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Resumo: O presente trabalho, que conta com o apoio do programa CNJ 
Acadêmico e do Instituto Nacional de Estudos Comparados em Administração 
Institucional de Conflitos (INCT-INEAC), pretende, a partir de uma revisão das 
principais perspectivas teóricas de abordagem do direito e dos mecanismos 
institucionais de administração de conflitos no contexto contemporâneo, 
identificar as principais inovações em curso no âmbito das práticas judiciais 
penais (aplicação de penas e medidas alternativas, monitoramento eletrônico 
de apenados, novas medidas cautelares no processo penal, novas esferas de 
criminalização) e das políticas municipais de segurança pública (atuação das 
guardas municipais, criação de conselhos comunitários e de programas de 
prevenção à violência), procurando identificar nestas inovações a emergência 
de um novo modelo de controle social, bem como o surgimento de novos 
atores institucionais no campo do controle do crime. A questão que se coloca, a 
partir do levantamento destes novos discursos e práticas de controle do crime, 
é em que medida estas inovações colocam em xeque o modelo tradicional de 
repressão e combate à criminalidade por meio do encarceramento, e quais as 
principais mudanças do ponto de vista da relação do aparato estatal de 
controle do crime com os cidadãos, especialmente aqueles que, em virtude de 
sua condição de subcidadania, sofrem mais diretamente as práticas seletivas e 
discriminatórias do sistema punitivo no Brasil.  
 

 

1. Cultura do Controle, Sensibilidades Jurídicas e Campo Jurídico 

 

Na última década, o desenvolvimento da Cultural Criminology tem 

procurado incorporar elementos do debate da teoria social contemporânea ao 

legado da criminologia crítica em seus diversos matizes. Entre os 

representantes desta perspectiva, David Garland tem se destacado na 

abordagem do crime e do controle do crime como artefatos culturais. 

Em sua obra “The Culture of Control” (1999), David Garland analisa as 

formas através das quais o delito se configura/representa atualmente no 

pensamento e na ação das pessoas comuns e dos atores estatais, e investiga 

como e porque isto acontece. O objetivo de Garland foi o de identificar as 
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estruturas, as mentalidades dominantes e as estratégias recorrentes que 

caracterizam o campo do controle do crime em sua atual configuração. 

Garland parte da hipótese de que a “Modernidade Tardia” – padrão 

distintivo de relações sociais, econômicas e culturais que emergiu nos E.U.A., 

Inglaterra e outros lugares do mundo desenvolvido no último terço do Século 

XX – trouxe consigo uma série de riscos, inseguranças e problemas de controle 

que jogaram um papel crucial para dar forma às novas respostas frente ao 

delito. 

Segundo ele, seria possível identificar algumas tendências que 

configuram o campo do controle do crime contemporaneamente, entre as quais 

se destacam a quebra do suposto monopólio do Estado, a erosão das 

concepções modernas sobre o problema do delito, o giro da “aplicação da lei” 

para o “gerenciamento do risco”, a opção pela segregação punitiva e a 

combinação entre uma justiça “expressiva” com estratégias preventivas. 

Os indicadores da mudança que resulta na cultura do controle seriam o 

declínio do ideal de reabilitação, o ressurgimento das sanções retributivas e 

incapacitantes, a acentuação do tom emocional da política criminal, o retorno 

da vítima, a defesa social como prioridade, o novo populismo penal, a 

expansão da infra-estrutura de prevenção e segurança comunitária, a 

privatização do controle do crime e novos estilos de gestão e práticas de 

trabalho no interior do campo do controle do crime.  

Garland alerta sobre a necessidade de adotar algumas regras 

metodológicas básicas para a avaliação dessas mudanças, entre as quais não 

confundir movimentos de curto prazo com mudanças estruturais, não confundir 

o que se diz com o que se faz, não pressupor que o que se diz não tem 

importância – “falar é atuar”, não confundir os meios com os fins, e não perder 

de vista o longo prazo. 

De outro lado, Garland considera as estruturas e as mudanças 

estruturais como propriedades emergentes que resultam das ações recorrentes 

e reiterativas dos agentes que ocupam um determinado espaço social. A 

consciência destes agentes (estilos de pensamento, valores e sensibilidades) é 

um elemento chave na produção da mudança e na reprodução da rotina. Os 

agentes e agências que ocupam o campo da justiça penal, com suas 

experiências, formação, ideologias e interesses particulares, são os sujeitos 



humanos através dos quais se desenvolvem os processos históricos. Uma 

nova configuração não emerge definitivamente até que se conforme nas 

mentes e nos hábitos de quem faz funcionar o campo – o habitus.  

