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RESUMO 

 

Este trabalho examina a política criminal expressa pelo Supremo Tribunal Federal quanto à 

temática da execução provisória da pena privativa de liberdade, através da análise dos 

discursos proferidos nos julgamentos do habeas corpus nº. 126.292 e dos pedidos liminares 

das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº. 43 e 44. A partir de uma revisão da 

literatura político-criminal, constatou-se a ocorrência de uma virada criminológica no final do 

século XX, da qual sobreveio uma cultura do controle voltada a impedir a ocorrência de 

situações criminogênicas e menos ligada a esforços etiológicos. No entanto, a transição foi 

caracterizada pela manutenção das instituições de controle formal, com a assimilação de 

novas lógicas de gerenciamento, o que gerou no sistema uma perpétua sensação de crise. No 

campo da justificação da pena privativa da liberdade, a prevenção especial positiva foi 

substituída pela prevenção geral positiva e pela prevenção especial negativa. Na América 

Latina, foi instaurado o autoritarismo penal cool, no qual o direcionamento do direito penal do 

inimigo é definido pela publicidade midiática. O trabalho sugere que a política criminal 

aplicada pelo STF no julgamento das ações coaduna-se com as linhas teóricas descritas, 

objetivando, essencialmente, a ampliação do alcance do poder punitivo, e que, contrariamente 

ao que argumentam os julgadores, a medida adotada não importará a diminuição da 

seletividade do sistema penal.  

 

Palavras-chave: Supremo Tribunal Federal. Execução provisória da pena. Política criminal 

aplicada. Cultura do controle. Direito penal do inimigo. Direito penal. 
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ABSTRACT 

 

This work examines the criminal policy expressed by the Federal Supreme Court about the 

provisional enforcement of the custodial sentence through the analyses of the speeches given 

in the judgments of the habeas corpus n.126.292 and the injunction request of the 

Constitutional Declaratory Acts nº. 43 and nº.44. From a review of the criminal policy 

literature, it was found a criminological turn at the end of 20
th

 century, which resulted in a 

control culture aimed at preventing the occurrence of criminogenic situations and less related 

to etiological efforts. However, the transition was characterized by the maintenance of the 

institutions of formal control, with the assimilation of new management logics, which 

generated a perpetual sense of crisis in the system. In the field of the justification of the 

custodial sentence, the positive special prevention has been replaced by the positive general 

prevention and the negative special prevention. In Latin America, cool criminal 

authoritarianism was established, in which the target of the criminal law of the enemy is 

defined by the media’s advertising. The work suggests that the criminal policy applied by the 

Supreme Court in the act’s judgments fits with the theoretical lines described, essentially 

aiming at the extension of the scope of the punitive power, and, contrary to what the judges 

argue, the adopted measure will not reduce the selectiveness of the penal system.  

 

Key word: Federal Supreme Court. Provisional enforcement of sentence. Applied criminal 

policy. Control culture. Criminal law of the enemy. Penal law. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em fevereiro de 2016, o plenário do Supremo Tribunal Federal readmitiu a 

possibilidade da execução antecipada da pena, considerando-a como legítima após a 

condenação em segundo grau. O evento reascendeu o debate sobre a constitucionalidade da 

prisão antecipada, já que ela violaria o princípio da presunção de inocência, segundo o qual o 

réu só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado da sentença penal 

condenatória. Alguns meses depois, duas Ações Declaratórias de Constitucionalidade foram 

estrategicamente ajuizadas para provocar um pronunciamento definitivo da Corte a respeito 

da incompatibilidade da decisão de fevereiro daquele ano com o art. 283 do Código de 

Processo Penal, que expressamente veda a prisão antes do trânsito em julgado da sentença, 

excetuando as hipóteses de prisão preventiva. Em ambas as ações, houve pedidos de tutela 

antecipada, consistente na suspensão imediata das execuções antecipadas da pena deflagradas 

no país a partir da mudança de posicionamento do Supremo. No julgamento dos pedidos 

liminares, a maior parte dos Ministros reafirmou a posição quanto à possibilidade de se 

executar antecipadamente a pena, sinalizando o desfecho das ações.  

Embora seja fundamental a análise da constitucionalidade dessa modalidade de 

prisão, o presente trabalho aborda a temática por outro ângulo, que é o da política criminal. 

Nas próximas páginas o estudodesenvolvido busca compreender qual política criminal 

embasou/sustentou as decisões do STF sobre a execução provisória da pena, considerando os 

discursos ditos pelos julgadores. Através da análise dos discursos dos Ministros, pretende-se 

compreender questões como o contexto que os motivou em suas escolhas, a existência ou 

inexistência de uma pretensão de direcionar a medida a um fim específico e a valorização ou 

desvalorização de bens jurídicos determinados em detrimento de outros. Basicamente, o 

objetivo será expor as propostas do STF quanto à problemática do controle do crime no Brasil 

e averiguar se essas propostas estão alinhadas a uma visão específica de política criminal. 

Nesse sentido, este trabalho surge devido à necessidade de olhar para a instância 

máxima do Poder Judiciário e revelar sua concepção a respeito da liberdade. Se a liberdade é 

a primeira condição do ser humano e aquela que o acompanha até a morte, caso haja razões 

legítimas para dela apartar um cidadão, o poder soberano que detém essa prerrogativa deve 

justificá-la e demonstrar compreender tudo o que isso significa. Quando, então, está-se a 

decidir pela separação precoce dessa companheira de uma vida toda, os deveres inerentes à 

tarefa são redobrados. Mas será que os incumbidos compreendem a grandeza de seus deveres? 
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Sabem eles que ao cidadão destituído da liberdade resta pouco ou quase nada? Caso suas 

análises se afastem dos aspectos mais humanísticos envolvidos, são elas ao menos calcadas 

em justificativas racionais para a aplicação da pena? Ou são outras as preocupações dos 

Ministros ao decidirem sobre o tema? Se diversas, quais são elas? 

As respostas para essas questões fazem-se necessárias em um contexto no qual o 

judiciário ascende como garantidor da ordem nacional, inclusive em sobreposição aos outros 

poderes,já destituídos de credibilidade, e atua cada vez mais sob os holofotes da mídia para 

atender a interesses escusos. A missão colocada é revelar os significados implícitos de 

discursos explícitos e os situar nas linhas teóricas que podem ter ditado a atuação dos 

Ministros, para que se possa dizer o que pretende o Supremo Tribunal Federal com seu novo 

posicionamento, impedindo-se, com isso, a criação de subterfúgios para mascarar as 

verdadeiras razões de decidir. 

E a linha metodológica adotada para tanto consiste na divisão do trabalho em três 

diferentes etapas. Na primeira, é realizada a delimitação do objeto de análise e a sua 

descrição, que consiste, predominantemente, no relato dos votos dos Ministros nos recentes 

julgamentos quanto à possibilidade de execução antecipada da pena. Já na segunda, é feita 

uma revisão bibliográfica relativa à transição político-criminal que ocorreu no final do século 

XX e que deu origem ao sistema atual de gerência do poder punitivo. Nessa etapa, as 

principais características observadas pelos autores darão origem às categorias que serão 

aplicadas na análise. Na terceira parte, por fim, os discursos relatados no primeiro capítulo 

serão transpostos, no que couberem, às categorias de análise, o que deverá propiciar a 

obtenção de uma resposta para o problema desta pesquisa.   
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2 O PROBLEMA DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E A DELIMITAÇÃO 

DO OBJETO DE ESTUDO: OS CASOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Este capítulo tem por escopo apresentar o conteúdo das recentes decisões judiciais 

que determinaram a aplicabilidade da chamada execução antecipada da pena – categoria 

definida na seção 2.1, de modo a possibilitar a compreensão global deste texto. Na seção 2.2, 

adentrando-se no objeto de análise do trabalho, relata-se a discussão desenvolvida no 

Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus nº. 126.292/SP
1
. Já na seção 2.3, 

aborda-se o debate travado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº. 43 e 44
2
. 

 

2.1 A EXECUÇÃO “ANTECIPADA” OU “PROVISÓRIA” DA PENA  

 

As posições doutrinárias acerca do conceito da execução provisória da pena são 

variadas. Muitos autores consideram que essa prisão tem natureza cautelar, sendo, portanto, 

modalidade de prisão preventiva
3
. Todavia, como sua autorização não se subsome aos 

requisitos inscritos no art. 312 do CPP
4
, parece equivocada a afirmação. Além disso, a 

execução diz respeito à satisfação da pretensão executória, não tendo finalidade acautelatória, 

como leciona Jardim: “tal prisão não tem qualquer vínculo de acessoriedade com o resultado 

pretendido na ação penal condenatória, mas é o próprio acolhimento da pretensão punitiva, ou 

seja, é a própria medida jurisdicional postulada pelo autor da ação”
5
.  

                                                 
1
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 21 maio 2017. 
2
 Pena pode ser cumprida após decisão de segunda instância, decide STF. Supremo Tribunal Federal. Brasília, 17 

fev. 2016. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754>  

Acesso em: 21 maio 2017. 
3
 DELMANTO, Roberto Junior. As modalidades de prisões provisórias e seu prazo de duração. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 66. 
4
  Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria.           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Planalto. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 25 maio 2017.  
5
 JARDIM, Afrânio Silva. A prisão em decorrência de sentença penal condenatória. São Paulo, Doutrinas 

Essenciais de Processo Penal. vol. 6. p. 33 - 48, Editora Revista dos Tribunais, junho 2012.  

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=326754
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Nesse sentido, o gênero de prisão ora descrito trata da antecipação da “execução da 

pena para o momento da condenação em segundo grau ainda pendente de recurso, ou seja, 

antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
6
.  

 

2.2 HABEAS CORPUS Nº. 126.292/SP – A MUDANÇA DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE A EXECUÇÃO ANTECIPA DA 

DA PENA. 

 

O HC nº. 126.292
7
, julgado em 17 de fevereiro de 2016, será a primeira decisão 

relatada neste trabalho, porque representa mudança do entendimento do Supremo Tribunal 

Federal acerca do tema execução antecipada da pena.  

A prática da Corte desde 2009, após o julgamento do HC nº. 84.078
8
, era condicionar 

a execução da pena ao trânsito em julgado da condenação, excetuando-se as hipóteses de 

prisão provisória – quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de 

Processo Penal
9
. A discussão travada em 2009, assim como a feita no HC nº. 126.292, não se 

deu sob a sistemática da repercussão geral, nem foi objeto de criação de súmula, mas produziu 

reflexos em todos os tribunais do país, redefinido a política criminal quanto à privação da 

liberdade. Daí a importância do estudo minucioso do HC nº. 126.292, já que, a partir dele, a 

execução antecipada da pena volta a ser uma possibilidade legitimada pela Corte Superior. 

O caso é de réu condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de 

arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
10

). Em primeiro 

                                                 
6
NICOLITT, André. STF: execução provisória da pena e suas razões subjacentes. In: Boletim IBCCRIM, ano 

25, n. 290, janeiro 2017.  
7
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 21 maio 2017. 
8
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 84.078/MG. Paciente: Omar Coelho Vitor. Impetrante: 

Omar Coelho Vitor. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf>. Acesso em: 25 maio 2017.     
9
  Art. 312.  A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 

conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria.           (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 

Parágrafo único.  A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das 

obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 

2011). BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Planalto. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 25 maio 2017.  
10

 Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, 

ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: 

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: 

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; 

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf
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grau, a condenação foi de cinco anos e quatro meses de reclusão. O Tribunal de Justiça de São 

Paulo negou provimento ao apelo interposto, determinando a expedição de mandado de 

prisão. Após sucessivas impetrações de habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de 

Justiça, o paciente questionou a determinação do TJ-SP perante o STF.  

Após breve síntese processual, o Relator, Ministro Teori Zavascki, em abordagem 

retrospectiva da oscilação do tema na Corte, aponta que, desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 até o julgamento do HC n. 84.078
11

, o princípio da presunção de inocência 

(art. 5º, LVII, da Constituição Federal
12

) não impediu a execução da pena após a confirmação 

da condenação em segundo grau de jurisdição. 

Passa, então, a discorrer sobre o princípio da presunção de inocência – que, por 

vezes, chama de princípio da não-culpabilidade –, efetivado no processo penal tanto durante a 

instrução, em que o acusado deve ser necessariamente presumido inocente, quanto no 

segundo grau, em que, interposto recurso, haverá ampla devolutividade da matéria, com 

reexame de fatos e provas. Durante o reexame, o réu terá o direito de permanecer em 

liberdade – ressalvadas as prisões cautelares porventura decretadas. Depois de confirmado o 

juízo de incriminação, ocorre preclusão da matéria envolvendo fatos da causa, o que justifica 

a relativização, e mesmo a própria inversão, do princípio da presunção de inocência. Daí 

porque se afigura razoável a não atribuição de efeito suspensivo aos recursos interpostos nas 

instâncias superiores. 

Todavia, segundo Zavascki, a presunção de inocência não é absoluta, havendo 

legítimas limitações, em uma lógica na qual o tratamento implicado ao réu torna-se 

progressivamente mais gravoso à medida que a imputação evolui. Ou seja, a presunção de 

não-culpabilidade pode progredir durante o processo, desde que não fulminado seu núcleo 

fundamental. Nesse sentido, há o exemplo da Lei da Ficha Limpa, que expressamente 

determina, como causa de inelegibilidade, a existência de sentença condenatória proferida por 

órgãos colegiados, pela prática de crimes a ela relacionados – tal acórdão, mesmo antes do 

trânsito em julgado, produzirá efeitos contra o acusado.  

                                                                                                                                                         
BRASIL. Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Planalto. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso em: 25 maio 2017.  
11

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 84.078/MG. Paciente: Omar Coelho Vitor. Impetrante: 

Omar Coelho Vitor. Relator: Min. Eros Grau. Brasília, 05 fev. 2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ementa84078.pdf>. Acesso em: 25 maio 2017.     
12

  Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
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Em seguida, o Relator cita a Ministra Ellen Gracie, que apontou a inexistência, em 

qualquer outro país do mundo, de suspensão da execução por pendência de referendo da Corte 

Suprema. No mesmo sentido, utiliza-se de estudo de direito comparado que analisou a 

aplicação do tema em Portugal, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, 

Espanha e Argentina, concluindo que, de fato, em nenhum deles a execução da pena privativa 

de liberdade é condicionada ao trânsito em julgado da decisão. Inclusive, em poucos desses 

países aguarda-se a efetivação do duplo grau de jurisdição antes que se proceda ao 

encarceramento do indivíduo. 

Adentra, em seguida, na análise da função dos recursos de natureza extraordinária, os 

quais, segundo ele, não se prestam a examinar a justiça ou injustiça das sentenças em casos 

concretos, mas a preservar a higidez do sistema normativo – o que ficou evidenciado, 

inclusive, com a edição da EC 45/2004, que inseriu, como requisito de admissibilidade do 

recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, demonstrando 

que o Supremo Tribunal Federal só está autorizado a conhecer dos recursos atinentes a 

questões que transcendem ao interesse subjetivo da parte, sendo irrelevantes, para tanto, as 

circunstâncias do caso concreto. 

Uma das consequências dessa sistemática é a pouca aptidão dos Tribunais Superiores 

para modificar as decisões dos tribunais ordinários, o que ficou evidenciado nos estudos 

realizados pelo Ministro Joaquim Barbosa, nos quais o Ministro constatou que, dos 167 

recursos extraordinários de sua relatoria em matéria criminal, apenas 36 foram providos, 

sendo que 30 tratavam do caso da progressão de regime em crime hediondo – e poderiam ter 

sido resolvidos via habeas corpus. Partindo dessa premissa, Zavascki conclui que a 

jurisprudência até então vigente – na qual se exigia o trânsito em julgado para executar a pena 

– chegava a incentivar a sucessiva interposição de recursos com propósitos protelatórios, 

prática que tem por fim ocasionar a prescrição das pretensões punitiva ou executória: 

 

Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo 

prescricional antes do início do cumprimento da pena é a publicação da sentença ou 

do acórdão recorríveis (art. 117, IV, do CP). Isso significa que os apelos extremos, 

além de não serem vocacionados à resolução de questões relacionadas a fatos e 

provas, não acarretam a interrupção da contagem do prazo prescricional. Assim, ao 

invés de constituírem um instrumento de garantia da presunção de não culpabilidade 

do apenado, acabam representando um mecanismo inibidor da efetividade da 

jurisdição penal.
13 
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O restabelecimento do antigo entendimento, atribuindo-se efeito apenas devolutivo 

aos recursos especial e extraordinário, seria a forma de o Poder Judiciário garantir a 

efetivação do jus puniendi estatal, harmonizando o princípio da presunção de inocência com o 

da efetividade da função jurisdicional do Estado.  

Quanto à possível ocorrência de erros por parte das instâncias ordinárias, argumenta 

que as instâncias extraordinárias também estão sujeitas a cometer erros. Além disso, há 

formas de impedir que o condenado sofra flagrante violação de direitos, suspendendo-se, caso 

necessário, a execução provisória da pena. Para tanto, seriam instrumentos eficazes as 

medidas cautelares de outorga de efeito suspensivo aos recursos e o próprio habeas corpus.  

Finaliza o voto no sentido de denegar a ordem de habeas corpus, propondo a 

restauração do tradicional entendimento do STF, no sentido de que “a execução provisória de 

acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso 

especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de 

inocência”
14

. 

O Ministro Edson Fachin inicia seu voto discorrendo sobre o que considera ser a 

função da Corte Suprema no sistema brasileiro: tutelar a ordem constitucional, em detrimento 

do que chama de “inalcançável missão de pretender fazer justiça no caso concreto”
15

. Por 

isso, filia-se à interpretação dada pelo relator à regra do art. 5º, LVII, da Constituição 

Federal
16

. Nesse sentido, fundamenta também que, harmonizada com outras regras e 

princípios constitucionais, como o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, 

LXXVIII, da CF
17

), a presunção de inocência não tem o alcance de exigir manifestação 

definitiva dos Tribunais Superiores para imprimir eficácia às sanções definidas nas instâncias 

ordinárias. O acesso às Cortes Superiores, pela própria definição constitucional da quantidade 

de assentos nelas ocupados por magistrados, deve ser excepcional, não se dando a título de 

terceira ou quarta chance para revisão de pronunciamento. 

Feita a análise ontológica da postulação nas Cortes Superiores, passa a analisar a 

legislação infraconstitucional envolvida. Inicialmente, não reconhece inconstitucionalidade na 
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regra do art. 27, § 2º, da Lei nº. 8.038/90
18

, que determina o recebimento dos recursos especial 

e extraordinário apenas no efeito devolutivo. Além do que, os arts. 147 e 164 da Lei nº. 

7.210/84
19

, que exigem o trânsito em julgado para promoção da execução penal, não 

poderiam dirimir a eficácia da referida regra, já que anteriores à Lei nº. 8.038/90.  

Finaliza destacando que ainda há precariedade de mecanismos legais que impeçam a 

interposição de recursos manifestamente protelatórios, mas que, frente a essa realidade, o 

próprio STF decidiu no sentido de determinar a certificação do trânsito em julgado com baixa 

imediata dos autos sempre que os segundos embargos de declaração forem desprovidos, 

instituindo clara limitação à regra do art. 5º, LVII, da CF
20

. 

Depois de adiantar sua posição pela denegação da ordem, o Ministro Luís Roberto 

Barroso faz breve digressão sobre o tema da mutação constitucional, definindo-o como o 

“mecanismo informal que permite a transformação do sentido e do alcance de normas da 

Constituição, sem que se opere qualquer modificação do seu texto”. A modificação ocorrida 

nessa situação resulta de “tensão entre a normatividade e facticidade”, e, ainda, à 

“incorporação de valores à hermenêutica jurídica”.
21

 

Esse fenômeno operou-se quanto ao tema execução antecipada da pena em 2009, do 

que decorreu impacto traumático no sistema, consubstanciado, segundo o ministro, em três 

consequências negativas. A primeira consiste no incentivo à interposição de recursos 

protelatórios, os quais não favorecem a efetivação da justiça nem o respeito às garantias 

processuais penais dos réus. A segunda é o reforço da seletividade do sistema penal, na 

medida em que os réus abastados são aqueles que têm condições de se aproveitar das falhas 

do sistema para adiar o momento do trânsito em julgado ou até forçar a ocorrência da 
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prescrição da pretensão punitiva ou executória, enquanto os réus menos favorecidos não têm 

condições para bancar essa procrastinação. Por fim, aponta o crescente descrédito da 

sociedade quanto à efetividade do sistema de justiça penal, decorrente das massivas 

declarações de prescrição punitiva e do exagerado lapso temporal entre a data do fato delitivo 

e a execução da pena. 

