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Editorial:  Segurança ontem, hoje, e quando? 

 

ÃO SÓ NO BRASIL – onde ainda não aprendemos que convivência e respeito 

são atributos naturais da democracia – clamamos o tempo todo por 

‘segurança’, que em determinados países tem significado quase divino. Por 

exemplo, na entrada do parlamento suíço paira a inscrição ‘salus publica suprema lex 

est’, sugerindo que acima da constituição a lei maior é a segurança pública. ‘Salus’ na 

Roma antiga era uma deusa, cujo nome podia significar ‘segurança’ ou ‘bem comum’, 

não apenas do Estado, mas de todos sem exceção. ‘Divinos’ são na realidade os 

interesses dos grupos dominantes na sociedade, representados como se fossem 

“comuns” através de uma forma ideal, o Direito, cujos preceitos devem ser 

considerados os únicos válidos e verdadeiramente racionais. 1  

Essas precondições autorizam os “donos da bola” a resumir segurança pública 

a um “estado de normalidade”, de serenidade, apaziguamento e tranquilidade em 

consonância com as leis, preceitos e costumes reguladores de convivência a ser 

mantida a qualquer preço. Na verdade, esse poder de definir comportamentos e 

aplicar normas depende de uma “dominação por convite”, com vantagens para 

dominadores e subordinados. Dominação determinada pelo funcionamento de 

sistemas sociais em instável equilíbrio, mantido mesmo quando não opera 

adequadamente, ensejando flutuações, incertezas, desintegração, mazelas de toda 

espécie, seletividade na aplicação das normas, abuso de autoridade, sentenças 

judiciais discricionárias/ preconceituosas etc. A função desses mecanismos (de 

socialização e controle 2) é manter todos “na linha”, dentro dos quadros da 

normalidade, sem oscilações ou desvios exagerados, de modo a dar continuidade e 

operacionalidade ao sistema sob a ótica exclusiva do ‘poder público’ – mais 

precisamente do Direito, que “não reflete a realidade, apenas a preceitua”, conforme 

venho dizendo há tempos. 3 

 Na condição de estrutura cognitiva, abstrata, o Direito 
reproduz a estrutura normativa da sociedade [normas, sanções 
e modelos sociais de conduta4 integrados à nossa 
personalidade psíquica], e mesmo assim de modo impreciso e 
incompleto, podendo transcorrer longos períodos de tempo até 

 
1 Karl Marx e Friedrich Engels (2007). A Ideologia Alemã, Boitempo, São Paulo. 
2 Socialização, isto é, transmissão da cultura aos membros da sociedade, internalizando padrões e 
tornando-se fator de motivação das condutas. Já a função do Direito e do sistema de justiça é 
estabelecer e manter interdependência, que é fonte de controle social, consenso e coerção.  
3 Cf. Sociologia Geral e Jurídica. A Era do Direito Cativo, Saraiva Educação, São Paulo, 2019: 226-227. 
4 O sistema jurídico constitui modelos de conduta que pretendem reproduzir as premissas 
fundamentais da cultura (concepções acerca da realidade, da condição humana, da moralidade, da 
ética, da verdade e da justiça). Quando essas premissas mudam em algum segmento da cultura, o 
Direito tende a mudar também, porém não de modo fragmentário ou ao acaso, mas em sincronia com o 
resto da cultura. Cf. Sociologia ativa e didática. Um convite ao estudo da ciência do mundo moderno, 
Saraiva, São Paulo, 2004: 134. 

N 
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que as normas legais venham a traduzir com mais fidelidade as 
normas sociais estabelecidas. Ao mesmo tempo, também por 
incapacidade de refletir satisfatoriamente as normas sociais, 
uma máquina gigantesca de fazer e aplicar leis procura 
antecipar-se às normas que a sociedade já assimilou. Quer 
dizer, normalidade e anormalidade não são qualidades 
objetivas, propriedades ou disposições da realidade social, mas 
reflexos da incapacidade do ordenamento jurídico de 
reproduzir com fidelidade os contextos institucionais em que 
estão inseridos.  

 

Não deveria ser, mas os “vazios” da ordenação jurídica são preenchidos por 

ações estatais que os especialistas gostariam que fossem condicionadas por políticas 

de segurança baseadas em (1) prevenção focada “na raiz do problema, nas causas da 

violência, antes que o crime aconteça”, (2) qualificação da atividade policial, mediante 

“planejamento, investimento em inteligência e fortalecimento da perícia”, e (3) 

política penitenciária orientada à “retomada do controle dos presídios”. 5 Esses 

especialistas estão, na verdade, resistindo à férrea integração do sistema de Justiça e 

aos seus não raro ferozes modos de gerar interdependência. 

 
A segurança jurídica, sempre desejada por parte considerável 
da sociedade, até certo ponto depende de resistência à 
mudança – imobilidade reforçada de fato pela lei. Quanto 
maiores as áreas e o número de pessoas e de instituições 
integradas e interdependentes, mais necessário se faz um 
Direito uniforme que se estenda por essas áreas – tão 
necessário, por exemplo, como uma moeda estável e uniforme. 
Quanto mais fortemente, por conseguinte, o Direito e o 
Judiciário, que, como a moeda, tornam-se órgãos de integração 
e geradores de interdependência, se opõem a qualquer 
mudança, mais graves se tornam as perturbações e os 
deslocamentos de interesses que toda mudança traz consigo. 6 

 

Este dossiê, por sua vez, não pretende tratar segurança pública – para usar 

uma expressão de um de nossos autores – confundindo a música com os 

instrumentos. Em especial os usualmente empregados para abordar o tema.  Daí a 

preocupação, ressaltada por Ingred Souza Lima e Paulo Donadeli de “articular ideias 

em torno da necessidade de mudança dos paradigmas de atuação do Estado [...], 

afastando-se do discurso focado na lei, que privilegia a repressão penal por meio da 

tipificação de novos crimes e de aumento do rigor punitivo, em detrimento de 

políticas públicas de segurança”. Razão pela qual acentuamos a ousada disposição de 

 
5 Instituto Sou da Paz, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto Igarapé (2018). Agenda 
Segurança Pública é Solução, http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/agenda-seguranca-
publica-e-solucao 
6 Norbert Elias (1993). Processo civilizador. Zahar, Rio de Janeiro, 1993: 282.  
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Gustavo Korte de enfrentar o desafio originalmente proposto por Gustav Radbruch – 

“não temos que fazer do Direito Penal algo melhor, mas algo melhor que o Direito 

Penal – e propor um Direito e uma Justiça que “respondem positivamente à 

expectativa da sociedade [ ...] extremamente interessada em vencer a violência [ ... ], a 

desordem e a insegurança a que estamos submetidos pela corrupção generalizada e 

pela força do crime organizado”.  

Segundo a mesma partitura despontam talentosos instrumentistas, como José 

M. Brem da Silva Junior que, na perspectiva de uma “expansão” do Direito existente, 

investiga “a possibilidade de criminalização de condutas através do sistema de 

controle de constitucionalidade por omissão”, e como Fábio L. Martins Fernandes e 

Maurinice Evaristo Wenceslau, que propõe “o trabalho como ferramenta de 

reinserção social diante de uma sociedade regida pela economia de mercado”, 

visando confirmar a importância de “mão de obra útil e qualificada dentro das 

unidades prisionais para que ex-detentos tenham capacidade de autodeterminação 

após o cumprimento da pena, contribuindo para a diminuição da reincidência 

criminal”. Nesse mesmo contexto, que, segundo os especialistas, é um dos “vazios” 

deixados pelo Direito à intervenção estatal, sobressai a contribuição de dois grandes 

criminólogos italianos, Mariateresa Gammone e Francesco Sidoti, sobre a atual 

diversificação da população do “principal teatro de operações da criminologia 

internacional”, a penitenciária, estudada sob a ótica de estrangeiros, mafiosos e 

operadores penitenciários, “três perspectivas peculiares”, comparadas à da “gente de 

bem”, fora das prisões, e aos “internos com parentes e relacionamentos no mundo 

exterior”. Concluem que “na prisão existe uma variedade polifônica de opiniões que 

podem parecer barulhentas e caóticas, mas que revelam uma afinidade subestimada 

ou negligenciada. Muitas propostas, aparentemente alternativas, podem coexistir e 

encontrar harmonia, se sinceramente inspiradas nos princípios da misericórdia”. 

Nessa altura, vale retomar o fôlego e introduzir o ensaio de Samuel Malafaia 

Rivero e sua pesquisa focada nos trabalhos realizados em 1987 pela Subcomissão de 

Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança da Assembleia Nacional 

Constituinte, visando “identificar e analisar o contexto em que se deu a discussão do 

tema da segurança pública”. E em seguida retornar à ênfase na diversificação 

observada por Jonas H. de Oliveira da “relação entre polícia, juventude e 

masculinidade, procurando compreender o fenômeno da violência urbana na cidade 

do Rio de Janeiro”, usando policiais militares como interlocutores e, “a partir de suas 

percepções compreender como a violência contribui para acessar sua visão de 

mundo”. O dossiê encerra com uma contribuição de seu organizador ao entendimento 

da nova partitura para o Direito, a criminologia e a segurança pública.  
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A possibilidade de criminalização de condutas pelo Supremo Tribunal Federal 

por meio do Controle de Constitucionalidade de Omissão 

 
The possibility of criminalization by Supreme Federal Court by means of constitutional 
review of omission 
 
José Mario Brem da Silva Junior - Universidade Católica de Pelotas 
 
E-mail: josebrem@hotmail.com 
 
Resumo: Considerando a necessidade de se conhecer os limites de atuação de cada 
órgão estatal, principalmente os ligados aos Direitos Fundamentais, como o Supremo 
Tribunal Federal, buscou-se investigar a possibilidade de criminalização de condutas 
através do sistema de controle de constitucionalidade por omissão. Para tanto, 
procedeu-se a uma pesquisa de finalidade básica pura, com objetivo e caráter 
descritivo, realizada por meio bibliográfico, sob o método de análise hipotético-
dedutivo com abordagem qualitativa. Desse modo, observa-se o fenômeno da 
reversibilidade do conteúdo dos Direitos Fundamentais, o que possibilitou que estes 
fossem usados justificativa para a expansão do Direito Penal. 
  
Sumário: 1. Introdução; 2. O processo de constitucionalização do Direito Penal; 3. O 
Direito Penal a ser constitucionalizado; 4. Sobre a possibilidade de criminalização 
primária através do controle concentrado de constitucionalidade por omissão; 5. 
Referências.  
 
Palavras-chave: direitos fundamentais, mandados de criminalização, controle de 
constitucionalidade, omissão legislativa 
 
Abstract: In view of the need to know the action limits of individual government 
agencies, especially those related to the defense of fundamental rights, such as the 
Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal Federal), the present work investigates 
the possibility of criminalizing behaviors through the system of ‘constitutional review 
by omission’. Therefore, it proceeds through bibliographic research with deductive 
method and qualitative approach by identifying the phenomenon of fundamental 
rights content alteration, allowing its use as a justification for an expansion of 
Criminal Law. 
 
Keywords: fundamental rights, criminalization warrants, constitutionality control, 
legislative omission 
 

1. Introdução 

O Estado Moderno é marcado pela consagração de direitos fundamentais como 

modo de assegurar a todos a dignidade humana, assim como os meios necessários 

para a realização pessoal de cada indivíduo. Nesse sentido, o desenvolvimento 

histórico desse Estado acabou por aumentar significativamente seus objetivos, 

funções, atribuições e áreas de atuação. Atualmente o Poder Estatal deve se abster e 

respeitar direitos civis e individuais consagrados historicamente, não realizando 

determinadas ações, ao mesmo tempo que deve realizar os programas consagrados 
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nas suas próprias Cartas Constitucionais. Contudo, na dinâmica prática do Estado não 

são raras as situações em que colidem com os direitos de abstenção e aqueles que 

impõem realizações. Nesse sentido, uma vez que as limitações do poder não são 

ontológicas, mas sim uma construção diária, saber os limites de atuação de cada 

órgão se torna de destacada relevância. 

É nesse contexto que se insere o presente trabalho, formulando-se o seguinte 

problema de pesquisa: É possível a criminalização primária pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) através de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão e 

Mandado de Injunção? Elencou-se como objetivos-meio a análise das concepções 

atuais de Direitos Fundamentais, com enfoque nos efeitos que estes acarretam para a 

ordem constitucional, principalmente na aproximação com o sistema penal, assim 

como a análise das funções e dos princípios basilares do Direito Penal. Além disso, 

com base no resultado atingido nos objetivos anteriores, pretende-se verificar a 

compatibilidade do controle de constitucionalidade por omissão na seara penal, como 

forma de criminalização de condutas.  

Partindo da pergunta de pesquisa, formulou-se a hipótese de que a criação de 

novas tipificações penais deve se dar exclusivamente por lei penal, tendo em vista que 

uma aparente omissão pode ser, na realidade, parte de uma escolha política do 

Congresso Nacional, órgão legitimado para a produção legislativa, o que configuraria 

a violação da separação de poderes pelo STF. No que tange à metodologia da 

pesquisa, esta possui uma finalidade básica pura, com objetivo e caráter descritivo, 

realizada por meio bibliográfico, sob o método de análise hipotético-dedutivo, com 

abordagem qualitativa.  

O primeiro item se debruça sobre as interpretações teóricas acerca do 

fenômeno constitucional, com a posterior análise do processo histórico de 

consolidação dos Direitos Fundamentais e os efeitos que as concepções atuais 

acarretam na ordem jurídica interna, principalmente no que tange ao Direito Penal. 

Ao final, busca-se brevemente analisar o controle de constitucionalidade por omissão 

no sistema brasileiro, nas suas duas expressões: Ação Direta de Inconstitucionalidade 

por Omissão e Mandado de Injunção. 

Na sequência, busca-se descobrir as funções que o Direito Penal desempenha 

na sociedade, perseguindo os seus objetivos oficiais e a sua operacionalidade a luz de 

seus princípios norteadores. 

Como terceiro item, temos a confrontação dos pontos trazidos nos primeiro e 

no segundo, a fim de verificar, doutrinariamente, a possibilidade, ou não, de 

criminalização de condutas pelo STF via o sistema de controle de constitucionalidade 

por omissão consagrado em nossa Carta Magna. Percorrendo tal caminho, chegou-se 

à conclusão que a formulação doutrinária relativa aos Direitos Humanos atual e, em 

certa medida, do Direito Penal, possibilita o entendimento de que, em nome da maior 

efetividade da proteção dos bens jurídicos consagrados pela Constituição, 
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principalmente no que tange aos Direitos Fundamentais e em arrepio às teorias 

críticas do Direito Penal, é possível a criminalização de condutas em sede de controle 

de constitucionalidade por omissão. Contudo, nesse âmbito foi possível identificar 

que no transcorrer do desenvolvimento da concepção dos Direitos Humanos e 

Fundamentais que resultaram por legitimar o Direito Penal houve uma inversão 

ideológica, fazendo com que restrições tradicionais impostas pelos direitos liberais 

fossem relativizadas.  

  
2. O processo de constitucionalização do Direito Penal 
 

O entendimento do que é uma constituição se modificou durante o passar dos 

anos, havendo teorias formuladas no sentido de explicar, significar e apreender o 

fenômeno do constitucionalismo. Konrad Hesse concebeu a Constituição normativa 

como a expressão jurídica condicionada pela realidade de seu tempo e com potencial 

para ordenar e conformar o contexto e a realidade social.1 Da mesma forma, a própria 

Constituição, por não se realizar por si só, impõe tarefas e diretrizes, que evidenciam 

sua força ativa. Caso isso não ocorresse, haveria livremente a negação da norma 

jurídica em face da realidade, e, portanto, acarretaria na própria negação da 

Constituição, que se resumiria a justificar o que é dado pela realidade.2  

O constitucionalismo atual surge assentado em mudanças sociais ocorridas 

através das revoluções burguesas, tendo como objetivo a limitação do poder estatal, 

firmando, desde logo, a separação de Poderes e a garantia dos direitos. Contudo, com 

a evolução dos Estados, o rol de direitos fundamentais aumentou consideravelmente, 

além de assumirem uma concepção principiológica para toda atuação do Estado.3 

Historicamente foi a grande concentração de poder pelos monarcas que criou 

as bases para que os ideais e o sentimento de liberdade e de resistência à tirania 

surgissem no seio dos Estados Absolutista. Tais ideais forma trazidos com um caráter 

universal, aproveitando não somente do clero e a nobreza, mas a todos. Surgem 

então, a Declaração de Direitos de Virgínia (1776), nos Estados Unidos da América, e 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). Para além disso, houve a 

alteração dos fundamentos da legitimidade política, acarretando na extinção de 

privilégios do clero e da nobreza, propiciando a efetiva ascensão da burguesia.4 No 

mesmo sentido, a forma política em ascensão, caracterizou-se por fixar limites ao 

poder estatal, com limitações de poder vertical com a consagração de direitos 

 
1 BARROSO, L. R. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788553601042/>. Acesso em: 10 abr. 2019, 
p. 107 

2 HESSE, K. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Fabris, 1991, p . 19. 

3 BARROSO, op. cit., p.110. 
4 COMPARATO, F. K. A afirmação histórica dos direitos humanos. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

Disponivel em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547216139/ , p.61-63 
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individuais e limitação horizontal com a separação das funções legislativa, executiva e 

judiciária.5 

Os referidos direitos individuais tinham por titular o indivíduo em oposição a 

opressão estatal, sendo, portanto, direitos de oposição, de resistência em face ao 

Estado, impondo a este uma abstenção, ressaltando a separação entre a sociedade e o 

Estado. E, na valorização do homem-singular em oposição a coletividade, é que surgiu 

os direitos de primeira geração, os chamados direitos de liberdade.6  

Assegurada tão somente a igualdade formal de todos perante a lei, deixou-se o 

indivíduo socialmente desprotegido, tornando os seus direitos fundamentais até 

então consagrados de pouca utilidade para a massa desprivilegiada da sociedade. 

Nesta senda, tornou-se claro que o homem por muitas vezes ficava vulnerável ante ao 

desenvolvimento econômico, ocorrendo a pauperização das massas proletárias, as 

quais ficaram suscetíveis à miséria, à doença, à fome e à marginalização.7 

Influenciadas pelos movimentos socialistas, as Constituições passaram a 

prever direitos sociais e econômicos. Tal fato ocorre primeiramente na Constituição 

Francesa de 1848 e, posteriormente, espalha-se no século XX. São tais direitos, 

portanto, “fundamentalmente anticapitalistas, e, por isso mesmo, só puderam 

prosperar a partir do momento histórico em que os donos do capital foram obrigados 

a se compor com os trabalhadores”.8  

Fruto de reinvindicações populares, os direitos de segunda geração 

reconfiguram os direitos fundamentais até então consagrados, impondo ao Estado 

uma prestação, um comportamento ativo, de maneira a buscar a efetiva justiça social 

e a igualdade material dos indivíduos. Assim, o Estado passa a realizar prestações tais 

como assistência social, saúde, educação, trabalho, assim como assegura as chamadas 

“liberdades sociais”, as quais nem sempre exigirão um ato estatal, tais como a 

liberdade de sindicalização, do direito de greve e tantos outros direitos conferidos aos 

trabalhadores.9 

Ainda no que tange a evolução dos Direitos Humanos, há, na segunda metade 

do século XIX até o término da Segunda Guerra Mundial a primeira fase de 

internacionalização de direitos, onde foram assinados e discutidos tratados 

internacionais no sentido de formar um conjunto de leis e costumes da guerra (como, 

por exemplo, Convenção de Genebra de 1864, Convenção de Haia de 1907 e 

Convenção de Genebra de 1929), luta contra a escravidão (Ato Geral da Conferência 

de Bruxelas de 1890) e regulação dos direitos do trabalhador (como, por exemplo, a 

 
5 Ibid, p. 64. 
6 BONAVIDES, P. Curso de Direito Constitucional. 15ª. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 564. 
7 COMPARATO, op. cit., p. 66. 
8 COMPARATO, op. cit., p. 66-67. 
9 SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO,. Curso de direito constitucional. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva 

Educação, 2018, p. 333. 
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Convenção n° 11 e 14, entre outras, promovidas pela Organização Internacional do 

Trabalho).10 

É após a Segunda Grande Guerra, a partir de 1945, que teremos a ampliação e 

a efetiva internacionalização e reafirmação dos Direitos Humanos, como forma de 

reação a todas as atrocidades praticadas no âmbito do conflito bélico. Temos como 

marco a Declaração Universal e a Convenção Internacional sobre a Prevenção e 

Punição do Crime de Genocídio.11  

As atrocidades realizadas pelo Estado nazista, assim como em toda a Segunda 

Grande Guerra, resultaram na necessidade de reafirmação e criação de novos 

aparatos de defesa dos Direitos Humanos. Desse modo, houve a relativização dos 

conceitos de soberania do Estado, de maneira a possibilitar intervenções 

internacionais no caso de ocorrência de violações aos Direitos reconhecidos 

internacionalmente, assim como o reconhecimento da faceta da universalidade – ou 

seja, os Direitos humanos devem se estender a todos os seres humanos – e da 

indivisibilidade – ou seja, uma dimensão de direitos é indissociável da outra.12 

A partir da década de 1960, começa a surgir uma terceira geração de direitos, 

que se desassociam da esfera individual e coletiva que as anteriores gerações 

possuem, se expandindo, de modo a impor aos Estados a colaboração para a defesa de 

interesses transindividuais. Surgem assim os chamados direitos dos povos, os quais 

estão englobados, entre outros, o direito de autodeterminação dos povos, direito ao 

patrimônio comum da humanidade, direito ao meio ambiente, direito à paz.13 

Outra importante mudança ocorrida no segundo pós guerra, foi a consolidação 

da supremacia constitucional no ordenamento jurídico e a disseminação das cortes 

constitucionais pelos países – que já ocorria nos Estados Unidos -, além do 

reconhecimento dos princípios constitucionais e seu largo alcance. Começa assim a 

chamada constitucionalização do Direito, onde a constituição passa a ser um filtro 

irradiante por todas as áreas jurídicas, expressando nessas seus princípios e 

diretrizes, assim como reestruturando-os.14 

É nessa senda que ocorre o deslocamento da Constituição para o centro do 

ordenamento jurídico, fazendo que esta afete e contamine todos os ramos jurídicos 

como seus valores axiológicos e seu conteúdo material, orientando e vinculando os 

 
10 COMPARATO, op. cit., p.67-68 
11 Ibid., p. 69. 
12 PIOVESAN, F. Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil. Revista da Fundação da 

Escola Superior do Ministério público do Distrito Federal e Territórios, Brasília, n. 8, p. 93/110, 
jan/jun 2000, p. 94. 

13 CANOTILHO, J. J. G. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª. ed. Coimbra: Almedina, 2003, 
p. 386. 

14 BARROSO, op. cit., p. 112-113. 
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poderes executivo, legislativo e judiciário em todos os seus atos, de maneira a 

realizarem os programas e fins constitucionalmente previstos.15 

Desta feita, se os Direitos Fundamentais desde seus primeiros momentos 

surgiram como direitos do indivíduo exigíveis em face do Estado, sejam na expressão 

de direito de defesa ou de prestação, passaram agora a ter faceta principiológica, 

irradiando-se a todos os ramos jurídicos, no reconhecimento de deveres de proteção 

do Estado e na esfera organizatória e procedimental. Ou seja, para além da faceta 

subjetiva que possuíam inicialmente, assumem agora um caráter objetivo.16 

Além disso, os direitos fundamentais, na faceta objetiva, impõem ao Estado o 

dever de proteção, cabendo-lhe atuar no sentido de garantir a observância dos 

ditames constitucionais, figurando como um reforço de efetividade. Contudo, cabe a 

ressalva de que mesmo em face de tal obrigatoriedade, de tal dever, busca-se 

assegurar a discricionariedade do legislador, o qual decidirá a forma em que se 

procederá a tutela do direito.17 

Mendes18 afirma que a nova concepção reconfigura a imagem do Estado que 

deixou de ser visto como um “adversário” dos direitos fundamentais para passar a ser 

seu guardião. Além disso, acrescenta que o poder de legislar contempla tanto a 

discricionariedade, já aqui mencionada, como o dever de legislar. 

Para além disso, a irradiação dos preceitos constitucionais à todos os ramos e 

do dever de proteção, a Constituição passou a estabelecer limites e obrigações, no 

sentido de assegurar os direito fundamentais, e, para tanto, utiliza-se de instrumentos 

penais. Contudo, os parâmetros de atuação da constituição devem ser pautados pelos 

ditames e valores da Carta Magna.19  

Configura-se o que Feldens 20 chama de Constituição Penal, definida como: 

 
conjunto de diretrizes normativas estabelecidas à organização 
e ao funcionamento do sistema jurídico-penal requerido pela 
Constituição, as quais compreendem os princípios e regras 
gerais respeitantes à matéria criminal (penal e processual 
penal) positivados na ordem constitucional. 

 

 
15 Ibid., p. 397. 
16 SARLET, I. W.; MARINONI, L. G.; MITIDIERO, op. cit., p. 364-370. 
17 MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 

122. 
18 MENDES, G. F. Direitos Fundamentais e controle de constitucionalidade: estudos de direito 

constitucional. 4ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. Disponivel em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502134249/ , p. 324/65. 

19 FLACH, M. S. Mandados de Criminalização, tutela penal e constituição. Revista Jurídica Escola 
Superior do Ministério Público de São Paulo, v. 7, p. 17-44, 2016, p. 24. 

20 FELDENS, L. Direitos fundamentais e direito penal: a constituição penal. 2ª. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2012. 
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Desse ponto decorre o quadro referencial obrigatório da atividade punitiva, 

onde estabelece os objetos a serem tutelados com base nos valores constitucionais e 

obrigando o legislador, sem, contudo, haver necessária coincidência entre os bens 

consagrados na esfera constitucional e os cobertos pela esfera penal. 21 

Nessa relação de impedimentos e imperativos constitucionais para a atividade 

legislativa do Direito Penal, a atuação do legislador deve se dar à luz do Princípio da 

Proporcionalidade, na medida em que deve observar as facetas da vedação da 

proteção insuficiente, assim como a proibição de excesso. Assim, o dever de proteção 

do Estado se dá em três facetas: dever de proibição, dever de segurança e dever de 

evitar riscos. 22 

De forma mais específica no que tange aos parâmetros de aproximação e 

distanciamento entre Direito Penal e Constituição, a doutrina, tem-se apoiado no 

entendimento do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, o qual aponta três 

níveis dessa relação, os quais passamos a analisar. 23 

Segundo essa corrente, em uma extremidade, encontram-se aquelas ações que 

pertencem ao núcleo do Direito Penal indiscutivelmente, tais como direitos 

fundamentais, e, também interesses coletivos. Tal ordem se baseia nos deveres de 

proteção, onde as normas constitucionais legitimam e impõem a intervenção penal 

para a proteção de bens jurídicos, criando-se uma “zona obrigatória de intervenção 

do legislador penal”. 24 

Nesse sentido, a Constituição Federal, consagrou extensa lista de mandados de 

criminalização, instituindo pontos de não retorno (tais como os mandados de 

criminalização do racismo, da tortura e da ação de grupos armados contra o Estado 

Democrático), assim como “uma genuína opção político constitucional no sentido de 

que sejam criminalizadas condutas cujo desvalor é de imediato reconhecido pela 

constituição”. Neste último, estaria incluída, por exemplo, a criminalização do tráfico 

de drogas. 25 

Mendes26 afirma que a Constituição Federal de 1988 insere-se no contexto de 

diversas constituições que possuem mandados de criminalização, contudo, destaca-se 

na grande quantidade de mandados de criminalização expressos. Além disso, sustenta 

a possibilidade de mandados criminalizantes implícitos, mas sempre a vislumbrar o 

Princípio da Proporcionalidade. 

Em outra extremidade, estariam as limitações constitucionais do Direito Penal. 

Nesse sentido, condutas constitucionalmente permitidas e garantidas, tais como 

 
21 DIAS, J. D. F. Questões fundamentais do direito penal revisitadas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1999, p. 79-80. 
22 MENDES, op. cit. p.477. 
23 FELDENS,op. cit. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
26 MENDES, op. cit, p.325. 
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liberdade de expressão, de pensamento, de reunião e associação, não podem ser 

criminalizadas. No mesmo sentido, em decorrência de tais diretrizes constitucionais 

deve observar os princípios consagrados na Constituição, como, por exemplo, o 

princípio da igualdade. 27 

Além disso, é vedada a intervenção penal em condutas irrelevantes, que violam 

tão somente preceitos morais, e não jurídicos. Nesse ponto, a observância do 

Princípio da Proporcionalidade, da Ofensividade, bem como da intervenção mínima 

se faz de extrema relevância. 28 

Por fim, a faixa intermediária entre a vedação de intervenção penal e a 

obrigatoriedade do dever de proteção pela esfera penal, temos a atuação 

discricionária do legislador, que poderá, ou não, criminalizar condutas. Nessa esfera, 

o legislador terá a Constituição como referencial para perceber quais bens jurídicos 

merecem tutela à luz da necessidade e da adequação do tipo penal. 29  

Ademais, a existência de mandados de criminalização não afasta a necessidade 

de tipificação legal da conduta, uma vez que a Constituição Federal não culmina penas 

e não descreve a conduta. Contudo, os mandados de criminalização, como todos 

imperativos constitucionais, possibilitam a discussão em sede do Controle de 

Constitucionalidade por Omissão, seja por Mandado de Injunção (MI), seja por Ação 

Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). 

Nesse sentido, a ADO encontra-se no seio do controle concentrado de 

constitucionalidade, tendo previsão no artigo 103, §3° da Constituição Federal. 

Fundamenta-se no interesse comum de tornar a norma constitucional efetiva, e, 

portanto, não tutela direitos subjetivos. Inclusive, por tal motivo, a própria Carta 

Magna traz um rol restrito de legitimados para ajuizar a referida demanda.  

Já no que tange ao MI, este está previsto no artigo 5°, inciso LXXI da CF, 

podendo ser ajuizado por qualquer pessoa em face da autoridade a quem se possa 

imputar a ausência da norma, conforme previsão do artigo 3° da Lei 13.300/16. 

Historicamente, o STF consagrou que as decisões proferidas em sede de MI poderiam 

tornar a norma constitucional discutida autoaplicável até a regulação, aplicar norma 

similar ou até mesmo utilizar lei vigente como base e modular sua aplicabilidade no 

caso concreto. 

Nesse sentido, em sede de ADO, o STF possuía entendimento firmado pela 

possibilidade tão somente de fixar prazo para confecção da norma, sob pena de 

perdas e danos. Contudo, em sede do recente julgamento que discutiu a 

criminalização de atos de homofobia e transfobia, entendeu o Supremo Tribunal pela 

possibilidade de aplicar a técnica da interpretação conforme a constituição, 

 
27 FELDENS, op. cit. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
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estendendo o conceito do termo racismo, para então tornar aplicável ao caso concreto 

lei já existente. 

 
3. O Direito Penal a ser constitucionalizado 

 

Em uma perspectiva garantista, as ideias do movimento iluminista de 

consagrar a limitação estatal, assim como de tornar todo homem igual perante a lei, 

passaram a constituir as raízes do Direito Penal até o presente momento. Assim, o 

Direito Penal é regido por princípios e garantias que trazem ao Poder Estatal uma 

série de limitações ao Poder punitivo e garantias aos cidadãos. 

Nesse sentido, a função do Direito Penal a partir do final do século XVIII, 

conforme afirma Estefam30, é protetiva, devendo assegurar e, portanto proteger, os 

bens jurídicos consagrados no ordenamento penal.  

O crime antes da formação do Direito Penal moderno era entendido como um 

atentado à divindade, confundindo-se crime e pecado, uma vez que o Estado era 

intrinsicamente vinculado a Igreja. Contudo, com o rompimento da ordem até então 

vigente, à luz da secularização e do pretenso humanismo, o iluminismo passa a 

conceber o delito como uma violação tão somente ao contrato social. 31  

É a partir do livro “Dos Delitos e das Penas”, escrito por Cesare Beccaria, que o 

crime ira desprender-se do pecado, passando a ser reconhecido como um fato que 

causa dano no seio da sociedade, afrontando o contrato social e interferindo 

negativamente na esfera dos direitos de terceiros ou do próprio Estado. Sendo assim, 

este contexto, revelará a necessidade de que a pena seja compatível com o dano social 

causado, logo, deverá haver dano para que haja pena32. 

Corolário a isso, primeiramente a luz da formulação de Anselm Ritter Von 

Feuerbach, a teoria emergente de tal período histórico está atrelada a concepção de 

que crime é a violação de um direito subjetivo, devendo o Estado atuar dentro dos 

limites necessários para a proteção das liberdades e dos direitos de cada indivíduo. Já 

em segundo momento, com base nas lições de Birnbaum, emerge a teoria dos bens 

jurídicos propriamente dita. 33 

Se a formulação de Feuerbach restou criticada por não contemplar algumas 

formas de crimes, tais como em face da incolumidade e ordem pública, além de 

atitudes criminosas não recaírem imediatamente sobre direitos, mas sim sobre 

 
30 ESTEFAM, A. Direito Penal: parte geral. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p.45. 
31 PRADO, L. R. Bem jurídico-penal e Constituição. 2ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 26. 
32 D'AVILA, F. R. D. O modelo de crime como ofensa ao bem jurídico, Elementos para a legitimação do 

direito penal secundário. Revista Opinião Jurídica, Fortaleza, 4, n. 7, 2006. 75-76. Disponível em: 
http://dx.doi.org/10.12662/2447-6641oj.v4i7.p76-95.2006 , p.78. 

33 GODOY, R. M. B. D. A proteção dos bens jurídicos como fundamento do direito penal. Dissertação 
(mestrado em direito) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo. 2010, p.22. 
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coisas, Birnbaum apontava justamente no sentido de que os conteúdos dos crimes 

deveriam recair sobre a ofensa de bens protegidos pela norma. 34 

Birnbaum possibilitou o desenvolvimento da teoria do bem jurídico, incluindo 

direitos subjetivos, assim como direitos coletivos, mantendo no seio da discussão a 

necessária ofensividade e apresentando a doutrina a discussão sobre quais bens 

jurídicos mereciam ser tutelados ou não.35 

Nesse desenvolvimento, correntes positivistas, tendo como expoente Karl 

Binding, tornaram o bem jurídico o sentido e o fim das normas penais, passando a 

entender o delito como negação da norma. Nesse contexto, entendia-se que a norma 

cria o bem jurídico, ou seja, quem definia tal status era o legislador. 36  

Von Liszt, contrariando o entendimento anterior, propõe o bem jurídico com 

uma realidade que posteriormente é consagrada na norma ganhando a proteção 

jurídica. Nesse sentido, faz-se a visão naturalística-sociológica, entendendo os bens 

jurídicos como pré-concebidos à consagração normativa do Direito Penal, revelando 

de tal forma a presença limiar do bem jurídico entre a política e a ciência jurídica-

penal. 37 

Posteriormente, as chamadas correntes “neokantianas”, interpretaram o bem 

jurídico como um valor cultural de determinada sociedade. Tal entendimento, em 

certa medida, por direcionar o fundamento do bem jurídico à um reconhecimento de 

interesses gerais, expressos em “conteúdos espirituais comuns da consciência de 

muitos indivíduos”, retirou as limitações materiais as quais a teoria do bem jurídico 

estava impondo ao legislador. 38 

Nesse sentido, surgem as chamadas concepções sociológicas do bem jurídico, 

com maior destaque para a chamada corrente funcionalista sistemática. O bem 

jurídico se torna compreendido em uma funcionalidade do ordenamento, concebido 

como um sistema, e, dessa forma, a missão do Direito Penal seria assegurar a validade 

e vigência das normas jurídicas. Critica-se tais teorias – dada a pluralidade das 

mesmas – pelo fato de afastarem-se de um conceito material do bem jurídico. 39 

Atualmente, temos a emergência de teorias constitucionais como forma de 

limitar materialmente o conceito de bem jurídico, orientando o legislador ordinário 

no processo de criminalização, aos moldes do que foi apresentado no item anterior. 

Para além disso, por figurar como o meio mais gravoso na repressão e mais 

drástica forma de intervir nos direitos individuais, em especial a liberdade, além de 

permanecer com o fim de tutelar bens jurídicos e preservando princípios que 

 
34 D'AVILA, op. cit., p. 81. 
35 D'AVILA, op. cit., p.81. 
36 PRADO, op. cit., p. 31. 
37 GODOY, op. cit., p. 25. 
38 PRADO, op. cit., p. 35. 
39 GODOY, op. cit., p. 30. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 17 

historicamente adotou, o Direito Penal passou a ser norteado por diversos princípios, 

tipicamente penais, assim como tradicionalmente constitucionais. É nesse contexto 

que se insere os princípios do Direito Penal, sendo dois deles com destacada 

relevância para a presente análise, quais sejam: o Princípio da Reserva Legal, o 

Princípio da Intervenção Mínima e o Princípio da Ofensividade. 

O Princípio da Reserva Legal se insere como um imperativo para a rotulação 

de uma conduta como criminosa e, que, portanto, possa ser criminalizada. É função da 

lei tipificar as condutas, de forma precisa e clara, e sem ela nenhuma conduta será 

considerada crime ou pena será aplicada. 40 

É nesse sentido que Hungria 41 categoricamente afirmava que “a fonte única do 

direito penal é a norma legal”. Não há direito penal vagando fora da lei escrita”. 

Inclusive, o autor destaca a importância de tal princípio na medida em que afirma que 

caso não houvesse o sistema taxativo de crimes, os cidadãos ficariam sempre 

suscetíveis aos conceitos ético-sociais dos magistrados.  

Masson 42 indica que o Princípio da Reserva Legal possui um fundamento 

jurídico, qual seja, a taxatividade, e, um fundamento político, consistente na proteção 

do ser humano em face das atuações Estatais, sendo um direito fundamental de 

primeira geração. 

Corolário a isso, cumpre destacar que tal princípio desdobra-se em quatro 

parte: Lex praevia – proibição de retroação da lei desfavorável ao acusado -, Lex 

scripta – vedação de agravamento da situação do acusado pelo Direito 

consuetudinário -, Lex sticta - vedação da analogia - e Lex certa – vedação de normas 

indeterminadas.43  

É como base no princípio em tela que não será permitido o costume em 

desfavor do acusado. No mesmo sentido, a analogia, entendida como “aplicação da lei 

penal a fatos não previstos, mas semelhantes aos fatos previstos”, não será permitida 

quando prejudicar o acusado. 44 

Em decorrência da taxatividade, há a proibição ao legislador de que se valha de 

terminologias vagas ou ambíguas e ao julgador a máxima vinculação aos termos do 

tipo, além de, ao mesmo tempo, vedar a analogia in malam partem quando da 

interpretação normativa.45 

Contudo, Hungria afirma que a aplicação de tal princípio na prática pode gerar 

a sensação de impunidade ante a lesão causa por um fato atípico. Destaca o autor que 

“o inconveniente temporário da impunidade de tais fatos seria indubitavelmente 

 
40 BITENCOURT, C. R. Tratado de Direito Penal: Parte Geral. 17ª. ed. São Paulo: Saraiva, v. I, 2012. 
41 HUNGRIA, op. cit., p. 13. 
42 MASSON, Direito Penal esquematizado: parte geral. 11ª. ed. São Paulo: Método, v. 1, 2017, p. 25. 
43 TOLEDO, Princípios básicos de direito penal. 5ª. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 21. 
44 SANTOS, J. C. D. Direito penal: parte geral. 6. ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014, p. 22. 
45 MASSON, op. cit., p. 25. 
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menor que o da substituição do legislador pelo juiz, em desfavor de elementar 

garantia da liberdade individual”.46  

Ainda, destaca-se que o princípio em análise possui íntima relação com a 

divisão de poderes, uma vez que institui que apenas o Poder legislativo, legitimado 

pela vontade popular, pode criminalizar condutas, impedindo inclusive a delegação 

de tal competência. Sendo assim, para que a norma possua legitimidade democrática 

deve ela ser fruto da expressão do órgão legitimado para tanto, qual seja, o Poder 

legislativo.47  

Já no que tange ao Princípio da Intervenção Mínima, este também é resultado 

das revoluções burguesas que conduziram a criação dos primeiros Estados 

constitucionais e se afirmam em contraponto aos legisladores medievais e seus 

abrangentes códigos penais.48 

O princípio prescreve que o Direito Penal, dada a sua gravidade, atue apenas 

em situações excepcionais, onde se tornem insuficientes os demais ramos do direito 

na proteção dos principais bens jurídicos. O princípio em análise orienta o legislador 

para selecionar os bens jurídicos mais importantes, e que, portanto, deverão ser 

tutelados na esfera criminal, assim como norteará a descriminalização de bens 

jurídicos que com o passar dos anos perderam relevância, ou passaram a ser 

protegidos suficientemente pelo ordenamento jurídico não penal.49  

Sendo assim, o Princípio da Intervenção Mínima tem dois corolários diretos, 

quais sejam: a fragmentariedade e a subsidiariedade. O primeiro entende-se como a 

necessidade de que o Direito Penal se atenha a combater apenas as agressões mais 

graves e consideradas socialmente inadmissíveis. Já no que tange a subsidiariedade, 

deve-se entender que o Direito Penal irá atuar somente no caso de nenhuma outra 

área e mecanismo jurídico tenha funcionado na proteção do bem a ser tutelado.50  

O Princípio da Ofensividade releva que para a conduta ser criminalizada deve 

ao menos ter exposto a perigo o bem jurídico a ser protegido, sendo verdadeiro 

norteador das funções legislativa e jurisdicional.51  

O princípio da lesividade vem ao encontro do Princípio da Intervenção Mínima 

na medida em que limita ainda mais a atuação do legislador penal, o qual fica 

restringido a atuar sobre os bens jurídicos de maior relevância, assim como fica 

adstrito a combater apenas as condutas que efetivamente causa dano, ou, ao menos 

expõe a perigo de lesão. De se destacar que a origem desse princípio se deu no 

 
46 HUNGRIA, op. cit., p.23 
47 PRADO, idem, 2007, p. 134-135. 
48 BATISTA, N. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p.84. 
49 GRECO, R. Curso de Direito Penal. 18. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 97-99. 
50 BITENCOURT, op. cit., p. 98-99. 
51 MASSON, op. cit., p. 59. 
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período iluminista, onde buscou ultrapassar as origens religiosas que o Direito Penal 

trazia consigo.52 

Ante ao objetivo do Direito Penal e seus princípios, Molina e Gomes53 afirmam 

que o sistema penal possui como objetivo proteger os bens jurídicos mais relevantes 

contra os ataques mais graves, conter a violência e reduzí-la, prevenindo a vingança 

privada e garantir o cumprimento dos direitos e garantias do acusado que infringir a 

norma. 

Já no que tange as funções desempenhadas, ou seja, os efeitos práticos que 

produz, ressaltam Molina e Gomes54  que o Direito Penal figura como instrumento 

para a tutela de bens jurídicos mais relevantes, assim como, paralelamente, possui 

uma função promocional, simbólica e de instrumento de “guerra”. 

No mesmo sentido, Santos55 indica que o Direito Penal possui objetivos 

declarados do discurso jurídico oficial, qual seja de proteger os bens jurídicos 

fundados na Constituição, e objetivos reais do discurso jurídico crítico, o qual 

“permite compreender o significado político desse setor do ordenamento jurídico, 

como centro da estratégia de controle social nas sociedades contemporâneas”. 

Ainda, Baratta56 indica o Direito Penal promete que atuará na proteção de bens 

jurídicos de forma a concretizar o interesse social de todos em face de fatos em que 

todos concordem como reprováveis, assim como promete que a lei penal será 

aplicada isonomicamente, fazendo crer que todos aqueles que praticarem fatos 

antissociais irão ser atingidos da mesma forma, sendo que, na realidade, o Direito 

Penal faz exatamente o oposto. 

Cumpre destacar que a atividade de criminalização se dá em duas etapas, quais 

sejam: criminalização primária e secundária. A primeira é o ato e o efeito de 

sancionar determinada conduta. Ou seja, é a etapa pela qual se cria a tipificação penal 

de forma a tornar aquela conduta crime. Já a criminalização secundária é 

efetivamente o ato punitivo sobre as pessoas, onde se verifica a conduta tipificada e 

se indica contra quem a persecução penal irá investigar, processar e ao final, 

condenar.57 

Nessa corrente, a criminalização primária se dará pelo Poder Político, o qual 

configura um “deve-ser”, programando a ação dos demais agentes, que buscarão fazer 

e realizar a tipificação que recaíra sobre pessoas concretas. Essa etapa permitirá os 

demais órgãos se movimentem no sentido de identificar o sujeito que praticou tal 

 
52 GRECO, op. cit. p. 101. 
53 MOLINA, A. G.-P. D.; GOMES, L. F. Missões, Funções e Futuro do Direito Penal. 3ª. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2012. 
54 Ibidem, p. 195. 
55 SANTOS, J. C. D. Direito penal: parte geral. 6. ed. Curitiba: ICPC Cursos e Edições, 2014, p.29-33. 
56 BARATTA, A. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito penal. 

6ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 162.. 
57 MASSON, op. cit., p . 6. 
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conduta, investigá-lo e submeta-lo à agencia judicial, que, recorrendo-se de um 

processo, discutirá a pratica ou não, de tal conduta, resultando na prisonalização, ou 

não do indivíduo.58 

Os órgãos de criminalização secundária procedem de modo seletivo, decidindo 

quem será criminalizado e quem será protegido, uma vez que carecem dos recursos 

necessários para agir de outro modo. Além disso, influência das agências de 

comunicação e agências políticas influenciam a seletividade da criminalização na 

medida em que conjunturalmente se valem de uma das diversas formas de 

impunidade para a realização de seus empreendimentos.59 

Nesse contexto, obriga-se as agências de criminalização secundária a tomar 

medidas urgentes, a fim de atenuar as reclamações e deslocar o foco público para 

outro setor. Soma-se a isso, os rituais burocráticos internos das próprias instituições 

que buscam a simplificação de seus processos de seleção, o que, aliado a estereótipos 

sociais, acarreta na criminalização de grupos sociais específicos e vulneráveis. 60  

No que tange a tal maneira de operar, elucidativa é a prisionalização por 

tráfico de drogas e pequenos nos crimes contra o patrimônio em nosso país, 

possibilitando ver na prática a atuação do sistema punitivo. 