Um campo em transição é um campo mais aberto que o habitual a 

forças externas e pressões políticas, e a emergência de novas racionalidades e 

estratégias é o resultado da atividade de resolução de problemas por parte dos 

agentes e agências situados em determinadas posições no campo. As práticas 

penais estabelecem uma armação cultural estruturante, e seus discursos e 

práticas servem como uma grade interpretativa a partir da qual as pessoas 

avaliam as condutas e fazem julgamentos morais sobre suas próprias 

experiências.  

Garland enfatiza a importância da linguagem específica utilizada pelos 

agentes do sistema penal, pois esta rapidamente passa a ser utilizada pelo 

público em geral para classificar os indivíduos e as suas ações na esfera 

pública. Além disso, a mídia é um intermediário fundamental nessa 

comunicação de valores e significados entre Estado e cidadãos, pois é ela 

quem apresenta os eventos penais para a sociedade, influenciada por 

interesses comerciais e editoriais que restringem e selecionam os símbolos a 

serem comunicados.  

Analisando a forma como Clifford Geertz analisa o fenômeno jurídico em 

sua obra Saber Local (1997), Elisenda Ardevol aponta para a necessidade de 

pensar o direito como sistema cultural, ou ao menos de realizar uma análise 

cultural do direito (ARDEVOL, 2001, p. 245). Para Geertz, trata-se de examinar 

a distinção entre fato e lei, entre ser e dever ser, como elementos que se 

correlacionam. A aplicação do direito recorre a uma esquematização dos fatos 

e a uma redução de questões morais para que a utilização de normas para 

tomar decisões sobre eles seja possível (GEERTZ, 1997, p. 200). 

No entanto, o mundo dos acontecimentos e das circunstâncias escapa 

ao âmbito jurídico, que nunca contempla toda a trama. Na perspectiva da 

antropologia cultural, o centro de atenção não são nem os fatos nem as regras, 

mas as visões de mundo e as conexões de sentido. Podemos então conceber 

as distintas formas de direito como se se tratassem de sistemas culturais cuja 

premissa é conceber o mundo e o que sucede em termos explicitamente 



judiciais, e a técnica jurídica como uma tentativa organizada para elaborar 

descrições corretas (ARDEVOL, 2001, p. 246).  

Seguindo a argumentação de Geertz, chegamos a conclusão de que 

preparar um caso deve ser algo mais do que preparar provas em apoio a um 

argumento determinado. Deve significar descrever o curso particular dos 

acontecimentos em função de uma concepção global de vida, de um modo tal 

que a credibilidade de uma descrição reforce a de outra. Da mesma forma que 

para a etnografia, a contextualização cultural de um incidente é um aspecto 

fundamental da análise jurídica. E fato de que podemos dar tantas coisas por 

estabelecidas nos oculta uma grande parte do que realmente constitui um 

processo legal: que nossa visão e nosso veredito se reforçam entre si 

(GEERTZ, 1997, p. 210). 

Dessa forma, qualquer sistema jurídico que queira ser viável deve 

articular-se para conectar estrutura e processo, até que pareça que são 

versões profunda e superficial de uma mesma coisa. E direito assim entendido 

é uma Anschauung a mais no mercado, ou seja, um particular modo de ver que 

comporta cada sensibilidade jurídica. É o sentido da justiça, as distintas 

sensibilidades jurídicas, o que deve estar na base da análise comparativa dos 

fundamentos culturais do direito, entendidas como uma relação entre 

pensamento (estrutura, existência) e sentimento (processo, experiência). 

Distintas sensibilidades diferem nos meios que empregam, nos símbolos que 

utilizam, nas histórias que contam, nas distinções que esboçam e nas visões 

que projetam, para representar os acontecimentos de forma judicial ou jurídica. 

Cabe ainda analisar a reprodução jurídica, da forma proposta por 

Bourdieu , que parte da concepção de que, por um lado, o campo jurídico, 

como os demais campos sociais, tende a reproduzir o jogo que nele se joga, e 

por outro lado o habitus dos juristas ou agentes jurídicos tende, enquanto 

estrutura estruturada, a estruturar por sua vez as práticas jurídicas desses 

agentes de acordo como o próprio esquema prático incorporado, isto é, a 

reproduzir sua visão do mundo social, no caso do direito a visão jurídica do 

mundo.  