Fundando-se na premissa de que deve haver nova mutação constitucional, o 

magistrado passa a lançar os fundamentos jurídicos que embasam essa pretensão.  

Primeiramente, destaca que o princípio da presunção de inocência não impede o 

encarceramento antes que ocorra o trânsito em julgado da ação penal condenatória, porque diz 

respeito à culpabilidade do agente – e não à prisão. Em verdade, a prisão no sistema penal 

nacional estaria sujeita à exigência inscrita no inciso LXI do art. 5º da Constituição da 

República
22

: existência de ordem escrita e fundamentada, prolatada por autoridade judicial 

competente. 

Em seguida, destaca que a norma constante do inciso LVII do art. 5º da CF
23

 tem 

caráter de princípio, sendo, ao contrário das regras, aplicável em maior ou menor grau, a 

depender de ponderação realizada com base no que Barroso chama de “interesses e objetivos 

em jogo”
24

. No que toca à vedação inscrita no art. 283 do Código de Processo Penal
25

, 

apontou que o dispositivo admite prisão temporária e prisão preventiva, decretáveis por 

fundamentos puramente infraconstitucionais (art. 1º, I, da Lei nº. 7.960/89
26

 e art. 312 
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doCPP
27

), não sendo correto que impeça a prisão após a condenação em segundo grau – 

quando há fundamento constitucional.  

Já quanto à ponderação em nível constitucional, Barroso aponta dois grupos de 

normas colidentes: de um lado, o princípio da presunção de inocência em sua máxima 

potência; de outro, as normas constitucionais que expressam o interesse na efetividade da lei 

penal, exemplificados nas previsões do caput do art. 5º (inviolabilidade do direito à vida, à 

segurança e à propriedade) e art. 144 (preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio) da CF/88
28

. Conforme o princípio da não culpabilidade for 

arrefecendo – consequência do avanço do juízo de incriminação –, seu sacrifício é dirimido 

pelo que se ganha em termos de efetividade e credibilidade da Justiça. Tal conclusão é 

reforçada pela aplicação do princípio da proporcionalidade como proibição da proteção estatal 

deficiente
29

 de direitos e princípios constitucionalmente tutelados. 

O terceiro e último fundamento jurídico a embasar a mudança de entendimento é a 

garantia da ordem pública, materializada na necessidade de eficiência, celeridade e 

respeitabilidade do sistema penal.  

Adentra, por fim, na análise dos fundamentos pragmáticos para o novo 

entendimento, justificando tal proceder no fato de que a norma jurídica é “produto da 

integração entre texto e realidade”
30

, cabendo ao juiz produzir os melhores resultados 

possíveis para a sociedade com sua decisão. Nesse contexto, vislumbra três consequências 

positivas da mudança. A primeira seria o restabelecimento do equilíbrio e funcionalidade do 

sistema penal, na medida em que, cessada a interposição de recursos protelatórios, que 
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relegam aos juízos de primeiro grau e aos tribunais ordinários a função de instâncias de 

passagem, o acesso aos tribunais superioresse daria em situações realmente extraordinárias. A 

segunda seria a diminuição da seletividade do sistema, já que os que não têm condições de 

contratar a assistência jurídica responsável por garantir a procrastinação, encontram-se presos 

provisoriamente:  

 

A alteração da compreensão do STF acerca do momento de início de cumprimento 

da pena deverá ter impacto positivo sobre o número de pessoas presas 

temporariamente – a maior eficiência do sistema diminuirá a tentação de juízes e 

tribunais de prenderem ainda durante a instrução –, bem como produzirá um efeito 

republicano e igualitário sobre o sistema.
31

 

 

A terceira e última consequência positiva seria a quebra do paradigma da 

impunidade, já que as resposta do sistema seriam mais efetivas. 

Em seu voto pela concessão da ordem de habeas corpus, a ministra Rosa Weber 

mostra-se reticente quanto a modificar o entendimento da Corte, tanto em apreço à segurança 

jurídica quanto pelo fato de que a questão fora enfrentada com profundidade no julgamento 

do HC nº. 84.078. Por filiar-se, a princípio, às razões invocadas na resolução daquela 

contenda, diverge do relator. 

Já o Ministro Luiz Fux considera que a presunção de inocência persiste até que a 

pessoa seja considerada culpada, o que se dá mediante a prova da culpa, e não com o trânsito 

em julgado. Quanto a isso, argumenta que a coisa julgada está ligada à “imutabilidade da 

decisão” ou à “indiscutibilidade de alguns capítulos da decisão”, sendo a segunda hipótese a 

que ocorre em relação à matéria fático-probatória na seara penal – já que seu exame se dá 

apenas em primeiro e segundo grau. Além disso, evoca que, “quando uma interpretação 

constitucional não encontra mais ressonância no meio social”, ela também gera incongruência 

sistêmica, sendo necessário, então, o abandono do precedente em questão.
32

 

A Ministra Cármen Lúcia ponderou que o princípio da não culpabilidade diz respeito 

ao juízo da culpa, mas não ao juízo da condenação, motivo pelo qual, a seu ver, não impede a 

execução antecipada da pena. 

O Ministro Gilmar Mendes inicia seu voto relembrando o julgamento proferido pelo 

Pleno em 2009, no qual acompanhou o voto do Relator, Ministro Eros Grau, pela concessão 

da ordem de habeas corpus. Desde aquela situação, teria refletido sobre o tema, a começar 
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pelo fato de que, diferentemente do que ocorre em países como Alemanha e Espanha, o 

trânsito em julgado aqui só se dá após tomadas todas as providências facultadas no processo – 

sistemática que contribui para a realidade atual, na qual, contraditoriamente, abusa-se das 

prisões provisórias ao mesmo tempo em que se invoca o argumento do trânsito em julgado 

para a execução da pena. Acrescenta que houve tentativa de mudança para o modelo de 

controle concentrado, nos moldes europeus, mas que a pretensão foi barrada, já que também 

atingiria o campo do direito civil
33

. 

A isso se soma o acompanhamento, pelo Ministro, de vários casos em que, a despeito 

do esforço do Supremo em sentido contrário, teve de ser decretada a prescrição da pretensão 

punitiva, inclusive em crimes de competência do Tribunal do Júri, nos quais se espera a 

preclusão da sentença de pronúncia.  

Já a partir de uma análise teórica a respeito do princípio da não culpabilidade, o 

Ministro invoca fundamentos semelhantes aos lançados pelo Ministro Barroso, asseverando 

que“é natural à presunção de não culpabilidade evoluir de acordo com o estágio do 

procedimento”, desde que preservado o “núcleo fundamental do princípio”. Também cita as 

Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº. 29 e 30, nas quais se considerou 

constitucional a perda do direito de ser eleito após condenação em segunda instância.Por fim, 

aponta que, sob a ótica do direito comparado, a maior parte das declarações de direitos 

“afirmam que a inocência é presumida até o momento em que a culpa é provada de acordo 

com o direito”. Nesse sentido, portanto, coloca-se pela não concessão da ordem.
34

 

Com críticas às decisões recentes da Corte e demonstrando preocupação quanto aos 

rumos da discussão posta, o Ministro Marco Aurélio inicia seu voto. Admite que houve 

                                                 
33

 “Mas a própria realidade institucional de difícil modificação – tanto é que todos nós nos lembramos do esforço 

feito pelo ministro Peluso, ao oferecer aquela proposta de emenda constitucional, mas que tinha reflexo não só 

na área do Direito Penal, como também na área do Direito Civil, gerando, então, um fenômeno de grande 

insegurança jurídica, com a possibilidade de execução provisória também no campo do Direito Civel em geral. 

E, daí, talvez a razão por que a proposta de emenda acabou por não ter o trâmite, a despeito do bafejo, do apoio 

que ela colheu na imprensa e também nos setores da política, porque é um juízo quase que unânime no sentido 

de que há algo de extremamente singular no nosso sistema jurídico penal, mas, de fato, a ideia que Sua 

Excelência desenvolveu, seguindo o modelo europeu de controle concentrado de que haveria o trânsito em 

julgado com a decisão de segundo grau e, aí, valia tanto para as decisões de caráter penal como de civil, colocou 

realmente em grande temor todos aqueles que imaginavam que, depois, o recurso extraordinário teria efeito de 

uma rescisória com todas as consequências e as próprias execuções que se fariam no campo cível já teriam 

caráter de definitividade.” BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio 

Rodrigues Dantas. Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016, p. 

72-73. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. 

Acesso em: 11 junho 2017. 
34

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016, p. 63 e ss. Disponível 

em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 25 maio 

2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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espantoso crescimento demográfico no país nas últimas décadas, que a justiça é morosa no 

campo criminal e que há grave crise instaurada, mas que, justamente nesse cenário, torna-se 

necessária a preservação da ordem constitucional garantista, propiciando estabilidade à 

população. 

Além disso, afirma que o caso em questão não é apto a gerar a mudança de 

entendimento, porque a sentença de primeiro grau determinou expressamente a possibilidade 

de o condenado recorrer em liberdade e não houve recurso do Ministério Público quanto a 

essa disposição – nem quanto a qualquer outra. O julgamento em segundo grau, no qual 

determinada a expedição de ordem de prisão, apreciou somente a matéria suscitada pela parte 

autora.  

No mérito em si, aponta que a previsão constitucional de trânsito em julgado para 

imputação da culpa não permite interpretações, sendo aplicável o princípio da autocontenção 

à espécie. Também traça paralelo entre o campo patrimonial, no qual, mesmo em recursos 

com efeito devolutivo, admite-se o afastamento da execução provisória, e a restrição 

provisória à liberdade, na qual, pelo contrário, não se conta com a garantia da provisoriedade, 

já que não há possibilidade de retorno ao estado anterior, caso reformado o título. O desfecho 

do julgamento caminha, segundo ele, “para verdadeira promulgação de emenda 

constitucional”
35

, cuja possibilidade, mesmo a título de emenda, seria duvidosa, por esbarrar 

na limitação do art. 60 da Constituição
36

.  

O Ministro Celso de Mello tece, inicialmente, apanhado histórico a respeito do tema 

presunção de inocência, que teria ganhado relevo durante o Iluminismo, representando 

proteção do indivíduo frente ao absolutismo do Estado. Chega a afirmar que a repulsa pelo 

princípio é incompatível com os valores do regime democrático, que consagra o primado da 

liberdade, sendo, na verdade, comparável ao tratamento empregado pelos regimes 

autocráticos ao direito penal, que privilegiavam a onipotência do Estado.  

A Constituição – inequivocamente, no entender do Ministro – fixa o momento do 

trânsito em julgado da sentença penal condenatória como o termo final de aplicação do 

princípio. Até tal momento, seu emprego deve ser irrestrito: 

                                                 
35

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016, p. 78. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 25 maio 2017. 
36

 Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

(...) § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 

(...) IV - os direitos e garantias individuais. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 25 maio 2017.   

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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(...) a consagração constitucional da presunção de inocência como direito 

fundamental de qualquer pessoa – independentemente da gravidade ou da hediondez 

do delito que lhe haja sido imputado – há de viabilizar, sob a perspectiva da 

liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos direitos básicos da 

pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre considerada inocente, para todos e 

quaisquer efeitos, deve prevalecer, até o superveniente trânsito em julgado da 

condenação criminal, como uma cláusula de insuperável bloqueio à imposição 

prematura de quaisquer medidas que afetem ou restrinjam a esfera jurídica das 

pessoas em geral.
37

 

 

Por isso, segundo o magistrado, é inadequada qualquer equiparação do sistema 

brasileiro a sistemas estrangeiros que não adotam a sistemática da superveniência de 

condenação penal irrecorrível para afastar a presunção de inocência. Além disso, depreende 

que, antes desse momento processual, a atribuição de “restrições lesivas à esfera jurídica das 

pessoas”
38

 se basearia em suposições ou juízos prematuros de culpabilidade.   

Reforçando a ideia de que “episódios processuais suscetíveis de pronunciamento 

absolutório” não podem descaracterizar o princípio constitucional, refere pronunciamento do 

Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento da ADPF 144/DF
39

, que continha dado 

estatístico colhido do portal de informações gerenciais da Secretaria de Tecnologia de 

Informação do Supremo Tribunal Federal, informando o provimento de 25,2% dos recursos 

extraordinários criminais de 2006 até a data do julgamento da ação – em agosto de 2008.  

Por fim, no que toca ao fundamento de caráter legal, evoca a exigência do trânsito 

em julgado para a execução prevista nos arts. 105 e 147 da Lei de Execução Penal
40

. 

Pronunciando-se por último, o Ministro Ricardo Lewandowski considera o inciso 

LVII do art. 5º da Constituição categórico ao exigir o trânsito em julgado da condenação. 

Nem todas as legítimas constatações a respeito da efetividade da Justiça e outras questões de 

ordem prática poderiam ultrapassar esse postulado.  

                                                 
37

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016, p. 84. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 25 maio 2017. 
38

Ibidem. p. 93. 
39

 Somente condenações definitivas podem gerar inelegibilidade de candidatos (ementa da ADPF 144). Supremo 

Tribunal Federal. Brasília, 20 out. 2009. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115003>. Acesso em: 09 junho 2017. 
40

 Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a 

ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício 

ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando 

necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares. 

BRASIL. Lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984. Planalto. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210.htm>. Acesso em: 15 junho 2017. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=115003
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Demonstra perplexidade, também, ao testemunhar que a mesma Corte que admitiu a 

falência do sistema penal brasileiro na ADPF 347 e no RE 592.581 está tão empenhada em  

facilitar a entrada de pessoas no sistema carcerário, que chama de “verdadeiro inferno de 

Dante”
41

. 

Além disso, observa que, na tradição jurídica brasileira, “a propriedade sempre foi 

um valor que se sobrepôs ao valor liberdade”
42

, o que se reflete, por exemplo, no fato de que, 

no novo Código de Processo Civil, há disposição expressa que garante a restituição integral 

do bem objeto de execução provisória, em caso de modificação da sentença. Tal cuidado não 

é prestado aos que sofrem privação da liberdade, cuja superveniente comprovação da 

inocência não gera a obrigação de indenização pelo injusto encarceramento.  

A decisão foi pela denegação da ordem, por maioria de sete contra quatro. 

Relatados os votos, as primeiras impressões apontam para a inexistência de 

concordância por parte dos membros da Corte quanto a diversos pressupostos, como a própria 

função das instâncias superiores no sistema brasileiro e a aplicabilidade do princípio da 

autocontenção. Outro aspecto interessante diz respeito às conjecturas tecidas sobre os 

possíveis efeitos que decorrerão da modificação do entendimento até então consolidado – 

evidentemente, bastante distintas pelos favoráveis e pelos desfavoráveis. Nesse sentido, 

merece destaque o Ministro Luiz Fux, que, fazendo aparte no voto do Ministro Ricardo 

Lewandowski, chega a antecipar espécie de substituição quantitativa dos réus presos 

provisoriamente pelos condenados em cumprimento provisório da pena: 

 

(...) o que vai ocorrer, diante dessa modificação da jurisprudência do Supremo, vai 

ser a liberação de quem está injustamente preso, provisoriamente ou 

preventivamente, e o recolhimento daqueles que foram condenados em segundo 

grau; sai um, entra outro, eu acho que vai ser mais ou menos isso.
43 

 

Com isso, cabe avançar à próxima seção, na qual o debate é aprofundado. 

 

 

 

 

                                                 
41

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 126.292/SP. Paciente: Marcio Rodrigues Dantas. 

Impetrante: Maria Claudia de Seixas. Relator: Min. Teori Zavascki. Brasília, 17 fev. 2016, p. 98. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246>. Acesso em: 25 maio 2017. 
42

Ibidem. p. 98. 
43

Ibidem p. 101-102. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10964246
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2.3 AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE Nº. 43 E 

44 – A CORTE REAFIRMA O ENTENDIMENTO. 

 

O segundo objeto de análise deste trabalho será a decisão pela não concessão da 

liminar nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº. 43 e 44, proferida pelo STF em 05 

de outubro de 2016 – pouco mais de sete meses após o julgamento do HC nº. 126.292. O 

estudo desse caso em específico mostra-se relevante por diferentes razões: a) o pedido liminar 

coage o Plenário a se manifestar sobre as consequências geradas, nos tribunais ordinários, 

pela mudança de entendimento operada pela Corte; b) a constitucionalidade do art. 283 do 

Código de Processo Penal
44

, cujo propósito inequívoco é condicionar a execução da pena ao 

trânsito em julgado, é o foco da discussão – ao contrário do que ocorrera no debate de 

fevereiro do mesmo ano, em que somente o Ministro Luís Roberto Barroso fez referência ao 

artigo; e c) as manifestações do votantes, além de reafirmarem o novo entendimento, 

sinalizam a tendência da decisão de mérito das ações – até a conclusão deste trabalho não 

proferida.  

Entretanto, diferentemente do procedimento adotado na seção 2.1, aqui não serão 

analisados os votos de todos os Ministros da casa. Isso por dois motivos.  

O primeiro, e de ordem prática, é que nem todos os votos foram disponibilizados 

para consulta pública e vários dos que foram têm o statusde “em elaboração”. As tentativas de 

obtenção do material se deram, primeiramente, no sítio do STF, especificamente nas páginas 

de “acompanhamento processual” das ADCs. Ali, mesmo na consulta às peças eletrônicas, 

não se obteve nada além de petições, decisões monocráticas – a respeito da juntada de 

documentos ou ingresso de terceiro interessado ou amicuscuriae – e a certidão de julgamento 

da medida cautelar. Já na aba de notícias do mesmo sítio, realizada pesquisa com as palavras-

chave “ADC 43”, “ADC 44”, “execução antecipada pena” e “execução provisória pena”, 

adentrando-se em todas as notícias referentes ao julgamento em questão, não foi possível 

obter todos os votos em suas redações definitivas. Por fim, procedeu-se à busca direta, no 

Google, pelos votos não encontrados no sítio do STF, com os mesmos termos até então 

utilizados, acrescidos da palavra “voto” e do nome do ministro em questão (ex: “ADC 43 voto 

Barroso” e “ADC 43 voto Rosa Weber”). Ao final desse processo, os votos com redação 

                                                 
44

 Art. 283.  Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da 

autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 

investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. (Redação dada pela Lei nº 

12.403, de 2011). BRASIL. Decreto-lei n. 3.689, de 3 de outubro de 1941. Planalto. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3689.htm>. Acesso em: 25 maio 2017. 
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oficial encontrados e, portanto, passíveis de utilização neste trabalho, foram os dos seguintes 

Ministros: Marco Aurélio (relator), Edson Fachin (abertura da divergência), Teori Zavascki, 

Dias Toffoli e Celso de Mello.  

O segundo motivo, que diz respeito a uma escolha metodológica, é que a discussão 

travada nas ações declaratórias é, em síntese, muito semelhante à relatada na seção 2.1. Isso se 

deve ao fato de que, como já exposto, curto período de tempo mediou os pronunciamentos, 

resultando na manutenção das posições adotadas pela quase totalidade dos votantes
45

.  

De forma a possibilitar a melhor análise discursiva quanto à execução antecipada da 

pena, dentro das limitações instituídas pelo fator de ordem prática acima listado, serão 

examinados apenas os discursos mais relevantes do julgamento: o do relator e o da abertura da 

divergência, ambos acompanhados, para uma posição ou para a outra, pela totalidade dos 

Ministros – mesmo que apenas parcialmente, no caso do Ministro Dias Toffoli, cujos 

argumentos também serão relatados como complementação.  