Em um primeiro momento, como demonstraram Junior e Mendes61 ao analisar 

tipos penais, o legislador brasileiro procura não criminalizar as ações que poderão 

mais facilmente ser praticadas por grupos sociais hegemônicos ou que estão 

inseridos na lógica de acumulação de capital, como torna-se perceptível em 

mecanismos despenalizadores em crimes de natureza fiscal, em oposição ao que 

acontece com o crime de furto, o qual apresenta uma série de qualificadoras. 

No mesmo sentido, conforme Dias62, os crimes contra o patrimônio e o crime 

de tráfico de drogas são responsáveis por 75% do total de presos condenados no 

Brasil. Corolário a isso, ressalta a autora que tais crimes, historicamente, são 

desenvolvidos por camadas mais pobres da sociedade, e, no que tange ao tráfico de 

drogas, a grande maioria dos presos portava pequenas quantidades. 

Todas essas considerações, conforme indica Zaffaroni63, conduzem ao 

entendimento de que “o discurso jurídico-penal socialmente falso também é 

 
58 ZAFFARONI, E. R. et al. Direito Penal Brasileiro. 3ª. ed. Rio de Janeiro: Revan, v. 1°, 2003, p. 43. 
59 Ibidem, p. 44-45. 
60 Ibidem, p. 46-47. 
61 JUNIOR, A. C.; MENDES, M. S. S. A criminalização primária e a norma penal brasileira: considerações 

acerca da sua seletividade. Revista Eletrônica Direito e Politica, Itajaí, v. 3, n. 3, 2008, p.12-13. 
62 DIAS, C. C. N. Encarceramento, seletividade e opressão: a "crise carcerária" como projeto político. 

Friedrich Ebert Stiftung Brasil, São Paulo, Junho 2017. Disponivel em: http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/brasilien/13444.pdf, p .11. 

63 ZAFFARONI, E. R. Em busca das penas perdidas: a perda de legitimidade do sistema penal. Rio de 
Janeiro: Revan, 1991, p. 19. 
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perverso: torce-se e retorce-se, tornando alucinado um exercício de poder que oculta 

ou perturba a percepção do verdadeiro exercício de poder”. 

 
4. Sobre a possibilidade de criminalização primária através do controle 
concentrado de constitucionalidade por omissão 

 

Como analisado, a concepção de Constituição formulada por Konrad Hesse é 

que a carta constitucional ao mesmo passo que se apoia nos fatores reais de poder, 

faz, cria e influencia a realidade por ter força normativa. 

Tal concepção se relaciona com o processo de constitucionalização dos direitos 

humanos, já que, em um primeiro momento os direitos humanos surgem – 

concomitantemente com o constitucionalismo moderno – como forma de limitar o 

poder dos monarcas. Tal fato se deu ante a ascensão político e econômica de uma 

burguesia revolucionária e descontente com a estrutura social até então vigente.  

Surgem assim, as primeiras cartas de direitos humanos, as quais, ao mesmo 

tempo em que exprimem a consolidação da mudança política, econômica e social que 

acontecia, consagraram direitos de caráter universais e em oposição ao Estado. Nesse 

sentido, como foi possível constatar já em sede do segundo item, é neste momento 

histórico que o direito penal fixa suas bases discursivas de vertente liberal, limitando 

o poder punitivo do Estado. 

Foi possível constatar que, com o desenvolvimento do capitalismo, os direitos 

chamados de primeira geração mostraram ineficazes frente as bases sociais desiguais, 

o que causou pobreza, doenças, fome, entre outros problemas sociais, e, 

consequentemente, acarretou em reivindicações sociais que culminaram na 

consagração dos direitos sociais. 

Fruto de reinvindicações sociais, os direitos de segunda geração reconfiguram 

a ótica estatal, a qual expandiu suas atribuições, não devendo tão somente abster-se, 

como lhe era imposto. Nesse novo estágio histórico passa o Estado a ter obrigações 

positivas, no sentido de promover os direitos sociais, assumindo compromissos, 

objetivos e princípios a serem perseguidos pelo poder estatal. Tal panorama 

reconfigurou o constitucionalismo e estruturas dos próprios direitos, os quais 

ultrapassam a subjetividade dos indivíduos e passam a serem norteadores de toda 

ordem jurídica. 

Em paralelo, a ciência do Direito Penal seguiu, em regra, atrelada aos direitos 

individuais de liberdade, tentando os doutrinadores fixar sobre quais seriam os 

objetos dignos de tutela pelo braço armado do Estado, assim como se fixou diversos 

princípios norteadores do Direito Penal. 

Contudo, no estágio histórico em que vivemos, a luz da constitucionalização 

dos ramos do direito e em face a necessidade dos penalistas fixarem uma fonte de 
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legitimidade para os bens jurídicos penais, ambos os ramos parecem ter chegado a 

um ponto em comum, qual seja, a relação constitucional/penal como forma de 

fortalecer e efetivar os direitos consagrados na primeira e legitimar o exercício 

punitivo característico do segundo. 

Contudo, é possível constatar que o Direito Penal possui problemas para além 

de sua legitimação, ao passo que seu resultado prático é totalmente dissonante aos 

discursos que buscam lhe dar função, dadas as suas inerentes características de 

seletividade e submissão da vulnerabilidade aos seus órgãos. 

É nesse ponto que se retoma a pergunta que motiva a presente pesquisa: seria 

possível a criminalização de condutas pelo controle de constitucionalidade por 

omissão? 

Ante ao constatado, percebe-se que em face ao emergente discurso de 

relegitimação da relação Constituição/Direito Penal, há a possibilidade da Corte 

Constitucional, tipifique uma conduta com base no dever de proteção decorrente da 

faceta objetiva dos direitos fundamentais e em face da omissão legislativa, uma vez 

que tal construção discursiva se apresenta respaldada tanto na doutrina, e, inclusive 

na jurisprudência de Cortes Constitucionais estrangeiras. Soma-se a isso, o fato de 

que o Direito Penal é hierarquicamente inferior a Constituição, devendo se 

subordinar aos ditames da norma fundamental. 

Contudo, há de se perceber que a “Constituição Penal” reconfigura a dogmática 

e forma de se pensar os direitos fundamentais e o Direito Penal. Está ocorrendo o que 

Sánchez Rubio64 chama de reversibilidade do conteúdo dos direitos fundamentais, 

sendo conceituada como “a condição do direito de ser interpretado e aplicado em um 

ou outro sentido, inclusive contraditórios entre si”. 

Em que pese o referido autor discutir tal fenômeno no que tange ao poder 

econômico, parece que a reversibilidade dos direitos fundamentais ocorre também 

em situações em que o conteúdo financeiro não esta diretamente vinculado. Nesse 

sentido, a reconfiguração do Estado em torno dos direitos fundamentais, fez com que 

estes se desvinculassem de suas origens de limitação e oposição do Estado para enfim 

deslegitimá-lo. 

Carvalho65 indica que o maior grau de reversibilidade percebe-se quando os 

direitos da coletividade figuram como justificativa às lesões de direitos fundamentais 

de primeira geração. Tal problemática baseia-se em dois equívocos da tradicional 

concepção de Direitos Humanos, quais sejam: entender os direitos de primeira 

 
64 RUBIO, D. S. Reversibilidade do direito: os direitos humanos na tensão entre o mercado, os seres 

humanos e a natureza. Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, v. 6, n. 22, p. 21-32, abr./jun 2006. 
Disponível em: <http://201.23.85.222/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=60145>. 

65 CARVALHO, S. D. Criminologia, Garantismo e Teoria Crítica dos Direitos humanos: Ensaio sobre o 
Exercício dos Poderes Punitivos. In: MARTINEZ, A. R., et al. Teoria Crítica dos Direitos Humanos no 
século XXI. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008. Cap. 19, p. 476-522. 
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geração como se fossem de exclusivo interesse privado e que estão hierarquicamente 

abaixo das demais gerações de direitos. 

Da mesma forma, a alteração de conteúdo e da concepção ideológica dos 

Direitos Humanos, coadunam-se ao pensamento de Ferdinand Lassale66, na medida 

em que, parece a forma normativa da constituição não ser suficiente em face as 

alterações acontecidas na dinâmica de poder, principalmente no que tange ao 

aumento de atuação do Judiciário nas últimas décadas. 

Barroso67 aponta que “a expansão da jurisdição do discurso jurídico constitui 

uma mudança drástica no modo de se pensar e de se praticar o Direito no mundo 

romano-germânico”. Acrescenta ainda o referido autor que tal fenômeno é 

internacional, possuindo proporções muito maiores no Brasil, dada a estrutura do 

sistema de controle de constitucionalidade e a constitucionalização abrangente e 

analítica de questões, muitas vezes de cunho político. 

Dessa forma, destacava Hesse68 que “a Constituição converte-se-á em força 

ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente na consciência 

dos principais responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder 

(Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição(Wille zur Verfassung)”. 

Dessa forma, ao que tudo indica, o Brasil está carecendo de vontade de constituição 

em detrimento da vontade de poder de um Judiciário em expansão e pelas forças 

políticas, que, carecendo de força legislativa, judicializam questões que fogem a 

alçada da discussão jurídica.  

Nesse contexto, a colonização dos direitos fundamentais pelo discurso 

punitivo, para além do alargamento da atuação do Direito Penal, possibilitou 

discursivamente o ativismo judicial, abalando profundamente os princípios regentes 

e limitadores do próprio Direito Penal, em especial o Princípio da Legalidade. 

Tal fato se dá pois, ante ao fenômeno da Reversibilidade dos Direitos 

Fundamentais, a decisão judicial torna-se ilimitada, figurando portanto com uma mera 

decisão política, haja vista a amplitude de interpretações que os direitos permitem 

atualmente. 

Nesse sentido, cumpre observar que, em que pese em seu voto o Ministro 

Celso de Mello69 tenha afirmado que “somente lei interna pode qualificar-se, 

constitucionalmente, como a única fonte formal direta legitimadora da regulação 

normativa concernente à tipificação penal”,  ao final consagrou, valendo-se da técnica 

 
66 LASSALLE, F. Que é uma Constituição? Tradução de Walter Stönner. São Paulo: Edições e Publicações 

Brasil, 1933. 
67 BARROSO, op. cit., p.443-445. 
68 HESSE, op. cit., p.19. 
69 BRASIL, S. T. F. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADO 26/DF relator Ministro Celso de 

Mello.Dj 20/02/2019. STF, 2019. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADO26votoMCM.pdf>. Acesso em: 29 
maio 2019. 
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de interpretação conforme a constituição, que atos de descriminação de cunho 

homofóbico, enquadram-se na tipificação do crime de racismo, resultando em 

verdadeira analogia in malam partem.  

 Se por um lado a doutrina tradicionalmente aponta que a legitimidade de 

criação de tipos penais é do Congresso Nacional, isso parece parcialmente alterado, 

dada a possibilidade do Poder Judiciário, em caso de omissão, visando cumprir com o 

dever de proteção do Estado em face dos Direitos Fundamentais, criar a norma. 

Da mesma forma, é possível identificar que os mandados de criminalização, 

que impõem o dever de proteção pelo Estado, devendo este criminalizar condutas à 

luz dos Direitos Fundamentais para a consagração dos bens jurídicos, retira os 

parâmetros de intervenção mínima do Direito Penal, dado o grande rol de direitos 

fundamentais consagrados. 

Para além disso, a concepção dos Mandados de Criminalização prevê uma faixa 

intermediária entre proibições e deveres de atuação do Direito Penal, o qual seria 

gerida pela discricionariedade do legislador. Ou seja, novamente há a legitimação 

penal em arrepio ao Princípio da Intenção Mínima do Direito Penal. 

Ao final, com base no entendimento de Hesse70, a constituição deve ter 

conteúdo relativamente aberto, para que haja em seu seio a possibilidade dos 

embates políticos, fazendo com que a Constituição não perca força normativa em 

momentos em que haja a prevalência de uma concepção política sobre a outra. 

Contudo, o extenso rol de mandados de criminalização acabou por afastar vertentes 

político-criminais, inclusive tornando, por exemplo, a luta pela descriminalização das 

drogas, incompatível com a ordem constitucional.  
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Resumo: A presente reflexão não tem a pretensão de apresentar uma solução para os 
problemas da criminalidade e violência que atualmente é uma grave questão social. 
Todavia, busca-se articular algumas ideias em torno da necessidade de mudança dos 
paradigmas de atuação do Estado brasileiro, afastando-se do discurso focado na lei, 
que privilegia a repressão penal por meio da tipificação de novos crimes e de 
aumento do rigor punitivo, em detrimentos de políticas públicas de segurança. 
Utiliza-se da metodologia dogmática jurídica e das fontes bibliográficas para a 
construção da fundamentação teórica, que embasa os apontamentos e as críticas 
sobre o modelo de segurança pública do Estado brasileiro.  
 
1. Introdução; 2. O direito social à segurança pública e as políticas públicas; 3. A 
Polícia como instituição do Estado de Segurança Pública; 4. Considerações Finais; 5. 
Referências bibliográficas. 
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Abstract: This reflection does not intend to present a solution to the problems of 
crime and violence, currently a grave social problem. However, we seek to articulate 
some ideas around the necessity to change the action paradigms of Brazilian state, 
moving away from the discourse focused on the law that privileges criminal 
repression through the typification of new crimes and increasing punitive rigor, to 
the detriment of public security policies. It uses the dogmatic legal methodology and 
bibliographic sources to construct the theoretical foundation, which supports the 
notes and criticisms about the public security model of the Brazilian State. 
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1. Introdução  

No ranking mundial, de acordo com o Global Peace Index1, na listagem de 

países mais seguros, o Brasil atingiu a posição 116° em 2019. No ranking dos países 

com maiores taxas de homicídio, do Instituto Igarapé, intitulado "Segurança do 

cidadão na América Latina", de 2018, o Brasil aparece na 13° na posição mundial. 

Segundo pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, por meio do relatório 

nomeado como “Atlas da Violência 2018: políticas públicas e retratos dos municípios 

brasileiros”, somente no ano de 2016, houve um número de 62.517 homicídios no 

Brasil. O Estado, como detentor do monopólio da violência, mostra não ter o controle 

da situação, não conseguindo, através de suas instituições agir de forma eficaz no 

combate e na prevenção da criminalidade dentro da sociedade. Estes dados 

comprovam que somos um país violento, e que a questão da segurança pública requer 

maior atenção do Estado, por meio de políticas públicas sérias e consistentes.  

O tema da segurança pública interessa a todos e tem reflexos em diversas 

áreas da sociedade, até mesmo no campo econômico, que afeta grande parcela da 

população. Como exemplo, podemos citar os altos gastos com o sistema repressor 

carcerário, que custa milhões para os cofres públicos todos os anos, retirando 

dinheiro de áreas essenciais à dignidade social. Nesse mesmo sentido, afirma 

Cerqueira (2018) “A criminalidade violenta constitui um grande problema 

econômico, uma vez que afeta o preço dos bens e serviços, além de contribuir para 

inibir a acumulação de capital físico e humano, bem como o desenvolvimento de 

determinados mercados”.2   

O problema de segurança pública no Brasil é uma questão grave, urgente, 

complexa e que requer profundas e sérias discussões, visando soluções que atendam 

as expectativas da sociedade, que atualmente vive acuada e refém da violência e da 

criminalidade organizada. A criminalidade está disseminada, presente na vida 

cotidiana de qualquer segmento e em qualquer espaço social. A sociedade brasileira 

vive um estágio de insegurança pública, permeada pelas questões de exclusão social, 

falta de investimentos na área, sentimento social de impunidade, aperfeiçoamento 

das ações criminosas organizadas, corrupção generalizada, entre outras causas. É 

preciso que a sociedade participe mais ativamente das discussões sobre segurança 

pública, sugerindo, avaliando e cobrando das autoridades públicas soluções que 

assegure a paz e a tranquilidade social.  

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a questão do direito à 

segurança pública no Brasil, bem como, sobre o problema da violência e da 

criminalidade que assola nossa sociedade e analisar possíveis ações que possam 

trazer e representar melhorias no combate da violência e da criminalidade no meio 
 

1 ARAM, André; GARCIA, Heloísa. Países mais seguros do mundo. Global Peace Index. 2019. Disponível 
em: <https://www.eurodicas.com.br>. Acesso em: 20/08/ 2019.  
2 CERQUEIRA, Daniel. Atlas da violência 2018 Ipea FBSP. Rio de Janeiro: IPEA. 2018. p.11 
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social. São múltiplas as causas da violência e da criminalidade, portanto, também, 

devem ser diversificados os mecanismos de atuação do Estado. Entretanto, ainda, a 

política de segurança pública mais adequada é a política social de desenvolvimento 

humano. Combater a exclusão social e garantir o acesso de todas as benesses sociais é 

o caminho mais coerente e eficaz para a diminuição dos índices da criminalidade e da 

violência dentro da sociedade, aliados sempre à promoção da educação e a garantia 

dos direitos de cidadania. 

 
2. O direito social à segurança pública e as políticas públicas  
 

A Segurança pública é conceituada por Natália Masson3 como uma 

“convivência pacífica e harmoniosa dos indivíduos, inafastável para a construção de 

uma comunidade estruturada na serenidade e na paz entre seus componentes”. No 

conceito de José Afonso da Silva4 a segurança pública é a manutenção da ordem 

pública interna, caracterizada como uma situação de pacífica convivência social isenta 

de ameaça de violência, de prática de crimes ou de qualquer perturbação, em que 

todos possam viver de forma tranquila e harmoniosa. A segurança pública preserva a 

ordem pública, que é definida como uma situação de normalidade da proteção do 

Estado ou das instituições e da sociedade como um todo. 5 

O tema segurança pública tem natureza constitucional no Brasil. A 

Constituição Federal de 1988 garantiu em seu artigo 144, a segurança pública como 

um dever do Estado, mas também um direito e responsabilidade de todos, visando 

preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. 6 O 

exercício da segurança pública na compreensão de Bernardo Gonçalves Fernandes 

tem relação com a utilização do poder de polícia pela Administração Pública, a qual 

limita direitos individuais em favor do interesse público. 7 

A garantia da segurança pública é uma exigência necessária para a própria 

garantia da dignidade humana, prevista no art. 1º, III, do texto constitucional, como 

princípio fundamental do Estado Democrático de Direito. A dignidade garante as 

necessidades essenciais do ser humano como o direito à vida, à liberdade e a 

segurança, inclusive estando presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948. 8 Para Laércio Dias de Moura9 a noção de dignidade humana está atrelada à 

concepção de que “cada ser humano tem, pois, um lugar na sociedade humana”.  

 
3 MASSON, NATHALIA. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1212. 
4 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 755.  
5 ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA. Elementos fundamentais. Rio de Janeiro: ESG, 2009. p. 58. 
6 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Diário Oficial da 
União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988, p. 1, anexo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br.>. Acesso em: 24/08/2019. 
7 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 9. ed. Salvador: Juspodivm, 2017. 
p.1408. 
8 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1948. 
9 MOURA, Laércio Dias de. A dignidade das pessoas e os direitos humanos. Bauru: EDUSC, 2002. p. 78-79.  
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O princípio da dignidade da pessoa humana apresenta-se ao mesmo tempo 

como: um direito individual protetivo, impondo obrigações em relação ao Estado, 

assim como estabelecendo um dever de tratamento igualitário entre os semelhantes, 

ou seja, a exigência de cada indivíduo respeitar a dignidade de seu semelhante, e de 

ter a sua dignidade respeitada pelo Estado e pelos demais indivíduos componentes do 

grupo social. 10 A dignidade humana é constituída por “um mínimo invulnerável que 

todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, 

possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanas”. 11 

A segurança pública é um direito social. O direito social franqueia e regula os 

interesses da sociedade, encarando o indivíduo não em caráter pessoal, mas como 

parcela da coletividade. Ou seja, colimado bem coletivo redunda em proveito para o 

elemento singular. 12 “Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais 

do homem, são prestações positivas proporcionadas pelo estado direta ou 

indiretamente”.13 O sujeito passivo dos direitos sociais é o Estado, que se coloca como 

responsável pelo seu atendimento e garantia. A concretização desses direitos exige do 

Estado o cumprimento de uma série de deveres, que se realiza mediante as atividades 

legislativas, administrativas e judiciárias. 

Portanto, o objeto do direito social é basicamente uma contraprestação sob a 

forma de um serviço público. 14 Os direitos sociais são o fundamento e o fim das 

políticas públicas. As políticas públicas estabelecem uma série de obrigações que 

competem aos poderes públicos observarem através da execução dos programas 

sociais. A Administração Pública executa as políticas públicas fruto das decisões de 

governo, que responde aos anseios sociais. 15 Porém a política pública para se efetivar 

precisa de grandes investimentos financeiros, o que torna sua aplicabilidade não 

imediata.  

As políticas de segurança pública não podem ser restritas a ações de 

policiamento. No entanto, devem envolver de forma ampla um conjunto de ações 

governamentais, voltadas ao combate da criminalidade e da violência, que engloba 

áreas sociais, econômicas, culturais, dentre várias outras, necessitando de um 

conjunto amplo de esforços, muito além das forças ou do alcance policial. Então as 

 
10 MORAIS, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2000. p. 61.    
11 Idem, p. 60. 
12  MELLO FILHO, José Celso. Constituição federal anotada. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 387.  
13 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.  p. 
289-290.   
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
p. 50-51.  
15 ROCHA, Manoel Ilson Cordeiro. Curso de ciência política e teoria geral do Estado. 2. ed. Franca: 
Edifesp Fafram, 2014. p. 42.  
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políticas de segurança pública asseguram a manutenção e preservação da ordem 

pública, seja preventiva ou repressiva, visando à redução da criminalidade. 16  

O Brasil tem adotado tão-somente políticas de segurança pública paliativas, 

por meio de soluções momentâneas que tentam dar uma resposta de forma rápida e 

pontual, que não ataca as raízes da questão da violência e da criminalidade social. Os 

caminhos adotados pelo Estado são o endurecimento do sistema de justiça e de 

execução penal e fortalecimento da vigilância e repressão policial. Existe uma prática 

arraigada no Estado brasileiro de que a criminalidade se combate com textos de lei, 

imperando uma onda de maximização do Direito Penal, com a criação de novos tipos 

penais e o aumento do rigor punitivo. Contudo, não se resolve com apenas medidas 

legislativas de repressão, necessitando de ações e estratégias de políticas públicas de 

âmbito de inclusão social e de prevenção. Essas ações de repressão à violência e 

criminalidade se mostraram totalmente ineficaz na realidade brasileira, perceptível 

por meio dos índices de violência que ano a ano tem aumentado. Nesse cenário de 

crise, o Estado não tem conseguido dar uma resposta eficaz no combate aos altos 

índices de criminalidade.  

A temática da segurança pública, comumente, está limitada a discussão sobre 

as esferas da justiça e da polícia, esquecendo-se de enfrentar a relação com a questão 

do grave problema social. A efetivação do direito à segurança pública está além da 

criação, instituição e manutenção das instituições policiais e da realização das 

atividades policiais. A segurança pública é um conjunto de ações do Estado em 

políticas públicas sociais, como educação, moradia, saneamento básico, capacitação 

profissional, lazer, oportunidade de emprego formal e renda, entre outras medidas de 

dignidade humana. Para Mota17 a pobreza é a principal causa da violência ou da 

insegurança pública do país. Isso porque o número da violência cresce mais em 

cidades em que as condições de vida são mais precárias e nas periferias das grandes 

cidades.  

Nos países com grande desigualdade social e pobreza, a criminalidade 

encontra solo fértil para o seu fortalecimento. A exclusão social histórica de grande 

parte da população, como acontece no Brasil, criam condições para que o crime 

prospere como forma de sobrevivência para uns e de ascensão social para outros. O 

combate à exclusão social traz consequências diretas à melhoria da segurança 

pública, como acontece em países mais seguros, onde não há diferenças sociais 

discrepantes, como, por exemplo, a Finlândia e na Islândia. 

Uma das medidas que se entendem necessárias é ampliação e fortalecimento 

da gestão participativa da segurança pública. O primeiro passo, para o 

estabelecimento dessas práticas de integração da população com o tema da segurança 

 
16 FILOCRE, D’ Aquino. Classificações de políticas de segurança pública. 5. ed. Belo Horizonte: Revista 
Brasileira de Segurança Pública, 2009. p.149. 
17 MOTA, Diana Meirelles da. Violência Urbana e Segurança Pública. Palestra no Seminário Nacional 
sobre Violência Urbana e Segurança Pública. Brasília: Câmara Federal, 2002. p. 49.  
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pública é estimular a criação e funcionamento dos Conselhos Comunitários de 

Segurança, nas cidades e bairros, que possa se possibilitar acesso democrático da 

população, com a participação direta perante as autoridades policiais na discussão 

dos problemas de violência e criminalidade vivenciados pela comunidade, 

colaborando nas soluções e apontando caminhos nas ações da polícia18.  

As ações e políticas de segurança devem ser consideradas em uma dimensão 

geográfica e comunitária específica, relacionada a diagnósticos detalhados do espaço 

a ser considerado, contemplando um processo coordenado, focado e sincronizado, 

caracterizado pela participação de todos os segmentos, buscando trabalhar os 

problemas específicos identificados. A participação social no contexto da segurança 

pública permite um engajamento maior da comunidade no trabalho policial, 

definindo prioridades. Essa interação da polícia, como instituição de segurança do 

Estado, com a comunidade neutraliza a visão deturpada da sociedade em relação à 

polícia como corporação e aproxima a população da polícia, fortalecendo os vínculos 

e os sentimentos de proteção. Com isso, a população passa a colaborar com a polícia, 

compartilhando informações, a encaminhar demandas comuns, a definir prioridades 

e estratégias de resoluções de conflitos através de meios não violentos, a avaliarem as 

ações cobrando melhores resultados.   

  
3. A Polícia como instituição do Estado de Segurança Pública 
 

Estabelece o texto constitucional o dever do Estado de prestar segurança à 

população, por meio de órgãos especializados que compreendem a Polícia Federal, a 

Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares estaduais (artigo 144, caput, 

CF/88).19 A responsabilidade do Estado é, portanto, representada em números 

clausus taxativamente pelos órgãos policiais previstos no texto constitucional. 20 A 

responsabilidade de segurança pública é compartilhada pelos diferentes entes 

federativos. Todavia, a Constituição previu órgãos policiais de segurança pública 

apenas na esfera federal e estadual, não havendo previsão quanto à esfera municipal, 

que somente dispõe sobre a previsão das guardas municipais, de acordo com o art. 

144,§ 8°, CF/88. 21 

 
18 DONADELI, Paulo Henrique Miotto. Segurança pública e segurança social: a importância das ações 
preventivas. In: CONGRESSO DE DIREITO DA UNIFENAS 2. II Fórum sobre CONSEP e Segurança Pública. 
Alfenas, SP. Faculdade de Alfenas, 2003. 
19 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 . Diário Oficial da 
União, Poder Legislativo, Brasília, DF, 5 out. 1988, p. 1, anexo. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br.>. Acesso em: 24/08/2019. 
20 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 14. ed. São Paulo: 
Método, 2015. p. 965.  
21 MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p.1213. 
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Para Amaral,22 originariamente, o termo polícia era o conjunto de funções 

necessárias ao funcionamento e à conservação da polis, as cidades-estados gregas. A 

Polícia é a instituição do Estado que tem a função de atuar na área de segurança 

pública, assegurando a ordem social e zelando pela tranquilidade dos cidadãos. A 

Polícia tem por atribuição impor limitações à liberdade individual ou de grupo na 

exata medida necessária à salvaguarda e manutenção da ordem pública. Assim, as 

atividades policiais atuam no exíguo espaço existente entre os direitos individuais ou 

coletivos e o interesse público.  

A polícia não é uma força armada do Estado para exterminar o inimigo 

criminoso. A atividade policial deve atuar de forma preventiva, com policiamento 

ostensivo, que evite a prática criminosa, e repressiva, investigando as ocorrências 

criminais, auxiliando o Poder Judiciário no esclarecimento da verdade e na 

penalização dos culpados. Portanto, o alvo da polícia é dar um sentimento de 

segurança aos cidadãos. A doutrina diferencia a polícia ostensiva como aquela que 

atua em prevenção da ocorrência de delitos, protegendo a ordem pública, e de outro 

lado, a chamada polícia judiciária, que atua fazendo investigações e apurando sua 

autoria para oferecer elementos para a denúncia do Ministério Público. 23 

A Polícia Federal destina-se a apurar infrações penais contra a ordem política e 

social, ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades 

autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha 

repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, segundo se 

dispuser em lei. (artigo 144, § 1º, I, CF/88); e prevenir e reprimir o tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação 

fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. (artigo 

144, §1°, II, CF/88). Ainda, exerce as funções de polícia marítima, aérea e de 

fronteiras. (artigo 144, §1°, III, CF/88), bem como, de forma exclusiva, as funções de 

polícia judiciária da União. (artigo 144, §1°, IV, CF/88). Apesar de prestar proteção de 

bens e serviços de empresas públicas e entidades autárquicas, a Polícia Federal não 

alcança bens, serviços e interesses em defesa das sociedades de economia mista 

federais, que são apurados pelas polícias civis. Assim, por exemplo, em caso de roubo 

à agência do Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), o inquérito 

policial deverá ser aberto por delegado da Polícia Civil, e não da Polícia Federal. 24  

A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal destinam-se ao 

patrulhamento ostensivo, respectivamente, das rodovias e ferrovias federais. O 

patrulhamento das rodovias e ferrovias estaduais compete às polícias dos Estados. As 

 
22 AMARAL, Luiz Otavio O. Violência e crime, sociedade e Estado. Jus Navigandi, Teresina, ano 3, n. 27, 
dezembro 1998. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=945>. Acesso em: 
16/03/2019.  
23 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 14. ed. São Paulo: 
Método, 2015. p. 966. 
24 PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito constitucional descomplicado. 14. ed. São Paulo: 
Método, 2015. p. 966. 
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polícias estaduais são responsáveis pelo exercício das funções de segurança pública e 

de polícia judiciária no âmbito de suas circunscrições, e são formadas pela: a polícia 

civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar. A polícia civil, dirigida por 

delegado de carreira, tem a função de polícia judiciária, devendo atuar na apuração 

das infrações penais, exceto as de competência da polícia federal. A polícia militar tem 

a responsabilidade de realizar a atividade ostensiva, enquanto ao corpo de bombeiros 

militar compete à prevenção e o combate de incêndios, e a execução de atividades de 

defesa civil. Essas polícias militarizadas dos Estados são consideradas forças 

auxiliares do Exército.    

 Há quem defenda a unificação das polícias civis e militares estaduais para 

maior efetividade do trabalho policial. Entende-se que essa unificação física ou 

corporativa não traria os resultados expressivos almejados, em razão de diversos 

fatores, principalmente, a distância histórica dessas instituições, seus modelos de 

preparação e treinamento, bem como a natureza de suas atividades. O que seria 

interessante era desenvolver políticas de inteligência conjunta, com o 

compartilhamento de informações, através de um trabalho em equipe.  

 Uma das ações equivocadas do Estado brasileiro em segurança pública é o uso 

das Forças Armadas no combate da violência e da criminalidade. Têm sido utilizadas 

para intervenções em locais tomados por grupos armados e organizações criminosas, 

em que o Estado perdeu o controle e o poder de atuação, tendo em vista que as forças 

policiais estaduais não são capazes de atuar, como em algumas comunidades de 

grandes centros urbanos, mostrando as deficiências das políticas públicas estatais.  

 É preciso uma melhoria na coordenação nacional das polícias do Estado para 

fortalecer as ações de auxílio mútuo, evitando atuação isolada de cada organismo. A 

atividade de inteligência é essencial para a garantia de segurança. A inteligência 

policial pode ser definida como "a atividade que objetiva a obtenção, análise e 

disseminação de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, sobre fatos e 

situações de imediata ou potencial influência sobre o processo decisório e a ação 

governamental e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Estado". 25 As 

atividades de inteligência devem ser desenvolvidas com irrestrita observância dos 

direitos e garantias individuais, fidelidade às instituições e aos princípios éticos que 

regem os interesses e a segurança do Estado.  

O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, instituído no âmbito do 

SISBIN, criado pelo Decreto nº 3.695, de 21 de dezembro de 2000, tem por finalidade 

"coordenar e integrar as atividades de inteligência de segurança pública em todo o 

País, bem como suprir os governos federal e estaduais de informações, que subsidiem 

a tomada de decisões neste campo". Cabe aos integrantes do Subsistema, no âmbito 

de suas competências, identificar, acompanhar e avaliar ameaças reais ou potenciais 

 
25 GONÇALVES, Joanisval Brito. A atividade de inteligência no combate ao crime organizado: o caso do 
Brasil. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 1114, 20 jul. 2006. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8672>. Acesso em: 01/07/2019. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 36 

de segurança pública e produzir conhecimentos e informações que subsidiem ações 

para neutralizar, coibir e reprimir atos criminosos de qualquer natureza. 

O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública está integrado aos 

Ministérios da Justiça, da Fazenda, da Defesa e da Integração Nacional e o Gabinete de 

Segurança Institucional da Presidência da República. A Secretaria Nacional de 

Segurança Pública pertencente ao Ministério da Justiça (SENASP) é o seu órgão 

principal. Também, de acordo com o decreto de criação, poderão integrar o 

Subsistema de Inteligência de Segurança Pública os órgãos de Inteligência de 

Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal.  

As polícias, principalmente, as estaduais, passam por problemas de falta de 

investimento orçamentário, com policiais mal valorizados e com baixas 

remunerações, com falta de contingente o que sobrepõe uma carga de trabalho aos 

membros das corporações, com ausência de equipamentos necessários a realização 

mínima do trabalho cotidiano, com a precária capacitação e treinamentos, entre 

outros inúmeros fatores que prejudicam a atividade policial, o que gera uma atividade 

desgastante emocionalmente.  

Além de uma polícia equipada, preparada e valorizada, é de suma importância 

ter uma polícia humana, que saiba respeitar os direitos do cidadão, qualquer que seja 

a situação real vivenciada. Segundo ensinamento de José Afonso da Silva26 “é 

necessário adequar a polícia às condições e exigências de uma sociedade democrática, 

aperfeiçoando a formação profissional e orientação para a obediência aos preceitos 

legais de respeito aos direitos do cidadão”.   

A polícia é um órgão imprescindível para dar segurança e tranquilidade à 

sociedade, portanto, a polícia deve ser vista como parceira da comunidade. Por isso, 

deve construir o sentimento de que uma ação policial, verdadeiramente preventiva e 

eficaz, desenvolve-se dentro de uma concepção de integração entre cidadão e policial. 
27 Muitos projetos foram idealizados, que se destacam pelos bons resultados 

apresentados. Como, por exemplo, em Bogotá, Colômbia, onde se abandonou a 

tradição militarista e recuperou-se a instituição policial como órgão vigilante da 

proteção das liberdades individuais e da vida dos cidadãos, profissionalizando seus 

membros, descentralizando suas estruturas de comando e a aproximando dos 

núcleos comunitários, para o conhecimento das problemáticas geradoras de violência 

e delinquência e a formulação de alternativas conjuntas de ação para a superação das 

mesmas.  

  

 
26 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 2000. p. 757.  
27 DONADELI, Paulo Henrique Miotto. Segurança pública e segurança social: a importância das ações 
preventivas. In: CONGRESSO DE DIREITO DA UNIFENAS 2. II Fórum sobre CONSEP e Segurança Pública. 
Alfenas, SP. Faculdade de Alfenas, 2003. 
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4. Considerações Finais 

 

O tema de segurança pública não pode ser pensado restritivamente às 

questões de política. É sim, um tema amplo e complexo, que e envolve: a 

transformação e o crescimento da violência e da criminalidade no atual estágio; a 

eficácia das políticas de segurança implantadas pelos governos do ponto de vista 

prático; a crise atual da incapacidade do Estado de enfrentar o problema; a 

necessidade de pensar novas políticas públicas mais articuladas socialmente de 

prevenção e enfrentamento da violência; e os limites, alcance, resistências, obstáculos 

e avanços constatados na realização de experiências instauradas em diversas 

localidades, que podem servir de modelo para o problema da segurança pública. 

A política nacional de Segurança Pública deve ir além da transitoriedade dos 

governos, e não pode buscar atender a classes ou interesses privados, portando, deve 

ser uma política de Estado. É preciso criar uma política de segurança pública que 

envolva técnicas, meios e apresente soluções cabíveis dentro de nossa realidade 

social, cultural e principalmente financeira. O primeiro passo é construção de um 

novo sistema de justiça e polícia, qualificado, respeitoso, adequado, integrado, 

complementar, e submetido à participação e controle da comunidade, contemplando 

suas duas dimensões, tanto individual, quanto coletiva. Em segundo lugar, 

desenvolver a capacidade técnica, a gestão qualificada, a incorporação de tecnologia e 

boas condições de trabalho, além de possibilitar, em todas as etapas da intervenção, o 

reconhecimento das diferenças e das diversidades sociais, garantindo os direitos 

individuais e o respeito à dignidade das pessoas, reagindo contra os estigmas, 

colocando no centro da atuação a atenção aos cidadãos e que o uso da força seja 

legítimo.   
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Resumo: Este artigo investiga a importância do trabalho como ferramenta de 
reinserção social diante de uma sociedade regida pela economia de mercado. Propõe 
apresentá-lo como meio para a autodeterminação, subsistência e, consequente 
melhoria dos índices referentes à segurança pública. Recorre-se à pesquisa 
bibliográfica para compreender a imprescindibilidade da atividade laboral para a 
construção da cidadania, a emancipação do ser humano e o afastamento da atividade 
delituosa. Por fim, confirma-se a importância de mão de obra útil e qualificada dentro 
das unidades prisionais para que ex-detentos tenham capacidade de autoderminação 
após o cumprimento da pena, contribuindo para a diminuição da reincidência 
criminal. 
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reintegration in a market economy society. It presents it as a means for self-
determination, subsistence and improvement of public safety ratings. Bibliographic 
research is used to understand the indispensability of labor activity for the 
construction of citizenship, emancipation of human beings and reduction of criminal 
activity. Consequently, it attempts to verify the contribution of useful and skilled 
labor in prison facilities to the advancement of former detainees’ self-determination 
and to the reduction of recidivism. 
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1. Introdução 

 

A importância do trabalho, destacada pela Constituição Federal1 em seu artigo 

6º, ao enumerá-lo como direito social e, consequentemente, como uma garantia 

fundamental, propondo uma atuação positiva do Estado para sua consecução na 

perspectiva do alcance do bem-estar social, representado pela proteção ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. O reconhecimento do trabalho como um direito 

social e fundamental que propicia uma vida digna, torna-se de suma importância na 

medida em que os direitos sociais, por sua natureza, demandam ações do Estado 

capazes de proporcionar aos menos favorecidos e hipossuficientes a igualdade real, 

por meio de acesso a serviços como a saúde, a educação, a moradia, a alimentação, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, e a 

assistência2.  

Sendo os direitos sociais protegidos por normas de ordem pública e 

invioláveis, resguardados contra negociações e violações por parte da autonomia 

privada, o que, por sua vez, garante o amparo da atividade laboral pelo ordenamento 

jurídico adotando “[...] a dignidade da pessoa humana como valor básico do Estado 

democrático de direito [...]”3, além de “[...] reconhecer o ser humano como o centro e o 

fim do direito.”4  

Na sociedade regida pelo sistema capitalista de produção e distribuição de 

riquezas, o trabalho encontra, ainda, importância como instrumento capaz de 

fomentar a autodeterminação do indivíduo no corpo social e seu acesso aos bens de 

consumo e inovações tecnológicas, além de maior acesso a serviços de qualidade. 

Diante disso, 

 
O trabalho, e mais precisamente sua forma de exercício 
submetida ao poder de terceiro, está historicamente associado 
à ideia de dignidade humana. Máximas como “o trabalho 
dignifica o homem” ou “o trabalho liberta”, esta não 
coincidentemente escrita no portão de entrada de alguns 
campos de concentração do regime nazista (“arbeit macht 
frei”), são utilizadas ao longo da história para exaltar o valor 
social do trabalho.5  

 

 
1 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 1988.   
2 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 234. 
3 FAHAD, A. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. JUST. DO DIREITO, v. 20, n.º 1, 
2006, p. 113. 
4 FAHAD, Awad. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. JUST. DO DIREITO, v. 20, n.º 
1, 2006, p. 113. 
5 ROCHA, Thiago Santos. Renda Básica de Cidadania: A Superação do Mito do Emprego como Panaceia 
para a Inclusão Social. In: MARTINS, Juliane Caravieri et. Al (Orgs.). Trabalho Digno, Educação e 
Inclusão Social. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2019, p. 120. 
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A atividade laboral e sua adequada contrapartida, vale dizer, o trabalho digno, 

torna-se meio capaz de proporcionar igualdade real em uma sociedade marcada por 

diferenças na distribuição de renda, uma vez que as pessoas são valoradas e 

classificadas no convívio social por meio de seu poder aquisitivo. Aqueles que não 

conseguem acompanhar as inovações e os serviços de qualidade tendem a ser 

marginalizados, o que se classifica como  

  
[...] uma herança cultural que condicionou a sociedade a reagir 
de modo discriminatório em relação àqueles que fogem do 
padrão adotado no meio social, fazendo com que todo e 
qualquer comportamento desviante seja marginalizado.6  

  

Em meio as desigualdades e constante exclusão daqueles que não atendem às 

expectativas da economia de mercado, a qualificação da mão de obra de detentos 

passa a ser imprescindível para a promoção da ressocialização e consequente 

diminuição da reincidência criminal.  

A ressocialização, entendida como uma permissão ao indivíduo para que 

alcance meios adequados e justos de vida para si e sua família, passa a ser um 

instrumento que propicia ao cidadão o usufruto da dignidade humana possível por 

meio do suprimento de suas necessidades materiais, estabelecidas pela sociedade ao 

redor. 

Conforme Silva7, a ressocialização representa o completo retorno do preso ao 

meio social, garantido por um conjunto de aspectos que permite a percepção de uma 

utilidade no corpo social e em sua família, afastando-o da reincidência criminal. 

Mediante o exposto, objetiva-se neste texto apresentar o trabalho digno como 

ferramenta transformadora do indivíduo encarcerado, de modo a 

reconstruir/construir sua consciência cidadã e a distanciá-lo da marginalização 

produzida dentro da economia de mercado e da incidência/reincidência criminal, 

portanto, apresenta-se a valorização do trabalho nos cárceres como instrumento 

capaz de melhorar os índices referentes à segurança pública. 

Para tanto, utiliza-se a pesquisa bibliográfica, não como uma forma de cópia de 

trabalhos já realizados, mas como uma base para comprovar o fim pretendido. Dessa 

forma, traz-se uma pesquisa que “[...] propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou 

abordagem, chegando a conclusões inovadoras” 8, já que esse modelo de pesquisa representa “[...] 

excelente meio de formação científica quando realizada independentemente – análise 

 
6 LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2009, p. 
67. 
7 SILVA, Roberto da. O que as empresas podem fazer pela reabilitação do preso. São Paulo: Instituto 
Ethos, 2001. 
8 LAKATOS, Eva Maria.; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 
de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. São 
Paulo: Atlas, 1999, p. 73. 
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teórica – ou como parte indispensável de qualquer trabalho científico, visando à 

construção da plataforma teórica do estudo” 9. 

Divide-se esse artigo em quatro partes. Na primeira, apresenta-se uma 

abordagem do trabalho e sua caracterização no sistema prisional brasileiro. Na 

segunda, investiga-se o papel do trabalho no resgate da cidadania do carcerário e em 

sua reinserção social, por meio da consecução de meios de se estabelecer de forma 

digna na sociedade produtora de bens de consumo. Na terceira parte, por sua vez, 

demonstra-se como a promoção do trabalho como fator impeditivo da exclusão social 

de detentos, colabora para índices mais satisfatórios de segurança pública. Por fim, 

estabelece-se as considerações finais, por meio da síntese da investigação.  

 
2. Trabalho e situação no sistema carcerário brasileiro 
 

A sociedade capitalista tem como fator principal a produção de riquezas, 

caracterizadas como bens e serviços colocados como objeto de constante consumo 

por parte dos indivíduos. Neste contexto, o trabalho, como possibilidade de acúmulo 

de capital, passa por um amplo processo de valorização em uma economia que 

encontra-se “[...] centrada no Mercado, isto é, no sistema econômico-financeiro 

internacional de trocas, que é regulado, parcialmente, pelo Estado Nacional como 

Poder coativo, influenciados pelos donos do Poder econômico e financeiro.”10 

O trabalho passa, nesta discussão, a representar uma nova forma de interação 

do ser humano com o ambiente, no qual a atividade laboral assume o viés 

mercadológico, visto como uma moeda de troca pelo acesso a bens produzidos e 

serviços disponibilizados, o que o torna um conceito cada vez mais amplo. Portanto,  

[...] para se compreender a nova forma de ser do trabalho, a 
classe trabalhadora em nossos dias, é preciso partir de uma 
concepção ampliada de trabalho. Ela compreende a totalidade 
dos assalariados, homens e mulheres que vivem da venda da 
sua força de trabalho, não se restringindo aos trabalhadores 
manuais diretos. Incorpora também a totalidade do trabalho 
social, a totalidade do trabalho coletivo que vende sua força de 
trabalho como mercadoria em troca de salário.11  
 

Na busca pela acumulação mais eficiente e rápida de capital desenvolve-se, 

também, novas formas de organização da produção laboral consistentes em modelos 

 
9 MARTINS, Gilberto de Andrade.; THEÓPHILO, Carlos Renato. Metodologia da investigação científica 
para ciências sociais aplicadas. São Paulo: Atlas, 2007, p. 54. 
 
