociedade a legitimar as mais diversas
atuações autoritárias no combate à criminalidade, também se faz presente entre os operadores do direito”
(Justiça penal no Brasil contemporâneo: discurso democrático, prática autoritária. São Paulo: Unesp, 2009. p.
152). Maurício Stegemann DIETER, assevera que “o pano de fundo da recém-descrita vulgarização do
conhecimento jurídico e criminológico sobre o crime é o consenso artificial de que não existem alternativas de
transformação social à vista. Logo, se transformar o mundo é impossível e compreendê-lo, desnecessário, os
270
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estar caminhando para tanto. Se não há um risco concreto de adoção da pena de morte por
estas bandas, por exemplo, ao menos o consenso velado em torno do encarceramento em
massa de um número cada vez maior de jovens pobres (e preferencialmente negros),
amontoados em condições sub-humanas nas masmorras brasileiras, tem-se imposto de
maneira quase que invencível.
E é justamente por tal estado de coisas que a reflexão se torna ainda mais urgente
e necessária no campo em exame. É preciso insistir na razão, no esclarecimento e na crítica.
Em primeiro lugar, não se pode admitir a simples adoção sem qualquer
embasamento científico de um dado direcionamento em uma política pública tão séria
quanto a afeta à questão criminal. É imperativo constitucional que uma decisão pelo
recrudescimento punitivo possa encontrar amparo na razão, mostrando-se razoável ao
enfrentamento de determinado problema social.
Diante de uma eventual constatação de que na melhor das hipóteses seríamos
obrigados a pelo menos admitir a impossibilidade de comprovação de uma relação direta
entre o recrudescimento penal e a dissuasão (ao menos em relação aos delitos do cotidiano
urbano que mais causam temor na população), a observância dos valores democráticos
plasmados constitucionalmente e na órbita internacional dos direitos humanos, centrados na
consideração da dignidade da pessoa humana como valor fundamental, nos conduziriam à
conclusão de que não seria legítima qualquer política criminal de recrudescimento, uma vez
que só se poderia admitir o sacrifício de um direito humano fundamental (de liberdade) pelo
Estado se existissem demonstrações claras de que isso seria absolutamente necessário ao
resguardo de imprescindíveis bens e valores coletivamente consagrados pela sociedade.
Não havendo tal demonstração, um maior sacrifício da liberdade individual
somente pode ser tido como fruto do arbítrio, seja em função de um triste espetáculo coletivo
de vingança inócua, seja em razão de um expediente meramente simbólico.