Descrita a metodologia, cabe abordar as demandas em si. Primeiramente, ressalta-se 

que os votos em análise não adentram de forma definitiva no mérito da questão, porque se 

propõem a decidir a concessão ou não de pedidos cautelares. Isso, contudo, não afasta a 

necessidade de contextualizar as ações em completude, porque a decisão de caráter liminar, 

como será demonstrado, não esteve dissociada da análise quanto ao mérito, ainda que 

proferida com base em cognição não exauriente.  

Partindo-se desse pressuposto, importa conhecer a estratégia adotada pelos 

requerentes (Partido Ecológico Nacional e Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil) nas ações. Essencialmente, apontou-se o contrassenso da decisão do Plenário – a qual, 

ao permitir a execução antecipada da pena, negou aplicabilidade ao art. 283 do CPP, sem, 

contudo, declarar sua inconstitucionalidade. A medida repercutiu nos tribunais ordinários, que 

passaram a negar aplicabilidade ao dispositivo legal, cuja compatibilidade com as ordens 

infraconstitucional e constitucional não fora sequer questionada. O objetivo é retirar do 

Supremo um posicionamento definitivo, dada a aparente impossibilidade de harmonização do 

quanto decidido no HC nº. 126.292 com a ordem infraconstitucional. 

Os pedidos liminares, embora semelhantes na essência, que é a suspensão das 

execuções antecipadas da pena deflagradas no país a partir da mudança de posicionamento do 

Supremo, não são inteiramente convergentes. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade 

nº. 43, o Partido Nacional Ecológico (PEN) requereu: 

                                                 
45

 O Ministro Dias Toffoli foi o único que alterou, ainda que apenas parcialmente, sua posição. 



25 

 

 

 

(...) a concessão de cautelar para que (a) não sejam deflagradas novas execuções 

provisórias de penas de prisão e que sejam suspensas as que já estiverem em curso, 

libertando-se, até que a presente ação seja julgada, as pessoas que ora se encontram 

encarceradas, sem que a respectiva decisão condenatória tenha transitado em 

julgado; (b) subsidiariamente, caso essa Corte indefira o pedido anterior, requer-se 

seja realizada, em caráter cautelar, interpretação conforme à Constituição do artigo 

283 do Código de Processo Penal, a fim de determinar, enquanto não se julgar o 

mérito da presente ação, a aplicação analógica das medidas alternativas à prisão 

previstas no art. 319 do CPP em substituição ao encarceramento provisório 

decorrente da condenação em segunda instância; (c) por fim – se os pedidos 

cautelares formulados nos itens a e b não forem acolhidos – requer-se seja realizada 

interpretação conforme a Constituição do artigo 637 do CPP, restringindo, enquanto 

não for julgado o mérito desta ação, a não produção do efeito suspensivo aos 

recursos extraordinários, e condicionando a aplicação da pena à análise da causa 

criminal pelo STJ quando houver a interposição do recurso especial.
46

 

 

Já na ACD nº. 44, apensada à ADC nº. 43 ante a coincidência de objetos
47

, também 

houve pedido pela concessão de cautelar:  

 

(...) a concessão de medida cautelar, nos termos do artigo 21 da Lei nº 9.868/99, para 

determinar a suspensão da execução antecipada da pena de todos os casos em que os 

órgãos fracionários de Segunda Instância, com base no HC 126.292/SP, 

simplesmente ignoraram o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal – 

cuja constitucionalidade se presume! –, violando, assim, a cláusula de reserva de 

plenário (art. 97, CR) e a Súmula Vinculante nº 10 (...).
48

 

 

Definidos os limites assentados pelas partes para o pronunciamento da Corte, passa-

se, pois, à narrativa dos votos. 

O relator, Ministro Marco Aurélio de Mello, inicialmente reafirma as razões de 

decidir que apresentou no julgamento do habeas corpus: a disposição constitucional é 

unívoca, descabendo “manejar argumentos metajurídicos, a servirem à subversão de garantia 

constitucional cujos contornos não deveriam ser ponderados, mas, sim, assegurados pelo 

Supremo, enquanto última trincheira da cidadania”
49

. Nesse contexto, manifesta estranheza 

                                                 
46

 Disponível em: <http://www.sbdp.org.br/arquivos/material/1967_23_compl_adc43_peticao.pdf>. Acesso em: 

20 jun. 2017.    
47

 Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na 

ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a 

regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos. (Atualizado com a 

introdução da Emenda Regimental 34/2009).  

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Regimento Interno do STF. Brasília: STF, 2016. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/legislacaoRegimentoInterno/anexo/RISTF.pdf>. Acesso em: 20 jun. 2017.  
48

  Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/oab-stf-declare-constitucional-prisao.pdf>. Acesso em: 20 jun. 

2017. 
49

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade 43/DF. 

Requerente: Partido Ecológico Nacional. Relator: Min. Marco Aurélio. Brasília, 01 de set. 2017. Disponível em: 

<http://www.osconstitucionalistas.com.br/wp-content/uploads/ADC-43-MC-voto-MMA.pdf>. Acesso em: 11 

jun. 2017.  
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quanto ao fato de que se tornou necessário, no sistema jurídico pátrio, questionar a 

constitucionalidade de artigo de lei que faz simples reprodução de texto constitucional.  

Quanto à tentativa de diferenciação entre as situações de inocência e não culpa, 

transcreve as palavras de Gustavo Henrique Badaró:  

 

Não há diferença de conteúdo entre presunção de inocência e presunção de não 

culpabilidade. As expressões “inocente” e “não culpável” constituem somente 

variantes semânticas de um idêntico conteúdo. É inútil e contraproducente a 

tentativa de apartar ambas as ideias – se é que isto é possível –, devendo ser 

reconhecida a equivalência de tais fórmulas. Procurar distingui-las é uma tentativa 

inútil do ponto de vista processual. Buscar tal diferenciação apenas serve para 

demonstrar posturas reacionárias e um esforço vão de retorno a um processo penal 

voltado exclusivamente para a defesa social, que não pode ser admitido em um 

Estado Democrático de Direito.
50

 

 

O quadro é dos piores: superlotação dos presídios; incorreta aplicação da custódia 

cautelar; estreitamento, sem respaldo constitucional, do acesso ao STF para salvaguarda da 

liberdade
51

. Diante disso, tornar-se-ia necessário conformar com rigorosidade os “casos 

autorizadores de custódia antes da preclusão maior da sentença condenatória”. Mas não é o 

que ocorre: “em resumo, suprime-se, simultaneamente, a garantia de recorrer, solto, às 

instâncias superiores e o direito de vê-la tutelada, a qualquer tempo, por este Tribunal.”.  

Convencido da probabilidade do direito e do perigo de demora (milhares de pessoas 

presas ou na iminência de), é pela concessão da liminar, determinando-se a imediata 

suspensão das execuções provisórias da pena em curso no país (ressalvadas as hipóteses 

enquadráveis no art. 312 do CPP). Caso o plenário não acompanhe essa primeira solução, 

acolhe, também, os dois pedidos sucessivos vindicados da ADC nº. 43: a aplicação de 

cautelares diversas da prisão até que sobrevenha decisão de mérito ou, caso se entenda que a 

formação da culpa pode se dar de forma gradativa, que a certeza jurídica quanto a ela ocorra 

não em segunda instância, mas após apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.  
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Relativamente ao segundo pedido sucessivo, interessante apontar que o Ministro 

Marco Aurélio o acolhe com base no que chama de argumentações metajurídicas
52

, 

consistentes no alto índice de acolhimento dos recursos especiais e habeas corpus intentados 

pelos réus nos processos. Ademais, considera a própria função desempenhada pelo STJ no 

direito brasileiro, que é a uniformização da ordem infraconstitucional: mesmo que não haja 

autorização para revolvimento de fatos e provas, as interpretações dadas pela Corte afetam 

juízos de culpabilidade em um percentual altíssimo de casos.  

Abrindo a divergência, o Ministro Edson Fachin afirma que o desejo exprimido na 

sustentação oral – o fim da pena privativa de liberdade – é possivelmente comum a todos, mas 

que a verdade inafastável é que a Constituição previu a tutela penal de vários direitos 

fundamentais, o que não pode ser deslegitimado. Nessa senda, faz referencia ao princípio da 

proteção estatal deficiente, invocado rotineiramente pela Corte para afastar normas que 

impeçam a proteção penal de interesses fundamentais previstos na Carta Maior
53

. Isso 

inclusive é reforçado pelo fato de que organismos internacionais vêm questionando a falta de 

efetividade da proteção prestada pelo sistema de justiça brasileiro a direitos humanos básicos 

– aqui cita casos de violência contra a mulher, homicídio, maus tratos a deficiente mental, 

abuso sexual seguido de morte contra crianças.  

 

A busca pela racionalidade do sistema penal passa pela compreensão dos direitos 

humanos também sob uma outra perspectiva, ou seja, pela perspectiva segundo a 

qual, como tem entendido esta Suprema Corte, ao acatar o princípio da proibição de 

proteção deficiente, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, desde o 

julgamento do caso Velásquez Rodriguez versus Honduras, que as condutas 

violadoras de direitos humanos devem ser investigadas e punidas, evitando-se a 

reincidência.
54

 

 

Pretende, com base nisso, rechaçar as afirmações de que o STF sucumbiu aos anseios 

de uma “criticável sociedade punitivista”. A criminalidade do “colarinho branco” nem mesmo 

teria sido levada em conta no habeas corpus nº. 126.292 e, além disso, a decisão não fora 

prolatada de modo a atingir uma só modalidade de crime – porque a interpretação do princípio 
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da presunção de inocência deve ser uniforme a todos os cidadãos. Inclusive, refere que a 

mudança de entendimento já se prenunciava muito antes dos “acontecimentos mais recentes 

ligados à corrupção e lavagem de dinheiro”, como provariam a entrevista, no ano de 2013, e o 

artigo doutrinário, no ano de 2015, de autoria do Ministro Gilmar Mendes, nos quais afirmou 

a possibilidade de execução da pena após condenação em segundo grau
55

. 

O relator não vislumbra contraste entre a decisão prolatada em fevereiro e a 

exigência pelo trânsito em julgado, porque, ao interpretar o princípio contido no art. 5º, LVII, 

da CF, de forma conexa a outros princípios e regras constitucionais, os quais não chega a 

mencionar, conclui que só após o percurso dos recursos extraordinários é que se pode 

executar a pena privativa de liberdade. 

Quanto ao art. 283 do CPP em si, não depreende vedação a toda e qualquer prisão, 

senão às ali expressamente referidas – até porque as prisões civil e administrativa continuam 

existindo. Caso se entendesse o contrário, que o artigo refere-se somente à prisão penal, 

tampouco há incompatibilidade entre ele e as regras que preveem o recebimento dos recursos 

extraordinários apenas no efeito devolutivo (arts. 995 e 1.029, § 5º, ambos do CPC): 

 

Da forma como concebo referidas normas, no que diz respeito à condenação, o 

disposto no art. 283 do CPP impõe, como regra, o trânsito em julgado do título 

judicial. Vale dizer, sentenças de Juízos de primeiro grau, acórdãos não unânimes 

(ainda passíveis de impugnação por meio dos embargos infringentes) de Tribunais 

locais, como regra, não podem produzir seus efeitos antes do trânsito em julgado, ou 

seja, antes de decorridos os prazos preclusivos.
56

 

 

E na hipótese de se concluir pelo conflito entre as normas, “prevaleceria a regra do 

efeito meramente devolutivo dos recursos especial e extraordinário, dada a vigência posterior 

dos arts. 995 e 1.029, § 5º, ambos do CPC”
57

. 

Os limites e as possibilidades instituídas pelo inciso LVII do art. 5º da CF, quando 

refere o trânsito em julgado, seriam aferíveis pelas funções que a própria Carta atribui aos 

tribunais superiores, definidos não como instâncias revisoras, mas como estabilizadoras da 

interpretação de normas infraconstitucionais e do direito constitucional. Apesar disso, não 

desconsidera os números trazidos pelos amicuscuriae quanto ao provimento de recursos 

benéficos ao réu, especialmente no âmbito do STJ, mas não acredita que a retomada do 
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entendimento anterior seria a solução mais adequada. O aprofundamento dos mecanismos 

para conferir efeito vinculante às decisões das instâncias superiores, aliado ao emprego das 

medidas cautelares para conferir efeito suspensivo e do habeas corpus, podem muito bem 

sanar o problema.  

No que toca ao fundamento dos requerentes de que a alteração de entendimento 

jurisprudencial consolidado em favor do réu deve ter aplicação meramente prospectiva, 

afirma que a irretroatividade só se aplica a normas legais. À jurisprudência, aplica-se 

excepcionalmente, quando ela versar sobre a ilicitude do fato – caso em que, inclusive, seria 

possível a alegação de erro de proibição invencível.  

No caso, “o debate cinge-se ao plano processual, sem reflexo, direto, na existência ou 

intensidade do direito de punir, mas, tão somente, no momento de punir”
58

. E por esse mesmo 

motivo não vê contradição entre as decisões da Corte na ADPF nº. 347 (declaração da 

inconstitucionalidade do estado de coisas do sistema carcerário brasileiro) e a decisão 

proferida no bojo do habeas corpus. Os parâmetros aplicáveis ao cárcere, qualquer que seja o 

momento de sua efetivação, devem estar de acordo com o que determinou o Supremo, não 

podendo a situação de precariedade servir de fundamento para a interpretação de regras penais 

e processuais penais.  

O relator é, portanto, pela não concessão da cautelar requerida pelo PEN e pela OAB, 

até porque não enxerga como incompatíveis a disposição do art. 283 do CPP e a execução 

provisória da pena. 

A terceira posição adotada no julgamento, e última a ser objeto de explanação neste 

trabalho, é a do Ministro Dias Toffoli, que foi o único votante a adotar posição intermediária. 

Na decisão do HC nº. 126.292, votou com a maioria, mas agora, à vista de novos argumentos, 

considera ter a oportunidade de revisitar sua conclusão.  

Principia utilizando estudo de Rodrigo Capez
59

, no qual o autor concluiu que, da 

combinação das garantias do art. 5º da Constituição aplicadas à prisão (LIV, LVII, LXI, LXV 
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e LXVI
60

), se depreende que a liberdade de locomoção constitui a regra, e que “a prisão 

cautelar sempre será excepcional e provisória”.  

Isso posto, disserta sobre as normas concretizadas a partir do princípio da presunção 

de inocência: probatória, de juízo e de tratamento. A que emprega em sua argumentação é a 

de tratamento, a qual constitui verdadeira proibição de que o imputado seja, no curso da ação 

penal, tratado como ou equiparado a culpado: 

 

Em sua mais relevante projeção como norma de tratamento, a presunção de 

inocência implica a vedação de medidas cautelares pessoais automáticas ou 

obrigatórias, isto é, que decorram, por si sós, da existência de uma imputação e, por 

essa razão, importem em verdadeira antecipação da pena.
61

 

 

A partir dessa premissa, considera que o art. 283 do CPP apenas densifica os 

dispositivos constitucionais que estabelecem a excepcionalidade da prisão, sendo inequívoca, 

portanto, a sua constitucionalidade. Impende, assim, proceder à sua intepretação e ver se dela 

se materializa a possibilidade ou a impossibilidade de se executar antecipadamente a pena.  

Questiona, inicialmente, onde ficariam detidos os presos em execução provisória. 

Sim, porque a Lei de Execuções Penais prevê que o preso provisório e o condenado por 

sentença transitada em julgado ficarão apartados
62

. O mesmo diploma legal determina que o 

cumprimento da pena em regime fechado se dará em penitenciárias (art. 87) e que a prisão 

provisória terá lugar na cadeia pública (art. 102). Para o ministro, seria injusto que a execução 

provisória ocorresse em cadeia pública, mas que a solução mais justa não seria menos 

dramática, pois os requisitos mínimos de alojamento em penitenciárias não são cumpridos 

pelo Estado.  
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Depois disso, observa que a prisão-pena só pode se verificar com base em um título 

judicial condenatório transitado em julgado, definindo o requisito: 

 

Trânsito em julgado, portanto, significa que se tornaram imutáveis os efeitos da 

sentença condenatória, pela preclusão ou pelo exaurimento do legítimo exercício do 

direito à interposição dos recursos cabíveis – sublinhe-se “legítimo”, para bem 

estremá-lo do ilegítimo, enquanto abusivo ou procrastinatório.
63

 

 

A interpretação literal do artigo é que a execução da pena só pode ocorrer quando 

cessadas todas as legítimas possibilidades de se recorrer, pouco importando que os recursos 

tenham efeito suspensivo ou apenas devolutivo.  

De todo modo, concebe, na busca da solução sistematicamente mais adequada, que 

há a possibilidade de se interpretar o trânsito em julgado “como exigência de certeza na 

formação da culpa”, o que ocorreria a partir do momento em que corrigidas “as ilegalidades 

de cunho meramente individual”. Esse exame da justiça ou da injustiça das decisões ocorre no 

âmbito do STJ, que, após realizar juízos sobre a tipicidade, a antijuridicidade da conduta e a 

culpabilidade do agente, dará a certeza da formação da culpa.
64

 

No que se refere ao argumento da efetividade da jurisdição penal, crê que não pode 

acarretar a supressão de direitos fundamentais e que existem mecanismos aptos a restringir o 

abuso no direito de recorrer.  

Com base nisso, vota pela parcial concessão da medida, suspendendo-se todas as 

ordens de prisão com pendência de recurso especial e agravo em recurso especial e se 

obstando a deflagração de novas execuções provisórias em que pendentes os mesmos 

recursos.   

Ao final, a decisão foi pela não concessão de qualquer das medidas cautelares 

requeridas, por maioria de seis a quatro, ressalvado o voto pelo parcial acolhimento proferido 

pelo Ministro Dias Toffoli.  
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Pois bem, observa-se que nos dois julgamentos relatados o plenário do STF decidiu 

relativizar o princípio da presunção de inocência e o momento do trânsito em julgado. A 

maior parte dos Ministros utilizou-se de fundamentos constitucionais e pragmáticos, que serão 

analisados, no que couberem. 

Descrito o objeto de estudo, o trabalho avançará para o campo doutrinário e, ao fim, 

para a realização da análise em si. 
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3 AS POLÍTICAS CRIMINAIS EM QUESTÃO 

 

O objetivo central deste trabalho é examinar a política criminal expressa nas decisões 

do STF em relação à execução provisória da pena. De modo a cumprir essa missão, nesse 

capítulo se constituirá o arcabouço teórico que possibilitará a análise dos discursos dos votos 

relatados no primeiro capítulo. O caminho se dará em três etapas distintas: na primeira, será 

definido o próprio conceito de política criminal, ramo pouco prestigiado nos currículos 

acadêmicos e, talvez em consequência disso, do qual pouco se fala de forma sistemática; na 

segunda seção, o objetivo traçado é comparar as recentes correntes majoritárias da política 

criminal, partindo-se da perspectiva do poder punitivo vigente em boa parte do século XX até 

alcançar o panorama da política criminal contemporânea; na terceira seção, as correntes de 

política criminal descritas na seção anterior serão situadas no panorama latino-americano; e 

na última seção, que pode ser vista como um prolongamento do histórico recente descrito nas 

seções 3.2 e 3.3, será feita a delimitação dos principais pontos chave das correntes político-

criminais, de forma a criar as categorias de análise que serão aplicadas no terceiro capítulo.  

 

3.1 O CONCEITO DE POLÍTICA CRIMINAL 

 

As dificuldades de conceituar a política criminal apresentam-se tão logo as leituras 

sobre o tema iniciam, talvez pelo fato de ser matéria sui generis se comparada com outros 

ramos do Direito.  