10 KROHLING, Aloísio. Os Direitos Humanos na perspectiva da Antropologia Cultural. In: Revista de 
Direitos e Garantias Fundamentais. Vitória, nº 03, 2008, p. 160.  
11 ANTUNES, Ricardo. O caráter polissêmico e multifacetado do mundo do trabalho. Trabalho, 
Educação e Saúde, nº 2, 2003, p. 235. 
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que visam, sobretudo, a estruturação e segmentação da produção com vistas ao 

resultado esperado.  

A maximização do lucro no modelo de produção encontra em Taylor12 a 

concepção de racionalização do trabalho, na qual a fabricação dos produtos assume 

uma divisão técnica em que a única preocupação está relacionada ao fim alcançado, 

não havendo uma atenção à utilidade do trabalho desenvolvido pelo operário. 

É proposta, neste sentido, não apenas a divisão das etapas na produção como 

também a especialização dos trabalhadores em seus respectivos papeis na fabricação. 

Com isso, a valorização da capacidade técnica do operário leva ao aumento da força 

produtiva e ao aperfeiçoamento das máquinas o que, consequentemente, possibilita o 

aumento do percentual de lucro. 

A preocupação majoritariamente voltada ao resultado do processo produtivo 

causa a constante redução da força laboral a uma atividade mecânica e repetitiva, sem 

utilidade para o trabalhador, tornando-o alheio à consciência da importância de suas 

atividades na cadeia de produção, impedindo-o, ainda, de se autodeterminar diante 

de seu próprio trabalho. 

Tumolo13 assinala que, na competitividade sempre crescente da economia de 

mercado, há uma constante desvalorização das mercadorias produzidas, o que causa 

consequências no setor laboral, já que este deve se adequar a uma produção cada vez 

mais rápida e com resultado cada vez menos valorizado. Em suas palavras, 

De um lado, a força de trabalho supérflua, que foi produzida 
pelos trabalhadores como valor de troca, mas que, não sendo 
valor de uso para o capital, é totalmente aniquilada, 
engrossando as estatísticas do desemprego, fenômeno que, 
pelas razões expostas, é insolúvel nos marcos do capitalismo. 
De outro lado, a força de trabalho ainda aproveitada e 
consumida pelo capital, que, tendo em vista a diminuição de 
seu valor individual, não consegue se reproduzir a não ser de 
forma atrofiada e débil, comprometendo sua própria condição 
de produtora de mais-valia e de capital.14 

 

Nas palavras de Lukács15, na atividade laboral há um pôr teleológico no qual o 

trabalhador exerce suas funções com uma visão consciente sobre a realidade ao seu 

redor e, por conseguinte, com uma consciência sobre si próprio.  

 
12 TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de Administração Científica. São Paulo: Atlas, 1970. 
13 TUMOLO, Paulo Sergio. Trabalho, ciência e reprodução do capital. In: BERTOLDO, Edna et. al. (Orgs). 
Trabalho, Educação e Formação Humana: frente à necessidade histórica da revolução. São Paulo: 
Instituto Lukács, 2012.  
14 TUMOLO, Paulo Sergio. Trabalho, ciência e reprodução do capital. In: BERTOLDO, Edna et. al. (Orgs). 
Trabalho, Educação e Formação Humana: frente à necessidade histórica da revolução. São Paulo: 
Instituto Lukács, 2012, p. 160. 
15 LUKÁCS, György.  Para uma ontologia do ser social II. Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 
2013.  
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Ainda, Perez16 expõe que  

 

O trabalho realizado depende de uma atividade humana que 
não é isolada, ele determina a vida social e por ela é 
determinado [...] Os homens estabeleceram entre si, enquanto 
trabalham, relações que são chamadas modos de produção. 
Estas relações se diversificam segundo diferentes tipos de 
trabalho e sob distintas condições históricas. [...] Tanto as 
relações estritamente profissionais, como as que não o são 
diretamente, acabam contribuindo para a produção. [...] O 
trabalho veicula cultura; por ele o homem se eterniza no tempo, 
imprime sua identidade ao preservar, modificar, produzir os 
ambientes sociais e materiais em que vive, bem como suas 
condições espirituais de existência.17 

 

Contudo, a força laboral, no atual modelo de produção, encontra-se sujeita às 

demandas do mercado de consumo, sem uma preocupação com sua importância na 

construção da identidade do trabalhador, já que este é visto apenas como um 

instrumento de consecução de lucros. 

Do mesmo modo dá-se o trabalho realizado nas unidades prisionais 

brasileiras, empregado como um meio de submissão dos detentos ao poder estatal, 

por meio de concessão de regalias e atividades laborais mecanizadas, fazendo com 

que os condenados pratiquem, em sua maioria, o trabalho precarizado. 

Quanto aos aspectos do trabalho realizado nos cárceres, Foucault18 estabelece 

que 

[...] o grau de utilidade que é dado ao trabalho prisional, desde 
sua origem nas execuções das penas, não é do lucro ou de uma 
habilidade útil; mas a constituição de uma relação de poder, 
criando um mecanismo de submissão individual e de 
ajustamento a um aparelho de produção.19  

 

Nota-se que o preso, portanto, visto apenas como instrumento de força laboral 

não consegue estabelecer uma relação com a natureza capaz de extrair o necessário a 

sua sobrevivência ou a sua reprodução, o que o torna apenas uma ferramenta de 

vantagem para o capital, distanciando-o, ainda, do objetivo ressocializador da pena e 

do espaço de exclusão. 

 
16 PEREZ, Kathia Nemeth. Considerações sobre as perspectivas ocupacionais da juventude de famílias de 
baixa renda. Londrina (PR): UNESP, 2000.  
17 PEREZ, Kathia Nemeth. Considerações sobre as perspectivas ocupacionais da juventude de famílias de 
baixa renda. Londrina (PR): UNESP, 2000, p. 41-42. 
18 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 8. ed. Rio de Janeiro, 1989.  
 
19 FOUCAULT, M. Microfísica do poder. 8. ed. Rio de Janeiro, 1989, p. 33.  

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 46 

O artigo 1º da Lei 7.21020, Lei de Execução Penal, estabelece como função do 

sistema prisional a capacidade de promover a reinserção do apenado no meio social e 

a mesma lei, em seu artigo 11, garante aos presos direitos previstos na CF21, tais como 

saúde, assistência social, manifestação e educação. Ainda, estabelece em seu artigo 41 

que “Como qualquer dos Direitos Humanos, os direitos do preso são invioláveis, 

imprescritíveis e irrenunciáveis”. 

Silva22 alerta, no entanto, que a ressocialização assume o trabalho sob a 

perspectiva da exploração pelo capital, realçada na realidade extramuros, o que 

impede que a atividade laboral atue como um instrumento de libertação do cárcere e 

distanciamento das práticas delituosas, já que, sem haver preocupação com a 

utilidade do trabalho realizado, as chances de inserção no mercado de trabalho são 

diminuídas. 

A aplicação do trabalho que não possibilite a reinserção/inserção do 

condenado no corpo social aumenta, ainda, mais a exclusão social a que este já se 

encontra inserido. Por ser uma parcela vulnerável da população, em termos 

econômicos, a falta de um trabalho que possibilite a inclusão na economia de mercado 

gera um ciclo vicioso de exclusão que impede o êxito do sistema prisional em seu 

objetivo ressocializador, já que na sociedade de bens de consumo, os indivíduos 

tendem a ser valorados, perigosamente, de acordo com seu poder de aquisição.23  

Deve-se analisar como não razoável a privação de usufruto de direitos 

fundamentais por parte de um grupo social que se encontra em posição de 

vulnerabilidade dentro do corpo social, pois tal conduta constitui um agravamento da 

situação de marginalização dessa parcela da sociedade.  

Conforme Comparato24, 

 
Se o direito é uma criação humana, o seu valor deriva, 
justamente, daquele que o criou. O que significa que esse 
fundamento não é outro, senão o próprio homem, considerado 
em sua dignidade substancial de pessoa, diante da qual as 
especificações individuais e grupais são sempre secundárias.25  

 

Em um Estado, cujo texto Constitucional prevê valores fundamentais de modo 

expresso, torna-se inviável, portanto, que uma parcela da sociedade seja 

 
20 BRASIL. Lei de Execução Penal. Lei n. 7.210 de 11 de julho de 1984. 
21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 1988.   
22 SILVA, André Luiz Augusto da. Ressocialização ou controle? Uma análise do trabalho carcerário. 
Pernambuco, 2006. 260 p. Dissertação (Mestrado em Serviço Social). Universidade Federal de 
Pernambuco. 
23 BAUMAN, Zigmunt. Vida liquida. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007, p. 
109. 
24 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2019. 
25 COMPARATO, Fabio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 
10-11. 
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constantemente distanciada da inclusão social sob a justificativa de ser divergente 

daquilo que está convencionado como comportamento aceitável ou normal pois “[...] a 

dignidade de todas as pessoas, mesmo daquelas que cometem as ações mais indignas 

e infames, não poderá ser objeto de desconsideração.”26  

Observa-se, ao contrário, que a situação em que os presos se encontram 

justifica o não atendimento de seu direito a um cumprimento de pena aliado à 

dignidade da pessoa humana, de modo que a vida dos cidadãos livres é sempre usada 

como medida para justificar a incidência precária dos direitos fundamentais nos 

cárceres.  

Nesse sentido, Caldas27 observa que 

 
No Estado Democrático de Direito, é inconcebível a 
manutenção de filosofias midiáticas apregoadoras das ideias de 
que “preso não tem direitos” ou “preso tem que ficar é na 
cadeia”, pois, assim como os demais, eles também são sujeitos 
de direitos a serem concretizados por parte do Estado.28 

 

Rawls29 estabelece uma hipótese de um contrato social no qual, após um 

estágio inicial, os indivíduos passam a atuar sob um véu da ignorância com vistas a 

definir os princípios da justiça. Assim, ninguém conhece a sua posição na sociedade, 

de tal modo que os princípios definidores da justiça são aplicados em total ignorância 

da posição específica de cada indivíduo. 

O Estado, ao reger os presos nas unidades prisionais não pode, dessa maneira, 

deixar que o pensamento popular exerça influência no cumprimento da pena e que, 

muito menos, seja utilizado como barreira para um cumprimento de pena digno e 

aceitável em uma ordem democrática, pois se 

 
[...] assume para si o direito de privar alguém de sua liberdade, 
por qualquer razão que seja, ele também deve assumir para si a 
obrigação de assegurar que essa pessoa seja tratada de modo 
digno e humano. O fato de os cidadãos que não estão presos 
terem dificuldade de viver com dignidade nunca pode ser 
usado como justificativa pelo Estado para deixar de tratar 

 
26 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 52. 
27 CALDAS, Herisberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos 
do sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins. 
28 CALDAS, Herisberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos 
do sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins, p. 85. 
29 RAWLS, John. Justiça e Democracia. Trad. Irene A. Peternot. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
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aqueles que estão sob seus cuidados de modo digno. Esse 
princípio reflete o cerne da sociedade democrática, na qual os 
órgãos do Estado devem ser vistos como exemplos do modo 
como devem ser tratados todos os cidadãos.30  

 

Entende-se que a privação aos direitos dos presos respeita os limites impostos 

pela pena a ser cumprida, não sendo legítima qualquer restrição que não esteja em 

sintonia com uma execução de pena pautada no respeito aos direitos e garantias 

fundamentais resguardados a todos os indivíduos sem qualquer distinção, conforme 

preconiza o artigo 5º da CF31.   

 
3. A inclusão social como instrumento de melhoria da segurança pública 
 

A ideia de inclusão social deve ser interpretada como a ação de destacar um 

grupo que não seja parte da sociedade, uma vez que aquele já faz parte desta e 

constitui, na verdade, uma parcela do corpo social que não tem as mesmas 

oportunidades de fruição de direitos que os demais indivíduos, ocupando dessa 

maneira, uma posição marginalizada.  

De acordo com Pinto32, 

 

O trabalho de reabilitação e de reinserção de indivíduos 
desviantes no seio da sociedade de que não deixaram de ser 
parte é, muitas vezes um trabalho de habilitação de inserção, 
mais do que de “re” ligação a um meio social cumpridor da 
norma legal. Tantas vezes os indivíduos que são alvo do 
sistema judicial e punitivo nunca fizeram verdadeiramente 
parte dessa sociedade normativa, normalizada e de 
conformidade respeitante à lei, à qual se quer que voltem. 
Foram, antes, elementos das margens, dos excluídos desse 
centro maior, inseridos sim, mas não nos grupos sociais 
acertados. E, com estas condicionantes, o trabalho de 
reinserção é ainda mais declaradamente produtor do sujeito e 
transformador do indivíduo que se deseja reinserido.33  

 

Nesse contexto, que a reinserção/inserção social deve ser vista como uma ação 

de cunho ético sob as perspectivas social, cultural, política e econômica, distanciando-

 
30 COYLE, Andrew. Administração penitenciária: Uma abordagem de direitos humanos - Manual para 
servidores penitenciários. Londres, International Centre for Prision Studies – King’s College London, 
Ministério da Justiça do Brasil e Embaixada Britânica – Brasília, 2004, p. 54. 
31 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: DF, 1988.   
32 PINTO, Carla. Ética na Reinserção Social. In: AMARO, Fausto; COSTA, Dália. Crimologia e Reinserção 
Social. Lisboa: Pactor, 2019. 
33 PINTO, Carla. Ética na Reinserção Social. In: AMARO, Fausto.; COSTA, Dália. Crimologia e Reinserção 
Social. Lisboa: Pactor, 2019, p. 213.  
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se de medidas puramente técnicas ou políticas, o que pode ser relacionado com a 

necessidade de aplicação de um trabalho útil durante o cumprimento da pena para 

que seja incentivada a ressocialização do detento, transformando-o em detentor de 

sua atividade produtiva, com capacidade para transformar a realidade que o cerca. 

Ao se falar em população carcerária, as políticas de inserção social são 

analisadas como ferramentas de extrema importância para que o indivíduo consiga 

construir/reconstruir sua identidade após o cumprimento de pena, por meio do 

combate ao estigma do preconceito que rodeia ex-detentos. Sobre essa perspectiva, 

Carnelutti34 expõe de modo crítico que 

Certamente, ao retornar o serviço um ex-ladrão no próprio 
estabelecimento ou na própria casa, é um risco: poderia estar, 
mas também poderia não estar curado. O risco da caridade! E 
as pessoas racionais procuram evitar os riscos, assim o ex-
ladrão fica sem trabalho. Logo, o ex-ladrão é marcado na face 
(...) A constituição o considera ainda inocente, mas um inocente 
que não tem mais o direito de ganhar o pão.35  

O tratamento discriminatório dispensado aos indivíduos que cumpriram pena 

é difundido largamente, de tal modo que, além do ex carcerário, pessoas com as quais 

este possui algum laço familiar ou proximidade de convivência também encontram 

dificuldades de reconhecimento no corpo social. Isso posto,  

 
[...] a mulher fiel do paciente mental, a filha do ex-presidiário, o 
pai do aleijado, o amigo do cego, a família do carrasco, todos 
estão obrigados a compartilhar um pouco o descrédito do 
estigmatizado com o qual eles se relacionam (...) Dever-se-ia 
acrescentar que as pessoas que adquirem desse modo um certo 
grau de estigma podem, por sua vez, relacionar-se com outras 
que adquirem algo da enfermidade de maneira indireta. Os 
problemas enfrentados por uma pessoa estigmatizada 
espalham-se em ondas de intensidade decrescente.36  

 

A população carcerária vive, então, inserida em uma cadeia de constante 

marginalização, o que evidencia que a pena não tem cumprido seu papel 

ressocializador. Ainda, entende-se que tal parcela da sociedade, ao ser privada de um 

reconhecimento social, é impedida de ter uma existência pautada pela dignidade 

humana. 

O trabalho no cárcere assume o caráter de importante ferramenta para que o 

preso construa/reconstrua sua cidadania e tenha condições de afastar-se da 

 
34 CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Campinas: Russell, 2008. 
35 CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Campinas: Russell, 2008, p. 80. 
36 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar, 1982, p. 39. 
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marginalização imposta pela sociedade extramuros. Diante disso, Caldas37pontua  o 

reeducando não pode ser privado do processo de produção e do mercado de trabalho, 

uma vez que assim lhe será permitido usufruir legalmente de bens os quais, sem o 

acesso um trabalho digno, seriam conquistados por meios juridicamente oblíquos. 

Faz-se necessária uma política de qualificação da mão de obra nos presídios 

para que haja uma utilidade no trabalho realizado pelos detentos na formação ou 

retomada de sua identidade, de modo a afastá-lo da reincidência criminal. O trabalho 

realizado apenas com caráter hierárquico e de controle não serve a tal propósito uma 

vez que não se mostra ao preso como uma alternativa à vida criminosa.  

Costa38 registra que 

 
A mera criação de postos de trabalho, isoladamente, por 
exemplo, não seria capaz de solucionar a questão do trabalho 
prisional, vez que o apenado permaneceria separado de sua 
família, privado de sua cidadania, prisionizado. Assim, 
costurando bolas ou limpando latrinas por exemplo, o 
condenado não pode ser resgatado, enquanto cidadão. Ao 
contrário o trabalho carcerário propicia a manutenção do 
estigma do condenado. Destaca-se que a discrepância entre o 
trabalho realizado intramuros e a economia extramuros 
inviabilizaria a ressocialização.39  

 

 Pesquisa realizada por Caldas40 no município de Araguaína, Tocantins durante 

os anos de 2013 e 2014, noventa e sete reeducandos da Unidade de Tratamento Penal 

Barra da Grota – UTPBG praticavam atividades laborais como “auxiliar de serviços 

gerais, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de manutenção, horticultor ou lavador de 

veículos e que cento e dezessete participaram dos projetos pintando a liberdade 

(costura de bolas) e confecção de tapetes.”41 Segundo o autor, na mesma obra, em 

relação  

 

 
37 CALDAS, Heriberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos do 
sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins. 
38 COSTA, Gisele França da. Função e sentido do trabalho prisional no marco da ressocialização. Rio de 
Janeiro, 2014. 211 p. Tese (Doutorado em Direito). Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
39 COSTA, Gisele França da. Função e sentido do trabalho prisional no marco da ressocialização. Rio de 
Janeiro, 2014. 211 p. Tese (Doutorado em Direito). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, p. 201. 
40 CALDAS, Herisberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos 
do sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins. 
41 CALDAS, Herisberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos 
do sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins, p. 58. 
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[...] à situação do reeducando durante o cumprimento da pena, 
observou-se que 39 deles obtiveram progressão de regime, 4 
alcançaram o livramento condicional, 9 foram condenados 
direto no regime aberto ou semiaberto, 4 execuções não foram 
localizadas, 1 fora transferido para outra unidade da federação 
(DF), 1 sofreu sanção disciplinar, 2 empreenderam fuga, 1 se 
encontra cumprindo medida de segurança, 2 faleceram e 36 
permaneceram recolhidos. [...] Por outro lado, percebeu-se que 
dos 54 reclusos que deixaram a unidade prisional, 16 deles 
tiveram o regime prisional regredido, 31 permaneceram 
cumprindo a pena normalmente, 3 faleceram e 4 
empreenderam fuga.42 

 

Nota-se a importância que o trabalho exerceu sobre parte dos reclusos na 

unidade prisional UTPBG de Araguaína – TO, tanto no que diz respeito aos índices de 

reincidência, como no cumprimento da pena, já que as taxas de regressão de regime 

apresentaram-se menores no caso dos reeducandos que exerciam algum tipo de 

atividade laboral. 

Sem o trabalho, há desvalorização da dignidade do preso, e para Barreto43, 

essa desvalorização é responsável pela adoção de uma cultura da violência ou 

prisional, a qual resulta de um processo de “prisonalização”, “prisonização” ou 

institucionalização, o qual traz marcas irreparáveis para a vida do ex-detento, 

fazendo-o apresentar dificuldades de adaptação à nova realidade após o 

cumprimento da pena. 

A reinserção social deve ser promovida, desta forma, por meio de uma punição 

que também seja dotada de princípios éticos. Caso contrário, as ações praticadas 

durante o cumprimento da pena não terão efeitos eficazes em termos de prevenção à 

reincidência criminal, o que compromete a proteção à segurança pública.  

Como destaca Amaro44, 

A reinserção social de ex-reclusos deve ser encarada do ponto 
de vista dos direitos humanos. Todos os indivíduos têm direito 
ao bem-estar e a participar em liberdade na sociedade de que 
fazem parte. A sociedade tem, assim, o dever de evitar a 
exclusão social dos ex-reclusos, os quais, depois de cumprida a 

 
42 CALDAS, Herisberto e Silva Furtado. O trabalho como fator de resgate da cidadania dos reeducandos 
do sistema penitenciário da comarca de Araguaína: prevenção à reincidência. Palmas, 2016. 105 p. 
Dissertação (Mestrado Profissional e Interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos). 
Universidade Federal do Tocantins, p. 53-54. 
43 BARRETO, Mariana Leonesy da Silveira. Depois das Grades: um Reflexo da Cultura Prisional em 
Indivíduos Libertos. Psicologia ciência e profissão, 2006. 
44 AMARO, Fausto. Criminologia e Reinserção Social. In: AMARO, Fausto; COSTA, Dália. Crimologia e 
Reinserção Social. Lisboa: Pactor, 2019. 
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pena a que foram condenados, devem poder viver vidas dignas 
no seio de sua família e da respectica comunidade.45  

 

Sem uma política adequada de reinserção social e elevados índices de 

reincidência delituosa, a segurança pública resta comprometida uma vez que esta, nos 

dizeres de Cardoso et. al46, pode ser medida conforme o sentimento de insegurança 

que uma determinada população sinta, gerando um problema social que influi tanto 

na qualidade de vida dos indivíduos como na relações que estes estabelecem entre si.   

Na esteira desse debate, Wenceslau47 destaca que 

 
A cidadania é um processo educativo, fruto da cultura 
estabelecida pela experiência de todos os cidadãos. Essa 
participação forma o objetivo democrático, quanto mais 
informados e participativos, maior a possibilidade de resolver, 
a contento, os seus conflitos no interior da sociedade.48  

 

Pretende-se demonstrar que a instauração de trabalho digno nas unidades 

prisionais como instrumento de uma política ética de reinserção social é capaz de 

reconstruir/construir a identidade do carcerário e sua cidadania de modo que este 

consiga meios de inserção no funcionamento da sociedade e distancia-se de práticas 

delituosas, o que contribui para índices mais satisfatórios de segurança pública.  

 
4. Considerações finais 
 

Em um Estado Democrático de Direito, a Constituição é instrumento de 

proteção dos direitos e garantias fundamentais de todos os indivíduos sem qualquer 

distinção, de modo que tal proteção deve também abranger a população carcerária. 

Desse modo, deve-se criar mecanismos que garantam um cumprimento de pena justo 

e humanitário com vistas a uma ressocialização com êxito no resultado da reinserção 

social.  

 
45 AMARO, Fausto. Criminologia e Reinserção Social. In: AMARO, Fausto; COSTA, Dália. Crimologia e 
Reinserção Social. Lisboa: Pactor, 2019, p. 19.  
46 CARDOSO, Carla Sofia, et.al. Segurança urbana e criminalidade. In: AMARO, Fausto; COSTA, Dália. 
Crimologia e Reinserção Social. Lisboa: Pactor, 2019. 
47 WENCESLAU, Maurinice Evaristo. Direito à educação para o deficiente: garantia ao exercício efetivo 
da cidadania e profissionalização. InterMeio: revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Campo Grande, MS, v.15, n.30, p.84-101, jul./dez. 2009. 
48 WENCESLAU, Maurinice Evaristo. Direito à educação para o deficiente: garantia ao exercício efetivo 
da cidadania e profissionalização. InterMeio: revista do Programa de Pós-Graduação em Educação, 
Campo Grande, MS, v.15, n.30, p.84-101, jul./dez. 2009, p. 86.  
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A Lei de Execução Penal49  traz os imperativos para um cumprimento de pena 

que visa a ressocialização por meio da educação e do trabalho, para que haja um 

resgate da dignidade humana do indivíduo que cumpre pena. 

O trabalho atua como fator determinante no resgate da cidadania do detento, a 

partir do momento que lhe confere condições de subsistência na economia de 

mercado, a qual é marcada pela valorização do indivíduo de acordo com sua aptidão 

para aquisição de bens e serviços e acompanhamento das inovações tecnológicas. 

Face ao citado, demonstra-se que a adoção de um trabalho digno e qualificado 

(útil) durante o cumprimento da pena contribui para uma efetiva política de 

reinserção social, o que contribui de igual forma para que a reincidência criminal seja 

reduzia e a segurança pública seja satisfatória. Tal ocorre, pois o trabalho digno 

contribui para que o indivíduo consiga entender sua importância social, na medida 

em que tem noção de seu papel como cidadão e, assim, torna-se sujeito capaz de 

cobrar do Estado seus direitos, bem como apto a entender seus deveres. 

Não se pode, portanto, apresentar as dificuldades enfrentadas pela população 

que vive fora do cárcere como justificativa para permitir um tratamento degradante 

aos indivíduos que cumprem pena. Tal pensamento contribui para que a população 

carcerária não logre êxito ao tentar livrar-se do estigma do preconceito e da 

consequente marginalização. 

A reinserção social não deve ser entendida como um privilégio, e sim como a 

garantia de uma vida pautada pela dignidade da pessoa humana, na medida em que, 

se aplicada de modo ético, permite ao indivíduo alcançar meios necessários para 

viver em sociedade, como um cidadão dotado de direitos e deveres e, portanto, 

protegido pelos direitos humanos. 

Conclui-se, assim, que o incentivo ao trabalho não exploratório e digno nas 

unidades prisionais, se confirma como medida para impedir o retorno do agente a 

práticas delituosas, fazendo com que a ressocialização se efetive, cumprindo a 

proposta de reeducação e ressocialização do apenado, com a consequente 

reintegração social. 
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Constituinte de 1987 no campo da Segurança Pública 
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assembly in the field of public security; 
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(UCPel). Mestre em Ciências Criminais (PUCRS). 

 

Resumo: Partindo de uma análise dos documentos históricos da da Assembleia 
Nacional Constituinte (ANC) de 1987, especialmente das atas e transcrições das 
reuniões da subcomissão, procurando identificar seus membros titulares, suas 
formações e orientações políticas, a dinâmica dos trabalhos, a convocação das 
audiências públicas, a escolha dos expositores e dos temas, o presente artigo buscou 
desenvolver uma pesquisa com foco nos trabalhos realizados na Subcomissão de 
Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (SDESS), com o objetivo de 
identificar e analisar o contexto em que se deu a discussão do tema da segurança 
pública no âmbito ANC. 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Contextualizando a instalação da Assembleia Nacional 
Constituinte; 3. Instalando a Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua 
Segurança; 4. Considerações Finais; 5. Referências. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal. Assembleia Nacional Constituinte. Segurança 
Pública. 
 
Abstract: Starting from an analysis of the historical documents of the National 
Constituent Assembly (ANC) of 1987, especially the minutes and transcripts of the 
subcommittee meetings, trying to identify its full members, their political formation 
and orientations, the dynamics of the work, the convocation of the public hearings, 
the choice of exhibitors and themes, this article sought to develop a research focused 
on the work done at the Subcommittee on Defense of the State, Society and its 
Security (SDESS), in order to identify and analyze the context in the discussion on the 
theme of public security within the ANC.; 
 
Keywords: Federal Constitution. National Constituent Assembly. Public security. 

 

1. Introdução  
 

No final da tarde do dia 15 de janeiro de 1985, na zona oeste do Rio de Janeiro, 

cerca de 300 mil pessoas aguardavam ansiosas para ouvir os lendários acordes de 

Back in Black, Hells Bells e Highway to Hell. Contudo, antes da banda de rock 

australiana AC/DC subir ao palco - por onde já haviam passado Queen, Iron Maiden e 

Rod Stewart, - o ator Kadu Moliterno abriu esse dia com essas palavras: 
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É o seguinte: o quinto dia do festival Rock in Rio é dedicado ao 
povo brasileiro! (...) Vamos acreditar que vai mudar para valer. 
E vem aí agora o primeiro show da democracia brasileira: Kid 
Abelha e os Abóboras Selvagens.1 

 

Naquele mesmo dia, algumas horas antes, em Brasília, o Colégio Eleitoral, 

formado por congressistas e delegados das assembléias legislativas de todo o país, 

havia escolhido com mais de 70% dos votos o candidato da oposição ao Regime 

Militar2.  

O clima era mesmo de festa e esperança. E o ritmo dos acontecimentos era 

muito intenso, não só nos palcos da histórica primeira edição do festival de música 

Rock in Rio, mas também nos palcos da política nacional.  

Tancredo de Almeida Neves era o primeiro civil a ser eleito Presidente da 

República depois de 21 anos de ditadura militar. Parafraseando a clássica letra da 

música Highway to Hell, boa parte dos brasileiros se sentia "a caminho da terra 

prometida" [I`m on my way to the promised land], só que diferente do que dizia o 

AC/DC, a estrada não era para o inferno, mas para fora dele. Para fora de duas 

décadas de ditadura e rumo a uma nova democracia.  

Contudo, por essa estrada, os caminhos para a redemocratização não foram 

contínuos e lineares, tampouco livres de obstáculos, ambiguidades, permanências e 

contradições. Seguindo alguns dos rastros desse período é que o presente artigo 

pretende se inserir. Com o objetivo de identificar e analisar o contexto de discussão 

do tema da segurança pública no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte (ANC) 

de 1987, se buscou desenvolver uma pesquisa com foco nos trabalhos realizados na 

Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (SDESS). Dessa 

forma, foi feita uma análise dos documentos históricos da ANC, especialmente das 

atas e transcrições das reuniões da subcomissão, procurando identificar seus 

membros titulares, suas formações e orientações políticas, a dinâmica dos trabalhos, 

a convocação das audiências públicas, a escolha dos expositores e dos temas. 

 
2. Contextualizando a instalação da Assembleia Nacional Constituinte 
 

Em 1975, o Governo Militar dava sinais de esgotamento. Pressionados pela 

instabilidade econômica, alavancada pela crise internacional do petróleo, pela 

articulação da oposição e pela insurgente força das massas que ganhavam as ruas, 

alguns generais começaram a coordenar uma saída pra o fim do Regime. A ideia era 

construir uma "política de abertura controlada", onde "a ditadura deveria fazer suas 

 
1 A abertura do evento está disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=y_kt5oBWM-M. 
Acesso em: 27 ago. 2018. 
2 Conforme os dados disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral: 
http://www.tse.jus.br/jurisprudencia/julgados-historicos/eleicao-de-1985-fidelidade-partidaria-no-
colegio-eleitoral. Acesso em: 18 jul. 2018. 
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escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção" 

(STARLING e SCHWARCZ, 2015). Mas as circunstâncias, especialmente o cenário 

econômico e a perda de apoio popular, não favoreceram muito ao Regime. 

O processo de abertura pode até não ter saído como Geisel e Golbery 

esperavam, mas a ditadura conseguiu conduzir boa parte da transição. Um exemplo 

muito significativo desse processo foi a promulgação, em 1979, da Lei da Anistia 

durante o governo do general João Baptista de Oliveira Figueiredo. Se por um lado ela 

anistiou os perseguidos políticos e permitiu o retorno ao país de inúmeros exilados 

políticos; por outro, ela "garantiu a segurança  jurídica da caserna e tornou as Forças 

Armadas inimputáveis" (STARLING e SCHWARCZ, 2015).  

Mesmo com a criação da Comissão da Verdade, em 2012, os crimes praticados 

por agentes do Estado continuam sem a devida apuração e responsabilização3. 

Também o acesso ao manancial de informações produzido pelo Regime, segue 

restrito e inacessível, sob obscuras justificativas e com a condescendência dos 

governos que o sucederam4. 

Entre março de 1983 e abril de 1984, os milhões que saíram às ruas gritando 

pelas Diretas Já, não conseguiram no Congresso Nacional os votos necessários para 

que a PEC apresentada por Dante de Oliveira, deputado do PMDB, fosse aprovada e 

transformasse as eleições presidenciais de 1985 em eleições diretas. Apesar disso, se 

"abriu uma dissidência inédita dentro da base parlamentar do governo. Para 

completar, ela também se transformou no centro estratégico da maior mobilização 

cívica da história republicana do país" (STARLING e SCHWARCZ, 2015). 

A partir dessa dissidência, Tancredo Neves articulou uma eficaz estratégia 

política, se aproveitou das novas circunstâncias e buscou conquistar os votos - que 

precisava para se eleger - do colégio eleitoral. Sua candidatura de oposição ganhou 

corpo finalmente quando optou por conferir:  

 
ao seu programa um tom de mudança de governo e não de 
ruptura do sistema político, mas manteve os três pontos 
considerados essenciais pela oposição para concretizar o 
projeto de redemocratização do país: eleições diretas em todos 
os níveis, convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte 
e promulgação de uma nova Constituição" (STARLING e 
SCHWARCZ, 2015).  

 

 
3 Ver - BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório / Comissão Nacional da Verdade. – 
Recurso eletrônico. Brasília: CNV, 2014. v. 1. 976 p. Disponível em: 
http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_1_digital.pdf. Acesso em: 11 jul. 
2018. 
4 Ver - FIGUEIREDO, Lucas. Lugar nenhum: militares e civis na ocultação dos documentos da 
ditadura. 1. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 
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Todavia, a sua articulação acabou resultando em "um projeto de transição 

ambíguo, que incluía uma solução política conservadora e uma alternativa de 

mudança conciliatória" (STARLING e SCHWARCZ, 2015). 

Assim, no dia 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves foi indiretamente eleito 

Presidente da República e a esperança de uma ruptura definitiva com o regime 

autoritário fora então, em boa parte, transferida para a promulgação de uma nova 

Constituição.  

Todavia, no dia 14 de março de 1985, antes de ser empossado Presidente da 

República, Tancredo Neves deu entrada no Hospital de Base do Distrito Federal, com 

fortes dores abdominais. Depois de ser transferido para o Instituto do Coração, em 

São Paulo, passar por sete intervenções cirúrgicas, acabou não resistindo a um 

quadro de infecção generalizada e veio a falecer no dia 21 de abril daquele mesmo 

ano5.  

Com a sua morte, José Sarney de Araújo Costa e suas peculiares estratégias 

políticas assumiram a cadeira da Presidência da República. Se a escolha de Sarney 

para vice de Tancredo Neves já havia ajudado a tornar a sua candidatura ainda mais 

ambígua, a ascensão do dúbio senador maranhense ao cargo de primeiro Presidente 

da Nova República, fez com que essa nova fase da política brasileira começasse 

definitivamente "num clima de muita frustração e pouca novidade". José Sarney não 

tinha, nem de perto, a mesma envergadura política de Tancredo, mas "tinha uma 

impressionante facilidade para mudar de matiz e se adaptar a qualquer corrente 

ideológica, desde que fosse mantido exatamente onde queria estar: no poder" 

(STARLING e SCHWARCZ, 2015). 

Foi perseguindo esse objetivo, então que Sarney tentou dar continuidade a 

algumas pretensões assumidas por Tancredo, como a elaboração de uma nova 

Constituição. Contudo, ao invés de se preocupar com a ruptura política, os avanços da 

Nova República e a efetivação do processo de redemocratização, Sarney “utilizava 

práticas e acordos fisiológicos para estender o próprio mandato e garantir sua 

permanência por cinco anos na Presidência da República, e tratava de esvaziar o que 

restava da identidade programática da Nova República" (STARLING e SCHWARCZ, 

2015).  

Dentro desse contexto é que no dia 28 de junho de 1985, Sarney enviou ao 

Congresso Nacional uma Mensagem Presidencial, que começava com as seguintes 

palavras: 

 
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional:  

É com a mais profunda confiança no discernimento e na 
vocação do povo brasileiro, para organizar-se pacificamente em 

 
5 Conforme notícia publicada na edição de 21/03/1985 da Folha de São Paulo. Disponível em: 
http://almanaque.folha.uol.com.br/brasil_21mar1985.htm. Acesso em: 30 jun. 2018. 
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regime de liberdade e justiça, que proponho a Vossas 
Excelências a convocação da Assembléia Nacional 
Constituinte.6 

 

Invocando esses sentimentos, Sarney encaminhou para o Congresso Nacional 

uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC 43/1985) para que então se instalasse 

a Assembleia Nacional Constituinte (ANC). Os opositores do regime militar, não tendo 

obtido êxito na aprovação de eleições diretas para presidente em 1985, vislumbraram 

na referida PEC “uma nova chance para demarcar a ruptura” política com o Regime 

Autoritário (MEDEIROS, 2013, p. 17).  

Seguindo um outro passo pretendido por Tancredo Neves, mas à sua peculiar 

maneira, Sarney também convocou, por meio do Decreto n. 91450/1985, uma 

Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, com o objetivo de elaborar um 

anteprojeto de Constituição. Presidida pelo jurista mineiro Afonso Arinos de Melo 

Franco, a Comissão Provisória, que acabou ficando mais conhecida pelo nome de 

Comissão Afonso Arinos ou como a Comissão dos “Notáveis”, reuniu cinquenta 

diferentes personalidades7. Entre advogados, cientistas políticos, economistas, 

empresários e artistas, integravam a Comissão nomes como Gilberto Freyre, Jorge 

Amado, Antônio Ermírio de Moraes, Celso Furtado e Miguel Reale. Em pouco mais de 

um ano de trabalhos, foi elaborado pelo grupo um anteprojeto com 436 artigos.  

A visão até então hegemônica era a de que a elaboração de uma Constituição 

deveria ser uma “tarefa eminentemente técnica” e, portanto, precisaria ser 

desempenhada por indivíduos especializados, como os bacharéis em Direito, por 

exemplo (REALE, 1985, p. 11). E a formação da Comissão Provisória ou a Comissão 

dos Notáveis, privilegiava, em alguma medida, essa tese. Tanto é verdade que “sua 

existência foi criticada – principalmente pelos representantes da OAB, da CUT e da 

CONTAG – pelo fato de conceber a negação da participação popular na elaboração 

constitucional e a limitação da soberania da Constituinte” (MEDEIROS, 2013, p. 26)8. 

 
6 Mensagem Presidencial nº 48/1985. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/emenda.pdf. Acesso em: 21 jun. 2018. 
7 Segundo o cientista político Bolívar Lamounier, um dos integrantes da Comissão, a ideia de Tancredo 
Neves era constituir uma Comissão com 15 nomes. Com a morte de Tancredo, Sarney assumiu o 
governo sem o mesmo capital político do seu antecessor, tendo que tomar “precauções e mais 
precauções, como se estivesse pisando em ovos”. Com uma lista de 1.800 “notáveis”, acabou optando 
por 50. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,memoria-a-comissao-afonso-
arinos,70001719639. Acesso em: 10/08/2018. 
8 É importante destacar, o que acentua ainda mais as contradições de todo esse processo, que novos 
estudos têm indicado que os trabalhos da Comissão dos Notáveis representaram uma grande inovação 
no cenário político brasileiro. Mônica de Moraes Lopes Gonçalves assinala que “o contato ainda inicial 
com o material produzido pela comissão dos “Notáveis” permite identificar a existência desta inovação, 
qual seja a entrada direta das demandas populares no meio legislativo através das cartas com 
propostas de tema para constituição ainda neste primeiro momento do processo constituinte.” OS 
“NOTÁVEIS” E O POVO: PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE 
CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO AFONSO ARINOS (1985-1986). Disponível em: 
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Para além dessas instituições, a crítica também ganhou coro na própria 

Assembleia Nacional Constituinte. Muitas lideranças políticas consideravam o 

anteprojeto como “uma intromissão do Executivo em seus trabalhos”. O próprio 

presidente da ANC, Ulysses Guimarães, chegou a afirmar “que devolveria o texto caso 

o recebesse”. No fim, o projeto acabou não sendo mesmo encaminhado oficialmente 

ao Congresso Nacional pelo Presidente José Sarney - muito em função das suas 

pretensões políticas9 - mas permaneceu disponível à consulta dos Constituintes, 

sendo inclusive publicada em suplemento especial do Diário Oficial da União10. 

Já a PEC encaminhada pelo Presidente José Sarney, foi aprovada pelo 

Congresso Nacional, em 27 de novembro de 1985, como a Emenda Constitucional n. 

26 e na pauta das discussões se estabeleceram novos problemas. A questão agora era 

decidir entre dois possíveis modelos de constituinte: exclusiva ou congressual. O 

primeiro modelo, previa a convocação de uma Assembleia com o fim único de 

elaborar uma nova Constituição, onde seus membros seriam eleitos tão somente para 

isso, não tendo um mandato parlamentar depois de concluídos os trabalhos. Segundo 

Medeiros (2013), esse modelo se adequava mais a proposta de ruptura, pois seria 

“dotado de soberania popular e distante das bases do regime vigente” (p. 17). 

Contudo, a opção acabou sendo por um modelo de constituinte congressual, onde os 

parlamentares cumulariam seus mandatos com as funções constituintes.  

De acordo com Jorge Zaverucha (2010), essa escolha teve influência direta dos 

militares. O controle do processo de abertura política não ficou restrito apenas às 

iniciativas de Geisel e Golbery, no início dos anos 1970. Além de apoiarem “a 

assunção de Sarney e [vetarem] o nome de Ulysses Guimarães para suceder Tancredo 

Neves”, os militares também  

 
vetaram uma Assembleia Nacional Constituinte como órgão 
responsável pela elaboração da nova Constituição. Receosos de 
perderem o controle das futuras decisões, somente aceitaram 
um Congresso Constituinte, composto pelos membros eleitos 
para o existente Congresso, conforme confidenciou o então 
senador Fernando Henrique Cardoso, em uma reunião pública. 
(ZAVERUCHA, 2010, p. 44) 

 

 
https://www.anpocs.com/index.php/papers-38-encontro/gt-1/gt39-1/9205-os-notaveis-e-o-povo-
participacao-popular-na-elaboracao-do-anteprojeto-de-constituicao-da-comissao-afonso-arinos-1985-
1986/file. Acesso em: 20/07/2018 
9 “Em entrevista concedida à Agência Senado no início de setembro, Sarney disse que tomou a decisão 
de não enviar o anteprojeto ao Congresso ‘para evitar uma crise’”.  Disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2008/10/01/comissao-afonso-arinos-elaborou-
anteprojeto-de-constituicao. Acesso em: 21/08/2018. 
10 Diário Oficial. SUPLEMENTO ESPECIAL AO Nº 185 SEXTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1986. 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/AfonsoArinos.pdf. Acesso em: 21 jun. 2018. 
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Essa opção não apenas evidencia o controle direto que os militares ainda 

exerciam no poder, como também acabaria afetando os trabalhos da própria 

Constituinte em outras dimensões. Ao ser formada por parlamentares que já 

ocupavam cargos no Congresso ou iriam se manter nele, as suas posições e 

pretensões políticas acabaram atravessadas pelos seus mandatos. O hoje senador 

Cristovam Buarque, na época membro da Comissão Affonso Arinos, destacou, 20 anos 

após a Constituinte, que "o Congresso [estava] mais preocupado com a eleição 

seguinte do que com o século seguinte, já que muitos parlamentares seriam 

candidatos em seguida"11.  

O fato é que dentro desse cenário político, a Assembleia Nacional Constituinte 

foi convocada e instalada dentro de um contexto de dubiedade e contradição. Em 

alguns aspectos os avanços são bastante claros. Seus 245 artigos, estabelecem um 

grande rol de direitos e garantias. Direitos individuais, políticos e sociais foram 

formalmente reconhecidos e positivados. Por outro lado, em outras dimensões, 

mudanças não ocorreram no mesmo sentido liberal e progressista, restando ainda 

muitas permanências do passado militar e ditatorial. Assim é que Jorge Zaverucha vai 

afirmar que “em termos procedurais, o processo de redação da Constituição foi 

democrático. Contudo, a essência do resultado não foi liberal” (ZAVERUCHA, 2010, p. 

42). 

 
3. Instalando a subcomissão de defesa do Estado, da sociedade e de sua 
segurança 
 

A ambiguidade do processo constituinte iniciado em 1987, no ápice da 

transição democrática, pode bem ser identificado no tratamento que a atual 

Constituição dispensou às Forças Armadas e à questão da Segurança Pública. O Título 

V - DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS -, é onde 

encontram-se disciplinados os preceitos constitucionais referentes a esses dois temas 

e é também um importante foco da permanência do regime militar Constituinte e que 

se estende até hoje. 

A proximidade entre Forças Armadas e Segurança Pública não se dá apenas 

pelo fato de estarem ambos localizados em capítulos subsequentes (II e III) e do 

mesmo Título V. Podemos dizer que ela é embrionária na atual Constituição Federal. 

Ela é o resultado de todo um contexto de discussão e elaboração do texto 

constitucional gestado em um ambiente impregnado de ideias militaristas e com a 

participação ativa das Forças Armadas. 

Assim é que, nos próximos parágrafos, procuraremos identificar algumas das 

características que constituíram esse ambiente e reforçaram a proximidade entre os 

 
11 Conforme matéria publicada no Senado Notícias, disponível em: 
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2008/10/01/comissao-afonso-arinos-elaborou-
anteprojeto-de-constituicao. Acesso em: 11 jul. 2018 
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temas, especialmente, no âmbito da Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e 

de sua Segurança (SDESS), onde se desenvolveram os trabalhos que resultaram no 

Capítulo da Segurança Pública da Constituição Federal de 1988. 