filósofos saem de cena para que os técnicos possam gerenciá-lo de modo eficiente, decidindo suas ações
conforme o cálculo atuarial das utilidades desejadas” (Op. cit. p. 22). Ainda nessa linha, Richard QUINNEY
sustentou, já na década de 1970, que “a noção do indivíduo capitalista (racional e utilitário) apoia o renovado
interesse na dissuasão como política social. A pesquisa atual dos sociólogos procura estabelecer a importância
da ‘certeza’ e da ‘rapidez’ do castigo para dissuadir o crime” (Op. cit. p. 33). Aliás, ainda conforme o autor,
dá-se, assim, “a reconstrução de uma realidade que toma a ordem social existente como dada. Em lugar de
sugerir uma ordem alternativa, baseada em concepções diferentes da natureza humana, da política econômica
e da justiça social, os autores nos apresentam esquemas que simplesmente justificam mais repressão dentro da
ordem estabelecida” (Ibidem. p. 35).
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Ao contrário do que estava em jogo no início das discussões a respeito da teoria
da dissuasão – se ela funciona na prática, ou mesmo sob que circunstâncias, para quais tipos
de delitos e indivíduos e de que maneira, conforme a respectiva doutrina foi evoluindo ao
longo dos anos –, destacam Shawn D. BUSHWAY e Peter REUTER273 que atualmente, em um
cenário de exacerbado punitivismo, a questão que se coloca diz respeito ao questionamento
de ser possível ou não esperar que um recrudescimento ainda maior na ameaça punitiva
possa (para os que ainda não foram dissuadidos) surtir algum efeito.
Aliás, Johannes ANDENAES274 já defendia, em meados da década de 1970, que
qualquer recrudescimento penal deve levar em conta que se uma conduta já é rigorosamente
punida os sujeitos que considerariam, mesmo assim, infringir a lei fariam parte justamente
de um grupo menos suscetível de experimentar os pretendidos efeitos dissuasórios.
Assim, portanto, todo recrudescimento penal já carregaria, de origem, uma
provável falibilidade intrínseca de sua eficácia.
E a questão não para por aí.
Ainda que fosse comprovável o aumento do potencial dissuasório da ameaça
penal com o seu recrudescimento nem por isso tal se tornaria legítimo de pronto.
Para além da idoneidade do meio para se atingir dado resultado, há que se
constatar, ainda, a sua imprescindibilidade, sua real necessidade (já que estamos a falar de
uma “droga” de propósitos terapêuticos, mas que carrega em si terríveis efeitos colaterais),
bem como, ainda, sua adequação, sua proporcionalidade em sentido estrito275.
A observância do princípio da proporcionalidade nos conduz a concluir que
ainda que os dados a respeito do efeito dissuasório de determinada sanção penal viessem a
apontar, em determinados casos, para um decréscimo na incidência da conduta típica em
razão de um aumento expressivo da intensidade da punição, não se mostraria juridicamente
defensável a previsão de sanções desproporcionais.
A intervenção penal, como se sabe, deve ser acionada como ultima ratio276, de
modo que, antes de um eventual recrudescimento penal em busca de (prometidos e supostos
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Op. cit. p. 184.
Deterrence and specific... cit. p. 104.
275
Cf. GOMES, Mariângela Gama de Magalhães. Op. cit. p. 78-81.
276
“Justamente porque a intervenção punitiva é a técnica de controle social mais gravosamente lesiva da
liberdade e da dignidade dos cidadãos, o princípio de necessidade exige que se recorra a ela somente como
remédio extremo” (FERRAJOLI, Luigi. Op. cit. p. 427).
274
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– mas bastante duvidosos) maiores níveis de segurança, deve o agir político ser direcionado,
necessariamente e sob pena de não se ter por democraticamente legítima a política em
questão, para intervenções econômico-sociais que visem ao empoderamento da população
alvo da seleção criminal, por exemplo277.
Na linha da argumentação de Sebastian SCHEERER278, considerando a pena um
meio legítimo e efetivo de se buscar a dissuasão, caberia, de todo modo, perquirir por outras
maneiras de se atingir o mesmo fim com menos impacto no que tange a violações de direitos
e aos próprios chamados problemas secundários atrelados ao sistema criminal.
E, mais ainda. Mesmo diante de condutas extremamente graves, a vedação ao
tratamento desumano ou degradante implica o balizamento das sanções em razão do
postulado da decência civilizatória e dos valores humanistas incorporados na sociedade
brasileira e na órbita dos direitos humanos279.
Nesse sentido, há mais de um século, ao longo dos debates concernentes ao novo
Código Penal norueguês, por exemplo, um parlamentar daquele país declarou que ainda que
se conclua que a pena de morte seja necessária para dissuadir as pessoas de cometer graves
delitos, ele não a aceitaria porque ela iria de encontro aos princípios morais sobre os quais
deve uma sociedade ser construída280.
Sem falar que todo recrudescimento penal é acompanhado pelo aprofundamento
do caráter seletivo e discriminatório ínsito ao sistema punitivo, ferindo, mais uma vez, o
princípio da igualdade281.