De início, emerge uma característica tão fascinante, quanto complicadora do ponto 

de vista epistemológico: a interdisciplinaridade. Segundo Rodríguez, trata-se de disciplina 

vinculada e nutrida por outros conhecimentos historicamente configurados, como a ciência 

política e a sociologia, o que dificulta sua configuração como área autônoma do saber. Logo, 

o desafio posto reflete o estado da disciplina, que “hasta ahora no está dotada de un método 

científico, de racionalidad, de claridade enel objeto y enel método”.
65

 

Na perspectiva do campo das ciências criminais, a dificuldade exacerba-se, uma vez 

que a política criminal é tradicionalmente entendida como parte do direito penal ou da 

criminologia, porque seus limites difusos se confundem com os dessas matérias
66

. A isso, 

corrobora a análise feita por Zaffaroni quanto à relação entre política criminal e criminologia: 
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“(...) hoje está claro que não é possível separar as criminologias da política, dado que o saber 

e o poder se imbricam e que de toda criminologia se deduz uma política, mesmo quando isso 

não é feito expressamente.”
67

 

Ainda, de acordo com Rodríguez, outro aspecto notável é que os saberes que 

informam a matéria dizem respeito às complexas e controversas relações sociais, sendo, 

portanto, suscetíveis a constantes mudanças – inclusive de marco teórico –, o que imprime à 

política criminal uma volatilidade incompatível com qualquer pretensão de rigidez científica. 

Soma-se a isso o fato de que “lareferencia a relaciones sociales y la necessária opción por un 

determinado modelo de Sociedad para justificar laadopción de las concretas soluciones, hace 

de la Política criminal una disciplina eminentemente valorativa”
68

.  

Como se vê, o assunto aqui estudado, além de ser interdisciplinar, carece de rigidez 

científica e envolve valorações. Não surpreende, portanto, que não haja acordo quanto à sua 

definição, existindo duas principais concepções vigentes a respeito do tema: uma enquadrada 

no âmbito jurídico e outra enquadrada no âmbito social.
69

 

Neste trabalho, adotar-se-á a concepção social proposta por Délmas-Marty, que 

define política criminal como “o conjunto de procedimentos através dos quais o corpo social 

organiza as respostas ao fenômeno criminal.”
70

 

Partindo-se dessa conceituação, cabe definir qual a sua aplicabilidade no estudo em 

curso, já que não são aqui objeto de análise todas as respostas dadas pelo corpo social ao 

crime, mas especificamente aquelas empregadas pelo Supremo Tribunal Federal nos 

julgamentos relatados no primeiro capítulo.  

Nesse ponto, adota-se perspectiva similar à descrita por Costa e Armani ao 

analisarem a edição de súmula pelo Superior Tribunal de Justiça:  

  

As respostas organizadas pelo corpo social ao fenômeno criminal fazem-se 

presentes, do ponto de vista institucional, nos três poderes previstos na Constituição 

Federal. O Poder Executivo, ao definir suas linhas de execução e administração; o 

Poder Legislativo, ao promulgar leis e decretos que tenham por objetivo responder 

ao fenômeno criminal; e, por fim, o Poder Judiciário, eixo a que nos atemos nesse 

trabalho, cuja função é conceber os limites de atuação e construir a orientação 
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jurisprudencial a ser seguida na aplicação das legislações pertinentes à 

problemática.
71

 

 

A política criminal em análise, portanto, é a expressa por uma instituição estatal em 

resposta ao fenômeno criminal, especificamente no âmbito de poder reservado ao Judiciário, 

que é a definição de parâmetros de interpretação e de aplicação das leis.  

 

3.2 A VIRADA POLÍTICO-CRIMINAL DO SÉCULO XX 

 

Assumiu-se, na seção anterior, que decisões do Poder Judiciário são expressão da 

política criminal institucionalizada. Além disso, pelo caráter valorativo da matéria, pode-se 

perceber que o conteúdo da política criminal dependerá de uma escolha acerca do modelo de 

sociedade que se almeja alcançar – e de como o comportamento desviante será nela tratado. 

Melhor dizendo: na mesma medida em que existem modelos de sociedade em disputa – e, por 

vezes, diferentes formas de se alcançar um mesmo modelo ideal –, há maneiras de se encarar 

e proceder relativamente ao fenômeno criminógeno.  

Frente a isso, o próximo passo para responder ao problema desta pesquisa é 

identificar as correntes de política criminal nas quais podem ser inseridos os fundamentos 

utilizados pelo STF para permitir a execução provisória da pena. Para tanto, será abordada a 

virada criminológica ocorrida no século XX, com a descrição de suas correntes majoritárias. 

Antes de tudo, é preciso dar um último aviso, também dedutível da exploração 

realizada na seção 3.1: a jornada da política criminal não pode ser dissociada da jornada da 

criminologia, motivo pelo qual tentativas de separá-las serão frustradas e esforços no sentido 

de as diferenciar serão perdas desnecessárias de energia. No texto que segue, 

consequentemente, não haverá tentativas de cindir as ciências criminais – processo do qual 

poderia resultar, até mesmo, perda de informações.  

Em 2001, o criminólogo escocês David W. Garland publicou o livro The 

CultureofControl: Crime and Social Order in ContemporarySociety, no qual descreveu seus 

esforços investigativos para descobrir os parâmetros de controle do crime vigentes à época. 

Para tanto, iniciou sua análise a partir do paradigma criminológico aplicado durante a maior 
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parte do século XX nos Estados Unidos e no Reino Unido: o previdenciarismo penal, que é o 

marco igualmente adotado neste trabalho para iniciar a digressão histórica.
72

 

O previdenciarismo penal foi a política criminal que, por influência dos sistemas 

americano e inglês, vigeu em diversos países do mundo desde o final do século XIX, quando 

suas bases começaram a ser consolidadas, até a década de 70 do século XX, tendo o seu ápice 

no período pós segunda guerra mundial. Suas características marcantes são os entendimentos 

de que: a) a conduta criminosa tem raízes sociais, mas a prioridade de estudos e esforços deve 

ser centrada no indivíduo; b) a reabilitação deve ser o foco do sistema criminal e ela só se 

efetiva mediante individualização da pena que leve em conta as características e necessidades 

do indivíduo por ela atingido, o qual será tratado por um conjunto de profissionais de diversas 

áreas (com foco na assistência social e na psicologia); e c) a palavra de especialistas, o 

conhecimento criminológico e as descobertas empíricas devem ser os guias para a 

implementação dos esforços estatais em relação ao crime, em detrimento de costumes e senso 

comum. O ideal de reabilitação permeou todo o sistema, possibilitando o desenvolvimento de 

uma rede de práticas voltadas a esse fim, nas quais se inseriam a justiça juvenil especializada, 

o acompanhamento psicoterapêutico do cumprimento da pena e penas voltadas à reinserção 

do indivíduo na comunidade: 

 

Estes incluíam a edição de leis que permitiam a condenação a penas indeterminadas, 

vinculada à liberdade antecipada e à liberdade vigiada; varas de crianças e 

adolescentes informadas pela filosofia do bem-estar infantil; o uso da investigação 

social e de relatórios psiquiátricos; a individualização de tratamento, baseada na 

avaliação e classificação de especialistas; pesquisa criminológica focada em 

questões de fundo etiológico e na efetividade do tratamento; trabalho social com os 

condenados e suas famílias; e regimes de custódia que ressaltavam o aspecto 

ressocializador do encarceramento e, após a soltura, a importância do amparo no 

processo de reintegração.
73

 

 

A conjuntura era tal que a pena privativa de liberdade em instituições tradicionais era 

encarada com crescente antipatia, tanto por teóricos, quanto pelos agentes planejadores e 

implementadores das medidas criminais, por se afastar do ideal de reabilitação: 

 

Regimes de custódia especializados – reformatórios para jovens infratores, prisões-

escola, estabelecimentos correcionais, etc. – eram preferidos às prisões tradicionais, 

e a preterição do encarceramento em favor de medidas comunitárias se tornou um 

esforço constante dos reformadores correcionalistas. Dos anos 1890 a 1970, cada 
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vez menos categorias de criminosos foram apontadas como merecedoras de 

encarceramento padrão.
74

 

 

Além disso, quando se fala que o planejamento do sistema penal era confiado a 

especialistas, é preciso dizer que a intervenção midiática e a discricionariedade política não 

representavam perigo apto a provocar grandes distorções na criação e na efetivação das 

medidas, já que o controle do crime era encarado como assunto eminentemente técnico. 

Mesmo nos clássicos dissensos entre liberais e conservadores, a discussão não se afastava dos 

pilares instituídos pelo previdenciarismo-penal, limitando-se os últimos a defender a 

preponderância de efeitos intimidatórios, sem discordar da aplicação do tratamento 

correcional nos casos que se mostrassem adequados.
75

 

No curso desse período, o Poder Judiciário foi submetido a uma profunda reforma: as 

decisões, antes de responsabilidade exclusiva dos magistrados, foram gradualmente 

repassadas a peritos. Profissionais de áreas diversas, como “agentes do trabalho social, 

psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, pedagogos”
76

, ganharam centralidade na reforma 

penal, desempenhando as amplamente aceitas funções de tratar os indivíduos e aperfeiçoar a 

engrenagem social, sendo encarados de forma benigna e desobrigados de “fazer justiça ou 

infligir lições morais”
77

.  

Evidentemente, a primeira política criminal abordada, e que pode ser descrita como 

progressista, foi fruto de seu tempo histórico. Ao final do século XIX, as agências estatais 

atuavam de forma combinada com os mecanismos desenvolvidos pela sociedade civil no 

controle do crime. Os níveis de paz obtidos motivaram as populações a encaminhar demandas 

de segurança ao respectivo ente estatal, em processo que gradualmente culminou no aumento 

da provisão pública e atrofiamento das iniciativas comunitárias e individuais. Em meados do 

século XX, a concentração do poder de punir no Estado, que remonta à própria constituição 

dos Estados Modernos
78

, havia cumprido de forma notável as expectativas contratualistas 

sobres as quais se legitimou: as taxas de criminalidade eram baixíssimas. A população 

acreditava na eficácia do controle estatal.
79
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A tranquilidade experimentada permitiu que o sistema evoluísse sobre dois axiomas: 

“a reforma social juntamente com a prosperidade econômica acabariam por reduzir a 

frequência do crime” e “o estado é responsável por cuidar dos criminosos, bem como por sua 

punição e seu controle”.
80

 Dali em diante, a justiça criminal representava a frente de trabalho, 

no campo do controle do crime, responsável pelo tratamento dos indivíduos, enquanto outras 

políticas mais difusas de reforma social e provisão previdenciária eram implementadas de 

forma secundária – em uma lógica que priorizava o tratamento das consequências em vez das 

causas da criminalidade reconhecidas pelo próprio sistema. 

Implementado nos Estados de bem-estar social, o previdenciarismo forneceu meios 

de atenuar “as patologias clássicas da sociedade de classes industrializada e desigual”
81

. 

Tratava-se de uma medida estatal complementar a várias outras – como o assistencialismo, 

materializado no aumento do número de escolas, na criação de fundos de previdência e no 

aumento do acesso à saúde e à moradia, ou o intervencionismo crescente, consolidado nos 

sistemas de tributação progressiva e regulamentação do trabalho – que visavam diminuir os 

riscos gerados pelo capitalismo de mercado e garantir, assim, a manutenção da ordem em uma 

sociedade desigual.
82

 

Descritas as premissas do sistema penal-previdenciário, assim como o contexto 

macroestrutural que possibilitou o seu desenvolvimento, cabe indagar em que medida e com 

que grau de distorção seu emprego ocorreu na América Latina e, mais especificamente, no 

Brasil. As respostas para esses questionamentos, todavia, são de difícil obtenção, tanto pelo 

fato de que na “periferia do poder planetário”
83

 os processos históricos de desenvolvimento 

dos Estados foram extremamente diferentes daqueles pelos quais passaram os países europeus 

– e mesmo os Estados Unidos –, quanto pela própria dificuldade de realizar diagnósticos 

sociais em contextos nos quais houve – e talvez ainda haja – escassa produção de dados 

empíricos e desenvolvimento de saberes descolonizados.  

O certo é que o poder punitivo brasileiro apresenta estruturas e codificação 

teoricamente muito parecidas com o modelo descrito, seja porque os Estados Unidos e o 

Reino Unido, locais de referência para os estudos de Garland, importaram influências 

europeias comuns às que o Brasil importou, seja porque exportaram seu próprio modelo para 
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o resto do mundo. Aqui, são exemplos disso as disposições quanto aos atos infracionais, a 

intervenção de peritos no processo penal, o acompanhamento do cumprimento da pena por 

profissionais de áreas diversas, as previsões de progressão de regime e livramento 

condicional, entre outros. 

Nesse ponto, cabe referir as palavras de Zaffaroni no início de suas conferências 

sobre criminologia, quando aponta que as linhas teóricas adotadas nos países marginais 

provêm das regiões que dominam o planeta, e que não se pode perder de vista os “traços 

universais do poder punitivo”: 

 

(...) a questão criminal nos países jardins ordenados e geométricos ocupa-se do 

controle social punitivo em conflitos próprios a esses países. Mas esses países 

podem ter os jardins ordenados porque há muitos outros onde foram arrasados e que, 

por isso, padecem de uma conflitividade que lhes é própria, pois nesses jardins 

convivem plantas nativas e mato, embora, às vezes, também existam flores exóticas 

cuja beleza os jardineiros geômetras invejam. Os jardins ordenados e os arrasados 

não são independentes, mas sim interdependentes. Não convém esquecer disso.
84

 

 

No presente momento, portanto, adotar-se-á a linha dos preceitos universalizáveis 

para que, ao final, seja possível realizar observações quanto à realidade local.  

Seguindo-se, novamente, a análise feita por Garland, é possível constatar a 

ocorrência de uma virada criminológica, ocorrida a partir dos anos 70, a qual gerou “a 

reaparição, na política oficial, de sentimentos punitivos e gestos expressivos, que parecem 

estranhamente arcaicos e absolutamente antimodernos”
85

. A sucessão de fatos que ocasionou 

a mudança, entretanto, não será o foco da explanação ora realizada, pois o conteúdo 

indispensável para a realização das análises objetos deste trabalho diz respeito não ao porquê 

da mudança ou a como ela ocorreu, mas ao que mudou.  

Um dos primeiros pontos que denunciou a virada criminológica foi o abandono do 

ideal de reabilitação como objetivo central das medidas penais. Tratamentos com este fim são 

empregados somente a perfis específicos de criminosos, considerados especialmente violentos 

ou dependentes químicos, que possam tirar deles o melhor proveito possível. No entanto, o 

programa é antes visto “como uma intervenção com os objetivos determinados de inculcar 

auto-controle, reduzir o perigo e aumentar a segurança do público”
86

, do que uma forma de 

auxiliar o indivíduo em si. Naturalmente, as medidas reabilitadoras já não são mais vistas 
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como a regra, mas como uma exceção altamente dispendiosa, da qual só se deve lançar mão 

quando houver vantagens em termos de proteção do público e de redução de riscos de 

vitimização posterior
87

.  

Além disso, ressurgiu a ideia de que a pena deve figurar como justa retribuição, 

tendo que ser austera e extensa na mesma medida do ilícito praticado. As apontadas injustiças 

do sentenciamento individual passaram a ser dirimidas por parâmetros fixos e generalizantes 

de imposição de sanções, os quais são formulados por atores que levam em conta expressões 

do sentimento público, que abertamente refere a vingança, em detrimento de propósitos 

reabilitatórios já desacreditados.
88

 Características do indivíduo atingido e as circunstâncias do 

caso concreto já não são mais elementos aptos a determinar a sanção, pois quem realmente 

comina a pena é o legislador, figura que opera em um contexto político bem distante da 

pessoa que receberá a pena, rompendo a lógica da individualização.
89

 

E não só a uniformização de critérios para individualização da pena está sendo 

elaborada em atenção ao clamor popular, mas as medidas de controle do crime como um todo. 

O medo do crime passou a ser tema central no cotidiano popular, o que fez com que a imagem 

do delinquente como alguém desprovido de oportunidades passasse a ser projetada como a do 

predador potencialmente reincidente. Tudo isso tornou mais emocional o tom de elaboração 

das políticas, já que agora leva-se mais em conta “a revolta coletiva e o justo reclamo por 

retribuição do que um compromisso com a construção de soluções sociais justas”
90

. 

No cenário político, as pesquisas empíricas, a palavra de especialistas e até mesmo a 

de juristas, foram desqualificadas para dar lugar à autoridade da população. Os comitês 

especializados, formados pelos administradores das organizações
91

, foram substituídos por 

atores políticos – sempre vinculados ao jogo eleitoral – na tomada de decisões. O resultado é 

que a elaboração das políticas tornou-se cada vez mais politizada e populista. O juiz perdeu 

espaço para o legislador, que passou a centralizar a “tarefa casuística de decidir”
92

. E o 

surpreendente resultado foi o consenso político na adoção de “medidas penais que sejam 

percebidas pelo público como duras, hábeis e adequadas”
93

. 

Dentro dessa nova elaboração, os direitos dos criminoso e a segurança pública são 

pesos diferentes em uma mesma balança: 
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Atualmente, os interesses dos criminosos condenados, quando levados em 

consideração, são vistos essencialmente como opostos aos do público. Se a escolha é 

entre sujeitar os criminosos a maiores restrições ou expor o público a riscos mais 

elevados, o senso comum vigente sempre recomenda a escolha segura. 

Consequentemente, sem muita discussão, os interesses dos criminosos e mesmo seus 

direitos são frequentemente desconsiderados.
94

 

 

O desrespeito pelos direitos individuais dá-se inclusive quanto aos acusados, na 

forma de mecanismos de quebra de sigilo e de notificação comunitária. A figura do ex-

criminoso deu lugar à do criminoso que foi apanhado, mas cometerá novos crimes, não 

devendo, por consequência, ter resguardado direito de intimidade que possa obstar o direito de 

informação do público. Daí ressurge o estigma, antes considerado contraproducente em 

termos de ressocialização, para desempenhar duplo papel: punir a pessoa e alertar a 

comunidade quanto ao risco que ela representa.
95

 

A relação entre vítima e criminoso segue a mesma linha de projeção. “Expressões de 

preocupação com o criminoso e com suas necessidades sinalizam o desprezo pela vítima e seu 

sofrimento”
96

, em um jogo político claramente maniqueísta, que norteia a formulação de 

política públicas. Além da vítima real – “cujo sofrimento deve ser expressado e cuja 

segurança deve ser doravante garantida”
97

 –, há a figura simbólica da vítima, na forma do 

“poderia ter sido você”
98

, uma projeção que adquiriu vida independente no debate político, 

muitas vezes dissociada da opinião de agremiações de vítimas reais.  

 

Paradoxalmente, esta visão da vítima como qualquer pessoa minou a velha noção do 

público, que agora foi redefinida e decomposta. Não é mais suficiente subsumir o 

interesse individual da vítima à noção de paz pública: a paz pública deve ser 

individualizada, cindida em pedaços individuais. Vítimas específicas devem ter voz, 

seja fazendo impactantes declarações vitimizadas, seja através das consultas sobre 

punição e decisões de soltura, seja pela sua notificação dos movimentos 

subsequentes do agressor. Há, em poucas palavras, um tema cultural novo, um novo 

significado coletivo de vitimização e uma relação retrabalhada entre a vítima 

específica, a vítima simbólica e as instituições públicas de controle do crime e da 

justiça criminal.
99

 

 

Percebe-se, então, que o interesse das vítimas veio à tona para preencher o vazio 

deixado pela desvalorização do criminoso enquanto membro da comunidade. Esse fenômeno 
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se expandiu de maneira tal que até mesmo crimes de baixo potencial lesivo passaram a ter 

vítimas. Se não atingirem alguém em particular, a vítima será a coletividade, o patrimônio 

público, os quais suportarão os efeitos negativos cumulados de diversas condutas triviais. Na 

sociedade de alta criminalidade, “os medos e inseguranças públicas, sua magnificada 

consciência do problema, seu ceticismo com políticas liberais, sua falta de preocupação com 

os criminosos – todos estes fatores nos levaram a identificar vítimas onde antes havia apenas 

violações”
100

. 

Ao praticarem o crime, os indivíduos deixam de ser membros do público, em uma 

divisão social entre nós, a inocente classe média, e eles, a subclasse de pobres perigosos.  