No dia 1º de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional 

Constituinte e, como já mencionado, foram adotadas uma série de estratégias e 

procedimentos democráticos. Além de, formalmente, rejeitar o anteprojeto da 

Comissão dos Notáveis (BARBOSA, 2009, p. 123), também montou-se um complexo 

mecanismo de trabalho. Os 559 parlamentares constituintes foram divididos em 8 

Comissões Temáticas e cada uma dessas em 3 Subcomissões, perfazendo um total de 

24 Subcomissões, além das Comissões de Sistematização e de Redação. O processo 

todo, que se estendeu ao longo de 19 meses (01/02/1987 - 05/10/1988), foi 

estruturado em 7 etapas e 25 fases. 

Dentre as 8 Comissões, a Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e 

Garantia das Instituições (COEPGI) agrupou, juntou com mais outras duas 

subcomissões, a Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança 

(SDESS). Foi especificamente no âmbito desta subcomissão que se desenvolveram os 

primeiros debates que viriam a resultar nos capítulos que hoje disciplinam as Forças 

Armadas e a Segurança Pública. 

Se durante o período de Ditadura Militar, o governo federal promoveu 

importantes mudanças nas políticas de segurança do país, no momento de transição, 

essas proximidades não só permaneceram, como foram também sedimentadas no 

novo texto constitucional. Conforme Jorge Zaverucha, no que tange às relações civil-

militares, “a Constituição manteve muitas prerrogativas militares não democráticas 

existentes na Constituição autoritária passada e chegou a adicionar novas 

prerrogativas” (ZAVERUCHA, 2010, p. 41). 

A Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e de sua Segurança foi 

composta inicialmente por 19 membros titulares (ver tabela 1). Das 26 mulheres que 

fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), uma delas foi membro da 

referida subcomissão, a deputada amazonense Sadie Hauache, do PFL. Os demais 

membros eram todos eles homens, o que refletia o viés hegemonicamente masculino 

da ANC. 

 
Tabela 1 - Membros titulares da SDESS 

 

Nome  Formação/ 

Profissão 

Partido Estado  Posição na 

Subcomissão 

José Tavares  Direito / Delegado de 

Polícia  

PMDB  PR  Presidente 
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Raimundo Lira Economia / Professor 

e Empresário 

PMDB PB 1º Vice-

Presidente 

Daso Coimbra  Médico, Jornalista e 

Professor 

PMDB RJ 2º Vice-

Presidente 

Ricardo Fiúza  Advogado PFL PE Relator 

Antônio Perosa Engenheiro 

Agrônomo 

PMDB SP Titular 

Arnaldo 

Martins  

Militar e Professor PMDB RO Titular 

Asdrubal 

Bentes 

Advogado e Servidor 

Público 

PMDB PA Titular 

Carlos 

Benevides  

Agropecuarista, 

Engenheiro Civil e 

Empresário 

PMDB CE Titular 

Hélio Rosas  Professor, Bacharel 

em Direito, 

Empresário, Contador 

e Funcionário Público 

PMDB SP Titular 

Iran Saraiva  Advogado e Professor 

Universitário 

PMDB GO Titular 

Ralph Biasi Engenheiro Civil PMDB SP Titular 

Roberto Brant  Professor e Bacharel 

em Direito 

PMDB MG Titular 

Ézio Ferreira  Empresário e 

Industrial da 

Construção Civil 

PFL AM Titular 

Ricardo Izar  Advogado PFL SP Titular 

Sadie Hauache  Jornalista e 

Empresária 

PFL AM Titular 

Telmo Kirst  Industrial e Advogado PDS RS Titular 
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César Maia  Economista e 

Professor 

PDT RJ Titular 

Ottomar Pinto  Industrial, 

Engenheiro Civil, 

Médico e Engenheiro 

Militar 

PTB RR Titular 

José Genoíno  Professor PT SP Titular 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com informações do “Portal da Constituição Cidadã”, da 

Câmara dos Deputados. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-

legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-

constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-

partidaria-e/subcomissao4b. Acesso em: 11 jul. 2018. 

 

Além da predominância de constituintes do sexo masculino, outras 

características também precisam ser destacadas. Oito dos membros titulares eram 

formados em Direito, sendo os demais de áreas como a Engenharia, Jornalismo, 

Empresariado e Medicina. O ponto de relevo é o dado de que o presidente da 

subcomissão, o deputado paranaense José Tavares, era Delegado de Polícia, o que de 

antemão já nos permite especular alguns possíveis vieses dos debates travados no 

âmbito da SDESS. 

Com relação à distribuição partidária, a composição da Subcomissão seguiu o 

previamente acordado entre as lideranças, procurando manter a proporcionalidade 

dos mesmos. Dos 19 membros da SSDES, o PMDB foi o mais representado, com 11 

constituintes; seguido pelo PFL, com 4; e PDS, PDT, PTB e PT com 1 representante 

cada um.   

Assim, a escolha dos Constituintes que iriam compor a Subcomissão acabou 

não levando em consideração qualquer espécie de afinidade com o tema que seria 

debatido no seu interior. Por outro lado, é de se destacar que os próprios temas eram 

também em geral desconhecidos. O Constituinte Ottomar Pinto, membro da SSDES, já 

na segunda reunião foi bem claro em afirmar que: "Ainda estamos numa fase muito 

embrionária, não se sabe sequer qual o elenco de assuntos que esta Subcomissão 

vai manipular na sua tarefa constitucional"12. 

O desconhecimento dos assuntos que a Subcomissão iria tratar, além de 

evidenciar um certo grau de alheamento dos constituintes, acabou impactando 

 
12 DANC. Suplemento n. 96, publicado no dia 17/07/1987, p. 80. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/Ata1707.pdf. Acesso em: 27 ago. 2018. 
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diretamente na definição das Audiências Públicas que em seguida eles iriam 

convocar. Nesse caso, ilustrativa é uma passagem do Constituinte Ricardo Fiúza, 

relator da SSDES, quando nas primeiras reuniões do grupo sugeriu que esperassem 

uma semana para que os temas fossem se assentando e assim eles pudessem definir 

quem seria ou não convidado para participar das Audiências Públicas. Proposta esta 

que encontrou coro novamente na manifestação do Constituinte Ottomar Pinto, 

quando ressaltou que: "na medida em que as discussões se forem aprofundando em 

torno de determinados tópicos, irá acudindo à mente de cada um - e poderemos chegar 

a um denominador comum - nomes ou instituições cujo depoimento ou contribuição seja 

importante a Subcomissão e permitir à mesma um juízo de valor adequado"13. 

É possível que essa falta de clareza quanto aos temas e uma certa falta de 

orientação dos trabalhos possa ter contribuído para os rumos que a Subcomissão 

tomaria. Mas outros importantes elementos também foram fundamentais no seu 

processo de escolhas. Entre os dias 7/04/1987 e 25/05/1987 foram realizadas 

dezoito reuniões pela SDESS. Destas, sete dedicaram-se a Audiências Públicas. Uma 

breve e panorâmica análise dessas Audiências Públicas - os expositores convidados, 

as instituições representadas e os assuntos abordados - nos permitirá fazer algumas 

interessantes inferências sobre o contexto de elaboração do texto constitucional.  

O primeiro destaque é o da predominância, para não dizer a quase que 

exclusividade da representação de entidades militares e policiais. Dos 24 expositores, 

apenas dois não tinham vínculo direto com alguma dessas entidades: Márcio Thomaz 

Bastos, como presidente da OAB e Geraldo Cavagnari Filho, como Diretor Adjunto do 

Núcleo de Estudos Estratégicos da Universidade de Campinas (SP).  

Ainda, com relação a este último é importante que se resgate um pouco das 

circunstâncias que envolveram o seu convite. Na quarta reunião da Subcomissão, 

realizada no dia 15/04/1987, houve uma primeira manifestação de se buscar uma 

aproximação com as Universidades. O Constituinte José Genoíno comunicou, no início 

dos trabalhos, que havia recebido um convite para participar dos debates do 

Encontro Nacional sobre Forças Armadas e Constituições, a ser realizado pelo Núcleo 

de Estudos Estratégicos da Unicamp (SP). Logo em seguida, então, sugeriu aos demais 

membros da SDESS que fosse chamado para uma Audiência Pública um representante 

desse núcleo, com a seguinte justificativa: “os nomes da lista dos debatedores são os 

mais conceituados, como o do Almirante Armando Amorim Ferreira Vidigal, o do 

General Otávio Pereira da Costa (…)”14.   

 
13 DANC. Suplemento n. 96, publicado no dia 17/07/1987, p. 80. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-
cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/Ata1707.pdf. Acesso em: 27 ago. 2018. 
14  DANC. Suplemento n. 97, publicado no dia 18/07/1987, p. 27. Disponível em: 
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup97anc18jul1987.pdf#page=27. Acesso em: 27 ago. 
2018. 
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É interessante notar que mesmo quando a proposta é no sentido de se 

aproximar com o campo acadêmico, e mais, quando essa mesma proposta vem de um 

Constituinte de um partido de oposição, como o PT, a vinculação com as Forças 

Armadas permanece. A lista dos debatedores que participaram do evento destacado 

por José Genoíno, composta basicamente por um Almirante e um General bem 

demarca a inafastável e hegemônica presença de membros das Forças Armadas nos 

mais diversos âmbitos de discussão sobre o tema. 

Ainda sobre as entidades convidadas a participarem das Audiências Públicas, 

Fernando Trindade destaca que estas “caracterizaram-se mais pela participação de 

representantes de órgãos e instituições do Estado do que de representantes da 

sociedade civil”. Nesse sentido, o autor vai atribuir essa tendência a dois elementos, 

especialmente, quais sejam, ao “tema e, também, devido ao contexto histórico” 

(TRINDADE, 2009, p. 263). 

Outro ponto a ser destacado é o fato de que quase todos os expositores das 

Audiências Públicas ocupavam posições de comando, estando vinculados a um 

determinado estrato dessas instituições. Os representantes das Forças Armadas eram 

todos oficiais de altas patentes, bem como os das instituições policiais, que foram 

representadas pelos seus comandos estaduais e líderes das associações de delegados. 

A única exceção fica na presença do Presidente da Associação Nacional dos 

Servidores do Departamento de Polícia Federal, Vicente Chelotti, na última Audiência 

realizada no dia 06/08/1987. Isso deixa claro a total falta de representação dos 

grupos hierarquicamente inferiores dessas instituições, que são o seu grande 

contingente. 

Isso leva à conclusão de que as Audiências Públicas, nesse aspecto, foram 

afetadas pelo menos por dois importantes vieses: um referente às instituições 

representadas e outro, às classes que estavam sendo representadas. Os temas das 

Forças Armadas, seu controle e limites constitucionais, e o da Segurança Pública, seus 

conceitos e abrangências, ficaram adstritos às visões predominantes nas instituições 

militares e policiais da época. E mais ainda, restrito ao pensamento dos grupos que 

exerciam o comando, afastando da arena de debates os numerosos subordinados 

dessas instituições. Em audiências onde se discutiram o papel das polícias, o voto dos 

militares, a obrigatoriedade e a universalidade do serviço militar, a falta de uma 

representação mais plural da sociedade e, inclusive, das próprias instituições 

diretamente envolvidas, repercutiram em um evidente prejuízo na efetivação de uma 

Constituinte amplamente democrática e em mudanças institucionais na forma de 

perceber e enfrentar o tema da segurança pública.   

 
4. Considerações finais 
 

Esse breve passeio panorâmico sobre a Subcomissão de Defesa do Estado, da 

Sociedade e de sua Segurança e sobre o contexto na qual ela foi instalada nos permite 
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problematizar um pouco as ambiguidades e contradições que atravessaram o 

processo de redemocratização brasileiro. Ajuda a trazer também à tona detalhes de 

contexto que podem apontar algumas razões para a permanência de visões 

militaristas e autoritárias em campos como o da segurança pública, por exemplo, e as 

dificuldades de avanço nesse setor. Não oferecem, por óbvio, nenhuma visão 

definitiva dos acontecimentos, tampouco suas consequências na atual realidade das 

nossas políticas de segurança pública, mas com certeza permitem complexificar ainda 

mais a reflexão e o debate, acrescentando outros elementos e novas questões. 

Há um certo consenso entre muitas pesquisas no campo da segurança pública 

que identificam na promulgação da Constituição Federal de 1988 o ponto de inflexão 

na ascensão de um novo conjunto de concepções e estratégias, com relação ao 

entendimento sobre segurança e o papel das instituições. Contudo, a análise do 

contexto de discussão desse tema no âmbito da SDESS revela algumas evidências que 

apontam mais para a permanência de antigas concepções, ainda muito vinculadas ao 

regime anterior, do que avanços e mudanças.  

O perfil dos membros titulares da referida subcomissão, as suas posições em 

votações importantes no plenário da ANC (ver anexo IV), a natureza dos debates e, 

principalmente, as convocações das audiências públicas e os expositores que delas 

participaram, indicam uma forte influência do ideário militarista e autoritário que 

marcou o regime político anterior, qual seja, a Ditadura Militar. 

Assim, as mudanças que vêm ocorrendo no campo da segurança pública, 

principalmente com a ascensão de novas concepções e paradigmas (FREIRE, 2009), 

precisam ter suas origens analisadas com maior cautela. A tributação irrestrita aos 

trabalhos realizados durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1987 e ao seu 

importante resultado, a Constituição Federal de 1988, indicam uma leitura 

significativamente limitada e superficial do contexto e dos dados históricos desse 

período.  

A falta de interesse dos constituintes membros da SDESS e a falta de 

conhecimento ou de sequer mesmo ter alguma familiaridade com o tema da 

segurança pública produziu significativos efeitos no desenvolvimentos dos trabalhos, 

seja enfraquecendo o contraditório, seja permitindo a manutenção de um único 

campo de visão. A ida de expositores que representavam em sua mais absoluta 

maioria apenas instituições como as Forças Armadas e as forças policiais, e apenas os 

representantes do alto comando dessas instituições; apontam claramente os vieses 

que marcaram as concepções de segurança pública e os rumos dos debates e votações 

que se seguiram. 

É evidente que o novo texto constitucional, consubstanciado no corpo da 

CF/88, foi em alguma medida responsável pela abertura de novos flancos e novos 

espaços no campo da segurança pública, que vieram a ser acessados por novos atores, 

tensionando suas dinâmicas e processos, alterando concepções e posturas. Enfim, o 
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campo organizacional da segurança pública, com suas disputas, entre-choques e 

tensões, com sua multiplicidade e diversidade, tem avançado mais em função dessas 

peculiaridades do que a partir de um conquista no campo constitucional. Esse, ao que 

muitas evidências indicam, foi um palco de muito mais permanências, do que de 

avanços e transformações no campo da segurança pública. 
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ANEXO I - Audiências Públicas realizadas no âmbito da Subcomissão de Defesa 

do Estado, da Sociedade e de sua Segurança (SDESS) 

 

Reunião Expositor Assunto 

Nº Data Nome Qualificação 

6ª 22/04/1987 Ubiratan 
Borges de  
Macedo 

Professor da 
Escola Superior de 
Guerra (ESG) 

Natureza, 
Finalidade e 
Características do 
Estado 

Pedro de 
Oliveira 
Figueiredo 

Professor da 
Escola Superior de 
Guerra (ESG) 

O Estado e a 
Segurança da 
Sociedade Nacional 

Paulo César 
Milani 
Guimarães 

Professor da 
Escola Superior de 
Guerra (ESG) 

Defesa do Estado e 
da Sociedade 
Democrática 

Roberto 
Cavalcanti 
de 
Albuquerque 

Professor da 
Escola Superior de 
Guerra (ESG) 

Idem 

7ª 23/04/1987 Márcio 
Thomaz 
Bastos 

Presidente da 
OAB 

Ideologia de 
Segurança Nacional 
/ Política de 
Segurança Interna e 
Pública 

9ª 28/04/1987 Geraldo 
Cavagnari 
Filho 

Diretor Adjunto 
do Núcleo de 
Estudos 
Estratégicos da 
Universidade de 
Campinas (SP) 

Relação das Forças 
Armadas e Poder 
Político (Poder 
Civil). Relação das 
Forças Armadas e 
Sociedade Civil. 

Cyro Vidal Presidente da 
Associação dos 
Delegados de 
Polícia do Brasil 

A Prevenção de 
Crimes: Juizados de 
Instrução 
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10ª 29/04/1987 Mario 
Nazareno 
Lopes Rocha 

Coronel e 
Assessor Especial 
do Comandante-
Geral da Polícia 
Militar do Estado 
do Pará  

O Papel das Polícias 
Militares 

Silvio 
Ferreira 

Tenente-Coronel e 
Subcomandante 
da Brigada Militar 
do Rio Grande do 
Sul 

Idem 

Waltervan 
Luiz Vieira 

Comandante-
Geral da Polícia 
Militar do Estado 
de Goiás 

O Papel das Polícias 
Militares para a 
Manutenção da 
Ordem e 
Tranquilidade 
Públicas 

Nelson 
Freire Terra 

Assistente do 
Comandante da  
Polícia Militar do 
Estado de São 
Paulo 

Problema 
Institucional das 
Polícias Militares 

José Braga 

Júnior 

Coronel e 
Comandante-
Geral da Polícia 
Militar do  Estado 
de Minas Gerais 

O Papel da Polícia 
Militar 

Paulo José 
Martins dos  
Santos 

Coronel e 
Comandante-
Geral do Corpo de 
Bombeiros do 
Distrito Federal 

O Corpo de 
Bombeiros na 
Defesa da 
Comunidade 

11ª 30/04/1987 Luiz Antonio 
Rodrigues 
M. Ribeiro 

Coronel e Chefe 
do Gabinete da 
Secretaria-Geral 
do Conselho de 
Segurança 
Nacional 

O Papel do 
Conselho de 
Segurança Nacional 

12ª 05/05/1987 Euler Bentes 
Monteiro 

General da 
Reserva 

O Papel das Forças 
Armadas no 
Regime 
Democrático 
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Antonio 
Carlos de 
Andrada 
Serpa 

General da 
Reserva 

Problemas de 

Segurança 

Nacional 

13ª 06/05/1987 Oswaldo 
Pereira 
Gomes 

General e 
Representante do 
Ministério do 
Exército 

Voto dos Militares 

Roberto 
Pacífico 
Barbosa 

General-de-
Brigada e 
Representante do 
Estado-Maior das 
Forças Armadas 

A Obrigatoriedade 
e a Universalidade 
do Serviço Militar 

Sérgio Tasso 
Vasquez de 
Aquino 

Almirante e 
Representante do 
Estado-Maior das 
Forças Armadas 

Ministério da 
Defesa 

José 
Elislande 
Bayer de 
Barros 

Brigadeiro-do-Ar 
e Representante 
da Aeronáutica 

Idem 

Sidney 
Obino 
Azambuja 

Brigadeiro-do-Ar 
e Representante 
da Aeronáutica 
  

Idem 

Romeu 
Tuma 

Diretor-Geral do 
Departamento de 
Polícia Federal 

Permanência das 
Atribuições Atuais 
do Departamento 
de Polícia Federal 

Wilson 
Alfredo 
Perpétuo 

Presidente da 
Associação dos 
Delegados da 
Polícia Federal 
  

Idem 
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Vicente 
Chelotti 

Presidente da 
Associação 
Nacional dos 
Servidores do 
Departamento de 
Polícia Federal 

Idem 

 
Fonte: MAPA N° 5 Audiências Públicas - p. 135 - Livro: O processo histórico de 
elaboração do texto constitucional - Brasília: 1993 - Câmara dos Deputados - Volume 
3 - disponível em: http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/publicacoes/o-
processo-historico-da-elaboracao-do-texto-1  
 
ANEXO II - Reuniões realizadas no âmbito da Subcomissão de Defesa do Estado, 

da Sociedade e de sua Segurança (SDESS) 

 

Tabela – Reuniões 
 

Reunião Data Hora Objeto Publicação no DANC 

1ª 7/4/1987 12h15 Instalação e eleição do 
Presidente e Vice-
Presidentes 

16/7/1987 
Supl. 95 p. 8 

2ª 9/4/1987 9h50 Discussão sobre 
prorrogação de prazos e 

audiências 

17/7/1987 

Supl.96 p. 73 

3ª 14/4/1987 9h55 Definição de elementos 
básicos para as audiências 

e determinação das 
entidades a serem ouvidas 

17/7/1987 

Supl. 96 p. 82 

4ª 15/4/1987 10h00 Comunicações diversas  18/7/1987 

Supl. 97 p. 27 

5ª 21/4/1987 10h15 Relato sobre as propostas 
apresentadas à 
Subcomissão 

18/7/1987 

Supl. 97 p. 29 
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http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-partidaria-e/ata31707.pdf
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup97anc18jul1987.pdf%23page=27
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup97anc18jul1987.pdf%23page=27
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup97anc18jul1987.pdf%23page=29
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup97anc18jul1987.pdf%23page=29
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6ª 22/4/1987 9h42 Audiência Pública 

Assuntos: Natureza, 
finalidade e características 

do Estado / Estado e a 
segurança da sociedade / 

Defesa do Estado e da 
sociedade democrática 

Expositores: Ubiratan 
Borges de Macedo, Pedro 

de Oliveira Figueiredo, 
Paulo César Milani 

Guimarães e Roberto 
Cavalcanti de Albuquerque 

18/7/1987 
Supl. 97 p. 29 

7ª 23/4/1987 10h53 Audiência Pública 

Assuntos: Segurança 
Nacional / Política de 
segurança interna e 

pública 

Expositor: Marcio Thomaz 
Bastos 

19/7/1987 
Supl. 98 p. 30 

8ª Ext. 23/4/1987 18h15 Elaboração de um novo 
roteiro de trabalho 

20/7/1987 
Supl. 99 p. 51 

9ª 28/4/1987 9h47 Audiência Pública  

Assuntos: Forças Armadas 
e o Poder público / 

Prevenção de crimes - 
juizados de instrução 

Expositores: Geraldo 
Cavagnari Filho e Cyro 

Vidal 

20/7/1987 
Supl. 99 p. 52 
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http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup98anc19jun1987.pdf%23page=30
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup99anc20jul1987.pdf%23page=51
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup99anc20jul1987.pdf%23page=51
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup99anc20jul1987.pdf%23page=52
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Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 77 

10ª 29/4/1987 15h30 Audiência Pública 
Assuntos: Papel das 

Polícias militares / Ordem 
pública / Corpo de 

bombeiros na defesa da 
comunidade 

Expositores: Mario 
Nazareno Lopes Rocha, 

Silvio Ferreira, Waltervan 
Luiz Vieira, Nelson Freire 
Terra, José Braga Júnior e 

Paulo José Martins dos 
Santos 

21/7/1987   
Supl. 100 p. 46 

11ª 30/4/1987 10h05 Audiência Pública  

Assuntos: O papel do 
Conselho de Segurança 

Nacional 

Expositor: Luiz Antonio 
Rodrigues M. Ribeiro 

21/7/1987 
Supl. 100 p. 65 

12ª 5/5/1987 9h47 Audiência Pública 

Assuntos: O papel das 
Forças Armadas no regime 
democrático / Problemas 

de segurança nacional 

Expositores: Euler Bentes 
Monteiro e Antonio Carlos 

de Andrada Serpa 

23/7/1987 
Supl. 102 p. 47 

13ª 6/5/1987 9h44 Audiência Pública 

Assuntos: Voto dos 
militares / 

Obrigatoriedade e 
universalidade do serviço 

militar / Ministério da 
Defesa / Atribuições 

Departamento de Policial 
Federal 

Expositores: Oswaldo 
Pereira Gomes, Roberto 
Pacífico Barbosa, Sérgio 

Tasso Vasquez de Aquino, 
José Elislande Bayer de 

Barros, Sidney Obino 

24/7/1987 
Supl. 103 p. 55 

http://www.sociologiajuridica.net/
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http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup100anc21jul1987.pdf%23page=65
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup100anc21jul1987.pdf%23page=65
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup100anc21jul1987.pdf%23page=65
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http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup103anc24jul1987.pdf%23page=55
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup103anc24jul1987.pdf%23page=55
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Azambuja, Romeu Tuma, 
Wilson Alfredo Perpétuo e 

Vicente Chelotti 

 14ª 12/5/1987 9h45 Entrega formal do 
Anteprojeto 

24/7/1987 
Supl. 103 p. 91 

15ª 18/5/1987 15h50 Discussão do Anteprojeto 
do Relator e das emendas 

apresentadas 

24/7/1987 
Supl. 103 p. 93 

16ª 22/5/1987 16h06 Comunicações diversas e 
entrega de cópias do 

Substitutivo do 
Anteprojeto 

3/8/1987 
Supl. 114 p. 88 

17ª 23/5/1987 14h30 Leitura e aprovação do 
Substitutivo. Votação de 

pedidos de destaques 

4/8/1987 
Supl. 115 p. 22 

18ª 25/5/1987 19h00 Leitura do Anteprojeto 4/8/1987 
Supl. 115 p. 57 

 
Fonte:http://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/legislacao/Constituicoes_Brasileiras/constituicao-cidada/o-processo-
constituinte/comissoes-e-subcomissoes/comissao-da-organizacao-eleitoral-
partidaria-e/subcomissao4b  
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http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup103anc24jul1987.pdf%23page=89
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup114anc04ago1987.pdf%23page=88
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ANEXO III - Tabela e gráfico com a assiduidade dos Membros Titulares nas 
Reuniões da SDESS 
 

 

Constituintes 

Reuniões 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

José Tavares x x x   x x x x x x x x x x x x x 

Raimundo Lira x x   x x x  x x  x x x  x x x 

Daso Coimbra x x x x x x x x     x x x x x x 

Ricardo Fiuza  x x x x x x x x  x x x x x x x x 

Antonio Perosa      x       x x     

Arnaldo Martins x x x   x x x x x x x x x x  x x 

Asdrubal Bentes x x x x   x x x x x x x x  x x x 

Carlos Benevides x x       x  x x  x  x x  

Hélio Rosas x x    x x x x x x  x x  x x x 

Iram Saraiva   x x x x x  x x x x x x  x   

Ralph Biasi       x         x x  

Roberto Brant x     x x x x x  x x x x x x  

Ézio Ferreira x  x x  x x  x x x x x x  x x  

Ricardo Izar x x   x x x  x x   x x  x x x 

Sadie Hauache x  x  x x x x x x  x x x  x x x 

Telmo Kirst x      x  x   x x x  x x  

César Maia x     x   x  x   x x x   

Ottomar Pinto x x x x x x x  x x x x  x x x x x 

José Genoíno x x x x  x x x x x x x x x x x x x 
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ANEXO IV - Votações dos Membros Titulares da SDESS em questões importantes 

da ANC. 

 

Candidatos / 
Posições 

Rompimento de relações 
diplomáticas com países  

com política de 
discriminação racial 

Aborto Legalização 
do jogo do 

bicho 

Pena de 
morte 

José Tavares ✔️ ✔️ X X 

Raimundo Lira X ✔️ X _____ 

Daso Coimbra _____ X X _____ 

Ricardo Fiúza X _____ X _____ 

Antônio 
Perosa 

_____ _____ _____ _____ 

Arnaldo 
Martins 

_____ _____ ✔️ _____ 

Asdrubal 
Martins 

✔️ _____ _____ _____ 
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Carlos 
Benevides 

_____ X X X 

Hélio Rosas _____ X _____ X 

Iran Saraiva ✔️ _____ ✔️ X 

Ralph Biasi _____ _____ _____ X 

Roberto 
Brandt 

✔️ _____ X X 

Ézio Ferreira X _____ _____ ✔️ 

Ricardo Izar X X ✔️ X 

Sadie Hauache X _____ _____ ✔️ 

Telmo Kirst X X _____ X 

César Maia ✔️ Absteve-
se 

_____ X 

Ottomar Pinto ✔️ _____ ✔️ ✔️ 
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Polícia, juventude e masculinidade 

 
Police, youth and masculinity 
 
Jonas Henrique de Oliveira – Doutor em Ciências Humanas, Mestre em Sociologia e 
Antropologia e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro - UFRJ. Professor Adjunto III na Universidade Estadual do Piauí – UESPI. 
 
E-mail: jonashenri@yahoo.com.br 
 
Resumo: Este artigo se propõe analisar a relação entre polícia, juventude e 
masculinidade procurando compreender o fenômeno da violência urbana na cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil. Procuramos abordar a relação entre masculinidade e 
violência, tendo os policiais militares como interlocutores e, a partir de suas 
percepções, compreender como a violência contribui para acessar a “visão de mundo” 
dos policiais entrevistados. Deste modo, apreendemos que os policiais separam os 
segmentos juvenis de acordo com a zona da cidade no qual os jovens vivam ou 
circulem. Identificamos que a segregação espacial é fruto de uma divisão espacial e 
simbólica que separa moradores da Zona Norte e da Zona Sul na cidade do Rio de 
Janeiro.   
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Polícia e sociedade: fronteiras da ordem e da desordem; 3. 
(In)segurança: medos, violências e pertencimento; 4. Masculinidade e violência: 
interseções entre poder e autoridade na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro; 5. 
Playboys e suburbanos: a cidade como modelo de classificação social; 6. 
Considerações finais; 7. Referências. 
 
Palavras-chave: polícia, juventude, violência, divisão espacial e simbólica 
 
Abstract: This article intends to analyze the relationship between police, youth and 
masculinity, trying to understand the phenomenon of urban violence in the city of Rio 
de Janeiro, Brazil. We seek to address the relationship between masculinity and 
violence, with military police as interlocutors and, from their perceptions, understand 
how violence contributes to access the world vision of the interviewed police officer. 
In this way, we learn that the police segregate the juvenile segments according to the 
zone of the city in which the young people live or circulate. We identify a spatial 
segregation that is the result of a spatial and symbolic division that separates 
residents of the North Zone and the South Zone in the city of Rio de Janeiro. 
 
Keywords: police, youth, violence, space and symbolic division 
 
 
1. Introdução 

O Brasil é uma país que se destaca pela alegria e cordialidade de seu povo. No 

entanto, ao longo das últimas décadas, o país vem sofrendo um progressivo aumento 

da violência, tornando-se um desafio para os estudos urbanos ligados a sociologia. 

Crimes como tráfico de drogas, homicídios, assaltos, morte por disputa de terras e 
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linchamentos vêm contribuindo para colocar o Brasil entre os países mais perigosos 

do mundo.  

O aumento das múltiplas violências não se restringe as cidades de grande 

porte, sendo percebido também em cidades médias e de pequeno porte. Essa 

integração entre violência e meios urbanos vêm chamando a atenção dos estudiosos 

há muito tempo. Entretanto, entre os cientistas sociais são poucos os trabalhos que 

abordam percepções e práticas de agentes públicos que estão envolvidos diretamente 

no combate a violência.   

A análise da violência passa, a nosso ver, pela compreensão das 

representações sociais de grupos que estão direta ou indiretamente envolvidos em 

ações que tenham a violência como resultado. Portanto, decidimos estudar as 

representações de policiais militares na cidade do Rio de Janeiro sobre grupos juvenis 

com os quais estes lidam em seu cotidiano de trabalho. O interesse aqui é analisar a 

violência praticada contra os jovens, levando em consideração as discussões sobre 

juventude e masculinidade.  

De início, é importante revelar que as representações compartilhadas por 

policiais militares acerca dos jovens não estão descoladas do imaginário social 

construído sobre os jovens pela sociedade mais ampla. Os jovens são identificados a 

partir dos estilos de vida, da cor da pele, do local de moradia, do gênero e da classe 

social. Além disso, também são identificados pelo modo de falar, de agir e através das 

roupas.  

No Rio de Janeiro, existe uma particularidade que contribui para identificar os 

jovens dentro de um contexto social, econômico e territorial mais amplo. Os jovens 

são associados às zonas da cidade na qual vivem ou transitam e através do crime que, 

porventura, possam praticar. Assim, é comum os policiais militares classificarem os 

jovens a partir da região da cidade na qual estes residem: Zona Sul, Zona Norte, 

Favela. Os policiais militares também classificam os jovens como traficantes ou 

consumidores de drogas ilícitas. 

Nesta grande divisão espacial e simbólica que existe na cidade do Rio de 

Janeiro, os jovens traficantes são localizados espacialmente na Zona Norte da cidade, 

enquanto os jovens consumidores são localizados espacialmente na Zona Sul da 

cidade. 

O que não chega a ser novidade nesta questão é que a repressão policial atinge 

de forma mais intensa os jovens moradores da Zona Norte, considerada não por 

acaso, a área da cidade mais pobre. Apesar de suas ações não serem representadas 

como violentas, pois consideram que a violência se encontra presente na atuação de 

outros grupos sociais como, por exemplo, traficantes, os policiais consideram a 

violência um problema estrutural. Em nenhum momento se veem como parte do 

problema, mas sim como elemento fundamental na solução.  
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Analisar as representações sobre a violência policial, tendo os policiais como 

interlocutores, ajuda a elucidar essa complexa rede de significados que faz parte do 

cotidiano policial e, a partir dos quais, eles interpretam suas experiências no 

policiamento da cidade e agem para “manter” a lei e a ordem em uma sociedade no 

qual a violência vem se mostrando um problema social que afeta profundamente o 

cotidiano da cidade e de seus moradores.  

Outra vantagem de ter os policiais como interlocutores reside no fato de que 

estes vivem um ambiente homossocial no qual elementos sociais atrelados a 

masculinidade são construídos e reforçados cotidianamente. Assim, através dos 

policiais pudemos compreender manifestações de violência, desvio, poder e estigmas 

tão presentes na sociedade brasileira. Contudo, também conseguimos compreender 

como o fato de terem sido socializados em uma sociedade machista, contribui para a 

exaltação de um ethos guerreiro que é despertado nas práticas de combate à 

violência.   

A intenção deste artigo é analisar um conjunto de representações de policiais 

militares sobre segmentos juvenis, em seus próprios termos, levando em 

consideração imagens sobre os jovens construídas pelos policiais e compartilhadas 

por outros grupos sociais na cidade do Rio de Janeiro.  

A análise deste trabalho se apoia em narrativas de 20 policiais militares 

entrevistados na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2002. As idades variaram de 25 a 

50 anos e priorizamos entrevistados que estivessem lotados em diferentes batalhões 

espalhados pela cidade e pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Apesar do 

espaço de tempo entre a realização da pesquisa e a elaboração deste artigo, 

consideramos que os dados coletados à época continuam atuais, já que as fronteiras 

entre Zona Norte e Zona Sul tornaram-se mais sólidas e a desigualdade social se 

acentuou.  

Neste trabalho, acreditamos que do particular chegamos ao geral e através das 

entrevistas com os policiais militares conseguimos compreender dimensões e 

perspectivas sobre masculinidade, violência e juventude que se encontram presentes 

na sociedade, mas cujo sentido insiste em escapar suavemente pelas nossas mãos, 

enquanto buscamos as camadas mais profundas de compreensão de nossa realidade 

social. 

 
2. Polícia e sociedade: fronteiras da ordem e da desordem  
 

Nos anos oitenta, ocorreu um não desprezível aumento dos estudos sobre 

violência urbana no Brasil. Naquele período, a violência passou a configurar como um 

grande problema social a ser enfrentado pelas autoridades públicas, especialmente 

no Rio de Janeiro. Também nesse período, despontou a preocupação entre os 

cientistas sociais que até aquele momento haviam realizado poucas pesquisas sobre 

um tema que se tornou central para compreensão da realidade nacional.  
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Obviamente, isso não significa que a violência não existia antes dos anos 

oitenta, mas nesse período ela passa a configurar como um problema central para a 

compreensão das relações sociais que se estabeleceram no Brasil, já que nos períodos 

anteriores os governos militares se esforçaram para construir uma imagem 

idealizada do Brasil que não se via na realidade da vida cotidiana.  

De lá para cá, vivenciamos um expressivo aumento de muitas modalidades de 

violência, o que significa afirmar que crescimento econômico não plenamente para a 

diminuição da violência, já que a distribuição de renda e a diminuição da 

desigualdade social se tornam fatores mais efetivos no controle da violência. 

Na atualidade, policiais militares executam a principal atividade de controle da 

violência, pois trata-se de uma polícia que trabalha ostensivamente na cidade e 

através de suas ações busca controlá-la. Entre os policiais o tráfico de drogas é um 

tipo de crime que contribui para ampliar outros crimes violentos. Para eles, é 

impossível separar o tráfico de drogas de crimes como roubo a bancos, assaltos, 

sequestros, etc. Neste sentido, concentram suas ações no combate ao tráfico, pois 

acreditam que controlando o tráfico, os demais crimes tenderão a diminuir 

gradativamente.   

Outro ponto importante é que para os policiais, a violência é um problema 

social que se agrava dia após dia porque o Estado não consegue encontrar solução 

para um conjunto de problemas sociais. Deste modo, muitos policiais acreditam que 

problemas relacionados a educação, ao desemprego, a desestrutura familiar, a 

violência familiar, a utilização de álcool e entorpecentes contribuem para o aumento 

da violência.  

Por outro lado, afirmam que vivemos um momento no qual ocorre uma 

“completa inversão de valores”, pois muitas famílias não estão conseguindo 

transmitir “valores corretos” para seus filhos no sentido de transformá-los em 

cidadãos. Essa percepção é partilhada por muitos policiais e faz parte de um conjunto 

de narrativas nas quais os policiais afirmam que quando as famílias descobrem que os 

filhos estão utilizando drogas, não entendem que uma pequena quantidade 

consumida por uns, leva a uma grande comercialização de drogas pelos traficantes.  

Para os policiais, o tráfico de drogas contribui para o aumento de crimes 

contra a propriedade (roubos e furtos) e contra a vida (agressões e homicídios). Entre 

eles é comum também a ideia de que os jovens de “classe média” financiam o tráfico 

de drogas. O problema maior da polícia, nestes casos, é o sentimento de “mãos 

atadas” para combater o consumo de drogas entre os jovens de classe média, pois a 

rede de contatos pessoais que possuem diminui constrangimentos com a polícia e, 

além disso, o poder público não dá incentivo para combater o consumo.  

Assim, o tráfico de drogas é mais intensamente combatido pela polícia, porque 

dele resultam crimes que põem em risco a segurança da população e contribuem para 

aumentar a sensação de insegurança dos cidadãos comuns. O aumento desta sensação 
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de insegurança faz com que os gestores da segurança pública adotem “respostas 

imediatas”, mas que para os policiais não passa de “álibis” através dos quais os 

governantes oferecem respostas rápidas, mas pouco efetivas na solução do problema. 

Os policiais não são inocentes e sabem que possuem uma péssima avaliação da 

população em relação a atividade que desempenham. Muitos afirmaram que 

percebem um olhar inquisitório da população que os acusam de corruptos, violentos 

e truculentos. Nesta gramática não verbalizada, se veem pressionados pela população 

que tecem duras críticas às suas ações e pelos superiores hierárquicos que cobram 

soluções rápidas.  

Os dados sobre violência policial revelam que a polícia é uma instituição 

violenta1. Os policiais se defendem afirmando que desenvolvem seu trabalho em um 

país violento, sendo que cabe à polícia buscar respostas aos crescentes índices de 

violência. Neste sentido, “violência se combate com violência”. Ou seja, a polícia 

precisa agir com a violência para buscar o “monopólio do uso legítimo da força física 

dentro de um determinado território2”  

Os policiais constantemente relatam os riscos a que estão expostos no 

exercício de sua profissão. A falta de equipamentos adequados e que não funcionam 

satisfatoriamente, baixos salários, longas jornadas de trabalho e o fato de que quando 

“trocam tiros” em operações não têm um tempo para descansar. Por todos esses 

motivos, os policiais alimentam o sentimento de revolta em relação à situação que 

vivenciam. Um policial afirmou: “E a população ainda quer cobrar da gente educação, 

respeito. Como eu posso ter educação quando acabo de sair de uma troca de tiros?”.   

É interessante notar que muitos policiais reconhecem que a polícia é violenta, 

corrupta e que não consegue atender as demandas da população satisfatoriamente. 

Entretanto, em relação à corrupção eles afirmam que se a polícia é corrupta, é porque 

a sociedade é corrupta e que nenhum policial veio de marte para trabalhar na polícia 

do Rio de Janeiro. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, os policiais consideram 

que cada sociedade possui a polícia que merece ou que a polícia é um retrato da 

sociedade. Talvez fosse interessante considerar a polícia como espelho da sociedade, 

a partir do qual esta observa a si mesma. 

Deste modo, é possível deduzir que para os policiais é a sociedade que produz 

corrupção, violência e serviços insatisfatórios e não há como a polícia e, 

consequentemente, os policiais se distanciar do modelo de sociedade no qual estão 

inseridos. Assim, muitos concluem suas reflexões com a seguinte frase: “uma polícia 

de terceiro mundo para um país de terceiro mundo”.  

 
1 CERQUEIRA, Daniel. FERREIRA, Helder. LIMA, Renato Sergio de. BUENO, Samira. HANASHIRO, Olaya. 
BATISTA, Filipe. NICOLATO, Patrícia. Altas da Violência (Relatório, nº 17). Brasília: IPEA, 2016.   
2 WEBER, Max. A política como vocação. In: Ensaios de sociologia. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982, 
p 98 
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A experiência de policiar as ruas da cidade faz emergir muitas narrativas. 

Dentre elas, alguns policiais acreditam que a experiência em atuar em favelas faz com 

que eles digam saber “identificar” trabalhadores e bandidos. Com base em suas 

próprias opiniões e definições, os policiais identificam, classificam, separam e punem 

os possíveis “bandidos”. Se houver dúvida, prontamente a carteira de trabalho é 

retirada do bolso para atestar a idoneidade do morador. Seguramente por isso a 

carteira de trabalho “assinada”, nas favelas e subúrbios é tão importante. Rinaldi 

ajuda a entender essa questão:  

 
Em certas falas, esses profissionais afirmam que nem todos os 

favelados são marginais; que ter contato com eles não oferece 

perigo; que existem favelados honestos e trabalhadores. O que 

permanece, no entanto, é que toda a vez que procuram 

negociar a identidade de favelado, o ponto de partida é o 

estigma, o lugar da ‘anormalidade’, da anomia, da carência. Por 

isso, mesmo quando se usam símbolos de prestígio, tais como 

uma folha penal limpa e uma carteira de trabalho, permanece a 

categorização mais geral acerca desse grupo. Favelado continua 
sendo ‘marginal’, e os que não confirmam a regra são exceção3.   

  

Sem dúvida, jovens negros, pobres e moradores de favelas estão no principal 

grupo que é vítima de homicídios no Rio de Janeiro. Isso demonstra que a violência 

atinge preferencialmente grupos específicos, pois quando as pesquisas comparam 

jovens brancos e negros dentro de uma mesma faixa etária revelam que jovens 

negros têm entre 100% e 1000% mais chances de ser morto do que um jovem branco, 

dependendo da unidade federativa na qual resida4.   

Muitos destes jovens são mortos em “autos de resistência” por policiais 

militares ou em brigas de gangues por territórios disputados pelo tráfico de drogas 

nas favelas ou em regiões pauperizadas pelo Brasil. Além disso, outros crimes são 

responsáveis pelo extermínio de jovens com idade entre 15 e 19 anos, tais como: 

latrocínio, roubos, linchamentos, acidentes de trânsito, etc. 

A família é considerada, na opinião dos policiais, como uma instituição 

fundamental que pode tornar-se um fator de resistência contra a entrada de jovens 

no tráfico de drogas. Entretanto, esta também foi responsabilizada por eles por não 

oferecer a “estrutura” necessária na transmissão de valores aos filhos. Isso independe 

de classe social, pois pais de famílias de classe média ou ricas são responsabilizadas 

por não passar os valores aos filhos, pois os deixam soltos demais. As famílias de 

 
3 RINALDI, Alessandra de Andrade. Marginais, delinquentes e vítimas: um estudo sobre a 
representação da categoria favelado no tribunal do júri da cidade do Rio de Janeiro. In: Um século de 
favela. Zaluar, Alba & Alvito, Marcos (orgs). Rio de Janeiro: FGV, 2003, p 318. 
4 CERQUEIRA, Daniel. FERREIRA, Helder. LIMA, Renato Sergio de. BUENO, Samira. HANASHIRO, Olaya. 
BATISTA, Filipe. NICOLATO, Patrícia. Altas da Violência (Relatório, nº17). Brasília: IPEA, 2016 
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jovens pobres estão “desestruturadas” e deixam um vazio que permite a aproximação 

dos jovens com os traficantes ou com “coisas erradas”. Um policial entrevistado 

relatou que:  

Hoje em dia o que está acontecendo é que não tem mais 

estrutura familiar, não tem emprego então aumenta a violência. 

A mãe está desempregada, o pai é um alcoólatra, o governo não 

dá educação, a favela não tem saneamento básico, não tem 

projetos, então o jovem da favela não tem muita opção e entra 

para o tráfico de drogas. A mãe não gosta da entrada do filho no 

tráfico, mas, às vezes, o dinheiro que ele ganha no tráfico 

sustenta a família, então mesmo ela não gostando, acaba 

aceitando. Então o jovem da favela vive em tensão, muitos têm 

que roubar quando não estão no tráfico5.   

 

A narrativa acima demonstra que para os policiais os jovens das favelas, de um 

modo geral, não têm saída. O desemprego, associado a desestrutura familiar contribui 

de maneira decisiva para o comportamento desviante. Assim, o tráfico ou o roubo são 

as saídas para que os jovens consigam dinheiro para sustentar suas famílias que 

“mesmo não gostando, acabam aceitando”. 