277
“Em termos gerais, a guerra contra o crime deveria tornar-se uma guerra contra a pobreza” (MATHIESEN,
Thomas. Op. cit. p. 276).
278
Op. cit. p. 229. E vale aqui também mencionar a advertência de Jonathan P. SHEPHERD: “deterrent measures
can threaten or infringe human rights and impose substantial burdens in some circumstances. Repressive
regimes and illegal paramilitary organizations are often characterized by brutal attempts to deter. This fact
emphasizes the need to deter only in the context of sound legal and ethical framework that safeguards the rights
of citizens, families, and detainees” (Criminal deterrence as a public health strategy. The Lancet, v. 358, p.
1717-1722, 2001. p. 1719).
279
Mariângela Gama de Magalhães GOMES fala, inclusive, que “os padrões de humanidade incorporados em
qualquer noção de sociedade limitam os métodos punitivos que esta pode conscientemente impor” (Op. cit. p.
68).
280
ANDENAES, Johannes. The morality... cit. p. 655.A respeito das questões éticas envolvidas na análise da
dissuasão penal, como a própria eventual efetividade de dada reprimenda penal significantemente severa para
o controle da criminalidade e a implicação disso na questão dos direitos humanos, vide DICHIARA, Albert;
GALLIHER, John F. Op. cit. p. 258-260.
281
Acerca dos impactos das mudanças legislativas penais, Hans-Jörg ALBRECHT destaca a atenção que se deve
direcionar a certos grupos, como o de adolescentes, de mulheres e de estrangeiros, os quais, por razões
particulares, enfrentam problemas específicos dentro das prisões (e instituições de internação) e nas relações
com a justiça criminal (e infracional) (Op. cit. p. 56-57).
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Nessa linha, dados citados por Michael TONRY282, colhidos ao longo de 42 meses
durante a década de 2000 junto ao Departamento de Polícia da Cidade de Nova Iorque,
confirmam o caráter discriminatório das abordagens policiais, por exemplo. Ainda que
proporcionalmente a chance de um cidadão negro estar na posse de armas seja menor do que
a de um sujeito branco, o fato de muito mais negros serem alvo de abordagens policiais
(inclusive com mais chance de serem revistados e terem um uso de força contra si) torna a
representatividade dessa população no cárcere superdimensionada. E tal estado de coisas não
se mostra diferente no Brasil, conforme estudo de Jacqueline SINHORETTO et al283, que
avaliaram dados dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal
– e também procederam a entrevistas com policiais –, concluindo pela existência de um filtro
racial na seleção policial de suspeitos.
Conforme visto desde o item anterior (3.2), o recrudescimento penal está na base
do incremento do caráter seletivo do sistema punitivo, propiciando inexoravelmente um
encarceramento em massa de caráter nitidamente discriminatório, que reforça as injustiças
sociais e potencializa a desagregação entre indivíduos e famílias justamente dos estratos já
mais penalizados da sociedade, produzindo, ainda, um deletério efeito brutalizador e
criminógeno – com especial destaque à nocividade do cárcere em si.
Nesse ponto, torna-se oportuno destacar que no cerne da ilegitimidade jurídicosocial das políticas de recrudescimento penal no Brasil encontra-se, justamente, um dos
objetivos fundamentais do país insculpido no art. 3º, III, da Constituição Federal, qual seja,
a erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais e
regionais.
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Less imprisonment... cit. p. 142-143. “From race relations and human rights perspectives, the important
questions are whether crackdowns and other forms of more intensified policing can be carried out in ways that
respect fundamental civil liberty concerns and do not place unfairly disparate burdens on minority citizens.
The evidence to date provides few grounds for confidence concerning either form of injustice” (Idem. p. 148).
283
A filtragem racial na seleção policial de suspeitos: segurança pública e relações raciais. In: LIMA, Cristiane
do Socorro Loureiro; BAPTISTA, Gustavo Camilo; FIGUEIREDO, Isabel Seixas de (Org.). Segurança pública e
direitos humanos: temas transversais. Brasília: Ministério da Justiça, 2014, v. 5, p. 121-158. Conforme os
autores, “a filtragem racial torna-se evidente nos dados da letalidade policial. Comparando-se essas taxas,
dentro de cada grupo de cor/raça das vítimas, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, constatase a desproporção entre vítimas brancas e negras”, sendo que “além da produção da desigualdade racial nos
resultados da letalidade policial, a pesquisa constatou ainda que a vigilância policial como um todo é operada
de modo racializado. Os dados sobre as prisões em flagrante indicam que a maioria dos presos é composta de
negros” (Ibidem. p. 132). E “ainda que a prática da filtragem racial seja negada entre os interlocutores, muitos
dos elementos que compõem a chamada fundada suspeita remetem a um grupo social específico, caracterizado
pela faixa etária, pertença territorial e que exibe signos de um estilo de vestir, andar e falar que reivindica
aspectos da cultura negra, e que é, em muitos casos, também constituinte de uma cultura ‘da periferia’.
Conforme atestam os depoimentos, a vestimenta e a postura corporal são consideradas indícios empíricos a
fundamentar a suspeita policial” (Ibidem. p. 133).
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Ora, se o recrudescimento está intimamente ligado ao fenômeno do
encarceramento em massa, que por sua vez tem implicado em comprovadas consequências
deletérias à sociedade como um todo e em especial aos indivíduos já mais vitimizados pela
pobreza e pela marginalização, evidente que tal estratégia de política pública não se coaduna
com o referido objetivo constitucional fundamental.
Desse modo, os limites constitucionais explorados no item 3.1. combinados com
os custos sociais envolvidos parecem apontar para a ilegitimidade concreta da adoção, no
Brasil, de políticas de recrudescimento penal com vistas à dissuasão.
E como tal recrudescimento acaba se efetivando também pela via
jurisprudencial, através de novas interpretações das normais penais e processuais penais com
vistas ao incremento da dissuasão para se fazer frente à criminalidade, vale notar que os
responsáveis por enviarem e manterem os indivíduos no cárcere, ao que parece, não
consideram, em geral, os impactos de suas decisões no sistema prisional284. Na verdade,
parecem desconsiderar, mais propriamente, o impacto como um todo na sociedade da
efetivação de uma política de sentença punitiva de viés dissuasório, deixando de se atentar à
norma do art. 25 do Código de Ética da Magistratura, que pontua que “especialmente ao
proferir decisões, incumbe ao magistrado atuar de forma cautelosa, atento às conseqüências
que pode provocar”.
Para Chaïm PERELMAN285, se normalmente o juiz não leva em conta, ao condenar
alguém, a disponibilidade de vagas no sistema prisional, caso fosse obrigado a fazê-lo, ante
a um déficit de vagas, passaria, então, a proporcionar a pena justamente com vistas aos
candidatos a ocupar um espaço no cárcere.
E tal equação de proporcionalidade é o que deveria nortear ao menos os juízes
da área da infância e juventude infracional no Brasil, já que o regramento normativo atinente
estipula de modo cogente um limite de espera por vaga em instituição apropriada, sob pena
de se ter que colocar em liberdade o adolescente que se pretendeu custodiar286, de modo que
se os juízes entopem as instituições de internação com adolescentes envolvidos em atos
284