 

Com esta equação, nós nos permitimos esquecer aquilo que o previdenciarismo 

penal admitia como verdadeiro: que os criminosos também são cidadãos e, 

outrossim, que a sua liberdade também é a nossa liberdade. O crescimento de uma 

divisão social e cultural entre “nós” e “eles”, junto com novos níveis de medo e de 

insegurança, nos tornou muito complacentes com relação à emergência de um poder 

estatal mais repressivo. Nos anos 1960, os críticos acusaram as instituições penais-

previdenciárias de serem autoritárias quando exerciam seus poderes correcionais de 

forma às vezes arbitrária. O atual Estado de justiça criminal é caracterizado por um 

autoritarismo escancarado, sem as benignas pretensões de outrora.
101

 

 

Nesse sentido, o sistema penal erigido como uma proteção contra o poder do Estado, 

cada vez mais assimila as exigências de proteção do público, pelo Estado, contra a 

criminalidade. Garantias processuais são rotineiramente dirimidas, há a intensificação da 

vigilância de uma forma geral, concessões de liberdade vigiada ou condicional sofrem intenso 

escrutínio, tudo com base na contensão de riscos e prevenção da reincidência de criminosos 

livres. “O risco de autoridades estatais sem limites, do poder arbitrário e da violação às 

liberdades civis aparentemente não é mais relevante na preocupação pública”
102

. 

Assim como a gama de fatos puníveis e o controle dos vigiados libertos se 

intensificaram, o papel da prisão foi redesenhado para atender à demanda. Desacreditada na 

era penal-previdenciária, a prisão agora é vista como uma instituição fundamental na 

sociedade contemporânea.
103

 A reabilitação, não abandonada de todo, foi reposicionada para 

os fundos, deixando à tona as novas funções do cárcere: a neutralização e a punição 

retributiva. A instituição é utilizada como uma espécie de quarentena da segurança pública, 

isolando indivíduos de “classes e grupos raciais que se tornaram política e economicamente 
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problemáticos”
104

. Isolamento é a palavra de ordem, em nome do que se fortificam os muros e 

se aumenta a vigilância, de forma a prevenir o risco de vazamentos. 

Todavia, o aumento do número de prisões e a extensão do controle formal não se 

traduzem no fortalecimento do Estado como provedor de segurança. Pelo contrário: instaurou-

se uma perpétua sensação de crise do sistema. As sucessivas reformas operadas em regime de 

urgência nas últimas décadas do século XX, muitas das quais conflitantes entre si ou com as 

estruturas colocadas, expuseram os operadores do sistema a incertezas e rupturas, 

impossibilitando-os de traçar linhas de atuação duradouras e ordenadas. Há um 

reconhecimento geral de que as estratégias existentes de controle do crime foram testadas e 

fracassaram; não há pequenas falhas e inadequações no sistema, o sistema é que é falho.
105

 

Disso resulta o reconhecimento de que o Estado não pode garantir sozinho a 

segurança pública. Ele terá de atuar junto com agências privadas de segurança e controles 

comunitários dos mais variados tipos, adaptando-se ao crescimento desses mecanismos. “O 

desfecho paradoxal é que o Estado aumenta seu poder punitivo e reconhece, cada vez mais, a 

inadequação desta estratégia soberana”
106

. 

Apesar da crise, pode-se perceber que a nova tendência não está assentada em uma 

profunda modificação das instituições criminais. Pelo contrário: a base da estrutura penal-

previdenciária permanece. “Sua distribuição, seu funcionamento estratégico e sua significação 

social”
107

, é que se transformaram. Garland refere que, de fato, houve uma expansão do 

sistema penal em termos de orçamento e volume de trabalho, mas que as estruturas mantêm 

sua configuração original.
108

 

No setor policial predomina agora a tendência a um policiamento ostensivo, que 

trabalha mais com a comunidade e está mais sensível aos seus apelos e às circunstâncias 

locais. Isso, todavia, não se refletiu em alterações de rotina de trabalho ou “reorganização 

básica da polícia enquanto agência pública”
109

.  

A crise contribuiu em muito para o já mencionado fortalecimento do clamor público 

e da discricionariedade política, em prejuízo das iniciativas de especialistas e de operadores 

do sistema, os quais perderam credibilidade nesse processo.
110

 A crítica da opinião pública, 

que passou a considerar muito brandas as penas aplicadas e baixo o compromisso dos 
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magistrados com a segurança pública, provocou grave redução da autonomia institucional da 

justiça criminal
111

. E o legislativo, que ascendeu no período, assumiu postura tática na 

elaboração das políticas públicas, centrando-se na “obtenção de dividendos políticos de curto 

prazo”
112

, por meio da contenção das revoltas populares e da restauração da credibilidade do 

sistema, mas se esquivando de analisar possíveis respostas adequadas para o mérito do 

problema. Todavia, as alterações são antes das linhas de atuação do que da estrutura 

institucional: 

 

Ao nível estrutural, a mudança tem sido uma questão de assimilar novos elementos 

(a vítima, a prevenção do crime, a justiça restaurativa), de alterar o equilíbrio e as 

relações (entre punição e previdência; provisão estatal e provisão privada; 

instrumentos e fins expressivos; direitos dos criminosos e proteção do público) e de 

mudar a relação do campo com o seu ambiente (sobretudo sua relação com o 

processo político, com a opinião pública e com as atividades de controle do crime da 

sociedade civil). 
113

 

 

Todas as mudanças examinadas são antes culturais do que institucionais, consistentes 

“na redistribuição e no redirecionamento das práticas institucionais existentes”
114

. A analogia 

com as demais estruturas dos Estados de bem-estar social é inevitável: a infra-estrutura se 

mantém, mas a cultura política da administração pública se tornou mais reguladora e menos 

provedora. 

A linha que molda os processos decisórios, seguindo o trajeto macroestrutural, 

passou do eixo social para o econômico quando o vácuo deixado pelos ideais de justiça e 

aprimoramento da sociedade foi ocupado por estratégias de gerenciamento. Controle de 

custos e auditorias definem as medidas a serem tomadas – o livramento condicional de tal 

indivíduo terá saldo positivo na balança do custo-benefício? Apesar da formalidade, o método 

ajudou a modificar a forma com que o sistema concebe o crime e o criminoso, apresentando 

“claras afinidades com as análises criminológicas que concebem o crime como um fator 

extrínseco das transações sociais normais ou como o resultado de escolhas oportunistas, 

racionais”
115

, em clara oposição às criminologias sociais. 

Há, todavia, limitações políticas à racionalidade econômica. As análises gerenciais 

de custo e efeito que norteiam o sistema são abandonadas em algumas áreas para dar lugar a 

medidas radicais, focadas mais na expressividade do que nos resultados, como é o caso da 
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guerra às drogas. “Onde a razão economicista é gerencial, relativista, consciente dos custos e 

orientada para as intervenções de baixa intensidade, o modo expressivo é abertamente 

moralista, intransigente e preocupado em afirmar a força do poder soberano”
116

. A opção por 

uma forma de racionalidade ou outra não é dirigida por critérios penalógicos, mas políticos, 

tornando o campo “um produto da história decididamente aleatória das manobras e dos 

cálculos políticos”
117

. É normal que medidas populistas sejam acompanhadas de atestados 

sobre sua vantagem econômica, mas normalmente a retórica não traduz cálculos reais, o que 

faz com que os administradores vejam-se frequentemente limitados pelos fundos estimados 

pela racionalidade econômica, mas tendo que realizar as metas dispendiosas instituídas pela 

racionalidade política.
118

 

Nota-se que as novas racionalidades utilizadas na política criminal – a econômica-

gerencial e a política-autoritária –, provêm de uma transformação do pensamento 

criminológico. No lugar das criminologias do penal-previdenciarismo, que tendiam a ver a 

natureza humana de forma positiva, entendendo que práticas delitivas eram resultado das 

privações sofridas pelos indivíduos e que, sanando-as, eles poderiam harmonizar-se à ordem 

social, as criminologias contemporâneas partem “de uma visão muito mais obscura da 

condição humana”
119

, na qual as pessoas, se não controladas e disciplinadas, irão tender a 

comportamentos egoístas e criminosos. Dentro dessa lógica, o crime é um fato normal 

praticado por indivíduos racionais, que aproveitarão as oportunidades à disposição. Portanto, 

o meio mais eficaz de combater a criminalidade não é agir sobre o indivíduo, mas sim 

suprimir o maior número de “situações criminogênicas”
120

, o que é feito por meio de políticas 

de retribuição e de intimidação. 

 

3.3 EM BUSCA DE UMA CONTEXTUALIZAÇÃO 

LATINOAMERICANA  

 

As tendências descritas – o previdenciarismo e a cultura do controle contemporânea 

– de uma forma geral tiveram adaptações na América Latina. O que se busca agora é entender 

algumas das principais especificidades locais. 
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Aqui – e em boa parte da Europa continental –, o liberalismo que assumiu as formas 

do sistema penal-previdenciário nunca foi plenamente implementado, mesmo que a maior 

parte das estruturas seja comum às dos Estados Unidos e às do Reino Unido. Como explicita 

Zaffaroni, a procura pelo inimigo interno na América Latina não arrefeceu, tendo inclusive 

sido estimulada pelas economias dominantes.
121

 

A partir dos anos 30, multiplicaram-se na região os populismos com caráter 

nacionalista que chegaram a atingir estados promissores de bem-estar social. Mas depois da 

divisão planetária entre as economias de primeiro e segundo mundo, a América Latina foi 

assolada por regimes militares, que praticaram o terrorismo patrocinado pelos EUA contra 

supostas ameaças comunistas. O inimigo transcendeu os oponentes armados para atingir 

qualquer liderança que pudesse representar o restabelecimento das políticas populistas. O 

aparato constituído para tanto foi um verdadeiro “sistema penal subterrâneo”
122

, que não 

contava com qualquer base normativa. Do ponto de vista ideológico, legitimava-se na 

doutrina da seguridade nacional, que partia da seguinte premissa: 

 

“(...) a alucinação de uma guerra permanente, travada entre a União Soviética e o 

ocidente, em que cada golpe em zona alheia seria uma batalha. Era considerada uma 

guerra suja, que, por não respeitar as regras da guerra convencional, obrigaria a 

violar os direitos humanos e o direito humanitário.”
123

 

 

Esse discurso, que era veiculado em manuais simplistas, nunca chegou a ser 

teorizado propriamente no direito penal, que continuou baseando-se no direito alemão, salvo 

algumas exceções isoladas.
124

 

Essas ditaduras também foram compelidas pelos governos estrangeiros a declararem 

guerra às drogas para conter a ameaça que pretendia “debilitar a sociedade ocidental”
125

, 

através do estímulo pelos traficantes à subversividade.  

Pouco depois disso, nos Estados Unidos, a proximidade da queda do muro de Berlim 

impelia o governo a buscar outro inimigo interno da nação que justificasse a manutenção de 

níveis repressivos altos.
126

 Todavia, o combate às drogas não logrou diminuir os níveis de 

consumo interno, restando à potência transferir a responsabilidade pelo aumento do consumo 

aos países produtores, os quais teoricamente disseminavam narcóticos para subverter e, com 
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isso, destruir o mundo ocidental. E os países do Cone Sul foram o alvo preferencial nesta 

estratégia dos EUA de criminalização externa e vitimização interna.
127

 

Os sistemas processuais latino-americanos gerados a partir do estímulo a guerras 

internas contra o terrorismo do comunista e, depois, contra a subversão do traficante, tinham 

marcantes traços inquisitoriais. Aqueles que tentassem denunciar o autoritarismo sofriam 

ameaças, as prisões cresceram, a corrupção dos sistemas penais atingiu níveis alarmantes, mas 

o volume de exportação não diminuiu.
128

 

Todavia, o centro do poder planetário, mesmo empregando grande esforço para criar 

um novo inimigo externo, não conseguiu preencher o vazio deixado pelo fim da União 

Soviética, que levou consigo a ameaça comunista.
129

 O sistema penal dos Estados Unidos, 

como reflexo disso, aumentou os níveis internos de repressão, assumindo práticas retrógradas 

de política criminal já descritas por Garland. A violência policial, a alta seletividade do 

sistema penal e o discurso político autoritário voltaram-se, em um primeiro momento, contra 

as drogas e, em seguida, contra o crime organizado.
130

 No entanto, “a multiplicidade de 

candidatos, a insuficiência da droga e a excessiva abstração do crime organizado incapacitam 

a individualização de inimigos críveis, além do delinquente de rua”
131

. Parte do vazio pode ser 

finalmente preenchido após o atentado de 11 de setembro de 2001, revelando “a identidade do 

poder bélico com o punitivo em desesperada procura do inimigo”
132

. 

“Como a comunicação social é o sistema mais globalizado de que se tem 

conhecimento, o discurso do autoritarismo norte-americano é o mais difundido do mundo”
133

, 

mas em nenhum outro lugar foi tão bem difundido quanto na América Latina, dada a 

precariedade institucional da região. Cá, o principal problema é a exclusão social, a qual não 

pode ser solucionada pelo aparato repressor, podendo ser por ele apenas neutralizada. Com 

isso se dá o aprofundamento das contradições internas, na medida em que, criando-se 

conflitos entre os excluídos, “sua capacidade de coalisão e protagonismo”
134

 é minada. Além 

disso, as classes médias assimilaram o discurso simplista dos prestigiados vizinhos norte-
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americano, reclamando normas deslocadas da realidade local e sendo, pelo sua alienação, 

facilmente controladas.
135

 

O serviço de segurança pública, moldado para aniquilar os dissidentes internos 

comunistas e os traficantes subversivos, assimilou a lógica da segurança nacional adotada 

pelas ditaduras, que se caracteriza pela decretação de permanente estado de guerra contra o 

inimigo, cuja finalidade “é estruturada na ideia de eliminação”
136

, e pela transferência de 

conceitos do direito penal militar ao direito penal comum. Consequência desta lógica é a 

concordância com o emprego irrestrito da violência estatal, que, legítima ou não, é sempre 

válida, pois resguarda a segurança nacional, a qual desconhece limites.
137

 

São as polícias, estruturadas dessa forma, as verdadeiras autoridades processuais 

nesses sistemas penais profundamente degradados.
138

 Todavia, “a autonomização, a proibição 

de sindicalização, a militarização e os maiores âmbitos de arbitrariedade não fazem mais que 

destruir as instituições policiais por via da corrupção”
139

, permitindo que o efetivo controle 

dessas agências dê-se pelo poder político, que o faz de forma tão irracional, quanto comercial. 

Nesse processo, a eficácia preventiva, altamente manipulada por forças externas, e a 

integridade física do policial é que padecem.
140

 

O poder punitivo é vendido como mercadoria pela mídia, por meio de “opinadores 

livres que reiteram o discurso único”, estimulando soluções emocionais e proclamando a 

existência de uma impunidade generalizada, o que aumenta a insegurança e acaba 

encorajando a prática delitiva. Esse aparelho publicitário, que cresceu em cima da demanda 

que ele mesmo aguçou, impôs soluções ao poder público, sem que este pudesse recorrer a 

discursos críticos para avaliar as incongruências do sistema.  

 

Como no estado desapoderado dos países que levaram a pior parte na globalização, 

não se pode resolver os problemas sociais sérios, seus políticos optam por simular 

que resolvem estes problemas, ou que sabem como solucioná-los, tornam-se 

maniqueístas, afetados, a política converte-se num espetáculo e o estado mesmo 

também converte-se num espetáculo. Os políticos – presos na natureza competitiva 
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de sua atividade – deixam de buscar o melhor para preocupar-se só com o que possa 

transmitir-se melhor e aumentar sua clientela eleitoral.
141

 

 

Assim, o Estado viu-se impossibilitado de realizar a definição do inimigo de turno, 

cabendo à própria mídia a tarefa, o que fez de forma superficial e descolada da realidade, já 

que “a sucessão de inimigos aumenta a angústia e reclama novos inimigos para acalmá-la, 

pois, sem conseguir um bode expiatório adequado, a potência passa a ter forma circular”
142

. 

Esse aparelho é caracterizado por não assumir uma convicção profunda e pregar o que prega 

somente por estar “na moda” – é cool, segundo Zaffaroni
143

. 

Dentre os novos candidatos a inimigo nessa passageira e desenfreada sucessão, 

encontram-se a criminalidade organizada e o perpetrador de condutas lesivas de bens jurídicos 

coletivos e/ou transindividuais.  

Quanto à criminalidade organizada, sua ascensão coincide com a globalização da 

economia, na qual a administração de conglomerados se dá não por empresários, mas por 

tecnocratas, que operam em “zona que é pouco diferente da delinquência econômica”
144

. 

Conceito midiático que carece de acordo criminológico, o crime organizado equivale à 

criminalidade de mercado, abrangendo um sem-número de condutas. Ademais, a constatação 

de que tais práticas requerem a colaboração de agente estatais “desatou paralelas campanhas 

de caça às bruxas que, não por azar, nunca dão com os responsáveis pelo esvaziamento de 

países inteiros”
145

.  

 

Tanto o crime organizado como a corrupção são funcionais para habilitar o poder 

punitivo e a intromissão do estado em qualquer atividade econômica desagradável à 

equipe de turno, ou que seja útil para eliminar ou difamar competidores, sem os 

limites nem as garantias constitucionais para tais intervenções.”
146

 

 

No Brasil, o combate ao crime organizado, em virtude das especificidades locais, 

ficou centrado no tráfico de entorpecentes e armas, com variações esporádicas voltadas a 

crimes econômicos e contra a administração pública.
147

 

O segundo candidato a inimigo de turno guarda íntima relação com o surgimento da 

chamada “esquerda punitiva”, movimento caracterizado pela adoção, por setores outrora 
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progressistas no campo penal, dos discursos midiáticos autoritários, com o objetivo de ver 

tuteladas pelo direito penal suas pautas morais. Karam observa que a prática surgiu das 

reivindicações dos movimentos feminista e ambientalista; sendo reforçada, em um segundo 

momento, pela denunciação de abusos dos poderes político e econômico; para culminar no 

apoio à repressão do tráfico de drogas; englobando, ao fim, clamores pela criminalização de 

todas essas práticas – e de outras análogas.
148

 Nesse percurso, esses setores mostraram 

desinteresse pela injustiça dos meios e abandonaram a macrocrítica ao sistema, legitimando e, 

através de sua adesão, reforçando as funções simbólicas do direito penal.
149

 

Nota-se que em diversos casos, a criminalidade organizada e as condutas 

criminalizadas pela esquerda punitiva confundem-se, como ocorre com a corrupção e com o 

tráfico de drogas. Mas, a despeito das rápidas projeções de novos inimigos, o autoritarismo 

publicitário cool reconhece como único inimigo fixo todos aqueles que apontam a 

discricionariedade de seu discurso, o fato de que suas pautas estão dissociadas da realidade, a 

sua falta de coerência. Como regime autoritário que é, não admite manifestações divergentes, 

inclusive as do Estado:  

 

Por isso, poucos se animam a contradizer e seu autoritarismo é incrível: não se trata 

do estado autoritário que controla e censura os meios de comunicação, senão que a 

comunicação convertida em publicidade em procura de rating voltou-se autista e 

impõe um discurso que está proibido contradizer, inclusive o próprio estado, porque 

o único inimigo fixo que tem é quem desprestigia a repressão, que é seu produto.
150 

 

Nesse contexto, a legislação editada pelo legislativo é ao mesmo tempo inquisitória e 

caótica – porque não há compromisso sério com a formação de um sistema racional – e o 

judiciário se vê pressionado pelos meios publicitários a não confrontar o discurso único ao 

sentenciar. 

 

3.4 CATEGORIAS-CHAVE DAS POLÍTICAS CRIMINAIS 

 

Descritas as recentes modificações do poder punitivo, com as principais 

características das criminologias que o informaram, cabe definir os elementos centrais em 

torno dos quais a política criminal orbitou. São eles a perpétua sensação de crise, os discursos 
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justificadores das penas privativas de liberdade, a variante do inimigo e as novas 

criminologias do controle. 