Os oficiais da polícia afirmaram que é muito difícil colocar na cabeça dos 

praças, a ideia de que os moradores das favelas são como quaisquer moradores de 

outras regiões da cidade. Em geral, os policiais até concordam com isso, mas a 

realidade que se apresenta no cotidiano contribui para reforçar preconceitos e 

estereótipos associados aos moradores das favelas.  

Assim, a violência que comumente ocorre por disputa de territórios entre 

grupos de traficantes corrobora a visão preconceituosa dos policiais em relação as 

favelas. Os policiais consideram a favela o local controlado pelo tráfico de drogas e 

imputam aos seus moradores a preferência pelos traficantes ao invés dos policiais. 

Tudo isso, reforça preconceitos e alimenta uma imagem estereotipada de que 

traficantes e moradores de favelas estão do mesmo lado. 

Aqui, estamos lidando nas fronteiras que se produzem as noções de ordem e 

desordem e que enquanto os policiais associam a favela à desordem, os moradores da 

favela consideram que a desordem muitas vezes é perpetrada pelas forças da ordem.  

 
3. (In)segurança: medos, violências e pertencimento 
 

Os policiais constantemente relatam os riscos que estão expostos ao 

exercerem a atividade de patrulhamento ostensivo. Se despertam medo quando 

abordam indivíduos suspeitos, também sentem medo nos casos de violência ou nos 

 
5 Tenente da PMERJ, 30 anos 
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deslocamentos pela cidade. A situação de lidar direta e constantemente com situações 

perigosas contribui para que o medo seja acionado de diversas maneiras entre os 

policiais e, mais do que isso, contribui também para encontrarem estratégias para 

autoproteção.  

A violência de que tanto se queixam, obriga os policiais a criar estratégias que 

contribuem para aumentar a segurança no deslocamento pela cidade. O medo mais 

comum entre a população que vive na cidade do Rio de Janeiro é o roubo seguido de 

morte ou sofrer violência gratuita. Além destes, os policiais desenvolvem medos 

específicos, sobretudo aqueles relacionados à violência que seus familiares podem 

sofrer nos momentos de lazer.   

A atividade policial oscila entre a visibilidade e a invisibilidade. Assim, os 

policiais buscam a visibilidade quando querem reconhecimento pelo trabalho que 

exercem e buscam a invisibilidade quando estão em situações de maior fragilidade 

como, por exemplo, no descolamento de casa para o trabalho ou quando transitam em 

áreas violentas, onde a presença do Estado e menor. Os policiais que atuam na 

segurança da cidade também se sentem inseguros.  

Assim como outros profissionais que lidam com situações de risco e incerteza, 

os policiais inevitavelmente desenvolvem medos específicos em sua rotina de 

patrulha da cidade. Como poderíamos supor, a priori os medos mais comuns não 

estão fundamentalmente associados a situações de patrulha pelas ruas, esquinas e 

avenidas da cidade quando estão “em grupo”. No entanto, o medo pode surgir em 

momentos de lazer quando estão sozinhos, com seus familiares ou no trajeto de casa 

para o trabalho. No Rio de Janeiro ser reconhecido como policial é, na percepção dos 

entrevistados, ter a sentença de morte decretada no tribunal das ruas.  

Se a farda e a carteira de polícia conferem proteção e visibilidade quando estão 

de serviço, no deslocamento diário buscam proteção na “invisibilidade” dos trajes 

civis. No entanto, alguns optam em andar com a carteira policial, mesmo correndo o 

risco de ser identificado. Outros preferem esconder a sua “identidade” de polícia, 

buscando se proteger da violência que muitas vezes são vítimas preferenciais. 

Outro item que desperta medo entre os policiais é aquele associado à “lógica 

da punição” comum ao rigor da horizontalidade da hierarquia militar. O medo de ser 

acusado por algo que não fizeram é muito grande. Alguns afirmaram que não sabem 

se têm mais medo da violência ou da punição. A punição é muito temida, porque pode 

resultar numa expulsão da corporação e, assim, pôr fim a um projeto de vida. Por isso, 

o medo de ser acusado injustamente por algo que não fez revela elementos de 

injustiça com as quais os policiais precisam lidar.  

Nesse sentido, as fronteiras entre justiça e injustiça são tênues em uma 

atividade na qual se “caminha no fio da navalha”. Não se trata de inocentar os 

policiais em suas ações, mas de perceber que muitas de suas ações só podem ser 

compreendidas através de uma perspectiva holística. Muitos relatos apontam para 
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“injustiças” ocorridas dentro da polícia. Policiais que foram expulsos com anos de 

dedicação por utilizarem força excessiva ou porque se envolveram em situações em 

que a “culpa” do policial punido não foi devidamente comprovada. Nesse ponto, é 

comum fazerem associação entre a polícia e a política, afirmando que a política 

atrapalha o trabalho da polícia, uma vez que a Polícia Militar sempre tem que dar 

resposta à população.  

Essa associação abre margem para narrativas como: “a polícia é o teatro do 

governo”. A “chacina de Vigário Geral” foi lembrada como um caso em que a política 

atrapalhou muito o trabalho da polícia. Segundo o entrevistado, houve um tenente 

que foi “acusado injustamente” de ter participado da chacina e ficou preso por dois 

anos até descobrirem que ele era inocente. O entrevistado encontrou esse tenente e 

percebeu que ele “envelheceu rapidamente” e “fumava um cigarro atrás do outro sem 

parar”, sinais que, em sua percepção, demonstram a dureza que passou por ficar 

preso por dois anos sem ser culpado.  

Para o entrevistado, o pior é que este tenente não pode colocar o Estado na 

Justiça, pois teme represálias. Em uma instituição hierárquica, a lógica do “você sabe 

com quem está falando” prejudica a efetivação plena da democracia. Outro episódio 

narrado foi o de Carlos Roberto que foi acusado de ter participado da chacina, mas 

como no batalhão no qual ele servia não tinham a foto do acusado, ele, que se chama 

Carlos Roberto, é que foi injustamente preso. Este teve mais sorte, porque quando 

estava sendo julgado o verdadeiro culpado confessou.   

Essas narrativas demonstram que entre os policiais o “medo de ser punido 

injustamente” concorre com outros medos que fazem parte de suas preocupações 

cotidianas. Assim, compartilham a ideia de que na hierarquia militar a “corda sempre 

arrebenta no lado mais fraco”, e “na Polícia Militar sempre tem que ter um culpado, 

não importa quem”. A noção do que é justo ou injusto adquire novos significados 

dentro de uma realidade social que se apresenta extremamente complexa. 

Essa reflexão é importante porque revela que esses pensamentos são 

reproduzidos constantemente no universo dos policiais. Além disso, a partir das 

narrativas sobre a hierarquia militar, também é possível compreender a posição que 

cada policial ocupa dentro da hierarquia que produz e reproduz inúmeras injustiças 

comuns na sociedade brasileira.  

Além das favelas, o ônibus é o local onde o sentimento de insegurança é 

ampliado, sobretudo porque podem ser identificados, o que obrigaria o policial a sair 

da situação de “invisibilidade” que os trajes civis proporcionam. Em muitas 

narrativas, os policiais disseram que em situações como assaltos a ônibus, 

dificilmente o policial consegue se manter no anonimato. Na maioria das vezes, eles 

tomam alguma atitude de enfrentamento ao assaltante. Talvez por isso, alguns 

policiais compartilham a ideia de que é mais comum a morte fora de serviço do que 
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quando estão de serviço. Nessas situações surge um “ethos guerreiro” entre os 

policiais.  

Os medos são potencializados ou atenuados em situações e contextos 

específicos. Quando os policiais estão patrulhando próximos às favelas era de se 

esperar que o medo fosse maior, já que as narrativas dos policiais identificam este 

espaço como um local que predomina o tráfico de drogas e onde ocorre a maioria dos 

confrontos. Entretanto, apesar do risco de explodir uma granada ou de serem 

surpreendidos por traficantes, os policiais afirmam que agindo “em grupo” nas 

favelas o sentimento de medo é menor.  

Apesar das incursões em favelas serem consideradas tensas e com fortes doses 

de adrenalina, o fato de estar em grupo contribui para minimizar o medo, sobretudo 

porque em grupo os policiais se sentem fortalecidos para enfrentar situações 

consideradas perigosas. Deste modo, a confiança é fundamental para o bom 

desempenho do serviço. São nesses momentos que a lógica de “um por todos e todos 

por um” ganha sentido especial.     

As favelas são vistas como os locais mais perigosos quando os policiais estão 

de serviço. A explosão de uma granada foi citada como um dos maiores perigos nestes 

locais. Outra situação ligada a este espaço que causa medo é “ficar baseado perto da 

favela”, pois se tornam alvos fáceis e podem ser surpreendidos a qualquer momento.  

 No dia-a-dia os policiais utilizam de muitas “estratégias” para se proteger da 

violência. Todos os policiais que entrevistei andam em “trajes civis” no deslocamento 

de suas casas para os batalhões e somente utilizam suas fardas quando estão de 

serviço. Estas ficam na maioria das vezes nos armários dos quartéis e somente 

quando precisam ser lavadas é que são levadas para casa, evitando o máximo que 

sejam vistas pelos vizinhos. Ouvi relatos que alguns policiais usam roupas da 

COMLURB6 para não serem identificados como policiais nas localidades que residem. 

Um entrevistado disse que por morar em uma favela não costuma andar 

fardado no trajeto de casa para o trabalho e que sempre lava a farda na casa de sua 

mãe, onde é conhecido por todos os vizinhos. No local em que mora, todos pensam 

que ele trabalha no mesmo supermercado que sua esposa, que lhe conseguiu algumas 

camisetas com a logomarca do supermercado. Ao sair para o trabalho usa a camiseta 

para evitar ser “identificado” como policial.  

Em uma cidade como o Rio de Janeiro, a violência produz e aciona medos. 

Profissionais que lidam com situações de extremo perigo têm uma relação específica 

com este sentimento. Apesar dos policiais se considerarem os mocinhos da história, 

fortes e com “disposição” para combater o crime, eles também vivem situações de 

tensão e sabem perfeitamente que os mocinhos não são “invencíveis” e que negociar 

com a realidade é, muitas vezes, a única opção.  

 
6 Companhia Municipal de Limpeza Urbana 
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4. Masculinidade e violência: interseções entre poder e autoridade na Polícia 
Militar do Estado do Rio de Janeiro 
 

Definir o conceito de masculinidade não é fácil, já que este varia cultural e 

historicamente. Nas últimas décadas cientistas sociais vem se interessando por 

pesquisar elementos atrelados a masculinidade e estão contribuindo para criar um 

consenso mínimo, apesar de estarmos longe de uma definição abrangente. Connell7 

considera que a masculinidade pode ter um alto preço para os homens, pois as 

pesquisas mostram que o índice de acidentes nas indústrias entre os homens é maior 

que entre as mulheres, assim como a morte causada pela violência e o abuso de 

álcool. Baker8 afirma que mais de 60% da mortalidade entre meninos e homens 

jovens, do nascimento aos 24 anos, são decorrentes de causas externas, mais uma vez 

acidentes de trânsito e violência, na maior parte dos casos.  

Nolasco9 procura demonstrar que os homens passam por uma desconstrução 

dos modelos associados ao machismo na sociedade contemporânea. Para o autor, a 

mídia nas últimas décadas tem reforçado a ideia de que os homens hoje 

desempenham funções que outrora foram consideradas femininas como, por 

exemplo, trocar fraldas, levar os filhos à escola ou frequentar salões de beleza para 

cuidar da pele ou cabelos. Para ele, os homens não são os mesmos de décadas 

passadas na qual o machismo se fazia presente no cotidiano dos homens com mais 

ênfase, tornando muito difícil que práticas sociais descritas anteriormente fossem 

possíveis sem o questionamento da identidade masculina. 

Cecchetto10, por sua vez, aborda a masculinidade a partir dos diferentes estilos 

que esse conceito engendra. Em sua análise é possível compreender que não se pode 

falar em masculinidade, mas em masculinidades, buscando desta forma demonstrar 

que dependendo do contexto e das noções locais de masculinidade, o confronto 

violento e o uso conspícuo da força física podem constituir valor simbólico, agregando 

prestígio ao agente, enquanto em outros contextos são repudiados e considerados 

sinais de fraqueza ou inferioridade, pois o que conta é o estilo verbal de confrontação, 

a persuasão e o compromisso da palavra. 

Dentre as muitas possibilidades que a análise da masculinidade suscita, é 

possível afirmar que o conceito de masculinidade contribui para focalizar o problema 

da violência, ao mesmo tempo em que fornece respostas que elucidam como as 

famílias e os governos em diferentes países vem lidando com a violência como um 

problema social que atinge predominantemente homens jovens. Assim, os valores 

associados a masculinidade são reproduzidos através de elementos como força, 

 
7 CONNELL, Raewin. & PEARSE, Rebeca. Gender in World Perspective. Cambridge: Polity Press. 2002 
8 BAKER, Gary. T. Homens na linha de fogo: juventude, masculinidade e exclusão social. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2008 
9 NOLASCO, Sócrates. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 1993 
10 CECCHETTO, Fátima Regina. Violência e estilos de masculinidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004 
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poder, disposição e virilidade que formam um todo coerente no universo simbólico 

no qual os homens estão inseridos. No universo policial e dos jovens, o processo de 

construção e reforço da masculinidade são ainda mais significativos.  

Através das vestimentas também é possível verificar o processo de construção 

da masculinidade. Deste modo, entre os policiais, a farda é considerada um elemento 

de poder e autoridade. Muitos acreditam que por estarem fardados são mais 

respeitados do que se estivessem em trajes civis. Assim, a farda engendra o policial e 

contribui para que a atividade de policiamento seja realizada. A farda dá visibilidade 

ao policial e ao trabalho da polícia. Entretanto, essa mesma visibilidade aumenta o 

risco de confrontos violentos. No entanto, a farda também contribui para o aumento 

de pertencimento e da segurança.  

Em minha pesquisa, ouvi de alguns policiais que existe uma hierarquia na 

Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Assim, o Batalhão de Operações 

Especiais (BOPE) tem muito respeito entre os policiais, não só devido as suas ações 

predominantemente em áreas de risco ou porque consideram que a corrupção neste 

grupo é menor, mas também pela cor da farda. As tropas convencionais que utilizam a 

farda azul se encontram em uma posição inferior quando comparadas aos policiais 

que atuam no BOPE. 

A farda, dentro da visão de mundo dos policiais, torna manifesto 

características como poder, força, virilidade e conforma um certo estilo de 

masculinidade compartilhado pelos policiais. Deste modo, a vestimenta demonstra o 

universo simbólico subjacente as relações sociais.  

Os policiais também identificam os jovens traficantes através de suas 

vestimentas, já que suas marcas preferidas destes jovens são a TCK e Cyclone. Não 

por acaso, iniciais que lembram as duas principais facções criminosas que atuam no 

Rio de Janeiro (Terceiro Comando e Comando Vermelho). No universo simbólico 

partilhado por policiais e jovens traficantes, essas marcas adquirem significados que 

são interpretados pelos policiais para identificar a facção criminosa a qual este jovem 

está associado. Outra característica comum aos jovens traficantes são as tatuagens. 

Assim, tatuagens de cadeia revelam a ligação do jovem com o crime. Le Breton 

observa que: 

O homem e o corpo são indissociáveis e, nas representações 

coletivas, os componentes da carne são misturados ao cosmo, à 

natureza, aos outros. A imagem do corpo é aqui a imagem em si, 

alimentada pelas matérias simbólicas que mantêm sua 

existência em outros lugares e que cruzam o homem através de 
uma fina trama de correspondências11. 

 
11 LE BRETON, David. A sociologia do corpo. Rio de Janeiro: Vozes, p.30, 2007. 
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Através das tatuagens e das vestimentas os traficantes são identificados pelos 

policiais. Destaca-se assim, o quanto o corpo é um elemento fundamental no trabalho 

policial, pois através das marcas, vestimentas, gestos, linguagem, dentre outros os 

policiais classificam, hierarquizam e punem criminosos na cidade do Rio de Janeiro.  

 
5. Playboys e suburbanos: a cidade como modelo de classificação social  
 

A cidade do Rio de Janeiro é profundamente marcada por uma divisão espacial 

e simbólica que evidencia a lógica de uma “cidade partida”. Assim, na Zona Sul da 

cidade encontramos melhores serviços públicos e qualidade de vida e na Zona Norte 

encontramos uma cidade que convive com altos índices de violência e precariedade 

em muitos serviços públicos ofertados à população.  

Velho12 já havia identificado essa divisão espacial quando procurou 

compreender, no início da década de 70, os motivos que levaram muitas pessoas a 

migrar para o bairro de Copacabana, localizado na Zona Sul da cidade. Entre os 

principais motivos apontados pelos moradores que migraram para Copacabana 

estava o fato do bairro representar um estilo de vida atrelado a modernidade, tais 

como: divertimento, alegria, liberdade e conveniência.   

Deste modo, o autor permite uma boa compreensão da escala de valores 

partilhados pelos moradores de Copacabana, levando-nos a pensar a divisão espacial 

e simbólica que divide a cidade do Rio de Janeiro entre as Zonas Norte e Sul. 

Entretanto, essa divisão não se restringe aos moradores, pois podemos visualizá-la 

também na qualidade dos serviços públicos, sobretudo em relação à segurança 

pública.  

Quando se verifica os índices de violência na cidade do Rio de Janeiro, os dados 

revelam que a Zona Norte é mais violenta do que a Zona Sul e, apesar disso, o 

percentual de policiais por número de habitantes é na Zona Sul é maior do que na 

Zona Norte. É deste modo que a divisão espacial e simbólica se torna evidente, já que 

regiões mais violentas deveriam receber mais policiamento do que regiões menos 

violentas da cidade. 

Por outro lado, entre os policiais, os jovens são classificados de acordo com o 

local em que residem. A lógica da cidade partida é acionada e reforçada, já que através 

do local de residência a índole e/ou personalidade do jovem deixa de ser um critério 

subjetivo e passa a ser objetivo que vai orientar a ação do policial.  

Quando falamos de jovens não estamos nos referindo a um grupo homogêneo. 

Entre eles vamos encontrar as contradições presentes na sociedade brasileira. A 

condição juvenil é vivida de forma desigual e diversa em função da origem social; dos 

 
12 VELHO, Gilberto. A Utopia Urbana: um estudo de antropologia social. Rio de Janeiro: Zahar, 1973  
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níveis de renda; das disparidades socioeconômicas entre campo e cidade, e entre 

regiões do mesmo país13.   

Os policiais atribuem o consumo de drogas aos jovens da Zona Sul do Rio de 

Janeiro, principalmente maconha e cocaína. Obviamente, essa atribuição é arbitrária, 

pois há consumidores em todas as regiões da cidade. Entretanto, identificam 

predominantemente na Zona Sul o consumo de drogas, enquanto o tráfico e, 

consequentemente, os traficantes foram espacialmente localizados na Zona Norte da 

cidade. É como se a Zona Sul da cidade fosse o local por excelência do consumo de 

drogas, enquanto outras regiões são consideradas lócus de tráfico de drogas e de 

violência.  

Deste modo, é possível afirmar que os policiais espalham sobre a sociedade 

uma visão de ordem de acordo com o modelo comum a vida militar. Nesse sentido, os 

horários, as vestimentas, o respeito a hierarquia, etc. devem seguir uma ordem na 

qual o batalhão torna-se o modelo para a sociedade mais ampla e aquilo que escapa 

ao modelo é alvo de crítica.   

Há uma diferença significativa no tratamento dos policiais aos diferentes 

grupos de jovens que circulam pela cidade. O relato de um policial demonstra o 

quanto a localização geográfica influencia em um tratamento diferenciado por parte 

dos policiais.  

 
Os jovens da Zona Sul, os famosos pitboys, esses só fazem 

arruaça na Zona Sul, vê se você houve falar em pitboy aqui na 

Zona Norte, na Penha, em Olaria, em Ramos? Aqui é subúrbio 

meu amigo, aqui o buraco é mais embaixo, se um pitboy desses 

parar na minha frente na Zona Norte, eu encho ele de bala. Veja 

só, eu sou baixinho, uso óculos, na mão não tem como fazer, 

então, eu nem penso duas vezes, encho ele de bala. Mas na Zona 

Sul não, ele pode ser filho de um desembargador e aí a coisa 

complica14.  

 

O relato revela que além de uma divisão espacial simbólica ser fundamental no 

tratamento que o jovem vai receber por parte do policial, também o capital social 

comum à rede de relações sociais torna-se outro importante elemento de 

classificação que define o tratamento que o jovem receberá por parte dos policiais. 

Afinal, “ser filho de um desembargador” pode complicar as coisas, já que impediria, 

 
13 NOVAES, Regina. Juventude, Juventudes - Jovens das classes C e D frente aos dilemas de sua geração. 
Programa Mais Cultura Audiovisual. 2008.  
Disponível em: http://www2.cultura.gov.br/audiovisual/fictv/files/2008/12/juventudejuventudes. 
pdf. 
14 Sargento PMERJ, 38 anos 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 96 

em parte, que o policial desempenhasse suas funções no cumprimento da lei ou 

praticasse abuso de autoridade.  

Na pesquisa de campo, os policiais relataram as dificuldades que têm em 

cumprir a lei quando se trata dos jovens de “classe média”. Eles revelaram que na 

rede de sociabilidade a que estes jovens estão ligados é possível encontrar 

autoridades ligadas a segurança pública e pessoas influentes. Não raro, isso contribui 

para que o trabalho nas ruas não tenha o efeito que desejam. Muitas vezes, os 

policiais se dizem desanimados e consideram que “é melhor fingir que não viu nada” e 

se eximir da responsabilidade. Ser classe média nesse sentido está intimamente 

ligado a uma experiência geográfica, porque eles associam classe média a Zona Sul da 

cidade.  

As juventudes não são todas iguais e os policiais sabem muito bem disso. 

Entretanto, é sobre os jovens moradores de favelas e subúrbios que apresentam as 

piores opiniões, assim como o local no qual estes jovens residem. A violência policial 

atinge na maioria das vezes os segmentos juvenis que residem em áreas de favelas ou 

nos subúrbios do Rio de Janeiro, levando-nos a pensar até que ponto o estigma 

associado as favelas e subúrbios não contribuem para ações mais violentas dos 

policiais nestas áreas. Analisando uma situação semelhante, Sansone chega à seguinte 

conclusão:  

 
Na Zona Norte do Rio de Janeiro, predominantemente de classe 

baixa, o policiamento é mais rude e resulta na morte de um 

número muito maior de pessoas do que na Zona Sul, mais rica. 

Na primeira, as pessoas são mais pobres, porém o clima geral 

de ilegalidade oferece mais oportunidades para formas de 

corrupção em pequena escala e as atividades escusas paralelas 

– um acréscimo fundamental aos magros salários dos PMs. Na 

Zona Sul, ao contrário, o policiamento é muito menos violento 

e, por conseguinte, menos perigoso para os próprios PMs, 

porém é mais difícil conseguir propinas, porque as pessoas 

tendem a ser mais assertivas e mais difíceis de intimidar – 

‘temos que tomar cuidado, porque a gente pode parar um 

sujeito e descobrir que ele é juiz ou filho de um juiz15. 

 

Mesmo afirmando que a Zona Norte da cidade é mais violenta do que a Zona 

Sul e que nesta região o policial tem mais chances de ser vítima de violência, os 

entrevistados preferem lidar com jovens moradores das favelas e subúrbios mais do 

que com os jovens de “classe média”. O argumento utilizado é que na Zona Norte os 

jovens respeitam os policiais e suas ordens são obedecidas de imediato.  

 
15 SANSONE, Lívio. Fugindo para a força: cultura corporativista e “cor” na Polícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro. Estudos Afro-Asiáticos, (24), p. 526, 2008 
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O tráfico de drogas é o crime mais atribuído aos jovens das favelas e dos 

subúrbios cariocas. Dentre as muitas explicações para o envolvimento dos jovens das 

favelas com o tráfico, a de ser esta uma atividade onde se movimenta muito dinheiro 

e a possibilidade de se “ganhar dinheiro fácil” é maior. Ainda sobre este assunto, um 

entrevistado observa:  

 
Então veja o caso da Rocinha, lá não tem saneamento básico, 

não tem projetos sociais, não tem auxílio do Estado e ao mesmo 

tempo o jovem tem a família grande, o pai morreu, está 

desempregado ou ficou no Nordeste. Ao mesmo tempo tem a 

figura do traficante que começa pedindo ao jovem para buscar 

uma coca-cola, depois um pão com mortadela, ele vê as pessoas 

respeitando o traficante e chamando-o de ‘senhor fulano de tal’, 

depois ele vira avião, mula, soldado e quem sabe chega a 

gerente, isso se sobreviver até lá16.  

 

Para este entrevistado, o tráfico de drogas é talvez a “única saída” para o jovem 

que mora na favela e não conta com a ajuda do pai ou da família. Apesar de saber que 

a maior parte dos jovens que moram em favelas no Brasil não estão inseridos no 

tráfico de drogas, o entrevistado parece considerar que a entrada destes é uma 

questão de tempo.  

Contudo, ele percebe que há um aliciamento dos jovens por traficantes, o que 

pode ser explicado pela legislação brasileira que tende a abrandar a punição de 

menores que dezoito anos em determinados crimes, favorecendo, via de regra, a 

cooptação destes jovens por redes de tráfico17.   

O respeito atribuído ao chefe do tráfico de drogas, na visão dos policiais, pode 

ser um estímulo à entrada dos jovens no tráfico. Ouvi de muitos policiais que os 

traficantes conseguem as melhores mulheres da favela. Assim um entrevistado afirma 

que:  

 
Esse pessoal que entra no tráfico porque vai conseguir as 

melhores mulheres, tênis de marca, respeito dentro do local em 

que moram, então ele acaba sendo referencial para outros 

meninos. Eu estou cansado de ver nos julgamentos que 

participo mulheres lindas que estão com esses jovens, muitas 

vezes eles são malcheirosos, porque não tomam banho, mas 

mesmo assim têm quatro, cinco mulheres dentro da favela. 

Então eles saem de uma casa e vão para outra sem tomar 

 
16 Sargento da PMERJ,47 anos 
17 ZALUAR, Alba. Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 98 

banho. O que eu sinto nesses jovens é que eles têm pressa de 

viver, muitos sabem que a vida é curta, que vão morrer rápido, 

então eles têm pressa de viver. Vivem intensamente, mas não 

tem tempo para tomar banho, aproveitam cada minuto da vida 
como se fosse o último18.  

 

Nesta perspectiva, as mulheres, na visão de alguns entrevistados, são mais um 

estímulo que os jovens têm para entrar no tráfico de drogas, pois crescer na 

hierarquia significa, entre outras coisas, acesso a “mulheres”, “dinheiro” e “poder”. 

Novamente a questão da masculinidade ganha foco, pois contribui para explicar a 

junção de elementos que explicam a participação de jovens no tráfico de drogas.  

Percebe-se assim, o quanto que masculinidade, violência e poder ajudam a 

esclarecer muitas práticas de jovens que buscam o tráfico de drogas como 

possibilidade de poder nas favelas cariocas. Outro fator que explica a entrada de 

jovens pobres no tráfico é a falta de investimento em educação e melhoria na 

condição de vida dos moradores.  

Nas favelas, a arma na cintura ou em punho representa poder e autoridade 

para os jovens traficantes que habitualmente ostentam. Durante as entrevistas, notei 

que os policiais não se mostraram sensibilizados em relação aos jovens que estão 

morrendo nas favelas e subúrbios do Rio de Janeiro. Isso pode ocorrer porque com a 

arma em punho, os jovens são considerados “inimigos” que precisam ser combatidos. 

Deste modo, dificilmente desenvolvem empatia pelo inimigo. Assim, os traficantes são 

os inimigos e as favelas são os locais de combate. A guerra contra as drogas elimina 

vidas, mas para eles, isso faz parte das regras do jogo.  

 
6. Considerações finais 
 

Neste trabalho procurei analisar a relação entre policiais e jovens na cidade do 

Rio de Janeiro, tendo os policiais como interlocutores. Busquei para lançar luz sobre 

as muitas formas que assumem aquilo que chamamos de violência urbana que, a meu 

ver, só pode ser compreendida a partir de análises que busquem refletir as funções 

latentes imersas no universo social. Assim, ao apresentar a percepção dos policiais 

sobre os jovens, esforcei-me por acessar a lógica que norteia o pensamento dos 

policiais sobre estes, evitando ao máximo julgá-los por suas ações.  

Os policiais que fizeram parte desta pesquisa não me pareceram diferentes de 

outros trabalhadores que atuam na cidade do Rio de Janeiro. Eles convivem com 

problemas semelhantes a população em geral, como a baixa qualidade dos 

transportes públicos, serviços de saúde ineficientes, salários baixos, dentre outros. 

Deste modo, muito mais do que pensar os policiais entrevistados como um grupo a 

 
18 Tenente da PMERJ, 30 anos 
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parte da sociedade, tentei pensá-los como um segmento profissional que possui a sua 

importância dentre um conjunto de atividades profissionais que são fundamentais 

para cidade.   

Por outro lado, ao procurar refletir sobre polícia, juventude e masculinidade, 

tentei enfatizar que só é possível compreender esses elementos em relação. Assim, 

talvez fosse interessante trazer para o trabalho a percepção dos jovens sobre os 

policiais, mas o foco no momento em que a pesquisa foi realizada não me permitiu 

inserir os jovens à época. 

Todos os grupos sociais possuem ideias de quais seriam os melhores caminhos 

para a sociedade. Médicos, professores, engenheiros, economistas, sociólogos, 

advogados dentre outras profissões acreditam que possuem as respostas para 

solução de muitos problemas que se apresentam na sociedade brasileira. Este 

trabalho procurou apresentar uma pequena parte da “visão de mundo” de um grupo 

de policiais militares. Não se trata, no entanto, de discordar ou concordar com a 

opinião dos entrevistados, mas de fazer com que suas narrativas sejam analisadas a 

partir de ferramentas sociológicas que possam revelar parte da realidade 

compartilhada pelos policiais militares na cidade do Rio de Janeiro.  

Finalizo este trabalho com a sensação de que muito ainda precisa ser 

pesquisado sobre a relação entre jovens e policiais no Brasil e espero que a cada dia 

mais pesquisadores se interessem por um tema que é central para compreender as 

relações sociais na atualidade.  
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povoada por uma humanidade muito mais diversificada que no passado. Obsevamos, 
nesse sentido, elementos significativos em relação a percepções diferenciadas do 
‘Jubileu da Misericórdia’ –  comemoração da Igreja Católica, para promover a 
santidade da vida pela remissão dos pecados, reconciliação, diálogo, e penitência 
sacramental – entre prisioneiros de origem estrangeira, mafiosos, e entre operadores 
penitenciários. Três perspectivas peculiares, comparadas às majoritárias: a ‘gente de 
bem’, os cidadãos comuns fora das prisões, e os internos com parentes e 
relacionamentos no mundo exterior. Operadores penitenciários, estrangeiros e 
mafiosos propiciam, por sua vez, pontos de vista peculiares, caracterizados por seu 
contexto de pertencimento. Os operadores podem entrar e sair da prisão, ao passo 
que por conta de crimes muito graves, vários mafiosos correm o risco de permanecer 
para sempre na cadeia. Africanos, muçulmanos ou asiáticos, por seu turno, vivem em 
um mundo opaco, noutro plano cultural, separado e distinto, em muitos aspectos 
estranho por se tratarem de pessoas ‘anagráficas’, sem registros oficiais de 
identificação. Novos problemas de novos protagonistas que talvez não tenham sido 
objeto de atenção suficiente. No passado, as prisões foram o principal teatro de 
operações da criminologia internacional (Goring, 1913; Radzinowicz, 1988), ao passo 
que hoje ela é uma realidade muito diferente, onde prevalece o pragmatismo (Gallo, 
2015, p. 606); não como no passado, um campo privilegiado de controle empírico de 
teorias criminológicas (Sidoti, 2008, 2017; Gammone, 2017c, 2017d ). 
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Abstract: In this research the most relevant results are related to eccentric 
characters in comparison with the traditional prison, today overcroweded with a 
much diverse humanity than in the past. In this regard, we note significant elements 
in relation to differing perceptions of the 'Jubilee of Mercy' – a commemoration of the 
Catholic Church set to promote the sanctity of life through the remission of sins, 
reconciliation, dialogue, and sacramental penance - among foreign prisoners, 
mobsters , and prison operatives. Those were peculiar perspectives compared to the 
majority composed by "good people", ordinary citizens living outside prisons, and on 
the other hand, inmates with relatives and relationships in the outside world. 
Operatives, foreigners and mobsters provide, in turn, peculiar points of view proper 
to their contexts of belonging. Operatives can get in and out of prison, while many 
mobsters risk to remain in jail forever in view if their very serious crimes. Africans, 
Muslims or Asians, for their part, live in an opaque world, in another cultural setting, 
in a separate and distinct level, in many ways strange because they are 'anagraphic' 
people without official identification records. New problems of new protagonists 
which may have not yet received sufficient analytic attention. In the past, prisons 
used to be the main theater of operations of international criminology (Goring, 1913; 
Radzinowicz, 1988), whereas today they constitute a  very different reality, in which 
pragmatism prevails (Gallo, 2015, p. 606); they are now, not as in the past, a 
privileged field of empirical control of criminological theories (Sidoti, 2008, 2017; 
Gammone, 2017c, 2017d). 
 
Key words: Prison cultures. maximum secuty prisons, Catholic Church, Mafia, 
Imigrants, Prison Operatives 

 

1. Introdução  

 

Conduzimos entrevistas na região central da Itália, em Abruzzo: L'Aquila, 

Avezzano, Pescara, Sulmona e Teramo. Realidades carcerárias bem diferentes umas 

das outras. L’Aquila se carateriza pelo Centro de Primero Acolhimento, pela REMS –  

‘Residenze esterne per l’esecuzione delle misure di sicurezza’, uma estrutura 

prisional para execução de medidas de segurança, organizada como presídios 

sanitários e não exatamente como “prisão” no sentido clássico – de Abruzzo e Molise 

di Barete, e sobretudo pela massiva presença das prisões de segurança máxima do 

tipo ‘41-bis’, masculinas e femininas, para internos com conexão com o crime 

organizado. Em Avezzano existe um pequeno e tranquilo ‘presídio modelo’, de 

custódia reduzida. Em Pescara há uma tipica prisão de segurança média, com 

imigrantes ou minorias étnicas, enfermos, autores pequenos delitos. No presídio de 

Sulmona, conhecido como ‘cárcere dos suicidas’ (expressão infeliz e injusta), há 

unidades de alta segurança, com centenas de prisioneiros, incluindo condenados e 

alguns em regime de isolamento diurno: poucos detentos gozam de privilégios, pois 

muitos têm penas longas a cumprir. Teramo é um presídio especializado, com por 

exemplo um setor de mulheres e outro de criminosos sexuais em uma divisão 

protegida de outros prisioneiros. As realidades prisionais são de Abruzzo, mas os 

internos provêm de lugares muito diferentes, de Albania a Romania, de Campania a 
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Sicília. Em compensação, muitos prisioneiros escolhem continuar residindo em 

Abruzzo depois de cumprida a sentença. 

Apesar de termos realizado entrevistas e conversado com detentos, demos 

grande importância a também a profissionais como educadores, policiais 

penitenciários, freiras, capelães, enfermeiras, médicos e voluntários. Indicamos essas 

entrevistas com as letras AQOP e o número de identificação, enquanto as entrevistas 

com detentos são designadas com as letras AQCA. As entrevistas realizadas por 

outros grupos de pesquisa foram indicadas com o mesmo código. Conhecemos, além 

dos presos, muitos operadores em L'Aquila, Avezzano, Pescara, Sulmona e Teramo. 

Em comparação com outros grupos de trabalho, realizamos entre operadores um 

percentual bem maior de entrevistas – à medida quer vimos que surgiam perfis 

relevantes, controlamos as entrevistas com os operadores, realizadas em prisões e 

contextos geográficos diferentes dos de Abruzzo. Além disso, comparamos esses 

dados com outros coletados por outros grupos de trabalho acerca do ‘Jubileu da 

Misericórdia’1, em particular aqueles sobre a Lombardia (Lanzetti, 2017), sobre 

peregrinos (Memoli, Sannella, 2017) e sobre doentes (Cipriani, Stievano, 2018). Não 

menos importante, às observações e aos dados desta pesquisa sobre o Jubileu, 

acrescentamos experiências anteriores reunidas durante mais de vinte anos de 

trabalho em prisões. De França a Romênia, realizamos várias análises a partir de uma 

perspectiva comparativa (Gammone, Schino, 2006; Gammone, 2016b). Na 

Universidade de L'Aquila trabalhamos sobre prisões por bastante tempo. Por fim, 

integramos os resultados das entrevistas ao material documental, reunido em uma 

perspectiva específica, visando interpretar as entrevistas e os dados em um quadro 

mais amplo – material constituído pelas declarações de especialistas e observadores 

que discoreram sobre os assuntos que tratamos em nossas reflexões. 

Para nós, o tema da ‘misericórdia’2 tem sido parâmetro obrigatório através de 

uma análise da percepção plena do significado do Jubileu (Gammone, 2017c). Entre 

os entrevistados, os presos às vezes apresentaram dificuldades para verbalizar 

adequadamente e em outros momentos poderiam ter assumido uma atitude 

instrumental e utilitária (algumas entrevistas foram explícitas a esse respeito), mas 

reconheceram o compromisso das instituições católicas. O ponto também foi 

enfatizado entre os operadores. Um entrevistado, AQOP11, disse: "estou satisfeito 

pelo trabalho do Papa em suas missões e por sua abertura de espírito. Eu sou um 

admirador dele, por sua onda de renovação na Igreja”. Essas observações não foram 

meramente ritualísticas, pois o mesmo entrevistado enfatizou que contava com um 

 
1 Segundo o Papa Francisco, realizar um jubileu significa viver um ano em que as pessoas se 
convertem, procuram Deus com mais vigor – “em meio à violência, é preciso ter misericórdia. No 
mundo violento de hoje, os cristãos são chamados a esta experiência com Deus, que desce até nossas 
misérias”. 
2 A própria palavra ‘misericórdia’ evoca um comportamento de ternura; o termo em hebraico, usado na 
Bíblia, significa entranhas, e faz pensar no amor visceral materno. 
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maior envolvimento dos jovens nas atividades do Jubileu e queixou-se porque as 

expectativas foram apenas parcialmente cumpridas. 

Outro entrevistado, AQCA14, acentou que “o Papa está muito próximo dos 

infelizes; ele é muito humilde e misericordioso, lavou os pés dos humildes, não é 

como os outros papas. Ele mostra que está perto do sofrimento, do infeliz e do pobre”. 

Mais de um entrevistado disse que tinha a imagem do Papa em sua cela. Muitos 

prisioneiros tinham imagens diferentes na parede. O bem e o mau se confrontam na 

cadeia e às vezes se sobrepõem, confundem-se, coexistem. Em Sollicciano, um 

capelão, FIOP2, disse que o beijo do Papa para os deficientes foi um resumo do 

Jubileu, “um gesto que conta tudo”. Outro capelão, RECA23, relatou a visita do Papa a 

Rebibbia (cárcere na periferia de Roma) em 2015, para a celebração da lavagem dos 

pés na Quinta-feira Santa antes da Páscoa, e sublinhou o evidente e grande desejo de 

renovação da Igreja do Papa Francisco. Esse compromisso também foi claramente 

percebido pelos não-católicos. Uma educadora, REED7, que não era religiosa, só 

conhecia o Papa na televisão, e não arriscava fazer um juízo de seu trabalho, disse 

mesmo assim que era “evidente que em um lugar como este as pessoas que lidam com 

religião são muito importantes; em um lugar como este, ajudar ou ajudar a si mesmo 

é extremamente importante e todas as pessoas que podem ajudar são bem-vindas”. 

Outra educadora, responsável de área e com trinta anos de experiência, REED11, 

disse que não era católica ("religião não é para mim"), mas disse que gostava da ideia 

do Jubileu, algo “revolucionário, em alguns aspectos, e pragmático, próximo das 

necessidades das pessoas e dos fiéis” de modo que “uma pessoa podia sentir-se parte 

do Jubileu sem a necessidade de ir à Roma”.  Respeitava aqueles que tinham fé e 

respeitava o trabalho dos capelães que ajudam a todos, independentemente da 

religião. “Uma coisa muito bonita, uma ajuda para todos e não apenas porque você é 

cristão ou muçulmano. Vejo que quem participou tinha maior respeito pelas pessoas e 

depois do Jubileu tentou aumentar essa disposição em relação aos outros”. 

Embora muitos reclusos se queixassem que algumas expectativas se 

frustraram (no que diz respeito a medidas de indulto e anistia, como consequência do 

Jubileu), sabiam bem que o Papa Francisco falava sério quando dizia que é “preciso 

fazer justiça às vítimas e não justiçar o agressor”. A mesma percepção muito positiva 

foi encontrada, entre os internos, em relação aos operadores penitenciários e 

voluntários de confissão católica. Em várias entrevistas foi dito explicitamente que no 

final do período de detenção, dentre as pessoas conhecidas na prisão queriam manter 

relações apenas “com padres e freiras”. Um preso, que usufruiu de indulto, AQCA4, em 

resposta à uma pergunta sobre as pessoas que ele encontraria fora do instituto, disse: 

"aqueles que foram indicados para mim pelo capelão são pessoas boas; os outros não 

se importam comigo". 

Um capelão, AQCA10, nos descreveu em termos específicos e detalhados a 

relevância do compromisso social na prisão de Avezzano: “trabalhei em prisões toda 

a vida e posso dizer que vi inúmeros atos de misericórdia. Para o Jubileu da 
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Misericórdia temos realizado várias iniciativas, mesmo sem cobertura mídiatica, com 

efeitos positivos, como no caso da nossa nova Casa de Recepção (fora da prisão, 

porém muito importante para os prisioneiros), que nasceu do impulso do Jubileu”. A 

prisão pode servir para encontrar a fé: muitos se confessaram com sacerdotes que 

vieram especialmente de fora, para deixar os prisioneiros mais à vontade para o 

diálogo. “Tivemos muita atenção do lado de fora. Por exemplo, um prisioneiro 

escreveu à RAI e, apenas com base nesse pedido, eles vieram fazer filmagens. Alguns 

minutos foram transmitidos, às 6 da manhã, mas para nós foi bom de qualquer 

maneira. O programa Famiglia Cristiana também se interessou pela gente. O cantor 

Gianni Morandi veio pessoalmente para cantar e nos visitar”. 

As palavras de uma educadora, AQOP20, ajudam a compreender o espírito de 

forte empenho de tantos católicos: “Sou guiada pelos princípios cristãos. A palavra de 

Deus se revela no encontro e no acolhimento. Episódios de misericórdia são quase 

quotidianos e revelam-se mesmo em eventos menores. Um deles teve a ver com um 

casal em desacordo quanto ao problema penal do homem, e que graças a um espírito 

de misericórdia manteve-se junto, sustentando-se reciprocamente. O amor de Deus 

propiciou autocontrole, mesmo que tenha sido através de nós. Sempre fui católica 

praticante, assim como a minha família, minha mãe reza o terço todos os dias. Através 

dos anos foram se tornando relevantes não a memória, a prática, o rito, mas o sentido 

profundo da fé, reforçado em mim pelo Jubileu, apesar de ter passado por muitas 

experiências difíceis. O olhar misericordioso é o olhar sobre a humanidade e suas 

debilidades. O Jubileu da Misericódia reforçou em mim meus aspectos pessoais, mas 

sobretudo ajudou nas relações com os outros o que é positivo e construtivo em mim. 

Por dever cristão é preciso visitar os encarcerados, não excluir o mal das nossas 

vidas, fazer tornar tudo para melhor. No cárcere estão pessoas que tiveram vida 

normal, mas que se desviaram devido aos eventos”.  

Operadores penitenciários não católicos também avaliaram o Jubileu 

positivamente. Por sua vez, um detento, AQCA19, foi muito claro: “Cumpri oito anos 

por roubo e tráfico, e tenho mais seis anos pela frente. Na cadeia adquiri vários 

certficados: cozinheiro, jardineiro, artesão de presépios. A fé me deu muitas coisas. Eu 

a encontrei na cadeia. Participei de todas as comemorações do Jubileu da 

Misericórdia. Vou à missa, rezo antes de ir pra cama. Talvez eu estivesse destinado a 

ter fé. Sempre senti remorso, sobretudo no início da minha carreira criminal. Agora, 

depois de tantos anos, compreendi. A pena, se é justa, deve ser cumprida; sem justiça 

estamos desamparados. Mudei na cadeia, a começar quando decidi ir à missa todos os 

domingos. Um dia estarei lá fora, mas não voltarei mais a viver em Nápoles, para não 

me deixar influenciar pelo ambiente”. 

 
2. O reformismo dos operadores penitenciários 
 

A pesquisa se desenrolou durante o debate da reforma do sistema 

penitenciário, a chamada “Reforma Orlando”, ainda não concluída apesar de um longo 
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e complexo itinerário de quase três anos. Discutiam-se em particular a extensão de 

concessões e medidas alternativas a um maior número de detentos, sem 

automatismos e sob controle do judiciário. Dizia-se que a demora de aprovação era 

devido a uma possível falta de apoio popular antes das eleições. Nessa perspectiva, é 

interessante sublinhar o que foi dito durante a pesquisa por educadores e médicos, 

operadores entevistados com conhecimento qualificados sobre o assunto – quase 

todos os dias em contato direto com os presos: muitos afirmaram que uma maior 

abertura a concessões e medidas alternativas certamente diminuiria a reincindência. 