Conforme ALBRECHT, Hans-Jörg. Op. cit. p. 2. O autor indica, no entanto, que dentre as recomendações do
Conselho Europeu para o enfrentamento da superlotação prisional encontra-se, justamente, a de encorajar
promotores e juízes a levar em conta a capacidade do sistema em suas atuações (Ibidem. p. 38).
285
Ética e Direito. Tradução de Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes,
2005. p. 43.
286
Art. 185, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990): “sendo impossível a pronta
transferência, o adolescente aguardará sua remoção em repartição policial, desde que em seção isolada dos
adultos e com instalações apropriadas, não podendo ultrapassar o prazo máximo de cinco dias, sob pena de
responsabilidade”.

108

infracionais não realmente graves, estarão assumindo o risco de se verem impossibilitados
de custodiarem alguns adolescentes que em suas análises inequivocamente devessem
cumprir determinado período em tais instituições, por envolvimento em atos concretamente
gravíssimos.
Nesse sentido, conforme já sustentado em decisões judiciais cautelares, “não se
tem propriamente um problema de vagas em número insuficiente para a internação de
adolescentes. O que se observa é que muitas delas são destinadas para casos de duvidosa
necessidade, para se dizer o mínimo – dentro do que dispõe a Constituição, que certamente
imprime a excepcionalidade de uma internação cautelar (que já deve ser excepcional mesmo
como medida final), e também o ECA, que estipula os requisitos estritos para a decretação
da internação cautelar, inclusive em relação ao emprego de violência e grave ameaça à
pessoa no ato infracional (ou ao menos a observância de prática reiterada de infrações
graves), para além da presença concreta de uma ameaça à ordem pública”287.
E agora a questão: tal dever de ponderação é afeto apenas aos juízes da infância
infracional, ou haveria razões para se atribuir também a todo juiz criminal a obrigação de
avaliar as condições do sistema prisional (e não apenas o número de vagas – ou, mais
provavelmente, o déficit observado –, mas também as demais condições dos presídios) ao
decidir pelo aprisionamento de mais um processado ou condenado?
Já tendo o Estado brasileiro reconhecido de modo inequívoco, em sua órbita
judiciária, “a situação degradante das penitenciárias no Brasil”, devendo “o sistema
penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’”, parece não
apenas não haver espaço, na atualidade, para qualquer política legislativa de recrudescimento
penal, como aponta-se para o dever do juiz criminal ter em mente tal estado de coisas ao
avaliar ser realmente oportuna e necessária uma medida cautelar privativa de liberdade ou
ao aplicar uma pena em determinado caso concreto288.