 

3.4.1 A PERPÉTUA SENSAÇÃO DE CRISE 

 

A era penal-previdenciária foi marcada por arranjos institucionais e concessões de 

grupos com ideologias diferentes que, na prática, permitiram que o sistema funcionasse de 

forma coesa e com uma ideologia de trabalho bem definida.
151

 Essa conformação demonstrou 

eficiência durante boa parte do tempo em que vigeu, o que mantinha o grande público e os 

políticos afastados, permitindo aos profissionais da área uma certa discricionariedade de 

atuação.
152

 

Ao final desse período, entretanto, a conciliação de diferentes interesses e pontos-de-

vista não foi mais possível, o que representou a passagem da era penal-previdenciária para a 

política criminal contemporânea. Todavia, isso ocorreu sem que se procedesse a uma 

profunda mudança estrutural. Foi antes de tudo uma mudança a nível cultural – de 

administração e de definição de objetivos. A esse respeito, Garland refere que as poucas 

mudanças estruturais que ocorreram foram geradas pela alteração de comportamento dos 

atores do sistema, os quais, assimilando a nova cultura, inseriram-na no campo. Todavia, 

fizeram-no de forma desordenada, sem objetivar a um mesmo fim; seus esforços se somaram 

de forma aleatória, inexistindo uma pré-compreensão a respeito do impacto no arranjo como 

um todo. Essa ausência de uma noção precisa do sistema, tornou-o altamente suscetível a 

forças externas e, portanto, volátil.
153

 

Evidentemente, os operadores do justiça criminal passaram a se ressentir de uma 

linha de atuação definida, sendo expostos a constantes críticas externas e a mudanças 

desordenadas e incoerentes entre si.
154

 Tornaram-se administradores de um esqueleto penal-

previdenciário, gerindo-o, não sem pronunciada incompatibilidade, através de uma gama de 

lógicas contemporâneas, muitas das quais também conflitantes entre si.  

O cenário caótico próprio de um período de transição foi intensificado pela descrença 

geral nos mecanismos estatais de controle do crime. As falhas do arranjo, antes encaradas 

como falhas de execução, agora são vistas como falhas de teoria. O modelo institucional 
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moderno de controle do crime foi testado, falhou, mas nem por isso pode ser substituído. Há, 

tanto na concepção popular, como na concepção especializada, um consenso a respeito da 

insuficiência do poder punitivo estatal, no modo como está disposto, para lidar com a 

problemática do crime.
155

 

Uma das principais consequências disso é a substituição do conhecimento 

especializado pelos ditames do senso comum na definição das políticas criminais. Os 

profissionais tiveram a oportunidade de gerir o campo e falharam. O público, descrente, cobra 

efetividade e é atendido pelos políticos em seus anseios.
156

 

Na América Latina, a precariedade das instituições estatais de controle do crime 

agravou esse processo. Enfraquecido, o poder estatal sucumbe diante da mídia em um ciclo 

que se retroalimenta. Primeiro, a publicidade midiática influencia o grande público a 

demandar medidas autoritárias e deslocadas da realidade. Depois, o grande público pressiona 

o Poder Legislativo a implementar tais medidas e constrange o Poder Judiciário a não 

contrariá-las. O contexto, de alta irracionalidade, impede que o falido controle estatal tenha 

qualquer chance de reaver a autonomia perdida.
157

 

 

3.4.2 OS DISCURSOS JUSTIFICADORES DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE 

 

Durante boa parte do penal-previdenciarismo, a criminologia vigente era a 

correcionalista, que concebia o crime como um problema social exprimido na conduta de um 

indivíduo. Enquanto áreas da assistência social deveriam se ocupar dos conflitos sociais que 

geravam os desajustes individuais, o tratamento penal deveria se ocupar da tarefa de reabilitar 

o delinquente à ordem social. No período, boa parte dos esforços e estudos eram voltados não 

ao criminoso comum, que era alvo de intervenção mínima (normalmente multa pecuniária), 

mas ao criminoso violento ou psicopata, cujas características eram detalhadas e categorizadas, 

de modo que se pudesse direcionar a ele o efetivo tratamento correcional.
158

 A justificativa da 

pena era, então, a prevenção especial positiva, centrada na ideologia do tratamento.
159
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Garland descreve que, a partir dos anos 70 do século XX, a reabilitação foi alvo de 

descrédito, passando a ser vista como um objetivo inalcançável e sendo, rotineiramente, 

relegada a segundo plano em nome de objetivos mais importantes, como “a retribuição, a 

neutralização e o gerenciamento de riscos”
160

, característicos da era do controle. A lacuna 

deixada no âmbito de justificação da pena foi suplementada pelo “ressurgimento de sanções 

retributivas e da justiça expressiva”
161

. Nesse novo paradigma, as públicas exigências por 

penas mais duras, justas e menos compreensivas deram o tom da política criminal.
162

 

A despeito de o autor identificar essa justificação meramente como “retributiva”, 

pode-se notar pelo contexto de sua obra, que ele não se refere às teorias absolutas da pena, 

que prescreviam a punição como um fim em si mesmo, como simples imposição de um mal 

proporcional ao mal gerado pelo indivíduo.
163

 Pelo contrário, a retribuição em Garland afasta-

se das penas retributivas da modernidade e se situa no âmbito da prevenção geral positiva, na 

qual a imposição da sanção pelo Estado tem o fim utilitário de demonstrar a efetividade do 

sistema para a população, que se verá mais segura e menos temerosa em razão disso; bem 

como da prevenção geral negativa, pois é forma de neutralizar o indivíduo admitido como 

perigoso.  

Nesse sentido, a prisão tornou-se central, na medida em que consiste no principal 

meio de o Estado demonstrar a efetividade do seu controle. “A opinião dominante agora é a 

de que “a prisão funciona” – não como um mecanismo de reforma ou de reabilitação, mas 

como instrumento de neutralização e de retribuição”
164

. Para tanto, a instituição tornou-se 

mais fechada, mais isolada da comunidade, para impedir “vazamentos” do lado de dentro para 

o lado de fora.  

O afastamento da comunidade, avesso a qualquer possibilidade de ressocialização, 

está relacionado à transformação do trabalho: “o desaparecimento dos primeiros empregos 

para jovens da “subclasse”, somado ao empobrecimento de famílias e de vizinhanças 

suscetíveis ao crime, significa que a prisão e a liberdade vigiada agora carecem dos apoios 

sociais dos quais anteriormente dependiam os esforços de reabilitação”
165

. Segundo Garland, 

o isolamento dessa população tem efeitos sociais e econômicos para além de penalógicos, 
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porque possibilita que indivíduos excluídos do mercado de trabalho sejam apagados das 

estatísticas econômicas: 

 

(...) o sistema prisional abriga uma população maciçamente constituída de adultos 

em idade ativa cuja exclusão estrutural do mercado de trabalho é normalmente 

esquecida das análises econômicas e das estatísticas relativas ao desemprego. O 

encarceramento em larga escala funciona como um modo de posicionamento 

econômico e social, um mecanismo de zoneamento que segrega aquelas populações 

rejeitadas pelas decadentes instituições da família, do trabalho e da previdência, 

colocando-as nos bastidores da vida social. Da mesma forma, mas por períodos mais 

curtos, a prisão está sendo utilizada como um repositório faute de mieuxpara doentes 

mentais, viciados em drogas e pessoas pobres, doentes, para os quais os arruinados 

serviços sociais não mais podem prover acomodações adequadas.
166

 

 

Esse deslocamento dos recursos da assistência social acaba gerando empregos no 

contexto estadunidense. Todavia, o mesmo não ocorre na América Latina. Nas suas 

desestruturadas penitenciárias, marcadas pelo signo da precariedade, não há investimentos 

realocados para o mercado de trabalho, mas tão-somente o controle dos “excluídos de 

empregos”
167

. Além disso, nota-se que o sistemas carcerários são compostos majoritariamente 

por presos sem condenação: 

 

O discurso cool insere-se nesta região em sistemas penais invertidos, com cárceres 

superlotados de presos sem condenação, onde mais de 60% da população penal 

cumpre prisão preventiva, e na maioria dos casos cumpre sua pena nesta situação. O 

aumento das escalas penais não importa mais penas, senão mais prisões preventivas 

(porque impede a libertação); o direito penitenciário é em grande medida uma 

utopia, e a verdadeira sentença condenatória é auto de processamento: a sentença 

definitiva opera como revisão.
168

 

 

Pode-se dizer, pois, que a prisão, longe de ser local de recuperação do indivíduo, 

afigura-se como mecanismo de administração dos indesejáveis, os quais, na América Latina, 

como regra, nem mesmo gozam do atributo da condenação.  

 

3.4.3 O INIMIGO DE TURNO 

 

A respeito do inimigo, Zaffaroni explica que, ao longo da história, potências 

dominadoras precisaram organizar-se internamente para, então, poderem se lançar à guerra. 

Para tanto, os países colonizadores retomaram instrumento interno de verticalização social 
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empregado outrora em Roma, consistente no poder punitivo. Através dele, os grandes 

exércitos conquistadores formavam-se no seio de sociedades “estruturadas corporativamente, 

hierarquizadas e dotadas de uma ideologia única”
169

. Nesse cenário, os estrangeiros que se 

pretendia dominar eram definidos como inimigos externos – até porque a guerra pressupõe a 

existência de inimigos – e os delinquentes que se opusessem à ideologia única, portanto, 

dissidentes, eram os inimigos internos. A partir do momento em que essa repressão interna foi 

estabelecida nessas sociedades, havendo ou não construção racional quanto a isso, “a busca e 

a identificação de inimigos foi tarefa permanente do poder punitivo”
170

. 

No cenário atual, Garland aponta que parte da criminologia contemporânea tem 

entendimento antimoderno em relação à figura do criminoso: alguns são intrinsecamente 

perversos. Se perversos, não são como as demais pessoas, representando perigo para elas. A 

única alternativa é a sua exclusão. No previdenciarismo, havia um esforço para compreender 

as razões do crime, sem a necessidade de realizar discussões morais sobre responsabilidade. 

Já no presente, as motivações não interessam, o que importa saber é que aquele indivíduo está 

além de qualquer possibilidade de ressocialização, não fazendo mais parte da comunidade 

civil. Ao fim e ao cabo, essa lógica concebe que “a ordem social necessita de consenso social, 

mas trata-se de um consenso de cariz pré-moderno, mecânico – baseado num conjunto de 

valores compartilhados e não no pluralismo de diferenças toleradas”.
171

 

Carvalho identifica no Brasil “a estabilidade da lógica beligerante na programação da 

punitividade, sendo os postulados teóricos humanistas e garantidores rupturas prático-teóricas 

descontínuas e fragmentárias”
172

 e aponta que na contemporaneidade a principal formulação 

teórica que embasa a incessante busca pelo inimigo é o Direito Penal do inimigo, de Günter 

Jakobs. Partindo da premissa de que “um indivíduo que não admite ser obrigado a entrar em 

um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do conceito de pessoa”
173

, Jakobs 

entendeu que os indivíduos que se afastassem de forma duradoura, ou ao menos decidida, do 

Direito não proporcionariam “a garantia cognitiva mínima necessária a um tratamento como 

pessoa”
174

 e, portanto, deveriam ter seus direitos eliminados de forma juridicamente ordenada 
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pelo Estado. Assim, mesmo no caso em que o indivíduo praticou um crime, ele pode ser 

considerado pessoa, recebendo o tratamento do direito penal do cidadão; ao passo que o 

inimigo, ainda que não tenha efetivado a prática delitiva, será alcançado pelo direito penal do 

inimigo, que o combate por sua periculosidade – o que culminou na intervenção penal desde 

os atos preparatórios.
175

 

A aplicação desse preceito na América Latina ocasionou um permanente estado de 

terror, já que, como refere Carvalho, nesse local o status de cidadão se emprega a poucos, 

prestando-se o direito penal do inimigo a eliminar grandes contingentes populacionais.
176

 A 

isso corroboram as análises feitas por Zaffaroni, relativas à violência e à desestruturação das 

polícias, à ingerência do Estado sobre a elaboração de uma legislação penal coesa e à 

incapacidade do poder público para eleger o inimigo da vez, relegando essa incumbência à 

publicidade midiática, que o faz de forma superficial e desenfreada. 

Como agravante desse quadro, setores outrora críticos às formulações do poder 

punitivo passaram a adotar o discurso midiático, incitando o aumento do controle do mesmo 

Estado que combatiam ideologicamente e solicitando a criminalização de mais condutas, na 

prática que Karam definiu com a esquerda punitiva.
177

 Dessa forma, colaboraram na 

ampliação da gama de candidatos a inimigos.  

 

3.4.4 AS CRIMINOLOGIAS DO CONTROLE 

 

As alterações de política criminal observadas no século XX foram moldadas por 

transformações do pensamento criminológico. Houve as linhas relativamente coesas sobre as 

quais erigido o previdenciarismo e, depois, como críticas a elas, surgiram duas novas 

criminologias, as quais, apesar de terem marcadas diferenças entre si, compartilham esforços 

para o controle do crime em uma rede de atuação preventiva.  

A primeira, descrita como a “criminologia da vida cotidiana”, vê o evento criminoso 

não como o resultado das privações pelas quais o indivíduo socialmente desajustado passou, 

mas como um problema de controle inadequado. Isso é reflexo de uma concepção diferente da 

própria natureza humana, segundo a qual o homem é bastante propenso a ter comportamentos 

anticoletivos e delitivos, sendo necessário constituir ao seu redor um rígido aparato de 
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controle para prevenir o evento criminoso. O crime é, portanto, um evento normal da vida 

cotidiana, praticado por indivíduos racionais.
178

 

Garland compara as implicações sociais das criminologias modernas com a 

criminologia da vida cotidiana: aquelas buscavam realinhar o indivíduo socialmente 

desajustado, tentando incutir-lhe valores harmônicos com a ordem vigente, em um trabalho de 

integração social; ao passo que esta busca assegurar a coordenação dos diferentes arranjos da 

vida contemporânea, não escolhendo um em detrimento do outro, mas harmonizando-os de 

forma a evitar a criação de situações criminogênicas, em uma prática de integração do 

sistema. A consequência disso é uma criminologia que funciona sob uma lógica realista, 

baseada em cálculos de melhor investimento de recursos e emprego de medidas preventivas, 

partindo da premissa de que existem diversos arranjos sociais altamente complexos e que não 

é necessário fazer uma escolha valorativa entre eles, mas harmonizá-los, tornando-se, por 

isso, essencialmente neutra e apolítica.  

Já a segunda corrente, chamada de a “criminologia do Outro”, atribui as falhas do 

modernismo a uma falta de coragem moral para julgar, punir e disciplinar. As políticas 

criminais de caráter liberal “duvidaram dos sentimentos “naturais” de justiça retributiva e do 

senso comum das pessoas, substituindo-os pelas duvidosas soluções profissionais das elites 

liberais e das ideologias sociológicas”
179

, fracassando, por isso, em manter a lei e o respeito 

pelas autoridades. 

Apesar das grandes diferenças observadas entre as duas criminologias 

contemporâneas, Garland ressalta que ambas são caracterizadas pela intensificação do 

controle e pela naturalização do crime como parte da ordem social:  

 

As características destas duas novas criminologias são diferentes na maioria dos 

seus aspectos, na medida em que são, respectivamente, tributárias e provedoras do 

apoio social. Mas elas compartilham a ênfase sobre o controle, o reconhecimento de 

que o crime se tornou um fato social normal  e a reação às ideias criminológicas e 

políticas criminais associadas ao previdenciarismo penal. Uma é pós-moderna, 

aprofundando mais a abordagem amoral da ciência social do que fez o 

correcionalismo, vendo o crime como resultado previsível de rotinas sociais normais 

e não de disposições distorcidas. A outra é uma ciência antimoderna e anti-social, 

que adota uma abordagem absolutista e moralista para o crime, insistindo em que os 

atos criminosos são voluntários, más escolhas de indivíduos perversos.
180
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Os pontos cegos do previdenciarismo quanto à prevenção de situações 

criminogênicas e quanto ao papel da intimidação foram explorados, de uma forma ou de 

outra, pelas novas criminologias, nas quais “pequenos delitos são importantes, controles 

situacionais ditam as condutas e penas intimidatórias são o recurso principal do controle do 

crime”
181

. 

No Brasil, a ampliação do controle formal se deu tanto com o aumento da população 

carcerária, em termos absolutos e relativos, quanto por meio da aplicação de medidas 

alternativas à prisão. A rede de substitutos penais, consistentes na suspensão da pena, no 

livramento condicional e na imposição de pena pecuniária, teria sido elaborada como uma 

forma de enfrentar as crises de superlotação. Todavia, como denota Jobim, o objetivo 

declarado não corresponde à verdadeira pretensão do sistema: o aumento do controle. Isso 

fica claro quando se observa que as curvas exponenciais de encarceramento não foram 

afetadas pela implementação das medidas alternativas. Pelo contrário: elas mantiveram-se 

crescentes enquanto a aplicação de penas alternativas crescia. O resultado é intensificação do 

controle.
182
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4 A ANÁLISE DO DISCURSO DO STF QUANTO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA 

PENA 

 

Até o momento, tratou-se de descrever o objeto deste trabalho (as decisões do STF 

relativas à execução provisória da pena) e constituir o eixo teórico necessário para a resolução 

do problema de pesquisa (definição das políticas criminais em jogo e criação das categorias 

de análise). Sucintamente, viu-se que nos dois processos descritos – o Habeas Corpus nº. 

126.292 e as Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº. 43 e 44, julgadas conjuntamente 

– o posicionamento da Corte Suprema foi permitir a execução provisória da pena. Tal fato 

constitui uma resposta do controle formal do Estado, pela competência reservada ao Poder 

Judiciário, à problemática do crime, sendo, por isso, um ato de política criminal.  

Com base no conhecimento assimilado, cabe realizar as análises em si, de modo a 

oferecer uma resposta ao problema de pesquisa.  

Esse processo se desenvolverá em dois diferentes passos. Primeiro, os discursos 

identificados nas decisões do STF serão enquadrados em cada uma das quatro categorias: a 

perpétua sensação de crise, os discursos justificadores das penas privativas de liberdade, a 

variante do inimigo e as novas criminologias do controle. Depois, as conclusões obtidas 

dentro de cada uma das categorias serão aglutinadas, para que se possa compreender de forma 

universal a política criminal aplicada pelo STF quanto ao tema. 

Faz-se necessário observar que, embora tenha sido realizada uma delimitação quanto 

ao conteúdo de cada uma das categorias, na prática, os discursos poderão ser enquadráveis em 

mais de uma delas simultaneamente. Isso decorre do fato de que as categorias, embora 

compartimentadas, são traços de um mesmo sistema, manifestando-se em conjunto na 

realidade prática.  

 

4.1 AS CATEGORIAS 

 

4.1.1 A PERPÉTUA SENSAÇÃO DE CRISE 

 

Em diversos momentos, os Ministros destacam que o sistema processual-penal, da 

forma como está posto, permite a sucessiva interposição de recursos com manifesto fim 
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protelatório, e admitem que “os mecanismos legais destinados a repelir recursos meramente 

protelatórios são ainda muito incipientes”
183

. 

À essa reconhecida deficiência do sistema, teria se somado a decisão da Corte, no 

HC nº. 84078, que passou a inadmitir a execução provisória da pena, medida que teria 

incentivado ainda mais a interposição desses recursos:  

 

E não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura, em grau absoluto, 

o princípio da presunção da inocência – a ponto de negar executividade a 

qualquer condenação enquanto não esgotado definitivamente o julgamento de todos 

os recursos, ordinários e extraordinários – tem permitido e incentivado, em boa 

medida, aindevida e sucessiva interposição de recursos das mais variadas 

espécies,com indisfarçados propósitos protelatórios visando, não raro, 

àconfiguração da prescrição da pretensão punitiva ou executória.
184

 (grifo 

nosso) 

 

Os adeptos da execução antecipada concebem que a função de boa parte dos recursos 

às instâncias superiores é a de inibir a efetividade da Justiça:  

 

Nesse ponto, é relevante anotar que o último marco interruptivo do prazo 

prescricional antes do início do cumprimento da pena é a publicação da sentença ou 

do acórdão recorríveis (art. 117, IV, do CP). Isso significa que os apelos extremos, 

além de não serem vocacionados à resolução de questões relacionadas a fatos e 

provas, não acarretam a interrupção da contagem do prazo prescricional. Assim, ao 

invés deconstituírem um instrumento de garantia da presunção de 

nãoculpabilidade do apenado, acabam representando um mecanismoinibidor 

da efetividade da jurisdição penal.
185

(grifo nosso) 

 

O Ministro Barroso, ao referir o uso abusivo e procrastinatório do direito de recorrer, 

chega a admitir que “infelizmente, porém, esses casos não constituem exceção, mas a 

regra”
186

. Dentre os diversos exemplos de que lança mão, aponta um em que, “utilizando-se 

de mais de uma dúzia de recursos, depois de quase 25 anos, a sentença de homicídio 

cometido em 1991 não transitou em julgado”
187

. 