Um resultado importante da nossa pesquisa foi portanto constatar uma forte adesão 

dos operadores penitenciários ao modelo proposto pela Reforma que, todavia, não foi 

aprovada, até porque contrastava fortemente com a abordagem das forças políticas 

vencedoras nas eleições de 2018. 

Com efeito, o vice-primeiro ministro e ministro do Interior Matteo Salvini, tem 

dito repetidamente que cadeia é punição necessária, acentuando que criminosos 

devem “apodrecer na prisão” e que as chaves das celas devem ser jogadas fora. 

Propôs também o fechamento dos portos, a castração química de pedófilos, o 

fortalecimento do instituto da legítima defesa e assim por diante. Todas medidas em 

vigor em outros países democráticos, com forte apoio popular (Sidoti, 1996b) 

inclusive quanto a medidas ainda mais drásticas, como a reintrodução da pena de 

morte. As terapias propostas pelo Movimento Cinco Estrelas (autodefinido como não-

partidário, surgido em 2009 sob a liderança de um comediante, com a finalidade de 

substituir os partidos tradicionais por “cidadãos comuns no poder” e estabelecer uma 

democracia direta por meio da Internet) incluem utilização de operadores 

disfarçados, interceptações telefônicas, prisões, apreensões, abolição da prescrição de 

pena. Medidas que caracterizam, segundo alguns, paixão desenfreada pela punição, 

preferivelmente dolorosa, e pelo encarceramento em massa (Amodio, 2019). 

Por sua vez, outro ilustre defensor de terapias de choque, o juiz Nino Di 

Matteo, descreveu uma Itália esmagada pelo crime, onde o grau de interpenetração 

entre a máfia e as instituições seria evidente (Di Matteo, Lodato, 2018). No entanto, 

há quem diga (Sidoti, 2012) que boa parte da classe dominante, com seu apêndice 

editorial de mídia, não entende ou finge não entender a gravidade da questão – ela 

aceita a máfia e os poderes corruptos como parte integrante e inevitável, e de certa 

forma útil, do sistema do país (Sidoti, 1993a, 1993b). Contudo, mesmo as opiniões 

mais pessimistas não podem ser consideradas absolutamente irreconciliáveis quanto 

ao espírito da reforma carcerária rejeitada, mas com amplo consenso dos operadores 

que entrevistamos. 

Medidas drásticas não são novidade. No passado (Sidoti, 1994a) chegou-se a 

aventar o sequestro de crianças de famílias mafiosas – iniciativas que pareciam atos 

de desespero no contexto de uma "guerra" à  criminalidade. Algumas experiências 

judiciárias de Reggio Calabria e Nápoles foram definidas como "orientação 

jurisprudencial inovadora e positiva", mas suscitaram críticas porque não 
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constituiriam uma sanção ao crime, mas à família mediante retrocessos institucionais. 

O que teria ampliado o campo da ilegalidade – inutilmente porque outros jovens 

seriam recrutados para preencher os espaços deixados. As políticas propostas não 

reduziram o crime, mas ajudaram a criar um novo tipo de "delinqüente", mais 

violento e acima de tudo radicalmente contrário aos poderes estabelecidos. Em 

Nápoles, o mesmo e muitos outros fenômenos do mesmo tipo testemunhariam um 

fracasso geral desse modelo repressivo que a Reforma Orlando pretendia modificar. 

Teoricamente existe pelo menos um outro modelo alternativo, a Tolerância Zero, mas 

foi proposto apenas nominalmente, metaforicamente.  

Um primeiro aspecto que emerge das observações feitas pelos operadores 

penitenciários é que as prisões italianas estão abarrotadas sobretudo por viciados em 

drogas que deveriam estar nas comunidades, e por imigrantes que deveriam estar 

inseridos no mundo do trabalho. Mesmo para o restante da população prisional, 

recomenda-se condenações por crimes contra a propriedade, medidas de bem-estar e 

inclusão social, descriminalização ao máximo possível e substituição das sanções 

criminais por infrações administrativas ou civis. O uso da prisão deve ser apenas uma 

medida extrema. De acordo com os operadores, o sistema de sanções deve ser 

articulado com medidas que impeçam o desempenho de funções, profissões ou 

atividades relacionadas ao crime pelo qual o indivíduo foi condenado – com multas de 

natureza pecuniária, confisco e indenização; com sanções administrativas e civis de 

natureza prescritiva, impondo uma série de obrigações para restringir a liberdade de 

circulação do condenado ou para fins de reparação. Além disso, a pena pode ser 

transformada, tanto quanto possível, em regime de prisão domiciliar ou em serviço 

público assistencial, propiciando ressocialização, evitando efeitos negativos do 

ambiente prisional. 

No ordenamento jurídico italiano as medidas alternativas são semi-liberdade, 

liberdade condicional com prestação de serviços, e detenção domiciliar. O uso dessas 

medidas na Itália é menor que em outros países europeus (Sidoti, 2015; Gammone, 

2018g), onde se constatam efeitos positivos em termos de reintegração social e 

prevenção de reincidências. Na França e na Grã-Bretanha, 24% das pessoas 

condenadas têm remissão da pena – na Itália, pena cumprida na prisão atinge 55,2%. 

Referência recorrente nas nossas entrevistas foi a condenação recebida pela Itália no 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) após o processo de Torreggiani 

(2013) – relacionado com proibição de tortura e/ou tratamento desumano no 

contexto de superlotação carcerária: a condenação obrigou a Itália a enfrentar a 

superlotação das prisões e a melhorar as condições dos prisioneiros. A intervenção da 

CEDH ocorreu como resultado de uma política penal e penitenciária que causou 

superlotação de mais de 150%, e em 2010 a obtenção de um recorde histórico de 

presos, quase 70.000. A decisão de Torreggiani resultou em uma mudança nas 

políticas de execução da sentença, com base no maior uso de penas alternativas, 

desencorajando fortemente políticas baseadas exclusivamernte em encarceramento. 
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Se a finalidade da prisão for mesmo incapacitar (Gammone, 2017a; 2018a) ela precisa 

no entanto ser reconciliada com direitos humanos. 

O espírito dessa orientação européia é totalmente compreensível pelos 

operadores que se expressam a favor de uma reforma do sistema penitenciário 

baseada em um uso maior de medidas alternativas e remissões. De nossas entrevistas 

emergiu a necessidade de uma forte renovação das políticas públicas, em consonância 

com as disposições mais inovadoras da lei de 1975 e da regulamentação penitenciária 

de 2000. Ao longo da pesquisa enfatizou-se que a execução penal deve ser consistente 

com os princípios da Constituição, que fala de penalidades, não de punições, 

reconhecendo a multiplicidade de intervenções. De fato, a Constituição italiana nunca 

menciona prisão. Alguns, no entanto, acreditam que a Constituição é remanescente de 

um período histórico que agora desapareceu e filha das "aspirações escatológicas" de 

duas ideologias, a católica e a comunista (Nordio, 2018, p. 239). Com uma triste 

conseqüência para "nosso sistema de sanções, em ruínas e praticamente falho" 

(Nordio, 2019, p. 155). Outros ainda acreditam que a prisão tem um significado 

completo e indispensável, embora na Itália seja muitas vezes definido como 

ultrapassado, precisamente como conseqüência da cultura católica: «Os países anglo-

saxões são caracterizados por tradições calvinistas fortes, mais sensíveis à expiação 

que ao perdão; são, portanto, países com ética rigorosa e um sistema judicial 

intransigente" (Davigo, Sisti, 2012, p. 161). 

Os operadores penitenciários em sua maioria apóiam uma posição distinta em 
comparação com a de certos magistrados. Apesar de seus erros, muitas vezes graves, 
o detento deve ser considerado um sujeito, não um objeto de tratamento prisional. 
Para os operadores, é necessário que o preso receba responsabilidades e 
oportunidades; caso contrário, nunca haverá uma reintegração real e duradoura. 
Porém, nem todos os agentes compartilham essa linha. De fato, há uma resistência à 
indulgência, mas quanto mais católicos estão comprometidos, mais compartilham. 
Certamente existe uma cultura de idealismo extremo e romantismo sociológico 
(Gammone, Sidoti, 2012), assim como plena consciência da alteridade e dos custos do 
radicalismo católico, praticado por muitos operadores. A fé, no entanto, é mais forte 
que a resistência prática e a do ambiente. 

 
3. O Jubileu dos mafiosos 
 

O regime especial de encarceramento que prevê «isolamento absoluto» foi 

definitivamente regulamentado (Lei nª 279, de 23 de dezembro de 2002) (Gammone, 

2018e) depois da adoção, em 1992, de medidas em reação aos massacres da Máfia. 

Por recomendação do juiz Giovanni Falcone, assassinado naquele ano (Ardita, 2011), 

que via na organização criminosa características “empresariais”. Sua cúpula se rege 

de acordo com quesitos estratégicos, gerenciais, econômicos e organizacionais, que a 

prisão deve fazer o possível para desarticular – o que não ocorria no passado, quano a 

alta administração criminosa continuava quase imperturbável para gerenciar suas 

atividades criminosas de dentro das cadeias. Alguns consideraram essa 
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desarticulação como uma forma de tortura, ao passo que outros, em níveis mais altos 

de competência, a viam como "uma das ferramentas mais eficazes" (Ardita, 2007c, p. 

250) contra o crime organizado.  Dentre as medidas previstas destacam-se a redução 

de entrevistas com familiares, controle da correspondência, restrição de banho de sol, 

incapacidade de contatar prisioneiros sujeitos ao mesmo regime. Tais medidas 

destinam-se a romper os laços corporativos entre os líderes das organizações 

mafiosas na prisão e membros ainda em liberdade (Ardita, Degl'Innocenti, Faldi, 

2016). 

Inesperado, mas esclarecedor foi a possibilidade de abrir, através de 

entrevistas, uma pequena janela para uma realidade significativa em L’Aquila, mas 

consistente na Itália como um todo. Varíos detentos notórios estão presos por crimes 

de máfia e terrorismo – antigos e novos, incluindo terrorismo ideologicamente 

motivado, por exemplo, islâmico e incluidas duas mulheres membros do ISIS. Em 

L'Aquila, em 2007, após o suicídio de um prisioneiro sujeito ao regime em questão, 

foram realizadas manifestações de protesto contra uma medida considerada 

desumana (Anastasia, Corleone, 2009 ). A favor de Nadia Lioce (presa após um 

conflito armado no qual a superintendente Emanuele Petri perdeu a vida, e também 

condenada pelo assassinato do deputado trabalhista Marco Biagi) há protestos 

periódicos, pois se entende que o isolamento não faz sentido, de vez que sua 

organização terrorista não existe mais. O contra-argumento é que os requisitos de 

segurança prevalecem, pois há o risco doutrinação de novos recrutas. Na realidade, 

prisão é algo desumano para todos: sofrimento e suicídio entre os operadores 

penitenciários são um tópico negligenciado (Gammone 2016d, 2018d), por vários 

motivos (Sidoti, 2017; Gammone, 2018f). 

A pesquisa também propiciou algo inesperado: os níveis de fé mais intensos 

são registrados entre os prisioneiros da Máfia, que levaram o Jubileu muito a sério. A 

Máfia não brinca quando o assunto é fé. Vários eventos são conhecidos a esse 

respeito. Graças a um intenso diálogo religioso (Dino, 2016), um detento mafioso 

mudou a percepção acerca de um dos eventos mais trágicos da Itália republicana, 

ocorrido em L'Aquila, envolvendo um capelão, um bispo e a morte do juiz Paolo 

Borsellino, vítima de atentado a bomba, menos de dois meses depois do assassinato 

de Giovanni Falcone. Era evidente, tanto entre os chamados mafiosos arrependidos 

quanto entre os incorrigíveis ou inveterados, um alto nível de religiosidade não 

encontrado entre outros prisioneiros. Obviamente, essa é uma religiosidade muito 

particular, porém em termos não instrumentais ou passageiros, relacionada ao maior 

problema dos presidiários: sobreviver à prisão. Problema bem conhecido na 

literatura (Ricciardelli, 2014). 

Nas melhores pesquisas empíricas alerta-se sempre sobre a confiabilidade do 

material documental, um ponto de partida metodologicamente básico (Di Gennaro, La 

Spina, 2010, pp. 21-25). Na reflexão sobre a Máfia houve alguma restrição à discrição; 

consequentemente nos pontos em discussão a transcrição foi sintética. Nos termos 
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marcantes de uma entrevista, AQOP8: «Vi na prisão que em alguns níveis a 

religiosidade é intensamente sentida. Eu diria mais do que no mundo exterior». Em 

uma bibliografia extensa, complexa e controversa, foram discutidas as relações 

peculiares entre a Máfia e a Igreja. Por meio de nossa pequena análise, encontramos 

um elemento paradoxal, já observado e discutido em outros contextos: a fé é uma 

âncora vital que na prisão pode se tornar um bastião de resistência, sobrevivência, 

salvação, conformismo e extremismo. O argumento é conhecido há muito tempo nas 

análises do Islã e da radicalização (Sidoti, 1996b). No Reino Unido, em 2019, um 

relatório do Ministério da Justiça (baseado em 83 entrevistas com prisioneiros e 73 

com operadores, em três das oito high-security prisons da Inglaterra) destacou a 

existência de fenômenos de relevância impressionante: grupos organizados de 

conversão forçada, muito ativo e abusivo em relação aos outros presos, dentro dessas 

prisões de alta segurança. Essas associações mafiosas regulam o fluxo de drogas e 

telefones celulares na prisão, cobram taxas, administram espancamentos e facadas, 

controlam uma intimidação disfarçada de religião (Powls, Dixon, Woodhams, 2019). 

Segundo as autoridades, existem 13.008 prisioneiros muçulmanos na Inglaterra e no 

País de Gales, 15% do total, sendo “apenas” 175 presos relacionados ao extremismo 

terrorista – para estes existem "jails dentro de uma jail" ou "jihadi jails". O regime 41-

bis tem suas razões e não apenas na Itália. 

Na cadeia, em um contexto extremo, há muitas vezes um retorno aos 

fundamentos da existência. Essa odisséia especial de retorno deixou marcas em 

algumas entrevistas. Em particular, nas palavras de um detento em prisão domiciliar 

(na Itália, a medida consiste na execução da sentença na residência do condenado ou 

em outro local de residência particular; os presos podem ser beneficados se tiverem 

expiado pelo menos um terço da sentença, ou no mínimo 15 anos em caso de prisão 

perpétua). Ele disse: «Considero a minha condição atual um gesto de misericórdia do 

Estado para comigo, pela grande oportunidade oferecida também a alguém como eu. 

Ninguém conhece bem a minha situação e nem posso contar a ela ". Esse detento 

enfatizou que não tinha relação com nenhuma das pessoas que conheceu nas 

instituições, "exceto os religiosos que conheci na prisão". 

Incorporando a negação de uma religião compassiva, muitos mafiosos vivem a 

fé como um “perímetro existencial” primário. Proferir uma blasfêmia na prisão pode 

significar a morte para os  mafiosos, disse-nos um operador com longa experiência. É 

claro que são mafiosos, que não se arrependem, responsáveis por crimes chocantes – 

eles incorporam uma dimensão extrema do mal, mas, ao extremo mostram quão 

vastos, surpreendentes e muitas vezes inexplorados são os limites e o conteúdo da fé. 

Na história muitos disseram, indevidamente, "Deus está conosco" – o Deus da Máfia 

não é um Deus guerreiro, nem é um Deus descontraído: ele é outro Deus, à sua 

maneira, muito à sua maneira. A pesquisa lembra que o politeísmo existe mesmo 

dentro do catolicismo: o criminoso tem seus códigos e suas leis, sua cultura e sua 

necessidade de dar sentido à existência. 
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Ainda sobre fundamentos, no âmbito das entrevistas outro ponto de caráter 

extremo frequentemente foi suscitado. Em termos resumidos: a sentença de prisão 

perpétua prevê a morte na prisão. Diz-se que uma sentença de prisão perpétua nega 

na raiz o conceito de ressocialização que, em teoria, deveria ser considerado válido 

mesmo quando a pena é aplicada ao máximo de sua extensão possível. A sentença de 

prisão perpétua é uma medida extrema, criticada pelas câmaras criminais e pelo 

Partido Radical,3 por acadêmicos ilustres e associações importantes. Na literatura, 

eminentes magistrados parecem sentir-se culpados, por razões que estão em 

Dostoiévski e Dürrenmatt, assim como pelas razões de um mafioso, explicadas ao 

presidente do Tribunal de Apelações: "se seu filho tivesse nascido onde eu nasci, ele 

estaria agora na cadeia" (Fassone, 2015).4 

A pesquisa foi realizada enquanto estava em andamento o debate sobre uma 

apelação de um prisioneiro em regime 41-bis. Um italiano condenado à prisão 

perpétua por assassinato e prisão, e também condenado por associação mafiosa. A 

decisão da Tribunal Europeu de Direitos Humanos (CEDH) sancionou a Itália com 

base no artigo 3 da Convenção, "proibição de tratamento desumano e degradante". 

Segundo a CEDH, "a dignidade humana, o cerne do sistema estabelecido pela 

Convenção, impede privar uma pessoa de sua liberdade sem ao mesmo tempo 

trabalhar para a sua reintegração e sem oferecer a possibilidade de recuperar sua 

liberdade um dia". Os argumentos daqueles que sustentam que, desde que entrou em 

vigor a lei Gozzini – valorização do aspecto reeducativo da prisão em relação ao 

aspecto punitivo – todos os condenados à prisão perpétua obtiveram remissões 

jurídicas consideráveis, parecem irrelevantes: os condenados são muito poucos, mas 

necessários, porque as relações com as organizações a que pertencem não cessam. O 

mafioso na prisão é "como um bom soldado pronto para voltar ao posto de combate". 

Em referência às condições de vida dentro das estruturas 41-bis, relatamos o 

que disse Giorgio Mulé, parlamentar que visitou a prisão de segurança máxima de 

Spoleto, para encontrar os detentos 41-bis, e saiu chorando. Em Spoleto, após 

L'Aquila, existe a maior concentração na Itália de presos da Máfia e condenados 41-

bis com "sentenças para sempre". Segundo alguns, eles são basicamente uns 

enterrados vivos. Mulé escreveu: "Submetido a um regime muito difícil de prisão para 

evitar qualquer contato com o mundo exterior, eles vivem 22 horas por dia em uma 

cela onde a cama e os móveis são presos ao chão. Cozinhar e até mesmo colocar um 

mosquiteiro é proibido. Na cela ou ele está deitado ou sem espaço para andar três 

passos ou assistir TV até meia-noite. Pode fazer ligação telefônica de uma hora por 

mês e ter uma hora de visita supervisionada. Durante esse tempo pode tocar ou pegar 

no colo os filhos menores, tempo esse reduzido recentemente a dez minutos. Na cela 

pode ter pouco ou nada de seu». 

 
3 Agremiação política de centro-esquerda, radical, liberal, ecológica e anticlerical. Apoia o divórcio e o 
aborto, os movimentos feministas, ambientalistas e LGBT. 
4 «Se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia». 
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Contudo, o material favorável ao 41-bis deve ser também destacado (Ardita, 

2007b). Na prisão de L'Aquila assim como na de Spoleto existe um modelo virtuoso 

no que diz respeito à boa organização e às atividades internas de trabalho: «próximo 

às oficinas de carpintaria existe uma bela loja de instrumentos de corda, uma 

biblioteca equipada com livros doados pela Presidência da República, onde em breve 

um torneio de xadrez começará em breve a ser transmitido juntamente com uma 

prisão de Chicago». Em L'Aquila ocorreu a conversão de Gaspare Spatuzza, 

responsável pelo assassinato de Don Pino Puglisi – sacerdote morto pelo seu trabalho 

de prevenção contra delinquência e uso de droga por jovens – e condenado por 

outros quarenta assassinatos; nesse mesmo sentido ocorrem em outros 41-bis 

histórias significativas, como no caso de Marcello Dell'Anna, que passou mais da 

metade de sua vida na prisão, mas se tornou um renomado jurista, palestrante em 

cursos de formação jurídica para advogados.  

Não são poucos os que acham que o 41-bis representa uma ferramenta valiosa 

contra as máfias (Gammone, 2014); as posições favoráveis de vários grupos são 

conhecidas, em particular, a l’Associazione per le vittime del dovere (Sidoti, 2018c). 

Geralmente, o tema vem relacionado à reflexão sobre o significado da prisão na Itália: 

alguns argumentam que os delitos no país são “convenientes”, tanto que “importamos 

criminosos de países em que leis penais mais rigorosas estão em vigor ... na Romênia, 

por exemplo, as leis são muito rígidas e as prisões muito rigorosas, e de lá 

importamos criminosos"(Davigo, Ardita, 2017, pp.12-46). Marco Travaglio comenta 

bastante sobre um determinado argumento: na Itália teríamos "um sistema 

repressivo que recompensa "delinquentes primários" e penaliza os "secundários", ou 

seja, os pobres – o resultado é a superlotação das cadeias, os criminosos primários 

são muito menos numerosos (apesar de serem muito mais perigosos). “Coisas de um 

país governado por criminosos primários que legislam para prender os secundários ... 

Novas regras constantemente livram da prisão novas categorias de delinquentes 

como condenados a menos de 3 anos ou a quatro por serem idosos, vítimas de 

agressão ou dependentes químicos (como se tivessem sido presos por serem usuários 

e não por vender drogas, furtar e roubar), pacientes com AIDS, mães com filhos 

pequenos, maridos viúvos (mesmo que se tornaram viúvos por terem matado a 

esposa) com filhos dependentes e assim por diante. No entanto, os maiores esforços 

visam mesmo livrar da cadeia os criminosos de colarinho branco» (Travaglio, 2000, p. 

226). No intrincado debate sobre a Reforma Orlando, o juiz Ardita disse que 

precisamos evitar o risco de que "a eficácia da sentença em nosso país não caia abaixo 

do limite do ridículo" – de fato, as prisões 41-bis, devido às suas situações extremas 

(Ardita, 2007a), denotam muitos fundamentos, incluindo o senso de ridículo. Da 

mesma forma, misericórdia e fé podem ser vivenciadas de formas bem diferentes, 

exaltando um politeísmo interpretativo que todos os católicos podem ter em comum. 

O tema das diferentes visões existentes no mundo católico torna-se ainda mais 

significativo se considerarmos como o Jubileu da Misericórdia é percebido entre 

detentos islâmicos, e em geral entre os não-católicos. 
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4. O cárcere multicultural 
 

O perfil problemático relativo à relevância da prisão multicultural surgiu como 

resultado de uma atenção prévia e consistente (Sidoti, 1997), com específica 

referência comparativq (Gammone, 1999). Durante uma entrevista um prisioneiro, 

AQCA14, sublinhou um efeito inesperado do Jubileu da Misericórdia: a enorme 

distância cultural existente entre os prisioneiros. "O Jubileu me ajudou a entender as 

mulheres estrangeiras: vemos que são de outro mundo e não têm conhecimento do 

que para nós são santos ou feriados". Por “estrangeiros” o entrevistado quis dizer 

internos de origem africana e muçulmana. A alteridade cultural foi considerada uma 

diferença abismal: «eles estão realmente em outro mundo. Os ortodoxos são 

diferentes, mas celebramos com eles eventos litúrgicos". Uma coisa é ler sobre a 

incomparabilidade das culturas, estudar grandes antropólogos como Frazer e Geertz, 

outra coisa é notar as consequências no campo da criminologia: culturas com a 

espessura de um muro alto, impenetráveis, de vez que construídas com muitos tijolos 

de diferentes preconceitos, diferentes histórias, diferentes idiomas, diferentes 

continentes (Gammone, 2017b, 2017f, 2013). 

Diferenças culturais, que afetam quase todas as áreas da prisão 

contemporânea, desde hábitos de saúde a alimentação (Einat, Davidian 2019) foram 

notadas nas entrevistas, assim como em  experiência de pesquisa anterior (Gammone, 

2016c; Sidoti, 2016) em modalidades que mudam de pessoa para pessoa, mas mesmo 

assim acentuam o enorme problema existente. Um detento, AQCA5, enfatizou que, no 

abstrato, existe um grande terreno comum: "Para nós muçulmanos, a misericórdia é 

tudo: caridade, oração, Ramadã, comportar-se bem". Diante dessa premissa, emergiu 

da entrevista que, no entanto, o local de encontro entre as duas religiões era 

praticamente insubstancial para ele, que nada sabia de catolicismo, cristianismo e 

valores ocidentais em geral. Por causa dessa profunda ignorância, o Jubileu e a 

própria Igreja Católica eram totalmente desconhecidos para ele. O ponto é 

particularmente significativo porque era um entrevistado nascido em Marrocos, mas 

com família na Itália há dez anos. Apesar dessa longa permanência, o conhecimento 

da cultura italiana (e da religião cristã) era quase inexistente. Mais ainda, parece 

relevante saber que o prisioneiro, apesar de se declarar não-descrente praticava 

regras litúrgicas fundamentais, como o Ramadã, mesmo que não de maneira drástica 

(disse que não fazia as 5 orações diárias) . 

As dificuldades de inserção do Jubileu são mostradas em entrevista com outro 

detento, que vive na Itália há cerca de 20 anos. A origem albanesa foi sublinhada por 

ele: "Para nós, albaneses, o Islã não era importante – agora sim, mas eu fui educado 

com idéias seculares. Somos muçulmanos como vocês são católicos. Islã, por exemplo, 

é ser um bom chefe de família". Esse prisioneiro islâmico, como o outro que 

entrevistamos, parecia totalmente ignorante não só do significado do Jubileu, mas de 

qualquer elemento da cultura italiana; não apenas o Jubileu, mas a Igreja e o 

Catolicismo eram praticamente desconhecidos. Porém, também existem histórias 
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diferentes, como a do prisioneiro albanês (na prisão de Teramo) que passou do 

ateísmo ao islamismo e depois ao catolicismo (durante uma detenção de vários anos) 

e que se encontrava entre os detidos que foram  visitar o Papa por ocasião do Jubileu. 

A prisão pode ser uma oportunidade de transformação de várias maneiras, tanto do 

ponto de vista da descoberta do radicalismo e do terrorismo, quanto do ponto de 

vista da descoberta de uma fé pacífica e misericordiosa. 

A mutação da prisão em um sentido multicultural faz parte da grande 

transformação da Itália também no plano multicultural, o que suscitou idéias de 

profundidade, desde a proposta de "um Plano Marshall para dificuldades sociais" até 

reforçar educação cívica na escola e regenerar as redes sociais para promover o 

surgimento de uma consciência democrática. Nessa perspectiva, o bem-estar 

territorial e as políticas sociais terão espaço muito diferente, ambicioso e generoso, 

mas em conflito com uma realidade pouco favorável: muitos municípios não 

conseguem administrar a imensa quantidade de problemas sociais, do desemprego ao 

consumo de álcool. substâncias psicotrópicas, o que constitui um terreno fértil para o 

recrutamento de mão-de-obra criminal. O ponto paradoxal é justamente a presença 

muito baixa na prisão de mediadores culturais, personagem que deveria ser central 

para entender situações específicas, favorecer a integração, evitar proselitismo e a 

radicalização extremista. A pesquisa também revelou que a imigração é um desafio 

para a sociedade italiana em geral, incluindo os católicos, mesmo os mais motivados 

eticamente, que declaram existir imigrantes ‘demais": "até os peregrinos mostram 

dificuldade em entender a mensagem quiçá mais importante deste Jubileu de 

Misericórdia, ou seja, a disposição para receber" (Lanzetti, 2017 72-73). Em termos 

gerais, um grande compromisso educacional seria necessário não apenas para os 

imigrantes: muitos italianos não só ignoram os imigrantes, como também o Jubileu, a 

Igreja, mas também os valores da Constituição e do Iluminismo – conhecimento, 

liberdade, tolerância (Gammone, 2018e; Sidoti, 2018b). 

Com relação aos estrangeiros, o velho ditado de que um ser humano não pode 

ser reduzido ao seu crime torna-se ainda mais verdadeiro. Prisão e punição não são 

os melhores modelos para lidar com problemas sociais, de acordo com os operadores 

penitenciários. Diz-se que a prisão não responde, em primeiro lugar, às exigências da 

norma constitucional sobre a reabilitação dos condenados, e é praticamente 

contraproducente, de vez que a expiação da penalidade por meio da medida de 

detenção leva à reincidência em 70% dos casos. Com base na referência aos ideais 

evangélicos mais luminosos, muitos católicos (e muitos padres de linha de frente) 

apóiam os prisioneiros, de muitas maneiras, desde a cooperativa social que organiza 

os membros da família dos prisioneiros à concessão de permissões, até emprego de 

ex-prisioneiros em empresas agrícolas e comerciais. O problema surge, no entanto, de 

uma forma um pouco diversa em algumas categorias de imigrantes, quando a barreira 

religiosa não é mais um ponto de encontro, mas uma divisão. Existe uma forte 

dificuldade de treinamento de mediadores, quando são confrontados com indivíduos 

que precisam ser não apenas “ressuscitados” após a pena, mas totalmente 
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recuperados para uma cidadania lingüística, cultural e material. Com relação aos 

detentos, o caráter inovador da proposta do Papa Francisco é revelado quanto aos 

sentimentos do crente comum (Politi 2019; Harlan, 2019), para quem o prisioneiro 

não é bem visto, e o imigrante menos ainda – o prisioneiro imigrante resume dois 

estereótipos negativos. 

Também no que diz respeito aos imigrantes, para muitos operadores 

penitenciários o pedido de mudança é proeminente, de acordo com as disposições 

constitucionais. Outros operadores, contudo, são pessimistas, inspirados não por 

racismo, mas pela experiência pessoal. Em uma entrevista, AQOP12, diz que "às vezes, 

em minha longa experiência, os prisioneiros que via lá fora, os via novamente"; e, em 

outra entrevista, AQOP18, um operador diz que aconteceu de ver prisioneiros saírem 

e vê-los novamente imediatamente na prisão. "Quando eu estava em Ascoli, graças ao 

indulto de 2006 todos que saíram voltaram, e mais alguns". Tais problemas são ainda 

mais graves entre os imigrantes, porque não têm família nem contextos de referência, 

não conhecem adequadamente as leis e regulamentos. Seria necessário um imenso 

compromisso civil, um contrato social voltado para grande parte da sociedade italiana 

(Gammone, 2018b; Sidoti, 2018a). 

 
5. Unir ao extremo: a demanda por uma justiça restaurativa 
 

A reflexão sobre as experiências extremas de fé dentro dos muros da prisão 

deve ser vista em conjunto com as experiências extremas de fé do lado de fora. Muitos 

dos operadores que apóiam as demandas dos prisioneiros são também protagonistas, 

fora da prisão, de fervorosas aventuras humanas, motivadas por uma fé incomum. 

Como no resto da sociedade, através de mil formas de ajuda aos fracos, mesmo na 

prisão, a Igreja, com seus representantes e suas associações, produz práticas de 

grande valor. Contudo, boas intenções nem sempre conseguem se estruturar como 

práticas compartilhadas e medidas incisivas. Mas constituem um fermento, expresso 

não apenas por pessoas abertamente católicas, mas por pessoas declaradamene 

laicas, mais que não podem deixar de dizer que são cristãs, no espírito da famosa 

reflexão crociana.5 

Um exemplo luminoso a esse respeito foi feito, na pesquisa, pelas reflexões 

reunidas sobre a justiça restaurativa, que devem ser distinguidas tanto da justiça 

retributiva (que coloca a proporção entre punição e dano em primeiro plano) quanto 

da justiça reabilitadora (que se concentra na recuperação do detento), da justiça 

preventiva (que coloca o contexto, antes do crime, em primeiro lugar) e da justiça 

punitiva (que coloca as consequências do crime em primeiro plano). A justiça 

restaurativa quer reintegrar a vítima e o culpado à sociedade. Enquanto a sanção quer 

punir, reequilibrar, desencorajar, impedir, e a reabilitação transformar o culpado em 

outro ser humano, a restauração pretende consertar o enredo quebrado do social, 

 
5 Benedetto Croce (1942), “Perché non possiamo non dirci ‘cristiani’”, La Critica, 20.  
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restabelecer a rede social de salvação contra o abismo da autodestruição, 

precisamente onde a laceração dessa rede é mais sentida, como uma ferida aberta, 

ainda esperando por um bálsamo de medicação e uma esperança de cura. Lembremo-

nos de uma metáfora que está entre as mais esclarecedoras sobre o sentido 

sociológico de sobrevivência – seguindo Durkheim podemos dizer que somos todos 

mais ou menos acrobatas no grande circo da vida; caímos do trapézio inúmeras vezes. 

Nosso con-texto de vida está literalmente entrelaçado com relações sociais. Só 

podemos salvar a nós mesmos e recomeçar se, em baixo de nós houver uma densa 

rede de relacionamentos e apoio, que nos impeça de cair no chão quando tropeçamos. 

Na ética da restauração, a segurança democrática é um direito à liberdade (Moscou, 

2012), que também deve ser garantido às vítimas (Gammone, 2018c). 

Existe um preconceito difuso: pensa-se que a justiça restaurativa serve para 

convencer o magistrado a ser amplo na concessão de remissões. Em vez disso, ela é 

um caminho complexo e complicado, destinado a induzir o detento a se questionar, 

em diálogo com a vítima e/ou a família desta e a comunidade. Restauração, 

devidamente entendida, é um ato de reconciliação com a natureza e com a sociedade, 

vistos como reais responsáveis do crime. A justiça restaurativa é um 

reposicionamento dentro da ordem cósmica: reconciliação com os outros, com as 

instituições, com Deus; é um ato de fé (também pode ser entendida secularmente, 

mas é sempre uma questão de fé). Freqüentemente, a demanda por justiça não 

termina com condenação e punição. A justiça restaurativa é uma justiça horizontal, 

em relação aos outros, com a humildade de sustentar o olhar do outro, dirigida não de 

cima e a um ser inferior, mas a um novo ser humano, caracterizado pelo desejo de 

retornar à uma nova vida. Para que haja restauração as partes devem optar 

conscientemente por questionar um evento altamente traumático. Não é uma 

negociação. 

A justiça restaurativa tem um precedente conhecido, as “Comissões de 

Verdade e Reconciliação”, da África do Sul, encarregadas de descobrir e revelar 

malfeitos por governos, e eventualmente por indivíduos e grupos, no objetivo de 

resolver conflitos passados com repercussões no presente. As primeiras tentativas 

introduziram, na sentença de condenação, acordos que surgiram em reuniões entre 

agressores e vítimas. De acordo com essa perspectiva, a justiça restaurativa faz parte 

de um caminho de experiências orientadas para uma resposta acordada entre 

agressores, vítimas e comunidades. Além de experimentos na área de justiça e 

liberdade condicional juvenil, também é muito importante para adultos, juntamente 

com a possibilidade de extinguir o crime com obras de utilidade pública (Gammone, 

2016a). 

Não é fácil restabelecer os fios rompidos pelo ato criminoso, mesmo que se 

prove que a sociedade ganharia, uma vez que cumprir a sentença com medidas 

alternativas reduz significativamente a reincidência. A justiça restaurativa não visa 

reduzir a duração da sentença, mas curar feridas. O crime, nesse sentido, é visto como 
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algo que causa dilaceração da textura delicada e sutil dos laços sociais. A justiça 

restaurativa é uma tentativa de reconstruir essa laceração. Representa exatamente o 

oposto do desejo de atingir o prisioneiro na esfera sexual e emocional. É um 

segmento em um caminho mais amplo e inovador, não apenas no campo penal e 

processual, mas sobretudo na esfera social e cultural. O Jubileu da Misericórdia foi 

visto sob essa suprema luz da esperança e alcançou muitos efeitos positivos, tanto no 

nível civil quanto no religioso. Fora da prisão, os detentos freqüentemente estiveram 

completamente famintos de qualquer conhecimento da realidade religiosa, o que de 

repente na prisão se tornou uma presença robusta e apreciada. 

Na prisão existe uma variedade polifônica de opiniões que podem parecer 

barulhentas e caóticas, mas que revelam uma afinidade subestimada ou 

negligenciada. Muitas propostas, aparentemente alternativas, podem coexistir e 

encontrar harmonia, se sinceramente inspiradas nos princípios da misericórdia. 

 
6. Bibliografia 
 
Amodio E. (2019), A furor di popolo. La giustizia vendicativa gialloverde, Donzelli, 
Roma. 
 
Anastasia S., Corleone, F. (2009) (a cura di), Contro l’ergastolo. Il carcere a vita, la 
rieducazione e la dignità della persona, Ediesse, Roma. 
 
Ardita S. (2007a), “Le disposizioni sulla sicurezza penitenziaria”, in Rassegna 
Penitenziaria e Criminologica, vol. 3, pp. 41-58. 
 
Ardita S. (2007b), Il regime speciale 41-bis, Giuffré, Milano. 
 
Ardita S. (2007c), Il “Carcere duro“ tra efficacia e legittimità. Opinioni a confronto, in 
Criminalia. Annuario di scienze penalistiche, pp. 249-276. 
 
Ardita S. (2011), Ricatto allo Stato, Sperling, Milano. 
 
Ardita S., Degl'Innocenti L., Faldi F.  (2016), Diritto penitenziario, Laurus Robuffo, 
Roma. 
 
Ballone M. (2011), Al di sotto del cuore, con prefazione di F. Sidoti, Tracce, Pescara. 
 
Cipolla C., Fabbri A., Introini F., Lanzetti C., Marzulli M., Pasqualini C. (2017), Il 
Giubileo della Misericordia in Lombardia, FrancoAngeli, Milano. 
 
Di Gennaro G., La Spina A. (2010), I costi dell'illegalità, il Mulino, Bologna. 
 
Davigo, P. (2018), In Italia violare la legge conviene, Laterza, Bari. 
 
Davigo, P., Ardita S., (2017), Giustizialisti. Così la politica lega le mani alla 
magistratura, PaperFirst, Roma. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 118 

Davigo, P. Sisti, L. (2012), Processo all'italiana, Laterza, Bari. 
 
Di Matteo, N. Lodato S. (2018), Il patto sporco, Chiarelettere, Torino. 
 
Dino A. (2016), A colloquio con Gaspare Spatuzza. Un racconto di vita, una storia di stragi, 
il Mulino, Bologna. 
 
Einat T., Davidian M. (2019), “There is no sincerer love than the love of food (George 
Bernard Shaw, 1903): The meaning of food and its uses in prison 
subculture”, European Journal of Criminology, 16 (2), pp. 127–146.  
 
Fassone E. (2015), Fine pena: ora, Sellerio, Palermo. 
 
Gallo Z. (2015), “Punishment, authority and political economy: Italian challenges to 
western punitiveness, Punishment and Society, 17 (5), p. 598-623. 
 
Gammone M. (1999), Responsabilizzazione e devianza minorile, Cacucci, Bari, con 
prefazione di Franco Occhiogrosso. 
 
Gammone M., F. Schino (2006), “Islam e banlieus in Europa”, in AA. VV., Sicurezza e 
intelligence. Pagine scelte e commentate, a cura di F. Sidoti, Colacchi, L'Aquila.  
 
Gammone M. (2012), “Diritto”, in Cipolla C. (a cura di), La devianza come sociologia. 
Alcuni concetti fondamentali, FrancoAngeli, Milano. 
 
Gammone M. (2013), “Corruption in Classical European criminology, 1876-1914”, in 
AA. VV, The Fifth Session of the International Forum on Crime and Criminal Law in the 
Global Era, International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era, Beijing. 
 
Gammone M., (2014), "Center and peripheries in mafia connections", Nauka I Drutsvo. 
Science and Society. Journal of Social Sciences, Belgrade.  
 
Gammone M. (2016a), “Comunicación y mediación en los sistemas democráticos. La 
experiencia italiana”, in Revista de Paz y Conflictos, vol. 9, 2016, pp. 85-102. 
 
Gammone M. (2016b), “Islam e carcere. Un confronto con la Francia”, pp.233-281, in 
(a cura di) Cifaldi G., Lo sguardo recluso. La realtà carceraria: un'indagine empirica, 
Carabba, Lanciano. 
 
Gammone M. (2016c), “Melissa and Tonio Kröger in Konya”. pp.457-482. in Bieniek K. 
(ed.), RepublikaTurcji. Polityka Zagraniczna I Wewnetrzna, Uniwersytet Pedagogiczny, 
Krakow 2016. 
 
Gammone M. (2017a), “Incapacitazione e rieducazione: due paradigmi sul carcere", in 
Cifaldi, G. (a cura di), Lo sguardo recluso. La realtà carceraria: un'indagine empirica, 
Carabba, Lanciano, pp. 135-172. 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 119 

Gammone M. (2017b), “One Village, Many Tribes, Countless Wolves. Dangerousness 
and Education in Western Thought", in Gammone, M., Icbay, M. A. & Arslan, M. A., 
Recent developments in education, E-Bwn, Bialystok, pp. 20-28. 
 
Gammone M. (2017c), “La sociologia italiana fra Ottocento e Novecento: una 
valutazione nel contesto internazionale”, in M. A. D'arcangeli, A. Sanzo (a cura di), Le 
"scienze umane" in Italia tra Otto e Novecento, FrancoAngeli, Milano, p. 89-103. 
 
Gammone M. (2017d), “Il contributo italiano alla nascita della sociologia”, Sociologia, 
vol. n.1/2017, pp. 143-146. 
 
Gammone M. (2017e), “Viajes antropológicos en el pasado y el futuro”, Revista de 
Cultura de Pax, vol. 1, 2017, pp. 31-47. 
 
Gammone M. (2017f), “Immagini della Cina e della criminalità cinese”, in Gammone 
M., Sidoti F., Ciotti, M., Manqing F. (a cura di), Indagine sulla criminalità nella comunità 
cinese, Ghaleb, Vetralla, p. 113-151. 
 
Gammone M. (2018a), “Incapacitation and incarceration. A compararison between 
Italy and the United States”, Criminology and Criminal Law Review, vol. 1, p. 7-21. 
 
Gammone M. (2018b), “Legalità e responsabilizzazione”, in (a cura di) Sidoti F., 
Granata P., Educazione alla legalità. Contributi e proposte, Linea, Padova, pp. 113-164. 
 
Gammone M. (2018c), “Adolescenza e infantilizzazione”, in R. Scramaglia (a cura di), 
Individui e società tra mutamento e persistenze, Hoepli, Milano, pp. 195-201. 
 
Gammone M. (2018d), “I suicidi nella polizia penitenziaria”, in Cifaldi G., Gammone M., 
Serban I. (a cura di), Il Regime detentivo speciale. Una riflessione comparativa. The 
Special Detention Regime. A comparative reflection, p. 51-78, Pro Universitaria, 
Bucarest. 
 
Gammone M. (2018e), “Prefazione”, in (a cura di) Cifaldi G., Gammone M., Serban I. (a 
cura di), Il Regime detentivo speciale, op. cit., p. 10-17. 
 
Gammone M. (2018f), “I carabinieri e il senso dello Stato”, in (a cura di) M. Gammone, 
F. Sidoti, C. Veneziano, I Carabinieri e l'identità italiana, Edizioni ETS, Pisa, p. 105-166. 
 
Gammone M. (2018g), “Centro e periferias nas sociedades europeias”, Sociologia on 
line. Revista da Associação Portuguesa de Sociologia, n. 17, outubro de 2018, pag. 88-
109. 
 
Gammone, M., Sidoti F. (2010), “The Lombroso biologism: a centenary of 
controversies”, Salute e Società. Polis genetica and society of the future, FrancoAngeli, 
Milano, pp. 75-100. 
 
Gammone M., Sidoti F. (2012), “Il romanticismo sociologico”, in de Lillo, A. Cipolla, C. 
(a cura di), Il sociologo e le sirene, FrancoAngeli, Milano. 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 120 

Gammone M., Sidoti F. (2017), “Misericordia e perdono dei cattolici”, in (a cura di) 
Memoli R., Sannella A., Pellegrini del Giubileo della Misericordia, FrancoAngeli, Milano 
pp. 38-54. 
 
Gammone M., Sidoti F.  (2018), “Due estremi di senso sociologico: malati terminali e 
turisti islamici del Giubileo”, in R. Cipriani, Stievano A. (a cura di), Prendersi cura, p. 
140-149, FrancoAngeli, Milano. 
 
Goring C. (1913), The English Convict: a Statistical Study, HMSO, London. 
 
Harlan C. (2019), “In Italy, opposition to Pope Francis paves way to far right's 
electoral victory”, in The Washington Post, May, 28, p.7. 
 
Lanzetti C. (2017), I risultati dell'indagine con questionario in Cipolla C., Fabbri A., 
Introini F., Lanzetti C., Marzulli M., Pasqualini C., Il Giubileo della Misericordia in 
Lombardia, op. cit., pp. 53-84. 
 
Memoli R., Sannella A. (a cura di) (2017), Pellegrini del Giubileo della Misericordia, 
FrancoAngeli, Milano. 
 
Mosca C. (2012), La sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche 
della sicurezza, Cedam, Padova. 
 
Nordio C. (2018), Come magistratura comanda, in "Limes", n.8, pp. 233-240. 
 
Nordio C. (2019), La stagione dell'indulgenza e i suoi frutti avvelenati. Il cittadino tra 
sfiducia e paura, Guerini, Milano. 
 
Politi M. (2019), La solitudine di Francesco. Un papa profetico, una Chiesa in tempesta, 
Laterza, Bari. 
 
Powls B., Dixon L., Woodhams (2019), Exploring the Nature of Muslim Groups and 
Related Gang Activity in Three High Security Prisons: Findings from Qualitative 
Research, Ministry of Justice Analytical Series, London.  
 
Radzinowicz L. (1988), Adventures in Criminology, Cambridge U. P., Cambridge. 
 
Ricciardelli R. (2014), Surviving Incarceration. Inside Canadian Prisons, Wilfrid Laurier 
U. P., Waterloo. 
 