287
Vide, por exemplo, Processo n. 0002405-16.2016.8.26.0271, juiz Roberto Luiz Corcioli Filho, Anexo da
Infância e Juventude da Comarca de Itapevi – SP, j. 20.04.2016.
288
Supremo Tribunal Federal, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09.09.2015:
“CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de
descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil.
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES
DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS
ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de
violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas
públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e
orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”.
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E seja como for, no horizonte das discussões a respeito da adesão dos cidadãos
às normas, tem-se defendido que a coerção não se tem mostrado como uma via duradoura
de manutenção da coesão social. É preciso que os indivíduos sintam serem legítimas as
instituições que moldam as sociedades em que vivem289.
Discutindo as razões pelas quais as pessoas obedecem às leis e cooperam com
as autoridades legais, Tom R. TYLER290 identifica, de um lado, os modelos instrumentais de
comportamento, e, de outro lado, o modelo da justeza procedimental, que aponta para a
legitimidade da autoridade.
Em relação aos instrumentais, cita o autor, em primeiro lugar, aquele baseado na
ameaça da punição, ou seja, o modelo da dissuasão. Dentro de tal lógica encontram-se as
estratégias de policiamento ostensivo com emprego de armas e as abordagens policiais com
emprego de força; assim como, no âmbito judicial, a adesão à autoridade e ao direito seria
imposta por meio da ameaça da pena, inclusive a prisão.
Outro modelo instrumental seria o da performance, segundo o qual o
comportamento dos indivíduos estaria diretamente relacionado à percepção a respeito da
eficácia das autoridades legais. Um claro exemplo de política pública baseada em tal modelo
seria a da chamada tolerância zero. Ao demonstrar efetividade em lidar com firmeza com
pequenos desvios, a polícia passaria a mensagem ao público de que seria também capaz de
reagir à altura frente a crimes mais graves.

FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária
das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais,
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos
Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso
perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. Conforme
citação de ALBRECHT, Hans-Jörg. Op. cit. p. 8-9, interessante decisão judicial foi tomada em 2009 obrigando
o estado norte-americano da Califórnia, que ostentava um índice de encarceramento altíssimo, mesmo para os
padrões americanos (e uma consequente superlotação carcerária), a reduzir em cerca de 55 mil o número de
prisioneiros em três anos, de modo a garantir os direitos constitucionais dos detentos (United States District
Courts for the Eastern District of California and the Northern District of California United States District Court
composed of three judges: Ralph Coleman et al. (Plaintiffs) v. Arnold Schwarzenegger et al. (Defendants), NO.
CIV S-90-0520 LKK JFM P; Marciano Plata et al. (Plaintiffs) v. Arnold Schwarzenegger et al. (Defendants),
NO.
C01-1351
THE.
Disponível
em:
https://www.cand.uscourts.gov/filelibrary/204/Opinion%20and%20Order.pdf. Acesso em: 10.01.2018).
289
JACKSON, Jonathan; BRADFORD, Ben; HOUGH, Mike; MYHILL, Andy; QUINTON, Paul; TYLER, Tom R. Why
do people comply with the law? Legitimacy and the Influence of Legal Institutions. The British Journal of
Criminology, v. 52, n. 6, p. 1051-1071, 2012. Versão consultada disponível em:
http://ssrn.com/abstract=1994490 (p. 1-22). Acesso em: 10.01.2018. p. 2.
290
Procedural... cit. p. 283-357. Do mesmo autor, vide, ainda, Legitimacy and criminal justice: the benefits of
self-regulation. Ohio State Journal of Criminology Law, v. 7, p. 307-358, 2009, e Why people obey the law.
Princeton University Press: Princeton, 2006.
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Por último, o modelo da chamada justiça distributiva, como um modelo ainda
instrumental, estaria relacionado à avaliação do público a respeito da distribuição de recursos
de modo equitativo na administração do sistema de justiça criminal. Ou seja, os indivíduos
responderiam à percepção de estarem ou não recebendo uma proteção e um tratamento
comparável aqueles dirigidos a outras comunidades.
Quanto ao modelo da justeza procedimental, este se baseia na ideia de que o
comportamento humano em sociedade está diretamente relacionado à avaliação que se faz a
respeito da legitimidade das autoridades públicas, sendo elas merecedoras da obediência do
público em razão de fatores como a percepção do público a respeito da qualidade (justa) do
processo de tomada de decisões291 e do próprio tratamento (justo) dispensado a esse
público292.
Conforme o autor – que, inclusive, discute em seu estudo diversas pesquisas
empíricas –, o modelo da justeza procedimental apontaria a uma conformidade com o
ordenamento jurídico duradoura, em razão do tratamento justo dispensado aos indivíduos e
por se enxergar como justo o exercício da autoridade – o que indicaria uma própria mudança
nos valores dos indivíduos frente à lei293.
Para Jonathan JACKSON et. al.294, um modelo normativo de controle da
criminalidade baseia-se na ideia de que as pessoas precisam aderir à norma por considerarem
ser a coisa certa a fazer, através de instituições que assegurem a conformidade e a cooperação
dos indivíduos, dentro de uma ótica de legitimação, e não através da frágil equação, que é
custosa, perigosa e alienante, nas palavras dos autores, associada ao medo da ameaça
punitiva.