A isso se deveria acrescentar a posição hegemônica que os agentes 

hegemônicos do campo jurídico mantenham no campo do poder, isto é, as 

relações entre campo jurídico e campo do poder, ou ainda os efeitos de 



homologia entre as diferentes categorias de produtores ou de vendedores de 

serviços jurídicos e as diferentes categorias de clientes, que se produz na 

economia do campo jurídico.  

Bourdieu afirma que a prática dos agentes encarregados de produzir o 

direito ou de aplicá-lo deve muito às afinidades que unem os detentores da 

forma por excelência do poder simbólico com os detentores do poder temporal, 

político ou econômico, e apesar dos conflitos de competência que possam opô-

los. A proximidade de interesses e, sobretudo, a afinidade de habitus, vinculada 

a formações familiares e acadêmicas, favorecem o parentesco de visões de 

mundo, donde se segue que as eleições que os agentes jurídicos devem fazer, 

a cada momento, entre interesses, valores e visões de mundo diferentes ou 

antagônicas tem poucas oportunidades de prejudicar os dominantes, já que 

tanto o ethos dos agentes jurídicos como a lógica imanente dos textos jurídicos 

estão de acordo com os interesses, os valores e a visão de mundo dos 

dominantes.  

Em que pese diversos estudos que constatam a mudança ocorrida no 

acesso aos postos da magistratura e outras carreiras jurídicas, com a 

incorporação massiva de mulheres e de pessoas provenientes de diferentes 

classes ou estratos sociais, seria necessário investigar outras variáveis, como 

as transformações mais amplas da estrutura de classes em uma dada 

sociedade, as relações da magistratura com o campo do poder e as estruturas 

de socialização do corpo de profissionais não apenas enquanto transmissão de 

um saber técnico, mas como transmissão de maneiras, formas e fórmulas, de 

disposições ou habitus preexistentes, e ainda a estrutura mesma do campo 

judicial e a distribuição de poder em seu interior, ou seja, quem ocupa as 

posições mais importantes e possui maior capital jurídico-judicial.  

  

2. O Campo do Controle do Crime no Brasil 

 

Em praticamente todos os países o processo penal propriamente dito é 

precedido de uma fase preliminar ou preparatória destinada a apurar a autoria 

e a materialidade do delito. A atribuição de conduzir essa fase preliminar pode 

ser exclusivamente da polícia, como no sistema inglês, do Ministério Público, 

como no chamado sistema continental, que dispõe da polícia judiciária para 



aprofundar as investigações, ou ainda de um juiz de instrução, como no 

processo penal francês e espanhol. 

No Brasil encontramos uma solução mista para esta fase preparatória da 

persecução penal: cabe a polícia a investigação preliminar e a produção de um 

relatório juridicamente orientado do resultado dessas investigações. A 

responsabilidade pela condução do inquérito cabe a uma autoridade policial – o 

delegado de polícia, que recebe essa delegação do Chefe de Polícia. Não se 

trata, portanto, de meros policiais, mas de delegados de uma outra função que, 

em sua origem e tradição, pertence ao Chefe de Polícia. A ambivalência aqui 

resulta da fusão das prerrogativas de ‘investigar’ e de ‘formar a culpa’, de 

iniciar, através do indiciamento e da tomada de depoimentos, uma etapa que 

na prática adquire um status pré-instrucional, e sob um enquadramento 

funcional administrativo e não judiciário.  

Em termos formais legais, todo esse procedimento preliminar não tem 

valor judicial, uma vez que depende de ser encampado, total ou parcialmente, 

pelo Ministério Público. Essa etapa preliminar administrativa é inquisitorial, sem 

a garantia do exercício do direito ao contraditório nem à produção de provas e 

tomada de depoimentos que interessem a defesa, antes ou mesmo depois do 

indiciamento. Neste formato, pode-se dizer que o inquérito policial é único, pois 

reúne o estatuto de neutralidade da investigação policial com a potencial 

atribuição e formação da culpa. É como se um delegado de polícia brasileiro 

operasse com as atribuições da polícia no sistema inglês, simultaneamente às 

atribuições do Juiz de Instrução do sistema francês ou do ministério fiscal no 

sistema continental. O delegado, entretanto, não tem o poder de decidir pela 

denúncia, atribuição que cabe ao Ministério Público, o que basta para frustrar 

qualquer tentativa de simplificação que se queira fazer nesse tema. 