Sidoti F. (1993a), "Italy: A Clean-up after the Cold War", Government and Opposition, 
vol. 28, issue 1, 105-114. 
 
Sidoti F. (1993b), "The Italian Political Class", Government and Opposition, vol. 28, 
issue 3, 339-352. 
 
Sidoti F. (1994), "La Justice juvenile et la mafia", in Gazeau, J.-F. and Peyre, V., La 
justice réparatrice et les jeunes. IX journées internationales de criminologie juvénile, 
Ministère de la Justice, Vaucresson. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 121 

 
Sidoti, F. (1996a), Istituzioni e criminalità, Cedam, Padova. 
 
Sidoti F. (1996b), "Criminalità e istituzioni nelle società multiculturali", Per aspera ad 
veritatem. Rivista di intelligence e di cultura professionale, II, 6. 
 
Sidoti F. (1997), "Immigrazione, criminalità e istituzioni", in AA. VV., Il fenomeno della 
immigrazione clandestina. Aspetti penali e di prevenzione criminale, Atti del convegno 
di studi di diritto penale, Cacucci, Bari. 
 
Sidoti F. (2008), "Lombroso, criminologo socialista", in Gammone M. (a cura di), 
Scienze dell'investigazione, Colacchi, L’Aquila. 
 
Sidoti F. (2012), Il crimine all'italiana. Una tradizione realista, garantista, mite, 
Guerini, Milano. 
 
Sidoti F. (2015), “The Rebirth of Classical Europe. What does it mean to be a 
European?”, Politeja, vol. 1, pp. 10-30,  
 
Sidoti F., Ali Icbay M., Arslan H. (2016) (eds.), Research on Cultural Studies, Peter Lang, 
Frankfurt am Main. 
 
Sidoti F. (2017), “La Scuola italiana di criminologia fra Ottocento e Novecento”, in M.A. 
D'Arcangeli, A. Sanzo (a cura di), Le "scienze umane" in Italia tra Otto e Novecento, 
FrancoAngeli, Milano. 
 
Sidoti F. (2018a), “L’educazione alla legalità”, in R. Scramaglia (a cura di), Individui e 
società tra mutamento e persistenze, Hoepli, Milano. 
 
Sidoti F. (2018b), “Legalità e cittadinanza”, in (a cura di) Sidoti F., Granata P., 
Educazione alla legalità. Contributi e proposte, Linea, Padova. 
 
Sidoti F. (2018c), “Un elogio del dovere, della polizia penitenziaria, 
dell'associazionismo nelle Forze di polizia”, in Gammone M., Cifaldi G., Serban I., Il 
Regime Detentivo Speciale. Una Riflessione Comparativa - The Special Detention 
Regime. A Comparative Reflection, op. cit. 
 
Travaglio M. (2010), Il manuale del perfetto impunito. Come delinquere e vivere felici, 
Garzani, Milano. 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


 122 

Uma introdução ao Direito Restaurativo 

 
Restorative Law: An Introduction  
 
Gustavo L. Korte Jr. - é advogado (Faculdade de Direito/USP). Organizou, com apoio 
do Consulado Alemão de São Paulo, o primeiro congresso brasileiro de Justiça 
Restaurativa. Pesquisador sênior do Talcott, pseudônimo coletivo de um grupo 
multinacional de especialistas em Direito e Justiça, responsável pela introdução da 
Justiça Restaurativa no Brasil, América Latina, China e agora na África. 
 
Resumo: Os estudos que têm por objetivo o conhecimento e como ele pode ser 
alcançado indicam que temos uma ‘disciplina’ quando reconhecemos num 
determinado segmento do saber humano a existência de três elementos que lhe são 
peculiares: objeto, método e linguagem. Distintas disciplinas podem recorrer a 
métodos, linguagens e objetos iguais ou semelhantes, cujas identidades são 
reconhecidas nos campos do conhecimento, nos contornos e limites de sua 
abrangência e pela combinação desses três elementos. Isto significa dizer que o 
Direito Restaurativo deverá ser considerado ‘disciplina’ se lhe forem definidos objeto, 
linguagem e método próprios. Embora tais elementos não sejam necessariamente 
exclusivos de cada disciplina, haverão de instruir e delimitar os campos de atuação 
dos que a ela se dedicarem. Destarte, impõe-se, em primeiro lugar, aclarar se há 
objetos peculiares ao Direito Restaurativo. Em segundo lugar, se há alguma 
metodologia de que possa socorrer para abordar os objetos e alcançar os desígnios 
propostos. Finalmente, em terceiro lugar, deve-se tentar reconhecer a linguagem 
apropriada para comunicar aos agentes desse mesmo campo ou de outros campos do 
conhecimento as ideias, informações e proposições que dizem respeito aos 
fenômenos objeto de sua abrangência. 

 
Sumário: 1. O objeto do Direito Restaurativo; 2. Direito Constitucional e Direito 
Restaurativo; 3. Direito Civil e suas relações com o Direito Restaurativo; 4. Direito 
Penal e Direito Restaurativo; 5. Direito Retributivo e Direito Restaurativo; 6. Proposta 
de mudança da perspectiva jurídica; 7. Sugestões para um Código Restaurativo. 
 
Palavras-chave: Transdisciplinariedade, direito restaurativo, direito retributivo, 
código penal, código civil 

Abstract: Studies that aim at knowledge and how it can be achieved indicate that we 
have a discipline when we recognize in a certain segment of human knowledge the 
existence of three elements peculiar to it: object, method and language. Different 
disciplines may resort to the same or similar methods, languages and objects whose 
identities are recognized in the fields of knowledge, in the contours and limits of their 
scope, and in the combination of these three elements. Which means that Restorative 
Law should be considered a 'discipline' if it has its own object, language and method. 
Although these elements are not necessarily unique to each discipline, they will have 
to instruct and delimit the fields of action of those who engage in it. Thus, it is 
necessary, first of all, to clarify if there are objects peculiar to Restorative Law. 
Secondly, if there is any methodology that can be used to address the objects and 
achieve the proposed objectives. Finally, one should try to recognize the appropriate 
language for communicating to the agents of that field or other fields of knowledge 
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the ideas, the information, and propositions that concern the phenomena within their 
scope. 

Keywords: Transdiciplinarity, restorative law, retributive law, penal code, civil code 

 
 
1. O objeto do Direito Restaurativo 
 

Preliminarmente, há que distinguir entre objeto e objetivo. Quando nos 

referimos ao objeto fazemos referência ao que pode ser mostrado no presente, e não 

ao objetivo,  aquilo que supomos poder materializar, realizar ou concretizar no 

futuro. Analogias, metáforas e imitações são tidas como figuras de linguagem, 

identificadas como formas de pensar que se deixam conduzir pela experiência, seja 

esta originada pelo sensível, individual ou coletivo, ou pelo lavor abstrato que se 

torna perceptível no processo cognitivo de natureza intelectual. 

Quando nos referimos ao objeto de uma disciplina, queremos significar o 

conjunto de fenômenos cujas características são ou podem ser contidas e delimitadas 

pela ação intelectiva nesse campo específico do conhecimento. Sabemos, e a prática 

científica tem comprovado, que só teoricamente, mediante artifícios do imaginário e 

da ficção científica, os fenômenos podem ser totalmente isolados, contidos e 

perfeitamente delimitados. Tais procedimentos sempre se apresentam, na prática, em 

determinados níveis de realidade e segundo a ordem de grandeza que lhes é peculiar, 

contidos nos limites da acuidade das respectivas formas de percepção. 

Também é fora de dúvida que os processos de redução dos campos de 

observação subordinam-se, quando menos, a uma das regras do método cartesiano, 

qual seja, a análise. Esta é, por natureza, fragmentadora e, como herança da cultura 

grega, não estamos acostumados a nos alhear dela. Quando usamos os ensinamentos 

de Descartes, e ordenamos nossas ideias pelo processo analítico, somos levados a 

reduzir as dificuldades e as incompreensões às menores dimensões possíveis, 

enfocando-as no nível de realidade mais apropriado que permita possam ser 

classificadas, entendidas e resolvidas, uma a uma. A partir das soluções menores, a 

síntese torna possível a formação de um conjunto de questões resolvidas que 

possibilite, com maior amplitude, a compreensão e o entendimento. A contar da 

fragmentação analítica, recorrendo à metodologia transdisciplinar e fundados nas 

perspectivas holísticas, procuramos capacitar nosso intelecto para a melhor 

compreensão do nosso contexto. 

Ao percorrer em caminhadas simultâneas os diversos níveis em que coexistem 

distintas realidades, a transdisciplinaridade, por seus postulados e métodos, propicia 

uma ampla perspectiva do saber humano, anunciando a amplitude da visão holística. 

Por essa visão sem fronteiras, a postura transdisciplinar acena com a possibilidade de 

superação do espaço-tempo e de abordagem do Sagrado. Destarte, satisfaz a ânsia de 

Verdade e excita-nos para o conhecimento de nós mesmos.  
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Muitas vezes, para que nos façamos entender, somos levados a mostrar, 

primeiramente, o que não é o objeto da abordagem, para que, por aproximação e 

imitação, possamos dar-lhe contornos e, assim, facilitar a comunicação e o 

entendimento. Passemos, pois, a por em evidência o que não constitui objeto do 

Direito Restaurativo e, ao final, tentar mostrar quais são os contornos desse campo do 

conhecimento. Usando do método comparativo, vejamos inicialmente em que se 

constitui o objeto do Direito Constitucional para que, por comparação, possamos 

aferir se entre o Direito Restaurativo e o Direito Constitucional existem objetivos 

comuns, bem como níveis de realidade jurídica que definam subordinações, 

convergências, compatibilidades e incompatibilidades. 

 
2. Direito Constitucional e Direito Restaurativo. 
 

Na expressão máxima e soberana da vontade nacional estão explicitados os 

fenômenos que são objeto do direito constitucional, e que, assim restaram assim 

categorizados: 

1- Princípios fundamentais sobre os quais se pretende assegurar a ordem 

jurídica que dá legitimidade ao Estado Brasileiro em face de seus cidadãos, ou seja, 

perante a nação brasileira e as demais nações. O estado só será legítimo enquanto 

respeitar e fizer respeitados os direitos fundamentais constitucionalmente fixados 

(Título I). 

2 - Direitos e garantias fundamentais (Título II) 

3 - Princípios que regem a organização do Estado (Título III) 

4 - Organização dos poderes: limites e competências (Título IV) 

5 - Defesa do estado e das instituições democráticas (Título V) 

6 - Da tributação e do orçamento (Título VI) 

7 - Da ordem econômica e financeira (Título VII) 

8 - Da ordem social (Título VIII) 

9 - Das disposições constitucionais gerais (Título IX) 

10 - Das disposições constitucionais transitórias (ADCT) 

Sob essa visão, pode-se afirmar que o objeto do Direito Constitucional diz 

respeito aos fenômenos jurídicos de extensão e interesse da Nação, assim 

considerado o conjunto povo e cidadãos, e do Estado, como instituição. Os 

questionamentos sobre esse conjunto de princípios, direitos e garantias, na realidade 

prática do sistema de justiça vigente, devem ser levados, em última instância, à 

decisão da Suprema Corte Constitucional, porque a violação das normas 

constitucionais implica em violação da imperatividade contida na ordem jurídica 

nacional, afetando a própria organização social e do estado. O Supremo Tribunal 
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Federal é a instância última para a solução desses questionamentos, que ali devem ser 

definitivamente resolvidos, se antes não o forem pelas instâncias inferiores. Esta se 

torna a oportunidade para uma primeira constatação: o que designamos e 

entendemos por Direito Restaurativo é um campo do direito substantivo que integra 

a ordem jurídica nacional e só pode ser concebido se e enquanto submisso à ordem 

constitucional vigente. 

 
3. Direito Civil e suas relações com o Direito Restaurativo 
 

A ordem jurídica nacional tem como princípio constitucional que a lei a todos 

obriga e, portanto, impõe-nos a prevalência da lei sobre os nossos interesses pessoais 

ou coletivos. O que significa dizer que vivemos num estado legalista, sujeito à 

literalidade da lei, onde as obrigações e os direitos decorrem da pré-existência de leis 

que assim disponham. Assim, os deveres devem ser entendidos como obrigações cujo 

desatendimento só merece as sanções previstas em lei, enquanto os direitos se 

referem ao que não esteja vedado em lei, ou seja, os direitos são assegurados naquilo 

que, por lei, não sejam obstados. Decorre do princípio da legalidade que a definição 

do objeto do Direito Civil deve levar em conta, essencial e fundamentalmente, o que 

está disposto no Código Civil e na legislação que o regulamenta. Destarte, observa-se 

que: 

A - na parte genérica, o Código Civil enumera e trata de três classes de 

fenômenos jurídicos, todos entendidos como de natureza civil, dizendo respeito:  

1 - às pessoas naturais e jurídicas e sua localização (Livro I);  

2 - aos bens diferenciados, em classes (Livro II);  

3 - aos fatos jurídicos de natureza civil (Livro III), nestes incluídos:  

a - a natureza e definição dos negócios jurídicos,  

b- a licititude ou ilicitude dos fatos jurídicos  

c - os prazos para o exercício da ação e do direito.  

d - as provas e os limites em que podem ser produzidas  

B - na parte especial, o Código Civil define as relações jurídicas referentes a:  

1- direito das obrigações (Livro I), por sua vez definindo:  

a) modalidade das obrigações (Título I)  

b) transmissão das obrigações (Título II)  

c) adimplemento e extinção das obrigações (Título III)  

d) inadimplemento das obrigações (Título IV)  

e) contratos em geral (Título V)  

f) várias espécies de contrato (Título VI)  

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 126 

g) atos unilaterais (Título VII)  

h) títulos de crédito (Título VIII)  

i) responsabilidade civil (Título IX)  

j) preferências e privilégios creditórios (Título X)  

2- direito de empresa (Livro II), sob os seguintes títulos:  

a) do empresário (Título I)  

b) das sociedades (Título II) personificadas e não personificadas  

c) do estabelecimento (Título III)  

d) dos institutos civis complementares (Título IV)  

3 - direito das coisas (Livro III), assim títulado:  

a) da posse (Título I)  

b) dos direitos reais (Título II)  

c) da propriedade (Título III) 

d) da superfície (Título IV) 

e) das servidões (Título V) 

f) do usufruto (Título VI) 

g) do uso (Título VII) 

h) da habitação (Título VIII) 

i) do promitente comprador (Título IX) 

j) do penhor, da hipteca e da anicrese (Título X) 

4 - direito de família (Livro IV), sob os títulos: 

a) do direito pessoal (Título I), inclui disposições sobre casamento e 

parentesco 

b) do direito patrimonial (Título II) abrange  

b.1) o regime de bens entre os cônjuges; 

b.2) usufruto e administração de bens de menores; 

b.3) direitos e deveres em relação a alimentos e 

b.4) o bem de família 

c) da união estável (Título III); 

d) da tutela e curatela (Título IV). 

5 - direito das sucessões (Livro V), sob os seguintes títulos: 

a) da sucessão em geral (Título I); 

b) da sucessão legítima (Título II); 
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c) da sucessão testamentária (Título III); 

d) do inventário e da partilha (Título IV). 

6 - disposições finais e transitórias (livro complementar) 

Face ao teor do código civil e dos direitos nele assegurados, tem-se como certo 

que ele regula os fenômenos jurídicos substantivos de natureza civil. Ora, os 

fenômenos restaurativos de natureza civil, incluem-se, por definição nos fenômenos 

jurídicos previstos no código civil, mas diferem na forma em que são tratados, na 

medida em que são distintos na extensão, nas causas, nas consequências e nos 

direitos que a eles se referem. A preocupação com relação à causa dos fenômenos 

jurídicos, excepcionada a licitude ou ilicitude de que os mesmo se revestem, não 

existe como parte essencial do direito civil. Direito Civil e Direito Restaurativo têm, 

em alguns momentos, o mesmo objeto, mas em geral os objetivos são distintos.  

O direito civil regula as relações sem considerar o método e as causas 

metafísicas do fenômeno, ou seja, a deontologia, a ontologia e a teleologia implicadas 

no acontecimento, e também com sua integração contextual, para não dizer, 

cosmológica. Estuda objetivamente relações e interdependências entre os sujeitos 

ativos e passivos sem recurso ao juízo comunitário. Enquanto prevalece no Direito 

Civil a imperatividade da lei escrita, no Direito Restaurativo prevalece o 

entendimento do círculo restaurativo, de que fazem parte a comunidade e o titulares 

ativo e passivo dos direitos e obrigações. O Direito Civil visa assegurar obediência à 

ordenação civil nacional, enquanto o direito restaurativo intenta trazer Paz, 

Harmonia e Justiça segundo o senso dominante da comunidade.  

O direito restaurativo existe e opera no âmbito da comunidade em que 

ocorrem os fenômenos jurídicos, visando a reparação dos danos, o perdão, o 

arrependimento e a aceitação das soluções pela e para a comunidade. O objetivo do 

direito civil, que não é o objeto de sua abrangência, diz respeito às relações entre o 

sujeito ativo e o sujeito passivo do direito, e se dirige, genericamente, aos que 

integram ativa ou passivamente o mesmo fato jurídico. Aqui se incluem casos das 

ações civis públicas, em que a sociedade, via dos órgãos estatais, se faz representar 

pelo Ministério Público. O objetivo do Direito Restaurativo é integrar a comunidade, 

restaurando os efeitos do conflito nos ofendidos e no ofensor, e também na 

comunidade, quer no que diz respeito às infrações de natureza civil quer nas de 

natureza criminal. 

Ainda que, por vezes, Direito Civil e Direito Restaurativo possam ser 

confundidos em relação a alguns de seus objetos e objetivos, e sejam encontradas 

convergências substantivas, da mesma forma que as encontradas entre o direito 

comercial, o direito tributário e o direito civil, nem por isso ambos se superpõem e, 

necessariamente, nem por isso cuidam do mesmo objeto e do mesmo objetivo. Além 

do que o Direito Civil está reconhecido em normas explícitas e imperativas, enquanto 
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o Direito Restaurativo, sem negar a eficácia dessas normas, não depende delas nem 

de sua imperatividade para alcançar os seus objetivos. 

A decisão restaurativa sobrepõe-se à literalidade da lei e às suas exigências, 

daí porque, sua amplitude é definida pela dimensão da comunidade de que emerge. O 

Direito Civil não se identifica com o Direito Restaurativo e nem este pode ser 

considerado espécie daquele, porque os alicerces de um e de outro não se superpõem. 

Após algumas considerações que se fazem necessárias, passaremos a 

enumerar as diferenças que julgamos fundamentais entre as várias disciplinas 

estudadas no âmbito dos direitos substantivos. Por ora, todavia, convém assinalar 

que eventuais convergências ou divergências, que acontecem geralmente nos 

processos cognitivos, não são necessariamente includentes ou excludentes da 

validade da ordenação dos conhecimentos, quer por natureza, categoria, classe, 

ordem, família, gênero e espécie. 

A diferença essencial entre o direito civil e o direito restaurativo consiste em 

que, na apuração dos direitos e obrigações inerentes aos fatos jurídicos, prevalece no 

primeiro a letra da lei aplicável aos fatos, e detrás dele, como seu invólucro, a ideia da 

Justiça fundamentada na lei. Já no Direito Restaurativo, sobre a literalidade da lei civil 

prevalece a convergência das vontades das partes integradas à vontade da 

comunidade em que se busca a Paz no âmbito comunitário, acrescida tanto quanto 

possível da Harmonia entre as partes, resultado que pode ou não estar de acordo com 

o atendimento aos institutos do direito civil. Entendam-se como partes os integrantes 

do círculo, câmara ou conselho restaurativos, elementos essenciais desse conjunto: o 

questionante, o questionado e a comunidade, sabendo-se de antemão, que esta pode 

ou não aceitar como válido o acordo de vontades entre requerente e requerido. 

Verifica-se, pois, que no Direito Civil, procura-se o aproveitamento do ideal 

jurídico à realidade, usando-se como padrão de referência o princípio da literalidade 

da lei vigente, cuja expressão pode ter, mas não obrigatoriamente, alguma 

correspondência com a vontade da comunidade, naquela oportunidade. No Direito 

Restaurativo o que se intenta é harmonizar a vontade da comunidade à dos agentes 

ativo e passivo que integram o questionamento, e que se torna exteriorizada na 

oportunidade em que são expressas as divergências perante a câmara, conselho ou 

círculo restaurativos, não havendo necessidade de que esse conjunto de soluções e 

conflitos seja submisso à lei substantiva civil, literalmente traduzida no respectivo 

código e nem às práticas dos sistemas de justiça atuais. 

Ou seja, a solução restaurativa independe da submissão da comunidade às 

disposições da Lei Substantiva Civil para que a quaestio fique solucionada. O objetivo 

do Direito Restaurativo é configurar e restaurar a paz e a harmonia entre os 

contendores e seus reflexos na comunidade pela força coercitiva de natureza moral 

existente na própria comunidade. Não se identifica com o objetivo do direito civil que 

é alcançar a justiça in abstrato pela força coercitiva do Estado. 
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De fato, o direito restaurativo procura resolver o problema das soluções 

tardias que, por serem tardias, se tornam injustas, mediante a prática local da justiça 

in concreto, ou seja, da justiça possível, com o aval da comunidade e confiante na força 

coercitiva da vontade comum das partes associada às forças morais do núcleo social a 

que estão integradas. O direito civil objetiva o respeito à ordem jurídica, mediante 

recurso ao que é definido em lei como sendo justo, sendo compulsório o acatamento 

da decisão sob a força coercitiva do Estado. 

O direito civil se impõe pela justiça civil, patrocinada pelo Estado, segundo 

regras prefixadas em lei, e como tal e praticada sob as garantias do Estado e de sua 

força de coação. O direito restaurativo se obtém pelas práticas restaurativas, em que 

predomina a convergência de vontades e interesses das partes e da comunidade, não 

condicionadas à participação do Estado. 

O Direito Restaurativo e o Direito Civil, por mais que possam convergir na 

doutrina, não se superpõem nem se substituem, mas, ocasionalmente, podem ser, um 

ao outro, complementares ou suplementares. 

 
4. Direito Penal e Direito Restaurativo 
 

O Direito Penal Brasileiro, assim como o Direito Penal que prevalece 

atualmente no mundo ocidental, submete-se ao princípio enunciado pelo Marquês de 

Beccaria, nos idos de 1750, quando o despotismo régio dominava os Estados 

europeus: nullum crimen nulla poena sine lege, e que está inserido no texto 

constitucional. Ou seja, no que diz respeito ao Direito Penal, estamos todos 

submetidos e temos nossos direitos garantidos e fundamentados na literalidade da 

lei. Mas, não é impossível que se pleiteie alguma mudança no texto constitucional se, 

porventura, tornar-se necessária, de tal forma que as práticas restaurativas, fundadas 

no direito restaurativo, possam tornar-se caminhos rápidos para a solução de 

conflitos. 

Todavia, antes que isso aconteça, é prudente que tenhamos entendimentos 

suficientes para mensurar os efeitos de tal proposta. Ou seja, importa saber se o 

direito e a justiça restaurativa respondem positivamente à expectativa da sociedade 

que se mostra extremamente interessada em vencer a violência urbana e rural, tanto 

como a desordem e a insegurança a que estamos submetidos pela corrupção 

generalizada e pela força do crime organizado. Daí que, num primeiro momento, se 

verificarmos que há diferenças entre o objeto do direito penal e o do direito 

restaurativo, teremos aberto o primeiro espaço para viabilizar nossa proposta.  

Nosso sistema legal inclui, devidamente enunciadas e escritas, as normas em 

cuja aplicabilidade encontra eficácia direito penal. Vamos fazer, como o fizemos com o 

Direito Civil, uma brevíssima apreciação da estrutura dessa disciplina. 

O Código Penal compreende duas partes: uma parte geral e outra especial. 
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A parte geral tem por objeto: 

1- a aplicação da lei penal (Título I) 

2- o crime (Título II) 

3- a imputabilidade penal (Título III) 

4- o concurso de pessoas (Título IV) 

5- as penas (Título V) 

6- as medidas de segurança (Título VI) 

7- a ação penal (Título VII) 

8- a extinção de punibilidade (Título VIII) 

Nessa primeira não há qualquer disposição que trate da reparação e 

restauração das relações entre vítima, ofensor e comunidade. 

Na parte especial dispõe sobre: 

1-  crimes contra a pessoa (Título I) 

2 - crimes contra o patrimônio (Título II) 

3- crimes contra a propriedade imaterial (Título III) 

4 - crimes contra a organização do trabalho (Título IV) 

5 - crimes contra sentimento religioso e contra o respeito aos mortos (Título 

V) 

6 - crimes contra os costumes (Título VI) 

7 - crimes contra a família (Título VII) 

8 - crimes contra a incolumidade pública (Título VIII) 

9 – crimes contra a paz pública (Título IX) 

10 – crimes contra a fé pública (Título X) 

11 – crimes contra a administração pública (Título XI) 

A simples leitura desse índice resumido mostra: a) um título (Título I) 

referente a crimes contra a pessoa; b) dois títulos (II e III) referentes ao patrimônio 

(material e imaterial); c) seis títulos referentes à ordem social e seus fundamentos 
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coletivos (Título IV- organização do trabalho, Título V- misticismo coletivo 

(sentimento religioso e respeito aos mortos), Título VI – usos, costumes e tradições; 

Título VII – crimes contra a família; e Título VIII – a paz pública; d) dois títulos 

referentes aos crimes contra o Estado: (Títulos X e XI). Maior acuidade na leitura do 

Código Penal nos leva a constatar que não há títulos que se refiram à reparação dos 

danos e á restauração da vítima e da comunidade ofendidas pelo ato delituoso. O 

Estado retribui a ofensa com a punição, e assim, tem-se por esgotada a esfera do 

Direito Penal. 

Poderão os nossos críticos arguir que bastará a inclusão de alguns títulos no 

atual código penal, que façam referência à restauração das relações entre ofendidos, 

ofensores e comunidades, e o direito restaurativo estará reconhecido como segmento 

do direito penal, e consequentemente, concluído o nosso trabalho intelectual. Mas não 

é da formalização do direito restaurativo que estamos tratando, ou seja, nossa 

proposta não se materializará em uma alteração de leis, pois, o que de fato estamos 

propondo, é que a sociedade brasileira tome consciência de que o mundo, nas suas 

concepções de modernidade e globalização, irá mudar seus objetivos em relação a 

ofendidos e ofensores, e terá de fazer renascer a força social das relações 

comunitárias, pois, é fácil de entender que, se nas dimensões de estados e nações, os 

sistemas de justiça vigentes não operam a contento, muito menos o farão em 

dimensões globais. 

Embora a sociedade moderna seja economicamente capitalista e dirigida ao 

consumo, os seres humanos são concebidos e gerados tendo como base de referências 

os valores humanos. Nesse direcionamento de posturas e atitudes, importa que os 

valores humanos sejam cultivados onde eles mais estão disponíveis, ou seja, nas 

relações comunitárias, pois é delas que temos a experiência direta do que designamos 

vida em sociedade. 

Observamos que, de um lado a família, abalada, na hierarquização dos valores 

que lhes eram peculiares percebem-nos negligenciados. De outro, sem organização 

que lhes dê suficiente suporte fático para que façam valer tais valores, observam-se 

núcleos sociais sobrevivendo em razão de interesses transitórios. Os interesses 

particulares de pessoas ou grupos são assumidos como valores, e como tais, 

difundidos como essenciais à estratificação dos níveis de consumo. De fato, procuram 

no mais das vezes, atender às necessidades de produtores despertadas na excitação 

dos consumidores. 

De outro ponto de observação, é possível distinguir as sombras das 

comunidades que, doentes e fragilizadas, vêm fenecer a força da alma nacional em 

que são traduzidos seus usos, costumes, crenças e tradições. O Direito Penal 

brasileiro não se preocupa com a restauração dos efeitos dos crimes praticados 

contra os indivíduos, as comunidades e a vida planetária deixando a outras 

disciplinas do campo jurídico essas reflexões, mas preocupa-se com a retribuição do 
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Estado à ofensa recebida pelo ofendido. Não tem por objeto nem mesmo o ofendido, 

mas apenas a punição do ofensor. 

Todavia, um dos campos do conhecimento jurídico que mais tem excitado os 

estudiosos, no direito moderno, é o que se refere ao direito ambiental. E, diga-se de 

passagem, o Direito Ambiental tem muito em comum com o Direito Restaurativo, pois 

ambos têm objetivos que obedecem aos mesmos princípios norteadores do direito 

restaurativo, ou seja, em que a letra da lei não é tão essencial quanto a materialização 

dos princípios e seus efeitos nas relações jurídicas individuais, coletivas e ambientais. 

Se importa a prevalência da vontade social consubstanciada nas manifestações 

democráticas da comunidade, também se torna essencial que do processo 

restaurativo participem ofensores e ofendidos, com a intenção de ver reparados os 

danos e os acordos tenham suas diretrizes aceitas, confirmadas e avalizadas pela 

comunidade. 

 
5. Direito Retributivo e Direito Restaurativo. 
 

Portanto, numa leitura singela e rápida, na definição do objeto e dos objetivos 

do Direito Penal e do Direito Substantivo, não fosse por outras diferenças ainda 

maiores, percebe-se que o direito restaurativo adiciona ao direito penal a reparação 

dos danos e a restauração da vítima e da comunidade como essenciais à paz e 

harmonia sociais. 

Não se trata de obter, pela presença indispensável do ofensor, do ofendido e da 

comunidade nas câmaras restaurativas, apenas um acordo de vontades referentes ao 

futuro das relações possíveis, mas na verdade, cuida-se de uma efetiva restauração, 

que implica na presença de três fatores pessoais e subjetivos, norteando o 

procedimento restaurativo: 

a) de um lado, da parte do ofensor, o arrependimento e a vontade de reparar 

os danos causados; 

b) da parte do ofendido, disposição ao perdão e a dar-se por satisfeito com a 

reparação obtida; e 

c) da comunidade, que deve assentir e consentir em que a solução encontrada 

não seja contrária aos princípios em torno dos quais encontra suas razões de 

sobrevivência como núcleo comunitário. 

 
6. Proposta de mudança da perspectiva jurídica 
 

Nossa preocupação, quando difundimos a ideia do Direito Restaurativo como 

elemento substantivo do qual a prática da Justiça Restaurativa é o atributo 

indispensável, não é, em si e por si, a ideia de inserir imediata modificação na 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 133 

legislação existente, por natureza retributiva, cogente e compulsória, e cuja eficácia 

repousa na força coercitiva do Estado. Não. O que se intenta, em primeiro lugar, é 

induzir a sociedade a pensar que, se é verdade que os sistemas de justiça do mundo 

estão dando mostras de esgotamento e ineficiência, também é verdade que, 

democraticamente, sem imposições ou imposturas ideológicas, cabe às sociedades 

organizadas, independente da aprovação ou tutela dos Estados em que são 

contextualizadas, retomar as rédeas das práticas que visam a aplicação da Justiça 

possível, redefinindo seus rumos. 

A ideia de que a Justiça deve ser retributiva é um equívoco que vem, 

historicamente, de milênios. Nos regimes despóticos, autoritários e monocráticos que 

existiam ao tempo de Beccaria, sua proposição representava uma conquista essencial 

às sociedades organizadas. Mesmo assim, só receberia seus primeiros momentos de 

realidade nos procedimentos judiciais agressivos que deram notoriedade à guilhotina 

usada durante a Revolução Francesa. 

Nos regimes democráticos, desde que incluída a comunidade na resolução das 

questões civis e de natureza penal, não se faz necessária nem essencial a aplicação da 

regra de Beccaria: a comunidade deverá ter, nas câmaras restaurativas, o poder para 

decidir o que lhe parece justo, e não o que, como tal, lhe é imposto pela ordem legal 

supracomunitária. A anuência e a conveniência constituem em si mesmas, o mais 

singelo e natural sistema de forças que tem autoridade e moral para assumir o poder 

de resolver e decidir as questões e diferenças suscitadas em seu interior, restaurando 

as condições de vida comunitária, pacífica e harmônica, a reparação dos danos 

sofridos pela vítima, a promessa do agressor em não repetir a ofensa e o aval da 

própria comunidade para ver-se restaurada nos setores em que foi alcançada pelo 

fato delituoso (famílias, amigos, vizinhos etc.). 

Destarte, somos levados a entender que o direito restaurativo é mais eficiente 

que o direito retributivo, pois não fica a mercê dos sistemas de justiça do Estado, nem 

de seus organismos, mas parte da organização comunitária, de uma reassunção de 

poderes judicantes e com objetivos distintos daqueles que norteiam o direito penal. 

No direito restaurativo não se busca a vingança social, nem a própria vingança 

individual ou comunitária porque seu objetivo é encontrar, antes, a paz e harmonia 

sociais, e como consequência, a Justiça possível e não a justiça utópica anunciada nas 

leis. 

Também não se pode mais distanciar a responsabilidade do ofensor em face da 

vítima e da comunidade a que ambos estão ou sejam integrados, mesmo quando 

ocorrer que pertençam a comunidades diversas. Nesse caso é preciso que essas 

comunidades participem da câmara restaurativa que se propõe resolver a questão. 

Finalmente, o ofendido deve ser tornar-se sujeito de reparações e atenções especiais 

por parte da comunidade e do ofensor. Só assim estaremos utilizando práticas 

restaurativas. 
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E o objeto do Direito Restaurativo passa a ser considerado, em si e por si 

mesmo, um objeto-objetivo, pois se liga ao presente possível, visando restaurar as 

relações ofensor-ofendido e comunidade, de tal forma que não tornem a repetirem-se 

os fatos jurídicos que resultaram, na questio juris, e sejam todos conduzidos à paz e 

harmonia comunitárias. Dessa forma, em linhas gerais, acreditamos que seja possível 

pensar, refletir e dar estrutura ao que designamos Direito Restaurativo, que exige, 

para sua materialização, o enunciado das práticas que são objeto da Justiça 

Restaurativa. 

Dados os contornos iniciais ao objeto do Direito Restaurativo, vamos à 

abordagem da metodologia que nos parece mais apropriada para que seja entendido 

como disciplina científica. 

 
7. Sugestões para um Código Restaurativo 
 

A Ética, como campo de conhecimentos que diz respeito ao estudo dos 

fenômenos éticos, muitas vezes é tratada como um conjunto de regras que dizem 

respeito à licitude e ilicitude embutidas nos procedimentos humanos. Certamente, o 

equívoco desse entendimento está na abrangência restrita que lhe é deferida. A ética 

não é um conjunto de regras nem de normas cogentes, pois é um campo de 

conhecimentos. Em realidade os fenômenos éticos são aqueles de que o ser humano 

participa, como agente ativo ou passivo e para os quais contribui, quando menos com 

sua presença física. Os fenômenos éticos, além dos significados abstratos a que se 

referem, traduzem práticas, tradições, usos e costumes que fazem parte integrante da 

vida humana em suas comunidades. Na extensão, os fenômenos éticos penetram a 

própria essência dos valores comunitários. 

E, ainda que na ética filosófica se possa recorrer às abstrações racionais que 

dão contornos ao que se poderia nomear como ética cósmica, de abrangência 

universal, os valores éticos são inicialmente apreendidos e conceituados na vida 

familiar e comunitária.  

Ora, as teorias do conhecimento sugerem três níveis de abordagem para que o 

processo cognitivo alcance resultados: 

a) definição da metodologia, aí compreendidas a lógica e a epistemologia; 

b) a definição do objeto metafísico, ou seja, inicialmente a deontologia, a 

ontologia e a teleologia e em seguida, a cosmologia, e 

c) eleição de uma teoria de valores, que, de forma genérica podem ser 

classificados em 1) valores éticos e 2) valores estéticos. 

Assim, nesta fase introdutória de nossas considerações, depois de termos 

lançado linhas gerais que podem dar limites aos campos em que projetaremos nossas 

reflexões visando as características fundamentais do Direito Restaurativo, temos que, 
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em caráter didático, cumprir as três etapas mencionadas, ou seja, definir-lhe o objeto, 

eleger o método e fixar os valores aos quais poderemos referenciar os procedimentos 

restaurativos. 

 
 
 
 

http://www.sociologiajuridica.net/


 136 

Ser ou não ser Justiça Restaurativa. O que ainda falta (vinte anos depois) para 

desabrochar  

 
To be or not to be restorative justice. What (twenty years after) it still takes to blossom  
 
Pedro Scuro Neto – é sociólogo pesquisador e jurista, MSocSc (Praga) e PhD (Leeds) 
sob a orientação de Zygmunt Bauman e Jerome Ravetz. Precursor da Justiça 
restaurativa no Brasil e América Latina, e do georeferenciamento aplicado a 
policiamento submetido a experimento controlado. Criou o centro de pesquisas da 
Escola Superior da Magistratura (RS) e foi seu primeiro coordenador. Membro do 
conselho administrativo da Sociedade Internacional de Criminologia (Paris), e autor 
de Sociologia Geral e Jurídica, cuja oitava edição (A Era do Direito Cativo) é publicada 
pela Saraiva Educação, São Paulo, 2019. 
 

Resumo: Definida de uma forma canhestra, porém costumeira, como “justiça que não 
é”, a Justiça restaurativa nada teria a ver com o Direito, a não ser com princípios e 
valores legais usados por povos primitivos para resolver suas diferenças. Não teria 
por isso qualquer obrigação de superar a racionalidade penal tal como a conhecemos, 
que está assentada no direito de punir valorizando penas aflitivas, supervalorizando a 
privação de liberdade (encarceramento como pena de referência), e desvalorizando 
sanções alternativas. Racionalidade que portanto portanto renuncia ao dever de 
“ensinar às moscas como sair da garrafa” (Wittgenstein), de emancipar os 
criminalistas e sua perspectiva de autoridade imposta ao presente pelo passado, do 
indivíduo permanentemente hipotecado à sociedade, e ambos, indivíduo e sociedade, 
a algo arcaico e inmodificável: o Direito penal antecipadamente comprometido com o 
pelourinho. impasse do qual o Direito desponta como se fosse um totem, um símbolo 
envolto em “magia e feitiçaria” (Freud), que em verdade pode ser superado mediante 
pesquisa, experimentação constante e aprofundamento conceitual da Justiça 
restaurativa como novo campo jurídico. O que exige educar mais e melhor a 
população acerca dos benefícios dos modos alternativos, mas também envolver nesse 
ousado empreendimento os estabelecimentos de ensino (cursos jurídicos em 
particular), o sistema político e a sociedade.  
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Epidemias sinistras; 3. Simulacro de justiça; 4. Crise do 
sistema e meios alternativos; 5. Justiça restaurativa: ‘to be or not to be’; 6. Daqui pra 
onde?; 7. Bibliografia 
 
Palavras-chave: Justiça restaurativa: estado da arte, concepções e avaliação. Guerra 
às drogas. Negociação de culpa. 
 
Abstract: Defined in the usual awkward way as “justice that is not”, Restorative 
Justice has almost nothing to do with law apart from uncomplicated legal principles 
and values some primitive peoples use to settle their differences. Thus, it would have 
no obligation to go beyond the bases of conventional criminal rationality based on the 
right to punish by overvaluing afflictive penalties such as deprivation of liberty and 
devaluing alternative sanctions. It would therefore curtail all chance to “teach the flies 
how to get out of the bottle” (Wittgenstein), to emancipate criminalists and their 
perspective of authority imposed by the past, of individuals permanently mortgaged 
to society, and of both, individuals and society, to unmodifiable days of yore, with a 
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criminal law committed in advance to the pillory. In truth, penal law emerges from 
this impasse as a totem, a symbol encased in “magic and witchcraft” (Freud) can be 
overcome through research, constant experimentation and conceptual deepening of 
Restorative Justice as a ground-breaking legal field. Which entails educating the 
population more and better about the benefits of alternative modes of justice, in as 
much as involving educational establishments (legal schools in particular), the 
political system and society in this daring enterprise.  
 
Keywords: Restorative justice: state of art, conceptions, evaluation. War on drugs. 
Plea bargaining.  
 

A vida social não pode estender-se e prevalecer 
sem que ao mesmo tempo e em relação direta a 

vida jurídica amplie também o seu domínio. 
 ÉMILE DURKHEIM (1858-1917) 

 
Não temos que fazer do Direito penal algo 

melhor, mas algo melhor que o Direito penal. 
GUSTAV RADBRUCH (1878-1949) 

1. Introdução  
 

A Justiça restaurativa surgiu no Brasil quando já ocorriam mudanças 

institucionais importantes no sistema jurídico mais disseminado do mundo, a Civil 

Law (Merryman 1985: 2). O que é compreensível, pois à diferença da Common Law 

em nosso sistema a função dos participantes é ajudar as cortes a encontrar a verdade 

(Caplan 2016) ao passo que no outro se busca obstruí-la em favor de resultados 

convenientes à luz de evidências que o próprio sistema determina. No nosso, por sua 

vez, mudanças profundas começaram ocorrer quando o código civil – ainda claudica 

nesse sentido o código penal – perdeu sua tradicional função constitucional em favor 

da adoção de textos essenciais transformados mediante a incorporação de inovadoras 

concepções sociais e econômicas. Textos que no confronto com uma tradição jurídica 

inquebrantável continuaram rígidos, se bem que doravante prevendo revisão judicial 

de constitucionalidade. Transformados, fizeram o eixo gravitacional do Direito 

propender drástica e definitivamente dos códigos à Constituição, do Direito privado 

ao Direito público, do juiz ordinário à Corte Suprema, do positivismo legislativo ao 

princípio constitucional. 

Restou todavia entender que “o judiciário [na realidade o sistema de justiça 

como um todo] poderia ser mais bem incorporado à análise do sistema político [e da 

própria ordem jurídica nacional]” (Taylor 2007). Sem isso as coisas ficam, 

normativamente falando, menos resolvidas, restando sempre certa ambiguidade 

quanto à “atuação do judiciário na política, tanto em termos da teoria democrática 

quanto na formulação efetiva e eficaz das políticas públicas”. Essa é acredito a 

questão axial da proposta de ‘Planejamento da Política Pública Nacional de Justiça 

restaurativa’, ensejada pela Resolução CNJ nº 225/2016, ora objeto de Consulta 
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Pública da qual, reconhecendo a minha condição forânea, tento participar como 

pesquisador e parte vivamente interessada no desenvolvimento da JR como 

alternativa à ideologia e à lógica que embasam os sistemas penais contemporâneos 

(Scuro 2003).  

 
2. Epidemias sinistras  
 

Ao longo do seu desenvolvimento a Justiça restaurativa foi posta à prova por 

duas ‘epidemias’ que rapidamente se espalharam pelo mundo. Graças, de um lado, à 

tremenda força cultural e ideológica, o poder de convencimento dos Estados Unidos 

sobre os interesses e comportamentos de outras nações. E de outro, às dificuldades 

desses povos de lidar de forma autônoma com políticas públicas em contexto 

democrático sem pôr em risco privilégios e noções anacrônicas. O primeiro desses 

flagelos sociopolíticos é a guerra às drogas, termo usado pela mídia para designar 

estratégias policiais e militares com o objetivo declarado de reduzir o uso e o 

comércio de drogas proscritas. Nada mais fez na realidade que expandir a influência 

do crime organizado, aumentar os índices de encarceramento, e criar uma subclasse 

de pessoas, notadamente jovens sem chances de educação, trabalho e participação 

política, para sempre marcados pelo tráfico de entorpecentes. Em 2011 um comitê 

internacional chamado ‘Global Commission on Drug Policy’ divulgou um relatório 

classificando essa “guerra” de rotundo “fracasso com devastadoras consequências 

para pessoas e sociedades no mundo inteiro”. O que não bastou para que ela deixasse 

de continuar vigorando; muito pelo contrário se bem que não mais como ‘guerra às 

drogas’, termo considerado “contraproducente” pelo governo Barack Obama (2009-

2017). 

A Guerra às Drogas transformou a DEA [Drug 
Enforcement Administration, criada em 1973] em polícia 
internacional. Serviu de argumento para que as polícias 
federais dos EUA (incluindo o FBI e a polícia de alfândega) 
expandissem suas atividades no exterior. Ocupou a maior parte 
do tempo da divisão de assuntos internacionais do Ministério 
da Justiça. Deu à CIA e outros serviços de inteligência 
atribuições na área de segurança pública. Possibilitou aos 
militares norte-americanos desempenhar o papel de agentes de 
segurança pública, ensejando a criação de forças mistas de 
militares e policiais encarregados da repressão ao tráfico na 
América do Sul. 

Serviu como principal argumento para a invasão do 
Panamá. Propiciou a introdução de importantes alterações na 
legislação dos países da América Latina, de acordo com a 
perspectiva norte-americana de combate às drogas. Abreviou a 
negociação e renegociação de dezenas de tratados de 
extradição, bem como de numerosos acordos de assistência 
jurídica mútua. Estimulou convenções globais sobre controle 
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de drogas, incluindo uma de 1988 na qual a ONU estabeleceu o 
nível de cooperação entre os governos em questões de 
segurança pública. Compeliu diversos governos estrangeiros a 
mudar suas leis de sigilo bancário e empresarial. 

Acima de tudo, passou a exercer profunda influência 
sobre o modo de investigação criminal em muitos países, 
diminuindo resistências internas às iniciativas do exterior. 
Indubitavelmente, sem a ‘guerra às drogas’ o envolvimento dos 
Estados Unidos na segurança global seria hoje muito menor. 
(Nadelmann 1997).   