291

Conforme o autor, Procedural... cit., p. 350, “quality of decision making involves making decisions in
neutral and unbiased ways using objective information, and not personal biases and prejudices”.
292
“This includes treatment with dignity and respect, acknowledgment of one’s right and concerns, and a
general awareness of the importance of recognizing people’s personal status and identity and treating those
with respect, even while raising questions about particular conduct” (Idem. Ibidem. p. 350).
293
Inclusive, destaca o autor que: “the studies of public evaluations of the police and courts outlined always
find that assessments of how these authorities treat community members are important elements in overall
evaluations of performance and legitimacy, and a major antecedent of compliance, cooperation, and
empowerment” (Ibidem. p. 351). Na mesma linha, André ZANETIC, Bruno Paes MANSO, Ariadne Lima NATAL
e Thiago Rodrigues OLIVEIRA sustentam que “o modelo da legitimidade é desejável, assim, pois garante
estabilidade e forma as bases necessárias para o bom funcionamento do estado de direito” (Op. cit. p. 162-163).
Conforme ainda estes autores, “em uma democracia a solução policial é sempre finita, pontual e provisória, de
maneira que a ordem pública não pode se sustentar na coerção, pois ela não é uma solução em si, mas sim um
recurso temporário” (p. 158).
294
Op. cit. p. 2. Vale destacar que, segundo os autores, o modelo da justeza procedimental talvez não sirva para
explicar as condutas daqueles que se envolvem com delitos mais graves, sendo que o foco de suas análises está
naqueles tipos de comportamento desviante a que estão sujeitos muitos dos cidadãos (Ibidem. p. 7).
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Ainda que cada indivíduo tenha seus próprios valores morais, não coincidentes
invariavelmente com todas as diretivas do ordenamento social, fato é que a legitimidade se
liga à ideia de que as pessoas reconhecem a necessidade de haver um sistema normativo a
ordenar a sociedade, que se coloca, assim, para além das preferências individuais em relação
a cada norma, possibilitando o convívio em sociedade295. A legitimidade aponta para o
reconhecimento de uma autoridade, que se encontra investida do poder-dever de emitir
certos comandos, os quais suscitam a obediência dos indivíduos. Ela justifica, portanto, o
exercício do poder296.
Não há dúvidas que o caminhar nessa direção, no Brasil, implica ampla
rediscussão no que tange ao papel das instituições públicas ligadas à área jurídica, com
especial destaque à representatividade e ao controle popular, à participação democrática e a
uma maior transparência.
A adoção efetiva da chamada accountability nos órgãos de justiça e de segurança
pública precede a adoção de um modelo calcado na legitimidade da autoridade e na justeza
dos procedimentos adotados no desempenho das respectivas funções públicas.
É nesse sentido que o fracassado modelo da dissuasão parece encontrar uma via
alternativa, um ainda promissor campo de investigação, especialmente na periferia do
sistema capitalista (como é o caso do Brasil), a respeito da adesão dos indivíduos ao corpo
de normas que os governam, justamente através do fortalecimento das práticas institucionais
democráticas.
Nas palavras de André ZANETIC et al., “a discussão sobre legitimidade permite
ir além da dissuasão, oferecendo caminhos alternativos a um debate que parece estagnado e
esgotado”297.
Ainda que a legitimidade e a justeza procedimental estejam inseridas no
arcabouço da vigente ordem social, revestindo-se, portanto, de um viés reformista, não
abrangendo uma verdadeira crítica estrutural da sociedade atual, a questão é que enquanto
vivermos sob dada organização econômico-social não nos é eticamente escusável a omissão
frente a lutas de caráter civilizatório com vistas a uma humanização possível, que podem e
295