Sem receios, os Ministros reconhecem a precariedade institucional das Cortes 

Superiores para enfrentar o problema
188

. A noção da fragilidade e da morosidade do Poder 
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Judiciário é tal, que atinge até mesmo àqueles favoráveis à concessão da ordem de soltura no 

HC nº. 126.292, como o Ministro Marco Aurélio:  

 

Reconheço, mais, que a Justiça é morosa, que o Estado, em termos de persecução 

criminal, é moroso. Reconheço, ainda, que, no campo do Direito Penal, o tempo é 

precioso, e o é para o Estado-acusador e para o próprio acusado, implicando a 

prescrição da pretensão punitiva, muito embora existam diversos fatores 

interruptivos do prazo prescricional.
189

 

 

A opinião generalizada é a de que “as instâncias extraordinárias, da forma como são 

estruturadas no Brasil, não são vocacionadas a dar respostas rápidas às demandas.”
190

 

Como essa percepção também atinge a opinião pública, vários dos julgadores 

manifestam preocupação quanto ao descrédito institucional
191

, referindo, inclusive, o 

reconhecimento internacional da morosidade da Justiça brasileira: 

 

A superação de um sistema recursal arcaico e procrastinatório já foi objeto até 

mesmo de manifestação de órgãos de cooperação internacional. Não há porque 

dar continuidade a um modelo de morosidade, desprestígio para a justiça e 

impunidade.
192

 (grifo nosso) 

 

A avalanche de recursos procrastinatórios com os quais o aparelho judiciário não tem 

capacidade de lidar acarretaria um constrangedor quadro de impunidade
193

, transmitindo à 

população a insuficiência do poder punitivo estatal, do que decorreria, em algumas 

localidades do país, a retomada da vingança privada: 

 

Uma das grandes tragédias brasileiras, em matéria de direitos humanos, é a 

existência de grupos de extermínio, de norte a sul do País,que atuam, 

sobretudo, em razão da impunidade do sistema formal deJustiça. Então, com 
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um certo apoio velado da sociedade, aquele pequenocomerciante ou pequeno 

empresário, ou aquele que foi afrontado com,eventualmente, um homicídio não 

punido, ele contrata um matador eresolve o seu problema com uma Justiça 

paralela, que é apenas umsintoma mais grave de que a Justiça formal não foi 

capaz de atender àdemanda dele.
194

(grifo nosso) 

 

De forma a reestabelecer a confiança da população no Judiciário, os Ministros 

reconhecem como fundamental a retomada da execução antecipada da pena, impedindo-se, 

com isso, a interposição de recursos protelatórios e, por conseguinte, a ocorrência da 

prescrição. “Ainda, iniciando-se a execução da pena desde a decisão condenatória em 

segundo grau de jurisdição, evita-se que a morosidade processual possa conduzir à 

prescrição dos delitos.”
195

 

Assim como a posição majoritária busca se legitimar nas limitações do sistema, 

também os Ministros contrários à possibilidade de execução antecipada da pena atribuem 

parte de suas razões de decidir à crise do poder punitivo.  

Foi o que fez o Ministro Ricardo Lewandowski ao observar que o mesmo plenário 

que reconheceu a inconstitucionalidade de coisas do sistema carcerário brasileiro é o que 

decide pela mudança da jurisprudência do STF no HC nº. 126.292, facilitando a entrada de 

pessoas no sistema prisional. E a respeito da possibilidade de restituição da liberdade do 

cidadão em caso de erro do Poder Judiciário, o Ministro Marco Auréio, ironicamente, refere 

que “o Estado está muito bem financeiramente, poderá indenizar o inocente colocado, por 

erro Judiciário, atrás das grades”
196

, evidenciando outra insuficiência estatal. 

Os discursos transmitem o sentimento unívoco de que o poder punitivo não consegue 

lidar com a problemática do crime. A persecução criminal é lenta; as disposições penal-

processuais permitem a interposição de recursos com manifesto fim protelatório; as prisões 

estão superlotadas e se encontram em um estado de coisas inconstitucional, o que “acaba por 

fomentar a atuação de organizações criminosas no sistema prisional”
197

; e faltam às Cortes 

Superiores força de trabalho e planejamento voltado a suprir a demanda. Chega-se a lançar 

como razão de decidir a retomada, por setores da população, da justiça privada paralela à 

estatal, problemática que deve ser sanada às custas da mudança de jurisprudência.  
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A sensação de crise manifesta-se, também, quando os magistrados demonstram não 

terem acordo quanto à função institucional do STF. O ministro Edson Fachin considera que a 

melhor alternativa hermenêutica é aquela que reserva à Corte “a tutela da ordem jurídica 

constitucional, em detrimento de uma inalcançável missão de fazer justiça nos casos 

concretos”
198

. Já o ministro Dias Toffoli entende que cabe aos tribunais superiores examinar a 

justiça do caso, pois para ele “fazer justiça não é somente reexaminar fatos e provas (...), mas 

também corrigir ilegalidades na tipificação de crimes, na dosimetria da pena, na fixação do 

regime prisional”
199

. 

A descrença na própria capacidade da instituição para lidar com suas incumbências e 

o desacordo dos atores judiciais quanto à própria função institucional são característicos do 

modelo descrito por Garland, em que se observa o conflito das lógicas gerenciais com os 

arranjos institucionais do penal-previdenciarismo e o conflito das lógicas gerenciais entre si, 

já que não costumam ser voltadas a um fim pré-definido no sistema.  

Além disso, a confusão dos agentes especializados, em Garland, seria tanto 

consequência, quanto estímulo à fragilização das ações desses agentes frente à opinião 

pública. Esse fato, transposto ao autoritarismo penal cool da América Latina, torna a 

administração extremamente suscetível à opinião pública, até nos âmbitos em que não deveria 

ser, como o Poder Judiciário. Em diversos momentos os Ministros referiram a reprovação 

pública em relação ao sistema, chegando a afirmar que, quando uma interpretação não é mais 

socialmente aceita, ela deve ser alterada pelo Poder Judiciário:  

 

É preciso observar que, quando uma interpretação constitucional não encontra 

mais ressonância no meio social - e há estudos de RevaSiegel, Robert Post, no 

sentido deque a sociedade não aceita mais - e se há algo inequívoco hoje, a 

sociedade não aceita essa presunção de inocência de uma pessoa condenada que 

não para de recorrer -, com a seguinte disfunção, aprescrição, nesse caso, ela 

também fica disfuncional, como destacou oeminente Procurador da República, se o 

réu não é preso após a apelação, porque, depois da sentença ou acórdão 

condenatório, o próximo marcointerruptivo da prescrição é o início do cumprimento  

da pena.
200

 (grifo nosso) 
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E talvez seja preciso lembrar que a opinião pública em países em que a mídia não foi 

democratizada é facilmente manipulável. 

 

4.1.2 OS DISCURSOS JUSTIFICADORES DAS PENAS PRIVATIVAS 

DE LIBERDADE 

 

No âmbito da justificação da pena, nas poucas vezes em que se faz referência ao 

tópico, há um consenso quanto ao fato de que a privação antecipada da liberdade do indivíduo 

desempenha o papel de demonstrar a efetividade do poder punitivo, como se vê da fala do 

Ministro Barroso: 

 

É possível, subsidiariamente, construir outro fundamento, de estatura 

infraconstitucional: com o acórdão penal condenatório proferido em grau de 

apelação, a execução provisória da pena passa a constituir, em regra , exigência 

de ordem pública, necessária para assegurar a credibilidade do Poder 

Judiciário e do sistema penal.
201

(grifo nosso) 

 

E na maior parte das vezes em que a efetividade é mencionada pelos julgadores, o 

que se pretende demonstrar é prevenção geral positiva
202

, de cujo simbolismo o Estado se 

utiliza para transmitir segurança e estabilidade à população, ou a prevenção geral negativa
203

, 

através da qual se coage psicologicamente aqueles que pretendem praticar a conduta ilícita: 

 

É intuitivo que, quando um crime é cometido e seu autor é condenado em todas as 

instâncias, mas não é punido ou é punido décadas depois, tanto o condenado 

quanto a sociedade perdem a necessária confiança na jurisdição penal. O 

acusado passa a crer que não há reprovação de sua conduta, o que frustra a função de 

prevenção especial do Direito Penal. Já a sociedade interpreta a situação de duas 

maneiras: (i) de um lado, os que pensam em cometer algum crime não têm 

estímulos para não fazê-lo, já que entendem que há grandes chances de o ato 

manter-se impune – frustrando-se a função de prevenção geral do direito penal; 

(ii) de outro, os que não pensam em cometer crimes tornam-se incrédulos 

quanto à capacidade do Estado de proteger os bens jurídicos fundamentais 

tutelados por este ramo do direito.
204

(grifo nosso) 
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Quanto à função da pena ser especificamente destinada ao indivíduo que se pretende 

encarcerar, não houve qualquer manifestação quanto à prevenção geral positiva, consistente 

na reabilitação do sujeito. Tal fato demonstra que o principal objetivo das penitenciárias em 

boa parte do século passado não remanesce no sistema brasileiro.  

A banalização da restrição da liberdade, nesse sentido, é patente. O encarceramento 

é, em diversos momentos, equiparado a efeitos penais e extrapenais diversos, como a 

inelegibilidade de políticos condenados por órgãos colegiados pela prática de crimes 

relacionados à Lei da Ficha Limpa: “a presunção de não culpabilidade não impede que, 

mesmo antes do trânsito em julgado, a condenação criminal surta efeitos severos, como a 

perda do direito de ser eleito”
205

.  

A relativização chega ao seu ápice quando os Ministros concebem que a presunção 

de inocência deve obstar consequências diversas da prisão antes do trânsito em julgado, 

porque elas só podem recair sobre o réu condenado, mas entendem que o encarceramento 

pode se dar quando a sentença ainda não é definitiva, porque a prisão depende do juízo de 

culpabilidade, definido mediante o exame de provas: 

 

Quer dizer, condenado ele está, mas o que a Constituição diz é que a esfera de culpa 

ou o carimbo da culpa, com consequências para além do Direito Penal, inclusive 

com base na sentença penal transitada, é uma coisa; quer dizer, algo é dizer que 

ninguém será considerado culpado, e esta é a presunção de inocência que foi 

discutida na Constituinte. Todos são considerados inocentes até prova em contrário, 

e se resolveu que, pelo sistema administrativo brasileiro, que permite consequências 

também na esfera do Direito Civil, admitir-se-ia o princípio da não culpabilidade 

penal. Então, as consequências eventuais com o trânsito em julgado de uma 

sentença penal condenatória haverão de ser tidas e havidas após o trânsito em 

julgado, mas a condenação que leva ao início de cumprimento de pena não 

afeta este princípio estabelecido inclusive em documentos internacionais.
206

 (grifo 

nosso) 

 

Isso porque, no sistema brasileiro, “o princípio da presunção de inocência e a 

inexistência de trânsito em julgado não obstam a prisão”
207

, já que são admitidas as prisões 

cautelares. O que se deixa de observar nos votos, e na prática judiciária como um todo, dado o 

emprego excessivo das prisões processuais, é que as exigências inscritas no art. 312 do CPP 

caracterizam um estado de excepcionalidade. A regra é a liberdade. O que se faz ao 

fundamentar que a execução antecipada da pena deve ser permitida porque a prisão processual 
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também o é, não deixa de ser fundamentar em uma exceção infraconstitucional à regra 

constitucional a própria quebra da regra constitucional. 

 

4.1.3 O INIMIGO DE TURNO 

 

Os Ministros que readmitiram a possibilidade de prisão do réu após a condenação em 

segunda instância claramente acreditam que “o sacrifício que se impõe ao princípio da não 

culpabilidade (...) é superado pelo que se ganha em proteção da efetividade e da 

credibilidade da Justiça”
208

, chegando, até mesmo, a sugerir a inversão da presunção de 

inocência: 

 

Nessas circunstâncias, tendo havido, em segundo grau, um juízo de incriminação do 

acusado, fundado em fatos e provas insuscetíveis de reexame pela instância 

extraordinária, pareceinteiramente justificável a relativização e até mesmo a 

própria inversão,para o caso concreto, do princípio da presunção de inocência 

até entãoobservado.
209

 (grifo nosso) 

 

Fatores como a gravidade do crime seriam agravantes que legitimariam a pronta 

neutralização do criminoso perigoso: “e no caso de tribunal do júri, tendo em vista a 

soberania do júri, talvez se devesse até mesmo pensar a questão do segundo grau, tendo em 

vista a gravidade do homicídio.”
210

 Ou mesmo a possibilidade de reincidência justificaria a 

retirada da garantia constitucional do réu, em franca aplicação do “Direito Penal do Inimigo”:  

 

E quero ressaltar que, tivéssemos nós a compreensão, por exemplo, que têm os 

alemães em relação à possibilidade da prisão preventiva, mesmo antes do trânsito 

em julgado, nós teríamos um argumento satisfatório, quer dizer, com base na 

garantia da ordem pública. Mas, pelo menos, o entendimento que nós temos hoje, 

aqui, é que se justifica a prisão, combase na garantia da ordem pública, em casos 

de possibilidade derepetição do delito em situações assemelhadas; em muitas 

situações, nóstemos crimes extremamente graves, mas não se pode cogitar de 

suapossível repetição a justificar a prisão.
211

(grifo nosso) 

 

Os julgadores contrários à efetivação da medida referem em diversos momentos que 

se está a dirimir os direitos constitucionais com base em argumentos utilitaristas, como faz o 

Ministro Ricardo Lewandowski: 
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Eu me recordo que, daquela feita, naquela oportunidade, o Ministro Eros Grau, com 

muita propriedade ao meu ver, disse que nem mesmo constelações de ordem prática 

- dizendo que ninguém mais vai ser preso, que os tribunais superiores vão ser 

inundados de recursos -, nem mesmo esses argumentos importantes, que dizem 

até com a efetividade da Justiça, podem ser evocados para ultrapassar esse 

princípio fundamental, esse postulado da presunção de inocência.
212

(grifo nosso) 

 

A respeito disso, o Ministro Dias Toffoli considera que a “efetividade não pode ser 

obtida à custa da supressão de direitos fundamentais”
213

. Também o Ministro Marco Aurélio 

afirma ter “dúvidas, se, mantido esse rumo, quanto à leitura da Constituição pelo Supremo, 

poderá continuar a ser tida como Carta cidadã”
214

 e observa que a Corte, em sua deliberação, 

pouco parece se importar com a possibilidade de a condenação vir a ser reformada: 

 

(...) hoje, no Supremo, será proclamado que a cláusula reveladora do princípio da 

não culpabilidade não encerra garantia, porque, antes do trânsito em julgado da 

decisão condenatória, é possível colocar o réu no xilindró, pouco importando que, 

posteriormente, o título condenatório venha a ser reformado.
215

 

 

Quanto à impossibilidade de restituição da liberdade perdida, é de se notar que os 

únicos pronunciamentos partem dos Ministros contrários à execução antecipada da pena, os 

quais admitem que a absolvição de réus presos não gerará responsabilização ao Estado:  

 

Quer dizer, em se tratando da liberdade, nós estamos decidindo que a pessoa tem 

que ser provisoriamente presa, passa presa durante anos, e anos, e anos a fio e, 

eventualmente, depois, mantidas essas estatísticas, com a possibilidade que se 

aproxima de 1/4 de absolvição, não terá nenhuma possibilidade de ver restituído 

esse tempo em que se encontrou sob a custódia do Estado em condições 

absolutamente miseráveis, se me permite o termo.
216

 

 

Nesse ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski compara a disparidade do tratamento 

empregado pelo Direito à liberdade e à propriedade, destacando que o novo Código Civil tem 

dispositivos (art. 520, II e IV) que garantem a restituição da propriedade, bem como a 

indenização por eventuais prejuízos, em caso de modificação da sentença, mas que, quanto à 
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liberdade das pessoas, o mesmo cuidado não se aplica
217

: “em nossa história, a propriedade 

sempre foi um valor que se sobrepôs ao valor liberdade”
218

.  

É manifesto que o debate travado diz respeito à supressão das garantias do réu em 

favor da segurança e da diminuição do medo da coletividade, aplicando-se, como razões de 

decidir, argumentos que sinalizam a debilidade do Estado para lidar com os criminosos 

racionais que se afastam da ordem instituída. 

No entanto, resta saber quem é o inimigo da vez. Segundo a análise feita por 

Zaffaroni, na América Latina, o direito penal tornou-se uma forma potente de neutralizar o 

problema da exclusão social
219

. No entanto, a despeito de o sistema sempre apresentar esse 

traço de seletividade, o autoritarismo penal cool que prevalece na região caracteriza-se pela 

impossibilidade de o Estado apontar o inimigo, tarefa reservada à publicidade midiática, que o 

faz de maneira desenfreada e superficial. Assumindo-se que o Poder Judiciário, como 

integrante do controle formal do crime, absorveu da mídia a demanda pela neutralização de 

um inimigo específico para além dos clientes de sempre do sistema penal, falta identificá-lo. 

A tarefa, entretanto, não representa grande dificuldade, já que os ministros 

direcionam a política criminal explicitamente em seus votos
220

, a começar pela referência ao 

fato de que são os ricos os responsáveis pela massa dos processos que preocupa tanto o 

plenário: 

 

A ampla (e quase irrestrita) possibilidade de recorrer em liberdade aproveita 

sobretudo aos réus abastados, com condições de contratar os melhores 

advogados para defendê-los em sucessivos recursos. Em regra, os réus mais 

pobres não têm dinheiro (nem a Defensoria Pública tem estrutura) para bancar a 

procrastinação.
221

 (grifo nosso) 
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E esse tipo especial de criminoso incorre em duas categorias especiais de 

criminalidade, as quais, em regra, são interdependentes, a do colarinho branco e a da 

corrupção: 

 

Não se trata de nivelar por baixo, mas de fazer justiça para todos. Note-se, por 

exemplo, que a dificuldade em dar execução às condenações por crimes que causem 

lesão ao erário ou à administração pública (e.g., corrupção, peculato, prevaricação) 

ou crimes de natureza econômica ou tributária (e.g., lavagem, evasão de divisas, 

sonegação) estimula a criminalidade de colarinho branco e dá incentivo aos 

piores.
222 

 

 Como se vê, essas criminalidades, por serem peculiarmente racionais e terem a 

capacidade de tirar proveito das falhas do sistema, é que deverão ser atingidas pela mudança 

de entendimento, que “diminui o grau de seletividade do sistema punitivo brasileiro, 

tornando-o mais republicano e igualitário, bem como reduz os incentivos à criminalidade de 

colarinho branco, decorrente do mínimo risco de cumprimento efetivo da pena”
223

.  