  

Curiosamente, a Austrália – ao longo de várias décadas fiel participante das 

aventuras guerreiras dos Estados Unidos e um dos primeiros países a adotar políticas 

criminais à americana – conseguiu deter o impacto negativo da tal “guerra”, em 

grande parte devido à implementação de medidas de objetivos específicos. É dizer, 

redução da reincidência aumentando a perspectiva de emprego e renda, diminuição 

dos riscos de consumo de álcool e drogas, promoção de Justiça restaurativa e 

parcerias com as comunidades para reintegrar infratores. Com isso, sem negar a 

Justiça orientada basicamente à incapacitação dos transgressores (e até mesmo de 

pessoas que não representam perigo algum) – caso da internação de imigrantes 

ilegais em campos de concentração no deserto meridional da Austrália –, as 

consequências dela foram bastante abrandadas. Isso porque, entre outras coisas, as 

autoridades australianas responderam, por exemplo, ao consumo ilegal de drogas de 

modo bem diferente da abordagem policial-militar. 

Nos Estados Unidos a Justiça prioriza técnicas para enfrentar (e eliminar) 

riscos específicos associados a determinadas categorias ou tipos de pessoas, bem 

como à composição de substâncias. Como as metanfetaminas, usadas para recreação e 

tratamento de adultos e crianças obesas e com déficit de atenção, mas transformadas 

pelo sistema de justiça criminal em “problema de contenção” de dependentes, 

colocando reabilitação em segundo plano em relação ao combate e segregação de 

“escórias” sociais. 

Na Austrália, por sua vez, estratégias de médio e longo prazo, focadas em 

modos operacionais de prevenção de riscos, minimizaram a ação da Justiça mediante 

tecnologias e programas de objetivos específicos. Expedientes que a esse país 

permitiram, entre outras coisas, refrear o crescimento dos índices de 

encarceramento, enquanto no Brasil – cujas taxas já foram semelhantes às 

australianas – dispararam, virtualmente triplicando com a adoção de práticas 

‘americanas’.  
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TAXAS DE ENCARCERAMENTO (ADULTOS) POR 100 MIL HABITANTES 

 

AUSTRÁLIA BRASIL 

 

ANO 

 

TAXA 

 

MULHERES 

(TAXA) 

PROVISÓRIO 

(% DO 

TOTAL) 

 

ANO 

 

TAXA 

 

MULHERES 

(TAXA) 

PROVISÓRIO 

(% DO 

TOTAL) 

1990 84   1995 107   

1995 97   1997 119   

2000 114 7,2 17,4 2000 132 5,8 34,7 

2002 115   2002 132   

2004 121 8,5 

(2005) 

20,2 

(2005) 

2004 180 10,8 

(2005) 

34,4 

(2005) 2006 126 2006 209 

2008 130   2008 231   

2010 135 10,1 21,4 2010 249 17,7 36,9 

2012 130   2012 270   

2014 144 12,1 

(2015) 

27,4 

(2015) 

2014 301  37,5 

(2015) 2016 161 2016 347 21,7 

 
Fonte: World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, University of London. 

Contudo, como nada é completamente ruim ao Brasil nessa época restou de 

positivo uma repercussão da experiência australiana, legada pelo ‘Projeto Jundiaí’, 

ponto de partida da justiça restaurativa na América Latina (Scuro 1999: 47-58). 

Contribuição de uma equipe de cientistas (conhecidos pelo pseudônimo coletivo 

‘Talcott’) de abordagem normativa de problemas cuja solução deve ser buscada não 

através de foco exclusivo em violações a regras, mas em danos a pessoas e 

relacionamentos. Um projeto delineado a partir de experimento originalmente 

envolvendo 119 escolas na região norte da Austrália, e reproduzido praticamente ao 

mesmo tempo para 26 escolas – mais de 38.000 alunos – do ensino fundamental, na 

cidade de Jundiaí (SP) por entidades comunitárias, professores e administradores de 

escolas públicas, sob a coordenação de uma equipe multinacional de pesquisadores, 

consultores e educadores. Tudo isso sem nenhum apoio do governo ou empresas, 

muito pelo contrário. 
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O experimento do Talcott concebeu um modelo próprio e formas de tecnologia 

para induzir inovação e promover mudança de práticas e políticas ineficientes de 

educação, justiça e segurança pública. Ênfase em pesquisa, condução de 

procedimentos baseados em evidências (comprovação científica rigorosa), e 

implementação sob ‘pressão de avaliação’, qualitativa e quantificada, para testar um 

programa de melhoria de condutas e prevenção de conflitos e violência. Os objetivos 

práticos do Projeto incluíam ajudar as escolas a estabelecer capacidade de 

autorregulação da conduta de seus alunos, por meio de normas inteligíveis, claras 

expectativas e condições físicas de segurança adequadas. Queria-se também 

encorajar as famílias a estabelecer disciplina e vínculos emocionais nítidos e 

consistentes. Os resultados esperados eram (1) aumentar a transparência das normas 

e a consistência de sua aplicação; (2) melhorar de forma sensível a organização e a 

administração das salas de aula; (3) incrementar a capacidade escolar de promover 

comportamentos adequados e elevar a frequência de sua comunicação com as 

famílias e a comunidade. 

No âmbito do Projeto, seriam extraídas evidências dos métodos de 

investigação e da prática diária; pesquisadores e atores (escolas, famílias, 

comunidades) compartilhariam responsabilidades na implementação dos programas; 

os componentes do experimento (dentre os quais a justiça restaurativa) seriam 

apoiados pela estrutura e pelas atividades organizativas das escolas; as fontes de 

conduta problemática seriam abordadas em múltiplos níveis. A meta seria capacitar, 

desenvolver o contexto escolar através de comunicação, colaboração e planejamento, 

dando ênfase à implementação consistente do Projeto tendo em vista seus objetivos 

iniciais.  

Para lidar com casos mais difíceis, e visando reconstruir relações entre as 

pessoas, a escola e a sociedade, reparar danos e minimizar futuras consequências 

negativas, o Projeto incluía um componente inédito: procedimentos restaurativos, de 

vez que administração de condutas não deve ser responsabilidade exclusiva da 

escola, mas de todos os adultos da comunidade da qual ela é o centro. Todos 

participariam de um processo de formação de um novo sentido de comunidade e de 

cidadania, baseado na restauração de relacionamentos corrompidos por 

comportamento desregrado e eventualmente por violência e desvios de conduta. 

O Projeto tinha por referência um novo paradigma, restaurativo, de justiça 

voltada prioritariamente ao envolvimento de vítimas, ofensores, famílias e 

comunidades, na reparação dos danos causados. Sob a orientação de Margaret 

Thorsborne, coordenadora do projeto australiano, uma avaliação da aplicação dos 

procedimentos restaurativos concluiu que (1) os participantes ficaram muito 

satisfeitos com os resultados obtidos durante e depois; (2) a aceitação dos acordos 

pelos transgressores foi elevada; (3) a maioria dos ofensores se sentiu mais “aceita”, 

compreendida pelos demais e intimamente ligada aos participantes do procedimento; 

(4) a maior parte das vítimas se mostrou mais segura e capaz de controlar situações 
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de risco similar; (5) depois do procedimento a maioria dos participantes sentiu-se 

mais ligada aos demais participantes; (6) todos os administradores sentiram que os 

procedimentos reforçaram as regras e os valores destacados pelas escolas; (7) as 

famílias em geral expressaram percepções positivas em relação à escola e confiantes 

para aproximar-se dela em outras ocasiões; (8) quase todas as escolas do projeto 

demonstraram disposição de abandonar a ênfase punitiva para controlar disciplina. 

 
3. Simulacro de justiça 
 

O segundo surto que ameaça não somente a Justiça restaurativa, mas o sistema 

jurídico e social por inteiro é a caótica adoção de práticas de negociação da 

declaração de culpa, hoje de “proporções epidêmicas à medida que em mais e mais 

países os acusados são persuadidos a se declarar culpados e renunciar a seu direito 

ao devido processo legal”. 

 
 Um estudo recente dos diferentes sistemas processuais 
em todo o mundo mostrou que a partir de 1990 a utilização 
dessas práticas aumentou 300%, na mesma proporção do risco 
de abusos e negação de direitos. Na Rússia, a ocorrência de 
negociação de culpa saltou de 37% dos processos criminais in 
2008 para 64% em 2014. Nos tribunais de primeira instância 
em Chongqing, uma das maiores cidades da China, o uso de 
‘procedimentos sumários’ – equivalente a desconsiderar o 
processo legal – aumentou de 61% em 2011 para 82% dois 
anos depois. Na África do Sul, o número de ‘acordos de culpa e 
sentença’ subiram um terço em 2014-15. Nos Estados Unidos, 
97% dos casos de crime em tribunais federais são resolvidos 
mediante negociação não regulada de culpa entre promotores e 
réus. Quase a metade dos erros judiciários tem a ver com casos 
de réus que admitiram culpa. Séries de tv estão cheias de 
dramas pungentes que se desenrolam em tribunais, mas isso 
não passa de uma visão antiquada da justiça nos Estados 
Unidos, onde até mesmo adolescentes incapazes de entender 
consequências legais são persuadidos a se declararem culpados 
(Bowcott 2017). 

  

Enquanto isso, em países como o Brasil vigora acentuado otimismo acerca 

desses processos, e.g., práticas e institutos como negociação de pena, que segundo 

comentaristas despertaram a seara jurídica de seu “sono da dogmática”, obrigando 

juristas e operadores do Direito a “enfrentar o desafio de reflexões inéditas” (Faria, 

1999: 331). Novidades que, segundo o OPDAT, serviço de assistência e treinamento 

de Ministérios Públicos estrangeiros, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 

“inauguraram uma nova era de mudanças de longo alcance nas instituições jurídicas 

mundiais” (Department of Justice/OPDAT). O serviço foi criado na época do colapso 

da União Soviética, em que uma completa supremacia mundial dos EUA parecia 
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inevitável, e no processo de intensificação da ‘guerra às drogas’ na América Latina. 

Não surpreende que dentre os primeiros países agraciados com programas de 

subsídio estivessem Bolívia, Colômbia, Haiti, Polônia e Rússia. Atividades para ensinar 

estrangeiros a redigir novos códigos de processo penal na perspectiva da negociação 

da declaração de pena, a substituir os sistemas inquisitoriais e legislações 

“ultrapassadas” (i.e., Civil Law), e a focar a ação de promotores de justiça, juízes, 

policiais e técnicos judiciários no combate a “atividades criminais de alta prioridade” 

do ponto de vista norte-americano. Ou seja, terrorismo, armas, drogas, crime 

organizado, corrupção.  

Desde então, em mais de 50 países o objetivo declarado do OPDAT tem sido 

“melhorar” o Estado de Direito, de modo a garantir “a nossa segurança nacional”. 

Nações que (ainda) não dispõem desses programas podem usufruir dos projetos de 

um tal “Instituto de Estudos Jurídicos Inovadores”, e de programas de proteção de 

liberdade religiosa, propriedade privada e propriedade corporativa – que são os 

únicos direitos humanos que a perspectiva norte-americana considera relevantes. 

Atenção especial é dada ao desenvolvimento de habilidades profissionais de 

promotores estrangeiros em investigação de assuntos relacionados com armas e 

equipamentos que possam representar algum risco aos interesses dos Estados 

Unidos. Multiplicadores de novas capacidades e conhecimentos são preparados com 

metodologia “train-the-trainer” ajustada à formação e à rotina profissional dos 

futuros alunos. Os cursos dão ênfase a (1) desenvolvimento de estruturas legislativas, 

(2) estudo supervisionado de casos, e (3) compromisso com a preparação de novos 

trainees para lidar (não necessariamente corrigir) com erros e imperfeições, 

improvisar e persistir na busca de resultados. Esforço gigantesco que mobiliza muitas 

repartições do governo dos Estados Unidos, principalmente justiça e segurança 

pública, mas também diplomatas, a American Bar Association, universidades, 

agências estatais de financiamento, doadores particulares e organizações 

multilaterais.  

“ESCOLINHA WALITA”: train-the-trainer 
A partir da década de 1940 teve início no Brasil forte tendência 
de migração do campo para a cidade. Na década seguinte um 
terço da população já estava fora do meio rural, mas os modos 
aprendidos na roça resistiam. Graças a um acelerado processo 
de industrialização, começou a se formar um vigoroso mercado 
de bens de consumo, notadamente eletrodomésticos, suprido 
por fornecedores que recorriam à publicidade e ao marketing 
para integrar seus produtos à vida da nova população urbana. 
Uma dessas empresas, brasileira, a maior fabricante de 
equipamentos para cozinha da América Latina, introduziu uma 
estratégia de criar necessidades ensinando o funcionamento de 
suas batedeiras e liquidificadores às donas de casa. Surgiu 
então o que ficou conhecido como “Escolinha Walita”, que por 
meio de cursos do tipo ‘train-the-trainer’, ministrados em lojas 
e clubes de várias cidades ensinavam culinária (receitas) e a 
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executar tarefas domésticas usando seus produtos. O objetivo 
era transformar potenciais consumidores em efetivos 
compradores mediante a criação de novos hábitos de consumo. 

 

Veículos da grande mídia norte-americana consideram que esses esforços 

estão auxiliando governos estrangeiros a “oferecer uma vida melhor a seus cidadãos”. 

Trata-se, segundo um grande jornal, de um enorme empreendimento que, no caso da 

Rússia, por exemplo, por mais de duas décadas custou aos Estados Unidos bilhões de 

dólares exclusivamente para “ajudar os russos a superar o terrível legado do 

comunismo soviético, que terminou em 1991”. 

 
“Do ponto de vista dos norte-americanos isso não tem nada a 
ver com conquistar a Rússia, mas salvá-la sem impor coisa 
alguma além de ferramentas testadas e aprovadas pelo 
capitalismo de mercado e pela democracia. Os Estados Unidos 
gastaram centenas de milhões de dólares para fazer da Rússia 
um país mais seguro, sem armas nucleares, e para colaborar na 
exploração do espaço sideral. Por isso trouxeram voluntários 
que doaram infinitas horas de ensino sobre tribunal do júri, 
como construir uma imprensa livre, projetar mercados de 
ações, fazer campanhas políticas e tantos outros ingredientes 
de uma sociedade próspera e aberta. Os norte-americanos 
vieram com as melhores das intenções” (The Washington Post, 
editorial, 4-5-2015). 

 

Curiosamente, enquanto “voluntários” no estrangeiro pregavam as virtudes do 

tribunal do júri, o sistema penal dos próprios Estados Unidos há muito andava 

virtualmente paralisado. Tanto que se “hoje alguém for acusado de crime, sério ou 

não, vai esperar um quarto de século por uma decisão” (Inciardi 1996: 350). Razão 

pela qual a preferência é pela negociação da declaração de culpa, uma válvula de 

escape para a situação de crise irreversível que exige da Justiça “negar os direitos 

constitucionais dos acusados, coagi-los a aceitar acordos mediante artifícios, pressão 

psicológica e abuso de suas vulnerabilidades éticas ou raciais, pouca idade ou idade 

avançada, deficiência física, gênero, linguagem ou condição de imigrante”. 

 
 Especialmente inquietante é o grande número de 
confissões falsas extraídas de diversas maneiras escusas, com 
provas falsas ou fabricadas para incriminar suspeitos por 
delitos inexistentes, em particular quando relacionados com 
drogas. Circunstâncias sobre as quais não se toma 
conhecimento, sequer são registradas. A justificativa mais 
comum para negociação da declaração de culpa é de ordem 
prática: os tribunais dos Estados Unidos estão congestionados 
com casos e o sistema ficaria paralisado se cada caso fosse a 
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julgamento. O que seria verdade não fosse melhor verificar o 
que há por detrás desse número tão elevado de casos. 
 Um dos principais fatores é a exponencial expansão dos 
atos classificados como crime federal e/ou estadual. 
Especialmente relevante em se tratando da ‘guerra às drogas’ e 
de decisões que transformam milhões de cidadãos em 
criminosos, arruínam suas vidas e das pessoas que lhes são 
próximas. Portanto, por um fim à guerra às drogas leves, como 
a maconha e outras, teria impacto imediato na sobrecarga dos 
tribunais. 
 Outro fator é o papel e a influência da ‘indústria prisional’ 
que, privatizada ou não, tornou-se um grande negócio e deve 
ser contida e regulada. Essa indústria abriga poderosos 
interesses financeiros e políticos que promovem a constante 
expansão do número de crimes que cominam em prisão e 
resultam em uma população carcerária de vários milhões de 
pessoas. 
 Fatores que põem em causa a credibilidade e a 
integridade do sistema de justiça penal, e tornam imperativa 
uma reforma que diminua ou termine de vez com confissões 
falsas, com os riscos que apresentam e com os danos que 
causam a inocentes. Algumas reformas bem sérias e 
significativas têm sido propostas. Por exemplo, gravação de 
interrogatórios em vídeo e aplicação de leis de defesa do 
consumidor ao processo de negociação da declaração de culpa. 
 Reformas obrigatórias para proteger os acusados e evitar 
falsas confissões, que conduzem a condenações equivocadas, 
prisão e deportação de inocentes. A ‘justiça de mercado’ 
praticada hoje nos Estados Unidos [e cada vez mais no Brasil] 
ocasiona inumeráveis casos de injustiça e abuso de autoridade, 
que podem estar começando a ser reduzidos com decisões da 
Suprema Corte, do tipo Padilla vs. Kentucky, Missouri vs. Frye, e 
Lafler vs. Cooper” (Viano, 2012).  
 “Há que ressaltar ainda fortes interesses como a 
exploração da atividade econômica, gerada pela estrutura do 
sistema prisional norte-americano, quase todo ele privatizado 
ou explorado por empresas mediante concessão ou permissão 
pública. Em segundo lugar, a criação e manutenção de altas 
taxas de encarceramento para a exploração da mão-de-obra 
dos presidiários – tendo em mente, ademais, que o salário pago 
aos apenados é bem inferior ao estabelecido pelo mercado de 
trabalho – especialmente em se tratando de instituições 
prisionais privadas. Interesses que corroboram com a 
perpetuação de uma conceituação jurídico-legislativa sobre o 
crime, completamente contaminada e dominada por leis 
extremamente rigorosas, ainda que as transgressões sejam de 
menor potencial ofensivo, praticadas sem o uso de violência ou 
grave ameaça, e ainda que o impacto do ato criminoso sobre a 
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vítima e a sociedade em geral seja mitigado por apólices de 
seguro entre outros remédios possíveis. (Viano 2018). 

 
4. Crise do sistema e meios alternativos 
 

A renúncia ao devido processo legal reflete a realidade de sistemas 

condicionados internamente por “infrações demais, infratores em excesso e poucos 

recursos” e, externamente, por mudanças incompreensíveis se apreendidas através 

de percepções descomplicadas acerca de modelos de justiça ‘mais modernos’, aptos a 

prevalecer sobre os demais porque seriam mais bem adaptados ao ‘progresso 

tecnológico’ e uma ‘nova ordem globalizada’. Na realidade, todos os sistemas sem 

exceção estão expostos a sentimentos negativos por conta de seu desempenho abaixo 

da expectativa, custos exorbitantes e da generalizada frustração da sociedade diante 

da resistência do próprio sistema a modificações que poderiam torná-lo mais 

transparente e eficaz. 

Notável ressalva a essa regra tem sido uma proliferação de projetos e 

programas informais de resolução extrajudicial na base de MACs, meios alternativos 

de resolução de conflitos: autocompositivos (mediação, conciliação e negociação) e 

heterocompositivos (arbitragem). Algo ensaiado desde a década de 1940, e que nos 

Estados Unidos, por exemplo, garante a ida de apenas 5% dos processos a juízo. No 

Brasil, apesar de padecermos com problemas parecidos aos dos norte-americanos 

vigora ainda muita resistência a soluções “out of court”. Basta lembrar que mais de 

duas décadas depois da entrada em vigor da Lei n. 9.307, a arbitragem – meio de 

solução de litígios em que o “terceiro imparcial” (pessoa ou entidade privada) é 

escolhido pelas partes mediante compromisso e sem qualquer vinculação com o 

Poder Judiciário – ainda “ocupa espaço tímido, quase insignificante no cenário 

jurídico nacional” (Jacobsen 2009). Aparente contrassenso, de vez que a arbitragem 

não só economiza tempo e dinheiro como também deixa o usuário mais satisfeito com 

a decisão e mais confiante na Justiça. Uma das causas desse disparate é possivelmente 

a falta de estudos empíricos sobre o impacto dos MACs, em comparação com as 

formas convencionais de contestação em juízo. Conforme atestam pesquisas no 

exterior acerca do impacto de resolução por arbitragem de disputas trabalhistas, 

comerciais etc. 

ECONOMIA DE TEMPO 
 

Colômbia Conciliação obrigatória  11 meses 

Inglaterra Mediação opcional Nenhuma 

Estados Unidos MACs (governo federal) Seis meses 

Estados Unidos Mediação prévia (tribunais superiores) Um mês 

Estados Unidos Arbitragem anexa e tribunais Quatro meses 
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ECONOMIA DE DESPESAS 
 

País Reforma 
 

MACs x litigação tradicional 
(% / custos) 

Bósnia, Macedônia, 
Sérvia 

Centros de MACs 50% 

Colômbia 
Conciliação obrigatória 

 
40-50% 

Nove países latino-
americanos 

Uso voluntário de MACs 3-18% 

Estados Unidos 
Arbitragem anexa a 

tribunais 
Menos US$ 500 por parte 

Estados Unidos 
Mediação prévia 

(tribunais superiores) 
Menos US$ 6.000 por caso 

Canadá 
Mediação obrigatória 

 
Menos US$ 6.000 por caso 

 
Fonte: Banco Mundial (2011). Settling out of court, in ViewPoint. 

 
 “Na zona rural do Distrito Federal, dois vizinhos que 
brigavam em relação aos limites da terra ajuizaram um 
processo que foi resolvido na vara cível, confirmado no 
tribunal, mas depois continuaram a brigar pelos limites das 
águas de uma mina. Conflito que terminou desenvolvendo para 
a morte de alguns animais de uma das chácaras, feita 
supostamente por um dos vizinhos, além de ameaças. A equipe 
Programa Justiça Restaurativa do TJDFT resolveu assumir o 
caso e chamou para participar a Agência Nacional de Águas e a 
ONG ambiental WWF, que sugeriu um programa de 
‘apadrinhamento de minas’. Os dois confrontantes então 
terminaram fazendo um acordo de proteção pela mina e 
ficaram plenamente satisfeitos com a solução. Tratava-se de um 
conflito que já estava na Justiça há mais de dez anos e que, 
embora com a solução já transitada em julgado, as coisas 
estavam se encaminhando para um desfecho trágico. Ou seja, a 
Justiça tradicional resolveu apenas um espectro do problema, o 
jurídico, mas as demais questões em aberto continuaram se 
acumulando, até que foi feito esse acordo de caráter 
restaurativo” (Sousa/ Conselho Nacional de Justiça 2014).  

 

Nesse exemplo, cuidou-se que os participantes se encontrassem e que ficassem 

“satisfeitos” – já foi mais o que a Justiça convencional consegue, mas ainda distante do 

que a Justiça Restaurativa pode obter se seus princípios forem devidamente 

aplicados, conforme veremos no final deste artigo. No mais, a experiência de diversos 
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países na reforma de seus próprios sistemas de justiça comprova a importância de 

procedimentos adaptados à realidade social e jurídica, conscientes de que repousam 

sobre o devido processo legal todas as demais regras constitucionais, visando 

suprimir os abusos do Estado, mas também dos próprios processos informais. Algo 

acentuado pelo precursor dos meios alternativos nos EUA, Frank E. A. Sander (1927-

2018), para quem o progresso desses meios dependeria de pesquisa e experimentação 

constantes, assim como do aprofundamento conceitual desse novo campo jurídico. Daí 

a necessidade de não somente “educar mais e melhor a população acerca dos 

benefícios dos modos alternativos”, mas também envolver os estabelecimentos de 

ensino (em particular de ensino jurídico), o sistema político e a sociedade. “Os 

benefícios potenciais”, concluía o professor e reitor da Universidade de Harvard, “são 

grandes demais para que nos recusemos a enfrentar tais desafios” (Nosyreva 

2001:19). 

Dos meios autocompositivos destacamos várias técnicas – e.g., câmaras 

(reuniões estruturadas entre infrator, vítima e apoiadores), câmaras de família, 

mediação vítima-infrator/ofensor, mediação de vizinhança, mediação indireta/à 

distância, círculos – associadas aos princípios da Justiça restaurativa (JR) e, mediação 

para facilitar diálogo entre as partes e decidir como compensar os danos. A justiça 

restaurativa, em particular, visa responder três questões (“O que aconteceu? Quem foi 

afetado? O que fazer para melhorar?”), mantendo o foco na reparação dos danos 

causados por crimes e malfeitos e seus impactos nas partes envolvidas. Desse modo,  

• Os procedimentos empregados não podem causar ainda 
mais prejuízos que os incidentes – o que exige regras para 
prevenir impasses decorrentes de relatos incongruentes; 
• A maior parte das emoções potencialmente explosivas 
deve ser gerenciada, antes que as partes se encontrem; 
• Os resultados e as expectativas das partes devem ser 
discutidos previamente, de modo a administrá-los 
adequadamente; 
• Os detalhes do processo de reparação de danos devem ser 
resolvidos através de mediação, para evitar ‘revitimização’ 
(Culkin 2016). 

 

Malgrado os entraves ainda impostos a esses procedimentos, uma revisão da 

pesquisa sobre práticas de justiça restaurativa no Reino Unido e em outros países, já 

havia mostrados que a JR “em 36 casos de comparação com a Justiça penal (a) reduziu 

substancialmente a reincidência de determinadas categorias de infratores; (b) dobrou 

(ou mais) o número de infratores trazidos à Justiça; (c) reduziu os sintomas 

traumáticos das vítimas de atos criminosos, assim como os custos decorrentes; (d) 

propiciou às vítimas assim como aos infratores maior satisfação com o processo 

judicial; (e) reduziu o desejo de vingança violenta por parte das vítimas em relação a 

seus agressores; (f ) reduziu os custos da Justiça; (g) diminuiu a reincidência, mais 
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que encarceramento (no caso dos adultos) e tanto quanto internamento (no caso de 

adolescentes)” (Sherman e Strang, 2007). 

Focada em princípios de reparação de danos, de envolvimento das pessoas e 

grupos afetados pelo malfeito, e de transformação das posturas das comunidades e do 

Estado, a Justiça restaurativa é provavelmente o melhor exemplo de política bem-

sucedida. Ainda não decididamente implementada, todavia, por conta da falta de 

pesquisa e experimentação constantes, de aprofundamento conceitual, mas também 

pelos riscos que apresenta às autoritárias relações de poder que vigoram na 

sociedade. Foi introduzida no Brasil, como vimos, no final da década de 1990, no bojo 

de um modelo de tecnologias sociais indutoras de inovação e mudança de práticas e 

políticas ineficazes de educação, justiça e segurança pública. Promoveu, nesse caso 

específico, um processo formador de novo sentido de comunidade e cidadania, 

baseado na restauração de relacionamentos corrompidos por condutas desregradas, 

violência e eventual criminalidade. Encampada a seguir pela Secretaria de Reforma 

do Judiciário, sua eficácia foi ratificada por três projetos-piloto, em Brasília, Porto 

Alegre, e São Caetano do Sul. Ganhou prêmios e reconhecimento. Em 2010, chegou a 

ser introduzida – muito superficialmente – em centenas de escolas públicas de São 

Paulo, declaradamente como ferramenta de prevenção e diminuição do agravamento 

de conflitos, e no Distrito Federal utilizada para tratar de casos de crimes de pequeno 

e médio potencial ofensivo, além de violência doméstica. Na Bahia e no Maranhão, na 

solução de crimes de pequeno potencial ofensivo, sem a necessidade de prosseguir 

com processos judiciais. Mesmo assim, foi deixada hibernando quando ficou evidente 

que não se tratava de simples ‘curiosidade’ ou de mero complemento, mas uma 

alternativa real e viável para um sistema de justiça em estado de crise profunda e 

irreversível. Atualmente, existem vários projetos em curso, todos geralmente 

aplicando uma versão simplificada, monolítica de JR. 

 
5. Justiça restaurativa: ‘to be or not to be’ 
 

Um dos “meus” juízes pioneiros na implantação da Justiça Restaurativa, Dr. 

Asiel Henrique de Sousa, costuma dizer que ela é uma prática ainda em busca de um 

conceito, impossível de definir quando entendida somente a partir do que ela ‘não é’, 

conforme ainda se faz hoje em dia. Razão pela qual, suas potencialidades, em vez de 

ajudar no seu fortalecimento e disseminação, são desviadas e até reforçam o sistema 

convencional, este em profunda crise, como vimos até aqui. Consequentemente, 

dentre as máximas propostas pelos autores e praticantes que a abordam pelo 

negativo, a JR “não tem como objeto principal o perdão ou a reconciliação”, “não é 

mediação”, “não pretende reduzir reincidência ou ofensas em série”, “não é um 

programa ou projeto específico”, “não é uma alternativa ao processo penal”, “não é 

alternativa ao encarceramento”, “não se contrapõe à Justiça penal” (Zehr 2012: 18). 

Pensada dessa forma, pelo negativo, a Justiça restaurativa pouco ou nada teria 

a ver com o Direito, provavelmente a maior obra de engenharia social concebida pela 
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humanidade. Remeteria aos modos ‘flexíveis’, pretensamente informais, que povos 

indígenas usariam para resolver suas diferenças, mas que não são necessariamente 

restaurativos nem respeitam os direitos humanos (Cunnen 2007: 129). Esquiva-se, 

portanto, da obrigação de superar as bases da racionalidade penal assentadas sobre 

um direito de punir definido como obrigação de apenar e de crítica ao perdão, sobre a 

valorização de penas aflitivas ou de exclusão social, sobre a supervalorização da pena 

privativa de liberdade, e sobre a desvalorização das sanções alternativas (Garcia 

2013). A Justiça restaurativa estaria assim renunciando à oportunidade de “ensinar às 

moscas o caminho para fora da garrafa” (Wittgenstein) – no caso, emancipar os 

criminalistas e sua perspectiva de autoridade que hipoteca o indivíduo à sociedade, e 

ambos a gerações passadas (no caso a um Direito penal comprometido com o 

pelourinho). Compreensão que gera ambivalência nos operadores do Direito acerca 

de um Direito penal envolto em “sobrevalorização de atos psíquicos através dos quais 

as condições estruturais da mente são transpostas para o mundo” (Freud 2012). 

Não surpreendem, portanto, frequentes agressões punitivistas à Justiça 

restaurativa, uma das dificuldades para o seu desenvolvimento, somado ao fato de  

ainda não ter adquirido status de conhecimento verdadeiramente especializado, apto 

a ser traduzido em práticas transformadoras que a façam “sair definitivamente da 

marginalidade frente à racionalidade penal moderna” (Tonche 2016: 136). 

Obstáculos evidenciados em entrevistas com juízes e técnicos envolvidos com direito 

à fala, melhoria dos relacionamentos, e fortalecimento de laços comunitários.  

Resistências de penalistas que – geralmente não por culpa sua - não entendem JR 

como expertise, mas também pela própria população atendida por programas que 

passam por JR. Restrições de juízes que apreciam círculos, mas que a eles delegam 

apenas casos de menor potencial ofensivo, o que “longe de fortalecer o modelo, só 

reforça sua marginalidade em relação à justiça oficial”. 

Desanimado, um desses juízes encarava, por exemplo, a conexão entre Justiça e 

educação como algo singularmente brasileiro, sem “muita expressão em outros 

países”. Na sua jurisdição, malgrado grande parte da rede pública de ensino ter sido 

capacitada a trabalhar com círculos, somente um desses estabelecimentos, com os 

maiores índices de episódios de violência na cidade, os seguia utilizando. Nessa escola 

os pesquisadores perceberam que era corriqueiro as partes faltarem à sessão de 

justiça restaurativa marcada, deixando a decisão de convidar ou convocar os ausentes 

a participar outra vez, a cargo do magistrado. “A maioria dos casos vinha por 

indicação do próprio juiz ou promotor que atendia o caso”, mostrando a força de um 

entendimento arraigado – graças a diretores de escola, policiais, médicos ou 

delegados – de que “conflitos só podem ser devidamente administrados mediante a 

sua judicialização” (Tonche, 2016: 139-140). Nesse sentido, a atuação dos últimos da 

linha, os facilitadores de ‘círculos’, mesmo competente, pouco ajuda: 

 
Dos casos assistidos, foi possível notar que as facilitadoras 
fazem constantes alusões ao modelo oficial de Justiça. 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
   Número 29 – Julho/Dezembro 2019 

www.sociologiajuridica.net 

 
 

 151 

Estratégia para dar mais validade ao procedimento informal. 
De antemão espera-se descaso da população pelo programa de 
justiça restaurativa acontecer em um ambiente escolar e sem a 
presença de autoridades. Desde o início ressaltam que tudo 
será relatado ao juiz. No seu discurso diante das partes em 
conflito o sistema de Justiça comum vira uma ameaça. No 
entanto, frisa que o círculo é uma chance de resolver as coisas 
de forma mais branda, mas sem marcar ruptura com os meios 
oficiais de gestão do conflito; pelo contrário, o discurso ressalta 
a sua continuidade. Ao invés de mobilizar o repertório da 
Justiça restaurativa, mostrando-lhe os benefícios, invoca 
figuras e símbolos comuns ao modelo oficial como meio de 
tentar angariar a adesão dos participantes que não enxergam 
aquela forma de administração do conflito como legítima. 
Ainda mais se realizada no espaço da escola, ou seja, em 
ambiente sem as formalidades associadas ao fórum, e 
conduzida por facilitadoras não vistas como canais lícitos de 
solução de disputas, se comparadas a juízes. Desse modo, 
constata-se desdém e expressões de perda de tempo pelos 
usuários. Alguns acham muito estranho que a administração do 
conflito judicial seja feita no ambiente da escola, por pessoas 
alheias ao mundo jurídico. Registram-se muitas ausências, 
pessoas que não comparecem ao círculo quando chamadas, não 
vendo, portanto, a possibilidade de administrar o conflito a 
contento por essa via. Quando comparecem externam 
estranheza e pouca disposição em se deslocarem para ter que 
administrar problemas “tão simples”. Os pais chamados 
consideram um exagero que os conflitos escolares entre 
adolescentes ou entre eles e professores, transbordem os 
muros da escola, acabem no fórum e dali para uma terceira 
instância, o círculo restaurativo (Tonche 2016: 140-141). 

 

Por ora, a esperança é que a JR, vista como alternativa ao sistema vigente, 

possa equacionar problemas como os descritos com a ajuda das diretrizes traçadas 

em 2016 pela Resolução nº 225/2016 do Conselho Nacional de Justiça, materializadas 

em um ‘Planejamento para Efetivação da Política Nacional de Justiça Restaurativa’. 

Regras que prometem garantir suporte aos tribunais e dar impulso a processos de 

superação dos desafios. O que inclui promover objetivos como “mudança dos 

paradigmas de convivência”, “conscientização dos fatores relacionais, institucionais e 

sociais motivadores da violência e da transgressão”, envolver a todos “como sujeitos 

protagonistas da transformação rumo a uma sociedade mais justa e humana” 

(Conselho Nacional de Justiça/ Comitê Gestor da Justiça Restaurativa, 2019). Por 

outro lado, superação depende de pesquisa e experimentação constantes, assim como 

do aprofundamento conceitual desse novo campo jurídico. O que acarreta – nas 

palavras de Frank Sander – não apenas “educar mais e melhor a população acerca dos 

benefícios dos modos alternativos”, mas também envolver os estabelecimentos de 

ensino (em particular de ensino jurídico), o sistema político e a sociedade. “Os 
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benefícios potenciais”, ainda segundo o professor, “são grandes demais para que nos 

recusemos a enfrentar tais desafios”. Tarefas para serem assumidas pela criação de 

um ‘Órgão Central de Macro Coordenação’ previsto no Planejamento do CNJ, uma 

estrutura dotada de estrutura e pessoal com a missão de “desenvolver a implantação, 

a difusão e a expansão da Justiça restaurativa”, assim como “garantir suporte e 

possibilitar supervisão aos projetos e às ações voltados à sua materialização”. 

Outro desafio, desta vez de uma perspectiva somente minha, é a superação do 

informalismo e do voluntarismo, absolutamente necessária para afirmar a Justiça 

restaurativa no campo profissional. Refiro-me à regulamentação da profissão de 

facilitador de procedimentos restaurativos, em paralelo com o projeto ainda em 

trâmite na Câmara dos Deputados (Projeto de Lei nº 5.749, de 2013), de 

regulamentação da profissão de paralegal, com capacidade civil, diploma ou certidão 

de graduação em Direito, conforme já ocorre nos Estados Unidos e na Inglaterra. 

Medidas que vão além do determinado pela diretrizes do CNJ que exigem do 

facilitador formação com um padrão “mínimo” de qualidade, pois estabelecem 

conexão imediata com os cursos jurídicos, incluindo a Justiça restaurativa, suas 

técnicas e teorias, no currículo das faculdades de Direito, qualificando-as para o 

futuro. 

 
6. Daqui pra onde? 
 

Nestes vinte anos (quinze, se considerarmos a adoção da JR por crescentes 

segmentos do judiciário) de história da justiça restaurativa em nosso país, na 

condição de linha de pesquisa/ profissão/ movimento/ conjunto de valores/ visão de 

reforma social, despontaram pelo menos dois importantes conjuntos de referências 

bibliográficas. Um deles reunido na coletânea Justiça Restaurativa, editada por 

Catherine Sklamon, Renato De Vitto e pelo saudoso Renato Sócrates Gomes Pinto, 

publicada em 2005 sob os auspícios do Ministério da Justiça e do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento. Outro, Handbook of Restorative Justice, 

coletânea editada em 2007 por Gerry Johnstone e Daniel Van Ness. Livros seminais 

que todavia ainda carecem de atenção no aproveitamento de muitas das propostas 

neles contidas. Neste artigo apenas duas serão enfatizadas, por motivos que logo 

ficarão aparentes. 

De pronto e como estamos agora atravessando no Brasil uma conjuntura em 

muitos aspectos similar à vivenciada há cerca de uma década pelos “restaurativistas” 

norte-americanos. Circunstância dominada por divergências quanto a abordagens 

‘mais restaurativas’, ‘mais corretas’ de resolução de conflitos e acerca das formas 

mais apropriadas para se construir consenso sobre o assunto. Assim sendo, 

atravessamos uma fase que Barbara Raye e Ann Roberts (2007), no caso dos EUA, 

chamaram de “empresarial”; um período de um lado de colaboração, mas de outro de 

competição por ‘mercado’. Situação que o Poder Público brasileiro, notadamente a 

Justiça, declaradamente interessada em JR, ainda não fez muito para ajudar a 
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resolver. Sobressaem, então, questões sobre modelos de melhores práticas, estilos de 

facilitação e desempenho na lida com procedimentos, de requisitos de treinamento, 

de padrões profissionais, etc. Sobressaem, assim mesmo, crenças ou pontos em 

comum: 

• Estabelecer diálogo é tão ou mais importante que os 
resultados do processo; 

 
• Soluções não-violentas ou não-adversativas são melhores 
que suas alternativas; 

 
• Facilitação e testemunho de outras pessoas podem 
contribuir efetivamente para elucidar conflitos e como resolvê-
los; 

 
• Malgrado toda evidência em contrário, subsiste esperança 
de transformação da condição humana e dos modos de 
conectividade/ interação social. 

 

Tudo convergindo no sentido da qualidade e dos direitos dos incluídos 

(todos/todas eles/elas) em procedimentos restaurativos (Raye e Roberts 2007: 224). 

Vítimas, para começar, que arriscam tudo, assumem riscos ao se dispor a dividir 

experiências traumáticas, e que para isso precisam de (1) espaço seguro, (2) 

facilitação com empatia e qualificação, e (3) processo(s) adequado(s) para chegar aos 

resultados que desejavam quando disseram que queriam participar. 

Infratores/ofensores, que também assumem enormes riscos ao se tornarem 

vulneráveis ao tentar compensar e readquirir um senso de conexão humana e 

pertencimento – buscam facilitação que os proteja de abusos e precisam de 

procedimentos que permitam comunicar seus sentimentos de compaixão, de 

arrependimento e suas desculpas, além de assistência moral e material se 

eventualmente quiserem reparar os danos. Público, patrocinadores e instituições 

também investem em qualidade, contam com procedimentos confiáveis, mobilizam 

recursos e credibilidade na resolução de conflitos na certeza de que não serão criados 

mais problemas, erros e controvérsias com a aplicação dos procedimentos. 

Praticantes e simpatizantes da justiça restaurativa, por fim, estão vivamente 

interessados na qualidade do que está sendo feito pois querem fazer parte de algo 

digno de confiança, de admiração, respeito e orgulho. 

E como obter e preservar padrões da mais alta qualidade na escolha e 

utilização de procedimentos restaurativos? Em primeiro lugar, mediante criteriosa 

escolha de profissionais com temperamento e habilidades naturais, a serem 

aprimoradas mediante treinamento e prática testadas e definida através de princípios 

e orientações éticas. Em segundo lugar, mediante identificação de habilidades e 

práticas condizentes com procedimentos eficazes construídos segundo programas de 

treinamento, supervisão permanente, padrões de prática comprovados, certificação e 
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avaliação por pares. Tudo resultando em um sentido de profissionalismo e dever 

profissional de proteger o público e as partes da ocorrência de más práticas. 

Para terminar, o mais importante: justiça restaurativa para quê e no que é 

melhor ou pode melhorar o que a Justiça já faz ou deveria fazer? (Bazemore e Elis 

2007: 404). Mais fácil responder se ela for avaliada, provar que funciona e usa 

procedimentos de qualidade. Por isso é preciso saber o que dela esperamos. 

Reparação de danos? Fazer as partes envolvidas se encontrarem? Ou quem sabe 

transformar, fazer o Estado compreender que a sua responsabilidade é promover e 

preservar uma ordem social justa, e que a da comunidade/sociedade é estabelecer 

uma paz justa? Para isso o entendimento consolidado é que a mais simples e quem 

sabe a melhor forma de avaliar a justiça restaurativa é através de princípios para 

orientar a prática e/ou a pesquisa. Princípios que servem de critério de verificação de 

processos e resultados, e deixam claro como e por que decisões restaurativas 

realmente funcionam. A saber:  

 
• Princípio da reparação. O objetivo é curar as feridas 
procurando remédio para a dor, a mágoa, o dano, e a ofensa 
resultantes do malfeito. Finalidade alcançada em processo de 
diálogo durante encontros restaurativos focados na 
identificação dos danos e na extensão do compromisso do 
ofensor/infrator de agir para, junto com os demais afetados 
pelo malfeito, corrigi-lo. 
 
• Princípio do envolvimento. A intenção é que os atores (as 
“partes”) tenham oportunidade de se envolver ativamente, o 
mais rápido e mais profundamente possível, no processo de 
justiça. O objetivo é maximizar a participação de todos no 
processo de decisão sobre como reduzir os danos e restaurar o 
contexto. Não interessa a quantidade de participantes, mas a 
qualidade da sua inclusão focada em interesses, natureza da 
comunicação, escolhas oferecidas, responsabilidades e papéis a 
serem assumidos por cada ao longo do processo de resolução 
dos problemas. 

 
• Princípio da transformação. Nas circunstâncias atuais é 
praticamente impossível imaginar que comunidade/sociedade 
e Estado mudem seus papéis, aceitem novas responsabilidades 
e formas de interagir entre si e com as pessoas. O caminho é 
lutar para promover mudanças sistemáticas na Justiça criminal 
e empoderar as comunidades em processos de 
responsabilização e tomada de decisão. O problema é que o 
Poder Público defende a ferro e fogo o que acredita ser sua 
prerrogativa exclusiva, amparado por séculos de opressão e 
negação de direitos e oportunidades às comunidades para que 
estas pratiquem e desenvolvam capacidade de responder de 
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forma direta e efetiva a problemas que muitas vezes têm a ver 
com as mãos duras e/ou sujas do Estado. 
 

Existe muito em comum entre esses princípios; diferenças são uma questão de 

ênfase e das convicções dos praticantes, das tensões entre quem, por exemplo, opta 

preferencialmente por reparação ou que acredita que encontro já basta – que dos três 

princípios é o mais limitado. Seus aderentes, por outro lado, podem muito se sentir 

atraídos por reparação ou até serem “motivados pela perspectiva de transformação” 

(Johnstone e Van Ness 2007: 17) – o que se aprende aplicando um dos princípios 

pode ser aproveitado no emprego dos outros. Avaliação baseada em princípios é algo 

muito amplo, mas assim mesmo um trunfo na avaliação da qualidade e efetividade de 

procedimentos restaurativos – menos enviesada que os “modelos” monolíticos de 

prática e teorização que ultimamente temos observado, bem mais capaz que estes de 

gerar resultados restauradores a longo prazo.   

Avaliação fundamentada em princípios propicia a mais ampla generalização 

teórica possível, e as melhores oportunidades de efetiva replicação na prática e na 

forma de política pública adequada em múltiplos contextos (Bazemore e Elis 2007: 

419).     

 ‘Fazer justiça’ do ponto de vista restaurativo significa dar 
resposta sistemática aos danos e suas consequências, 
enfatizando a cura das feridas sofridas pela sensibilidade, pela 
dignidade ou reputação, destacando a dor, a mágoa, o dano, a 
ofensa causados pelo malfeito, contando para isso com a 
participação de todos os envolvidos (vítima, infrator, 
comunidade) na resolução dos problemas (conflitos) criados 
por determinados incidentes. Práticas de justiça com objetivos 
restaurativos identificam os males infligidos e influem na sua 
reparação, envolvendo as pessoas e transformando suas 
atitudes e perspectivas em relação convencional com sistema 
de Justiça, significando, assim, trabalhar para restaurar, 
reconstituir, reconstruir – de sorte que todos os envolvidos e 
afetados por um crime ou infração devem ter, se quiserem, a 
oportunidade de participar do processo restaurativo (Scuro, 
2000). 
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