Diante da precariedade de meios, boa parte das previsões legais que 

estabelecem os procedimentos a serem realizados durante o inquérito policial 

não são seguidos, tendo como justificativa a necessidade de lidar com as 

dificuldades cotidianas e responder à demanda imediata. As práticas correntes 

atravessam a fronteira de uma legalidade considerada antiquada, inquisitorial, 

quando não autoritária, seguindo em direção a um tipo de “ilegalidade prática”, 

uma lógica em uso justificada pela eficiência. Se o inquérito passa a ser um 

entrave, criam-se alternativas práticas para dar eficiência a algo que de outro 



modo não atenderia a imensa demanda recebida pela polícia. No entanto, esta 

“ilegalidade eficiente” tanto diminui as garantias de direitos dos acusados, 

quanto também não têm se demonstrado capaz de aumentar a capacidade 

investigativa da polícia. 

São criados estereótipos de crimes mais frequentes, de criminosos mais 

recorrentes e de fatores criminogênicos mais importantes, paralelamente à 

minimização ou distanciamento em relação aos crimes que extravasam desse 

perfil, quer pelo tipo de crime, pelo tipo de criminoso, ou pelos fatores que 

originaram o delito. Michel Misse propõe o conceito de sujeição criminal para 

dar conta do fenômeno, que embora não seja novo é reforçado pela dinâmica 

social contemporânea. Segundo ele,  

Quando a transgressão, cuja criminação é socialmente 
justificável, desliza para a subjetividade do transgressor e para 
sua individualidade, reificando-se socialmente como caráter ou 
enquadrando-o num tipo social negativo, constitui-se o que 
propomos chamar de sujeição criminal. (...) Dependendo de 
como se estabeleça a relação entre sujeição criminal e 
distância social, podem evidenciar-se importantes 
ambivalências na avaliação local do transgressor, como, de 
outra parte, podem se alargar extensões sociais da sujeição 
criminal que compreendam famílias inteiras, ruas, favelas, 
bairros ou uma parte inteira da cidade, bem como todos os 
traços sociais distintivos de classe, de gênero, de idade e de 
raça. Acrescenta-se a isso o estoque ancestral de imagens 
lombrosianas que a polícia acumulou ao longo dos anos: os 
sujeitos “manjados” (e sua generalização para outros tipos 
sociais), que a polícia pensa que conhece e que, portanto, 
pode incriminar por “antecipação”. Por outro lado, largas 
avenidas podem ser abertas para diminuir a distância social 
entre policiais e bandidos e permitir que negociem entre si as 
frações do botim. (MISSE, 2008, p. 23-24). 

 

Por outro lado, quando se discute especificamente a atuação da polícia 

judiciária no Brasil, é preciso considerar uma série de peculiaridades que têm 

sido apontadas pelas pesquisas realizadas no âmbito das Ciências Sociais, 

que discutem, entre outras coisas, o modelo adotado no Brasil para a 

investigação criminal. No início dos anos 90, Roberto Kant de Lima desbravava 

o tema da atuação da polícia na cidade do Rio de Janeiro, e sobre o lugar do 

inquérito policial no processo de criminalização, afirmava: 

(...) o sistema judicial restringe significativamente a atividade 
judiciária da polícia ao situá-la em plano inferior na hierarquia 
judicial.  (...) Tantas restrições aos efeitos das investigações 
policiais justificam-se pela característica inquisitorial, isto é, 



unilateral, inquest-like, da ação policial. Ela é, por definição, 
preliminar e não produz consequências definitivas. (KANT DE 
LIMA, 1995, p. 36). 
 

 No entanto, para Kant de Lima a polícia reage a essa posição de 

subalternidade jurídica, uma vez que lhe cabe de fato a tarefa de selecionar 

quais indivíduos são qualificados para gozar dos direitos constitucionais, e 

quais os que não são. Desempenhando este papel, as práticas policiais 

discricionárias permitem ao sistema judicial permanecer “inocente” de 

quaisquer práticas discriminatórias e injustas na aplicação da lei. Quanto à 

polícia, transforma o seu estigma em identidade, e projeta os mecanismos de 

estigmatização sobre a população submetida à sua vigilância. 