O inimigo da vez seria, então, reativo a incentivos e desincentivos do sistema 

(prevenção geral negativa). E também propenso a reincidir se não neutralizado de alguma 

forma (prevenção especial negativa): 

 

É intuitivo que, quando um crime é cometido e seu autor é condenado em todas as 

instâncias, mas não é punido ou é punido décadas depois, tanto o condenado quanto 

a sociedade perdem a necessária confiança na jurisdição penal. O acusado passa a 

crer que não há reprovação de sua conduta, o que frustra a função de 

prevenção especial do Direito Penal.
224

 (grifo nosso) 

 

Ademais, a dificuldade de lidar com esse criminoso, que é um dos motivos pelos 

quais justificada a supressão de seu direito de só ser privado da liberdade mediante título 

executivo transitado em julgado, também se deve ao fato de ele, como regra, estar inserido em 

uma organização criminosa: “crimes complexos em que não havia a possibilidade de fazer 

umjulgamento rápido e, claro, essas pessoas voltariam a cometer crimes,porque pertenciam a 

organizações criminosas.”
225

 

A falta de celeridade do sistema para lidar com crimes complexos praticados por 

agentes em conluio seria compensada, então, pela punição antecipada dos possíveis 
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responsáveis, mecanismo que estaria de acordo com compromissos internacionais que o Poder 

Executivo assumiu para o combate à corrupção: 

 

Tamanha ineficiência do sistema de justiça criminal já motivou inclusive a 

elaboração, pela Comissão responsável por acompanhar a implementação da 

Convenção Interamericana contra a Corrupção, de que o país é parte, de 

recomendação ao Brasil no sentido de “implementar reformas no sistema de 

recursos judiciais ou buscar outros mecanismos que permitam agilizar a 

conclusão dos processos no Poder Judiciário e o início da execução da sentença, 

a fim de evitar a impunidade dos responsáveis por atos de corrupção ”.
226

 (grifo 

nosso) 

 

Atendendo à demanda midiática e efetivando compromissos firmados pelo 

Executivo, a Corte faria a sua parte ao modificar a jurisprudência para alterar o quadro da 

impunidade, sacrificando
227

, relativizando e até mesmo invertendo
228

 a presunção de 

inocência: “não se justifica no cenário atual a leitura mais conservadora e extremada do 

princípio da presunção de inocência”
229

. A crença declarada é a de que isso gerará verdadeira 

mudança cultural, conforme referiu o Ministro Barroso, citando texto acadêmico de sua 

própria autoria: 

 

Outro elemento de fomento à corrupção é a impunidade. As pessoas na vida tomam 

decisões levando em conta incentivos e riscos. O baixíssimo risco de punição – na 

verdade, a certeza da impunidade – funcionava como um incentivo imenso à conduta 

criminosa de agentes públicos e privados. Superar este quadro envolve mudança de 

atitude, da jurisprudência e da legislação. (...) O enfrentamento da corrupção e da 

impunidade produzirá uma transformação cultural importante no Brasil: a 

valorização dos bons em lugar dos espertos.
230

(grifo nosso) 

 

Nota-se que o Ministro considera os interesses dos “bons” conflitantes com os dos 

“espertos”. No contexto, os “espertos” são identificados como os corruptos, que estão em 

oposição aos “bons”, sendo, consequentemente, maus. Tal maniqueísmo, descrito tanto por 

Garland, quando observou que direitos individuais eram minados porque aproveitavam ao 

criminoso – estando, por isso, automaticamente, em oposição à segurança pública e à vítima, 

mesmo que coletiva fosse –, quanto por Zaffaroni e Carvalho, que retrataram a relativização 
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de garantias em nome da proteção da segurança nacional, é característico do tratamento que o 

poder punitivo historicamente empregou em relação ao inimigo.  

 

4.1.4 AS CRIMINOLOGIAS DO CONTROLE 

 

Inicialmente, um dos traços descritos por Garland quanto à intensificação do controle 

que marca o poder punitivo na contemporaneidade – a reprovação criminal de condutas 

triviais ou de pequenos delitos, mediante aplicação de pena com fim intimidatório –, surge tão 

logo os julgadores descrevem o caso que deu origem ao habeas corpus nº. 126.292. Trata-se 

de crime de ínfimo conteúdo patrimonial: 

 

De acordo com a acusação, o paciente, em 28.06.2003, juntamente com um 

cúmplice, teria subtraído da vítima, sob a mira de um revólver, a quantia de R$ 

2.600,00. Em primeiro grau, o réu foi condenado a uma pena de 5 anos e 4 meses de 

reclusão. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em 

recurso de apelação, tendo sido determinada a expedição de mandado de prisão.
231

 

(grifo nosso) 

 

A sanha do controle do Judiciário em relação ao indivíduo foi tamanha a ponto de a 

ordem de prisão ter sido expedida sem que houvesse pedido do Ministério Público nesse 

sentido. Basicamente, no primeiro grau houve o decreto condenatório, com disposição 

expressa quanto à possibilidade de o réu recorrer em liberdade. O réu, de fato, recorreu. O 

Ministério Público, não. O Tribunal ordinário entendeu por rechaçar as razões de reforma do 

acusado, reformando, sem que houvesse qualquer pedido nesse sentido, a sentença de 

primeiro grau quanto à possibilidade de o réu recorrer em liberdade.
232

 

O plenário do STF, quanto a esse caso, alega em diversos momentos que tal proceder 

não é incompatível com uma tutela estatal eficiente, que respeita as garantias do réu, como 

demonstra a manifestação do Ministro Barroso, que faz alusão a um direito penal mínimo e 

eficiente: “a exigência de uma intervenção eficaz não é, porém, incompatível com a defesa de 

uma intervenção mínima do direito penal.”
233
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Ademais, um dos objetivos da medida seria a diminuição da seletividade do sistema 

penal, que se daria pela prisão de pessoas com mais recursos financeiros: “Não se trata de 

nivelar por baixo, mas de fazer justiça para todos.”
234

 

O questionamento que imediatamente surge é: como a prisão dos mais ricos 

diminuirá a seletividade do sistema penal sem que nesse processo se abandone o ideal 

declarado do direito penal mínimo e eficiente? A resposta oferecida pelos magistrados é a de 

que o novo paradigma de efetividade que a execução provisória instaurará no sistema 

automaticamente influenciará os julgadores a diminuírem a utilização da restrição de 

liberdade durante o curso das investigações: 

 

A alteração da compreensão do STF acerca do momento de início de cumprimento 

da pena deverá ter impacto positivo sobre o número de pessoas presas 

temporariamente – a maior eficiência do sistema diminuirá a tentação de juízes e 

tribunais de prenderem ainda durante a instrução –, bem como produzirá um 

efeito republicano e igualitário sobre o sistema. 
235

 (grifo nosso) 

 

A suposição ganha destaque em vários momentos do debate: 

 

acho que partedo número excessivo de prisões provisórias que nós temos no 

Brasil épela percepção de que, se você não pune no início, não consegue punir 

nofinal. Portanto, uma inversão lógica que hoje nós talvez estejamos ajudando a 

combater.
236

 (grifo nosso) 

 

O entendimento, que não foi rebatido sequer pelos Ministros favoráveis à concessão 

da ordem de soltura, é de que ocorrerá a substituição dos encarcerados em prisão preventiva 

pelos condenados em execução antecipada da pena: 

 

Então, no meu modo de ver, o que vai ocorrer, diante dessa Então, no meu modo de 

ver, o que vai ocorrer, diante dessa modificação da jurisprudência do Supremo, vai 

ser a liberação de quem está injustamente preso, provisoriamente ou 

preventivamente, e o recolhimento daqueles que foram condenados em segundo 

grau; sai um, entra outro, eu acho que vai ser mais ou menos isso.
237

 

 

É interessante observar a semelhança desse discurso com aquele que, segundo Jobim, 

legitimou a ampla implementação dos substitutos penais (suspensão da pena, livramento 

condicional e imposição de pena pecuniária) para enfrentar a crise de superlotação carcerária. 
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Naquele caso, os resultados obtidos no cenário brasileiro, longe de representarem a 

diminuição nos níveis de encarceramento, representou o aumento do controle formal do 

estado, que passou a atingir mais indivíduos que os que já lograva encarcerar.
238

 Novamente, 

e com fundamentos que podem ser descritos como muito mais frágeis, o poder punitivo 

parece buscar a ampliação de seu alcance.  

 

4.2 A POLÍTICA CRIMINAL EMPREGADA PELO STF QUANTO AO 

MOMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 

 

Associando-se as conclusões parciais obtidas a partir da inserção dos discursos 

proferidos pelos julgadores nas categorias de análise, pode-se constatar que o modelo de 

política criminal descrito no capítulo 2 vige no âmbito nacional e é aplicado pelo Poder 

Judiciário. Os traços universais do poder punitivo se adaptam à realidade latino-americana, 

produzindo resultados mais desumanos na medida em que se alastram em um cenário 

imensamente precarizado.  

Nesse sentido, o posicionamento do STF afigura-se como importante registro 

histórico do cenário político atual, o que se pode perceber da facilidade com que foi possível 

identificar o inimigo da vez. A quase totalidade do julgadores faz referência à criminalidade 

do colarinho branco e à corrupção, identificando-as como as principais responsáveis pela 

torrente de recursos que esgotam a força de trabalho das instâncias superiores e pela crescente 

noção de ineficiência da justiça, amplamente difundida no meio social.  

E não por acaso o inimigo da vez coincide com aquele predito por Karam, em seu 

estudo sobre a esquerda punitiva, há mais de 20 anos. À medida que as crises dos estados de 

bem-estar social e, portanto, das práticas penal-previdenciárias, deram lugar ao neoliberalismo 

e seu estilo gerencial de controle do crime, os aparatos estatais foram enfraquecidos e, 

simultaneamente, subordinados a interesses privados, em um processo que, naturalmente, 

atingiu o poder punitivo.  

Somando-se a isso, a esquerda, destituída de estruturação global e de teoria 

macroeconômica sólida após a queda do Muro de Berlin, passou a adotar pautas mais 

reformistas e esquecer suas tradicionais críticas quanto ao poder punitivo. Afastou-se tanto do 

que era que assimilou os discursos midiáticos burgueses quanto à criminalidade, legitimando, 

assim, a repressão estatal. 
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No entanto, o apoio de setores outrora progressistas à retirada de garantias 

processuais não se deu simplesmente em relação aos clientes de sempre do sistema penal. A 

marcante contribuição desses setores foi a criatividade para apontar inimigos pouco óbvios até 

então. A credulidade na reforma das instituições estatais e o pragmatismo político-eleitoral 

fizeram com que a esquerda se engajasse no combate à corrupção.  

O quadro é dos mais interessantes: as estruturas estatais estão cada vez mais à mercê 

de interesses econômicos defendidos pela mídia publicitária; a esquerda volta sua 

organicidade para as disputas governamentais, utilizando como plataforma político-eleitoral o 

discurso do combate à corrupção e aos crimes financeiros. No poder, essa mesma esquerda, 

apesar de não fazer frente aos grupos econômicos que promovem os desgovernos dos Estados 

antigamente soberanos, não é suficientemente útil ao capital econômico para ser deixada na 

administração; e as pautas de que era porta-voz são assimiladas pela publicidade e voltadas 

contra si. Aqui, cabe referir novamente a análise de Zaffaroni: 

 

Tanto o crime organizado como a corrupção são funcionais para habilitar o poder 

punitivo e a intromissão do estado em qualquer atividade econômica desagradável à 

equipe de turno, ou que seja útil para eliminar ou difamar competidores, sem os 

limites nem as garantias constitucionais para tais intervenções.
239

 

 

O Poder Judiciário, altamente permeável às demandas públicas – papel que 

teoricamente caberia ao legislativo –, potencializa o discurso anticorrupção construído por 

décadas, contribuindo ativamente para a definição dos rumos do Poder Executivo. 

Empreendendo esforços declaradamente direcionados, o poder punitivo se aproveita da 

legitimação pública para suprimir garantias universais e expandir o alcance de seu controle. A 

conveniência das circunstâncias é incontestável. 

Agora, a questão central é se a política criminal com direcionamento pré-definido 

atingirá seu alvo sem importar no abandono do horizonte de um “direito penal mínimo e 

eficiente”, proclamado pelo Ministro Barroso, mas aparentemente exótico no prática 

judiciária nacional. A resposta parece ser negativa, não apenas pelo fato de que o sistema 

tende a ser sempre seletivo – até mesmo quando estende seu alcance a inimigos não 

rotineiros, o faz em relação àqueles mais vulneráveis –, como observou Karam, mas também, 

e principalmente, porque a função do poder punitivo no Brasil sempre foi a de neutralizar a 

exclusão social, reforçando-a.  
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O próprio caso que deu origem ao habeas corpus nº. 126.292 reforça essa hipótese, 

já que, ironicamente, os discursos voltados ao combate à criminalidade típica de setores 

privilegiados da população foram proferidos durante a análise quanto ao direito à liberdade de 

um cliente habitual do sistema. Quer dizer, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em prol 

da diminuição da seletividade do sistema, escolheu modificar seu entendimento quanto à 

execução provisória da pena justo no caso de um criminoso comum, responsável por delito 

patrimonial de baixa lesividade. 

Utilizando-se de narrativas de caos institucional, da necessidade de aumentar a 

eficiência do sistema e das demandas populares pelo recrudescimento da repressão, o STF 

agiu, protegido pelo discurso de ocasião da corrupção, para retirar mais uma garantia 

individual: o direito de sofrer a mais grave sanção do sistema penal apenas após o trânsito em 

julgado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho, por meio de análise de discurso, procurou identificar qual a política 

criminal aplicada pelo STF em relação à execução provisória da pena. Para tanto, em um 

primeiro momento, definiu-se a execução provisória da pena como a efetivação da sanção, 

mediante a prática dos atos próprios da execução forçada, quando ainda não transitado em 

julgado o título executivo. A pena privativa de liberdade resultante dessa execução tem 

natureza jurídica da sanção, não sendo uma modalidade de prisão preventiva.  

Os dois julgados analisados tratam da possibilidade dessa execução antecipa da pena 

privativa de liberdade e a discussão travada em ambos diz respeito à compatibilidade dessa 

medida com o princípio da presunção de inocência. Nos autos do habeas corpus n. 126.292, o 

debate cingiu-se ao momento no qual é definida a culpa do agente, considerada pela maioria 

dos julgadores como sendo após terminada a análise dos fatos e provas, o que ocorre no 

segundo grau de jurisdição. Isso se daria tanto pelo fato de que não há reexame de fatos e 

provas nas instâncias superiores, quanto pelo fato de que os recursos a essas instâncias têm 

apenas efeitos devolutivo. Já nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade, durante o 

exame do pedido liminar pela suspensão das execuções provisórias em curso no país, a 

maioria decidiu por negar provimento ao pedido, sem, contudo, considerar inconstitucional o 

art. 283 do CPP, que expressamente veda a prisão antes do trânsito em julgado da sentença 

condenatória, excetuadas as hipóteses de prisão provisória. Isso foi possível graças ao 

emprego de uma solução hermenêutica duvidosa, segundo a qual a previsão de atribuição de 

efeito apenas devolutivo aos apelos extremos excepciona a regra do art. 283 do CPP – que, 

portanto, afigura-se como harmônica em relação à ordem constitucional.  

Relativamente ao campo da política criminal, examinou-se a virada criminológica 

ocorrida no final do século XX. De uma perspectiva penal-previdenciária, na qual a 

reabilitação do indivíduo era o objetivo primordial do sistema, passou-se para as perspectivas 

contemporâneas de controle do crime, nas quais a estratégia é antes impedir a ocorrência de 

situações propícias ao crime, adentrando-se na esfera individual das pessoas apenas com os 

objetivos de neutralização e de retribuição pela quebra da ordem legal. A partir das principais 

consequências sistêmicas dessa virada criminológica, foram definidas quatro categorias 

teóricas dentro das quais se desenvolveu a análise dos discursos dos ministros do STF. 

A primeira, consistente na perpétua sensação de crise instaurada no sistema criminal, 

caracteriza-se pela incompatibilidade das instituições, criadas sob a lógica penal-
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previdenciária, com as atuais propostas de gerência, muitas das quais também são 

incompatíveis entre si. Disso decorre a confusão dos administradores desse aparato, os quais, 

nesse processo, perderam sua autonomia para definir as medidas político-criminais a serem 

tomadas. Em seu lugar, a opinião pública e a discricionariedade do Poder Legislativo 

assumiram a direção do campo criminal. Há, acima de tudo, uma crença generalizada de que 

as estratégias aplicadas pelo Estado no controle do crime, da forma como estão postas, são 

insuficientes. As percepções dos Ministros a respeito da conjuntura do sistema foram muito 

semelhantes às descritas no eixo teórico. Eles reconheceram a precariedade institucional das 

Cortes Superiores para enfrentar a questão do crime e a morosidade do Poder Judiciário como 

um todo. Mais do que isso: em diversos momentos, foram demonstradas concepções 

diferentes a respeito da função das Cortes Superiores. Fundamentando-se em sua própria 

deficiência e em demandas da opinião pública, evidenciando sua perda de autonomia, o STF 

entendeu que a solução seria não a tentativa de resolução dos problemas que tornam lenta toda 

a persecução criminal, mas a supressão de etapas processuais e das garantias dos réus.  

Na segunda categoria, abordou-se a mudança dos discursos justificadores das penas 

privativas de liberdade do ideal da reabilitação (prevenção especial positiva) para as práticas 

retributivas (prevenção geral positiva) e neutralizadoras (prevenção especial negativa). Nestas 

circunstâncias, a prisão recupera centralidade em um sistema, cuja principal frente de atuação 

é o isolamento de indivíduos socialmente disfuncionais. Com efeito, transpondo-se os trechos 

dos julgados relativos à justificação da pena ao referencial teórico constituído no segundo 

capítulo, verificou-se que os julgadores, nas pouquíssimas vezes em que se deram ao trabalho 

de discorrer sobre a pena, não falaram em reabilitação uma única vez. Mais do que isso, ao 

considerarem que a privação da liberdade pode ocorrer antes de outras consequências penais e 

consequências extrapenais menos gravosas, já que estas dependeriam do trânsito em julgado, 

mas aquela não, e justificarem a relativização da presunção de inocência com base nas prisões 

provisórias, que já são uma exceção bastante contestada no sistema, os Ministros 

consequentemente atestaram sua negligência com a liberdade alheia.   

O inimigo de turno diz respeito à classe de criminoso que, em um determinado 

contexto histórico, justifica a verticalização social de que depende o poder punitivo. A terceira 

categoria elaborada neste trabalho caracteriza-se por revelar a aplicação do direito penal do 

inimigo nos países latino-americanos, que serve para justificar um estado de terror 

permanente, já que na região o exercício do poder punitivo serve para neutralizar os 

socialmente excluídos, que correspondem a grande parte das populações. A despeito dessa 

seletividade, observa-se que o enfraquecimento do poder público nesses países propiciou que 
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a mídia publicitária passasse a ditar as fórmulas de controle do crime, dentre as quais está a 

escolha do inimigo da vez. Nas razões de decidir dos casos analisados, ficou evidente que a 

supressão das garantias do réu se daria em favor da segurança e da diminuição do medo da 

coletividade, escolha comum quando se está a tratar do inimigo. Quanto ao inimigo escolhido 

no momento para justificar o aumento da repressão, não houve dificuldade para entender que 

corresponde aos corruptos e aos criminosos do colarinho branco. 

A última categoria, relativa às criminologias do controle, descreve as principais 

estratégias contemporâneas adotadas quanto à problemática criminal. Inobstante eventuais 

diferenças entre linhas, pode-se dizer que todas são caracterizadas pela intensificação do 

controle e pela naturalização do crime um fato social normal, do que resulta a punição de 

condutas triviais, as práticas de controles situacionais e a aplicação de penas intimidatórias. 

No habeas corpus, o próprio caso concreto correspondia a um crime de ínfimo conteúdo 

patrimonial. Além disso, tratava-se de réu preso antecipadamente sem que nenhum pedido do 

Ministério Público tenha sido feito nesse sentido. O horizonte de direito penal mínimo e 

eficiente proclamado no julgamento e a fragilíssima suposição de que os presos provisórios 

seriam substituídos pelos réus em execução antecipada da pena não estiveram nem próximos 

de disfarçar o verdadeiro propósito da medida, que é a inclusão de mais clientes no sistema 

carcerário. 

Por fim, sugere-se neste trabalho que a escolha de explicitar o inimigo da vez como o 

praticante de crimes financeiros ligados à corrupção, além de cumprir um papel político 

importante, foi estratégica na medida em que, sob a proteção midiática, o STF pode dirimir 

garantias constitucionais – e que os clientes de sempre do sistema penal serão os verdadeiros 

atingidos. A conclusão que se pode obter foi a de que a posição adotada pela Corte coaduna-

se com as estratégias contemporâneas traçadas pelo poder punitivo para estender o alcance de 

seu controle. 
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