Idem. Ibidem. p. 4. Para os autores, sob uma perspectiva psicológica, a legitimidade da polícia está ligada
ao reconhecimento dos indivíduos a respeito do direito de tal instituição exercer o seu papel de ordenar a
sociedade através de sua autoridade e poder. E isso muito em razão da crença de que a polícia compartilha
muitos dos valores dos indivíduos em dada sociedade (Ibidem. p. 4).
296
ZANETIC, André; MANSO, Bruno Paes; NATAL, Ariadne Lima; OLIVEIRA, Thiago Rodrigues. Op. cit. p. 159.
297
Idem. p. 169.
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devem ser exercidas no presente298, dia após dia, inclusive no âmbito da crítica acadêmica e
através do debate concreto de políticas públicas, especialmente se levarmos em conta que o
capitalismo praticado no Brasil carrega o que há de mais atrasado e perverso dentro de uma
lógica predatória, fisiológica e extremamente excludente, o que condiciona práticas políticas
e de justiça criminal para o enfrentamento ao crime igualmente perversas.

298
Para uma clara percepção de que não há propriamente uma evolução linear, um desenvolvimento inexorável
em termos de aprimoramento de práticas civilizatórias e de humanização no campo penal, vale cotejar a leitura
do artigo de Egon BITTNER e Anthony M. PLATT. (Op. cit. p. 79–99), em comparação com a realidade que se
descortinou anos após a sua publicação, com o advento das guerras ao crime e às drogas, com a explosão
carcerária em inúmeros países pelo mundo e a consequente imposição de penas cada vez mais duras e de maior
duração muitas vezes absolutamente desproporcionais às respectivas condutas – para não dizer absolutamente
sem qualquer sentido ético ou de justiça frente a condutas que foram tomadas arbitrariamente como ilegais sob
interesses outros que não verdadeiramente a proteção de bens jurídicos caros às respectivas sociedades.
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CONCLUSÃO.

“History reveals that strong beliefs in deterrence, particularly when
combined with the moral or religious belief that sin should be punished, can
produce results which later generations will consider unnecessarily brutal”.
ANDENAES, Johannes.Punishment and deterrence. Ann Arbor:
University of Michigan Press, 1974. p. 90.