O Ministério Público é a instituição responsável pelo oferecimento da 

denúncia nos delitos de ação pública e pelo controle externo da atividade 

policial. Avaliando o impacto das mudanças legais e institucionais ocorridas a 

partir dos anos 80 no Brasil, alguns estudos foram empreendidos por 

pesquisadores ligados ao IDESP (Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo), ressaltando a importância da nova arquitetura 

institucional e das novas atribuições adquiridas, especialmente a titularidade da 

defesa dos direitos difusos e coletivos, e a atuação do Ministério Público no 

contexto da judicialização crescente da atividade política e de juridificação da 

sociedade brasileira. 

O deslocamento do papel de defensor do Estado para a condição de 

fiscal e guardião dos direitos da sociedade produz transformações no discurso 

e nas práticas dos promotores e procuradores de justiça, tendo sido a 

resultante de um longo processo de auto-reforma, caracterizado pela luta de 

líderes e organizações profissionais do Ministério Público para criar legislações 

que, ao mesmo tempo em que reconheciam os novos direitos difusos e 

coletivos, conferiam atribuições ao Ministério Público para a defesa judicial 

desses direitos. 

Para Maria da Glória Bonelli (2002), essa articulação política produziu 

impacto sobre o significado do profissionalismo  de promotores e procuradores. 

Segundo ela, na década de 90 a instituição viveu, especialmente em São 

Paulo, um período de grave disputa interna sobre os sentidos e as 

possibilidades da atuação política dos seus membros, tendo se sobressaído a 



ideologia do profissionalismo, fixando-se a visão majoritária de que promotores 

e procuradores têm responsabilidades e compromissos de natureza política, 

que devem ser exercidos estritamente por meio de sua atuação profissional na 

defesa da sociedade e da cidadania. 

Com relação à atuação do Ministério Público como titular da ação penal, 

são raros os estudos. Em pesquisa sobre as concepções de política criminal  

dos promotores e procuradores do Estado do Rio Grande do Sul, coordenado 

por Azevedo (2005), perguntados sobre com qual corrente de política criminal 

tinham mais afinidade, 54% dos respondentes identificaram-se com a corrente 

da Tolerância Zero como forma de combater as altas taxas de criminalidade. A 

corrente garantista, orientada pela ideia de que a persecução penal não pode 

violar as garantias constitucionais do acusado, teve somente 8% de adeptos.  

Jacqueline Sinhoretto, em levantamento de literatura nas ciências 

sociais brasileiras sobre o Ministério Público (2007), conclui que tem sido 

enfatizadas, majoritariamente, as mudanças no perfil profissional e no ideário 

institucional provocadas pela incorporação de novas atribuições na defesa dos 

direitos transindividuais, em que pese a visão conservadora sobre o papel da 

sociedade civil, e em contraste com as pesquisas que apontam para uma 

valorização das práticas exclusivamente retributivas na área penal e a falta de 

investimento institucional no controle e persecução à violência policial. 

Encarregados de aplicar a lei e julgar os casos concretos, os juízes são 

atores centrais do sistema de justiça. Os magistrados têm sido objeto de 

estudos a respeito do conteúdo e motivação de suas decisões. As pesquisas 

sobre o comportamento profissional, a mentalidade dos juízes, a origem social 

dos magistrados, colocaram em evidência a falácia do mito da neutralidade, 

abrindo um campo de indagações sobre as reais motivações das decisões 

judiciais.  

As investigações empíricas sobre o perfil da magistratura e da atividade 

judicial têm servido para indicar que as decisões judiciais são influenciadas por 

uma série de variáveis, entre as quais são relevantes a situação e a ideologia 

política, a formação e a posição na hierarquia social e profissional dos 

magistrados (VIANA et. al., 1997). As conclusões em geral apontam para a 

existência de uma dupla seletividade na atividade judiciária: seletividade na 

aplicação da lei, com maior probabilidade de punição para os setores sociais 



desfavorecidos econômica e culturalmente, e de favorecimento para as classes 

superiores, e seletividade na interpretação da lei, com a utilização pelo juiz de 

seu poder discricionário segundo suas opções políticas e ideológicas. 

Para Salo de Carvalho, em recente estudo sobre o papel dos atores do 

sistema penal (2010), o produto da adesão política e jurídica ao punitivismo é a 

hipercriminalização da juventude pobre e analfabeta, conforme indicam os 

dados oficiais de encarceramento no país. Carvalho aponta que  

O cotidiano forense experimentado no Brasil revela, via de 
regra, postura judicial condescendente com o punitivismo, 
mormente nos momentos processuais decisivos, fenômeno que 
se materializa na jurisprudência através do “desvirtuamento da 
prática”, nos termos apresentados por Fauzi Choukr. Dentre os 
inúmeros momentos-chave de atuação judicial, é possível 
visualizar esta prática desvirtuada dos preceitos 
constitucionais, exemplificativamente; na facilidade no 
deferimento e na manutenção de prisões cautelares; na 
distribuição não paritária da prova, em detrimento dos direitos 
dos acusados; na utilização de metarregras para acentuar a 
quantidade de pena nas sentenças condenatórias; na 
resistência em aplicar alternativas à prisão; e na dificuldade em 
deferir os direitos dos apenados em sede de execução penal. 
(CARVALHO, 2010, p. 236) 

 

 Carvalho aponta ainda que o controle da ampliação dos processos de 

criminalização acaba sendo realizado, no contexto atual, pelas Cortes 

Superiores, que apesar das oscilações tendem a fixar parâmetros mínimos ao 

excesso encarcerador. De qualquer forma, conclui que a imersão dos atores 

processuais, especialmente magistrados e promotores de justiça, produz a 

inviabilização de eventuais mudanças legislativas direcionadas à diminuição 

dos níveis de encarceramento. Citando Hulsman, o trabalho de Carvalho 

sustenta que as intenções de reforma produzem, geralmente, resultados 

opostos aos esperados, uma vez que não há coesão no interior do sistema de 

justiça, e coerência para com propostas reformistas que pretendam  introduzir 

mudanças nos procedimentos judiciais com sentido garantista ou 

informalizante. 

 

3. As Reformas Legais no Período Pós-Constituição de 88 

 

Em matéria de reformas legais no âmbito da justiça criminal, as 

pesquisas tem apontado para a existência de uma hipertrofia ou inflação de 



normas penais, que invadem campos da vida social, anteriormente não 

regulados por sanções penais. O remédio penal é utilizado pelas instâncias de 

poder político como resposta para quase todos os tipos de conflitos e 

problemas sociais. A resposta penal se converte em resposta simbólica 

oferecida pelo Estado frente às demandas de segurança e penalização da 

sociedade, expressas pela mídia, sem relação direta com a verificação de sua 

eficácia instrumental como meio de prevenção ao delito. 

Marcelo da Silveira Campos, em trabalho intitulado “Crime e Congresso 

Nacional pós 1988: uma análise da política criminal aprovada de 1989 a 2006”, 

apresenta um amplo panorama das leis relacionados com o sistema de 

segurança pública e justiça criminal, aprovadas no Brasil desde a 

democratização, e propõe uma tipologia para sua classificação.  A tipologia é 

composta de 07 (sete) tipos principais de leis: leis mais punitivas, de ampliação 

de direitos, de arranjos institucionais reativos às organizações, de arranjos 

institucionais alternativos das organizações, de criminalização de novas 

condutas, leis que privilegiam alguma categoria específica e leis mistas (com 

viés punitivo e ampliador de direitos embutidos no mesmo diploma legal). 

Para a sistematização da legislação, foi definido pelo autor o período 

entre 1989 e 2006, sendo identificadas 148 leis no total. Dentre estas, 35 

tratavam-se de leis orçamentárias, as quais foram descartadas, e outras 29 leis 

foram consideradas não relevantes. Dessa forma, 84 leis foram consideradas 

relevantes e compuseram o universo de análise.  Para cada uma das leis, 

foi feita uma busca no Sistema de Informações do Congresso Nacional – 

SICON, disponível no site do Senado Federal, para obter o autor e o número 

do projeto de lei que a originou.   

A partir dos dados obtidos, construiu-se uma planilha para a tabulação 

dos dados, considerando-se os seguintes indicadores: Número da Lei, Ano de 

sanção, Dia-Mês de sanção, Nº de identificação e Ano do PL ou MPV 

originário, Data e ano da apresentação da proposta originária, Ementa, 

Revogação, Vetos, Emendas, Autor do PL ou MPV originário, Partido do 

Deputado ou Senador proponente, Estado do Deputado ou Senador 

Proponente, Casa iniciadora da tramitação, Sanção Presidencial, Tïpos de 

Punição, Grau de Punição, Tempo de Tramitação. 