A presente pesquisa foi iniciada com o propósito de trazer uma modesta
contribuição ao estudo crítico, no Brasil, das promessas dissuasórias veiculadas pelo
recrudescimento punitivo, procurando apontar o esgotamento de tal modelo.
1. Tendo-se apresentado as bases do fenômeno do neopunitivismo praticado no
país a partir do período da redemocratização na década de 1980, e que veio a reboque de um
movimento observado também nos países centrais do capitalismo, associado ao próprio
neoliberalismo econômico – sendo, aqui, bastante atrelado a um populismo penal que
marcou sobremaneira o enfoque do bandido como o novo inimigo social, desviando as
atenções da população a respeito das verdadeiras mazelas de nossas estruturais desigualdade
e disfuncionalidade social –, passou-se às discussões a respeito do poder dissuasório da
ameaça penal, com apontamentos, inclusive calcados em investigações empíricas, focados
inicialmente em países chamados centrais do capitalismo (com destaque à doutrina publicada
na Europa e nos Estados Unidos da América) e, em seguida, empreendendo-se uma breve
análise da política criminal praticada no Brasil, com destaque à Lei dos Crimes Hediondos
e à chamada guerra às drogas.
2. As investigações demonstraram a impossibilidade de juízos categóricos
acerca de um inerente e geral papel dissuasório da ameaça penal, especialmente no que toca
à sua associação com o fenômeno do recrudescimento punitivo. E, antes até, as investigações
também revelaram a grande dificuldade de se isolarem inúmeras variáveis capazes de
interferir nas abordagens empíricas para se procurar estudar o fenômeno. Com isso, há ao
menos significativa incerteza no sentido de qualquer promessa de redução ou contenção da
criminalidade em razão de um recrudescimento penal.
3. A par das questões éticas imbricadas, fato é que a promessa dissuasória parece
nunca ser vendida em conjunto com as evidências empíricas cientificamente embasadas
capazes de atribuir ao menos certo ar de racionalidade às escolhas políticas. O
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recrudescimento permanece alheio a qualquer teste de idoneidade como política pública
racional, fiel aos preceitos constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação a
penas cruéis, desumanas e degradantes. Como o enfoque que se procurou dar ao presente
ensaio, para além do analítico, foi o crítico, não se furta a concluir pelo mais perfeito caráter
simbólico de todo o recrudescimento punitivo observado no país, no período em análise, no
que toca à promessa dissuasória. Se o encarceramento em massa, fruto das políticas públicas
de recrudescimento com vistas à dissuasão, atende aos anseios de manutenção da imagem
do criminoso no país, se ele contribui sobremaneira para que a roda do discurso do medo e
da insegurança permaneça girando, se, ainda, garante, com isso, a manutenção de
dispendiosos gastos públicos devidamente canalizados por determinados agentes
econômicos e propicia o desenvolvimento da milionária economia da segurança privada, não
tem ele, no entanto, propiciado a ampliação da adesão às normas em nossa sociedade. Com
vistas à superação de tal paradigma dentro dos sistemas de justiça criminal e de segurança
pública brasileiros é que se espera possa ter contribuído com o presente ensaio. Um passo
seguinte seria perquirir a fundo as alternativas. Porém, não constituindo objeto da presente
pesquisa tal investigação, empreendeu-se apenas uma breve análise a respeito do modelo
que melhor parece ocupar o centro da linha condutora de uma política criminal de base
verdadeiramente democrática, o da legitimidade e justeza procedimental.
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ANEXO DE TABELAS

Evolução do delito de homicídio doloso (inclusive na forma tentada) de 1991 a 2003:
Ano

Homicídios dolosos

1991

8.368

1992

7.480

1993

8.436

1994

9.650

1995

10.663

1996

11.830

1997

11.791

1998

12.711

1999

13.978

2000

13.698

2001

13.360

2002

12.966

2003

12.323

Evolução do delito de tráfico de 1991 a 2003:
Ano

Tráfico

1991

1.307

129

1992

1.459

1993

1.588

1994

1.564

1995

1.804

1996

2.027

1997

2.224

1998

2.601

1999

2.573

2000

2.154

2001

2.491

2002

3.300

2003

3.924

130

Evolução dos delitos de latrocínio, extorsão mediante sequestro, extorsão, estupro (apenas
consumado, de 1986 1990, e em ambas as formas nos anos seguintes) e atentado violento
ao pudor, de 1986 a 2003:
Ano

Latrocínio

Extorsão

Extorsão Estupro Atentado

mediante

violento

sequestro

ao pudor

1986

266

95

251

2.024

813

1987

231

99

394

1.894

946

1988

273

78

244

1.817

942

1989

381

81

261

1.815

1.113

1990

442

91

304

1.852

1.204

1991

474

80

374

2.702

1.264

1992

434

72

579

2.607

1.396

1993

333

67

493

2.550

1.541

1994

336

70

303

2.735

1.631

1995

319

63

288

2.587

1.466

1996

390

61

339

2.302

1.378

1997

307

98

294

2.322

1.398

1998

380

110

469

2.483

1.506

1999

526

135

581

2.561

1.625

2000

479

150

516

2.570

1.619

2001

425

316

500

2.529

1.668
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2002

306

306

676

2.560

2.023

2003

305

199

690

2.500

2.247

132

Evolução da população carcerária brasileira (em mil) de 1990 a 2014:
Ano

População carcerária

1990

90,0

1992

114,3

1993

126,2

1994

129,2

1995

148,8

1997

170,6

1999

194,1

2000

232,8

2001

233,9

2002

239,3

2003

308,3

2004

336,4

2005

361,4

2006

401,2

2007

422,4

2008

429,4

2009

473,6

2010

496,3

2011

514,6
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2012

549,8

2013

581,5

2014

622,2

Denúncias por tráfico de drogas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, de 2004 a
2011:
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

11.123

12.630

13.728

17.929

19.546

20.976

21.799

22.936