Os principais resultados apresentados pelo autor são os seguintes: 



a. Os primeiros anos em que governos diferentes assumiram o 

poder foram os de maior número de aprovações na área de 

segurança pública e justiça criminal; 

b. Não há um partido que proponha mais leis de um 

determinado ‘tipo punitivo’, mas PMDB e PT tiveram o maior 

número de propostas sancionadas; 

c. 60% das leis em segurança pública e justiça criminal oriundas 

do Senado e Câmara são de parlamentares do Sudeste;  

d. O Executivo detêm 42,9% da agenda na temática e o 

Congresso Nacional 54,8%; isso mostra que o Executivo 

possui grande poder legislativo também nessa área; 

e. As leis mais punitivas são majoritariamente de origem do 

Executivo; tramitam mais rapidamente (inclusive por este 

fator) caracterizando uma legislação penal de emergência;  

f. As leis que ampliam direitos tramitaram (80%) de 1 a 5 anos e 

são originárias (73,7%) da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal;  

g. As leis que criminalizam novas condutas tramitaram em 

média de 1 a 3 anos (57,9%) e teve como casa propositora 

igualmente o Executivo (47,4%) e o Congresso Nacional 

(47,3%). 

 

4. O Monitoramento Eletrônico de Presos 

 

 

Entre as principais reformas implementadas nos últimos cinco anos 

na justiça penal brasileira, encontra-se a autorização para a utilização do 

monitoramento eletrônico de presos e acusados. Analisando as diferentes 

experiências de monitoramento eletrônico em alguns estados, o que se 

percebe é uma absoluta fragmentação e falta de parâmetros quanto à 

utilização deste mecanismo, que não se resolveu com a edição da Lei Federal 

nº 12.258/2010, uma vez que muitos estados já contavam com legislação 

disciplinando a implementação do aparato eletrônico no âmbito da justiça 

criminal, em conflito com a referida Lei (OLIVEIRA E AZEVEDO, 2012).  



A tendência, tanto nos parlamentos estaduais quanto no Congresso 

Nacional, era no sentido da utilização do monitoramento eletrônico como 

ferramenta para a fiscalização do cumprimento das penas e medidas em meio 

aberto, autorizando a vigilância no livramento condicional, na suspensão 

condicional da pena e nas penas restritivas de direito, por exemplo. Além disso, 

os estados de São Paulo e Rio Grande do Sul, quase de forma idêntica, 

acabaram prevendo em suas legislações a imposição de uso para certos tipos 

de condenações, elencando crimes considerados graves. O monitoramento 

aparece como mais um recurso simbólico de endurecimento penal, incentivado 

pela demanda punitiva, sem que sejam realizados estudos e análises sobre 

sua real efetividade e utilidade. 

Não se pode negar, porém, que há também um direcionamento do 

debate para uma perspectiva de limitação do encarceramento e 

desafogamento do sistema carcerário por meio do monitoramento eletrônico, 

como se percebe na experiência do Rio Grande do Sul, especificamente na 

deliberação dos juízes das Varas de Execução Criminal de Porto Alegre e Novo 

Hamburgo, voltada à preservação dos direitos e garantias fundamentais dos 

apenados, mesmo que contrariando a legislação estadual, na tentativa de 

minimizar os danos do sistema prisional mediante a utilização do aparato 

eletrônico, liberando vagas no regime semi-aberto e viabilizando a prisão 

domiciliar.   

Da mesma forma, a intervenção do governo federal na normatização 

do tema, com o veto da Presidência da República a grande parte da Lei 

12.258/2010, autorizando a utilização do monitoramento apenas nos casos de 

saída temporária no regime semiaberto e prisão domiciliar, restringiu 

sobremaneira a possibilidade de utilização do monitoramento eletrônico como 

forma de ampliação da pena, dando ao seu uso um caráter eminentemente 

vinculado à redução da massa carcerária.  

No Distrito Federal, que não dispõe de lei distrital disciplinando a 

questão do monitoramento eletrônico, bem como de testes visando à utilização, 

foi realizada pesquisa pelo Grupo de Pesquisa Política Criminal do Centro 

Universitário de Brasília, no intuito de avaliar a possibilidade de utilização do 

controle eletrônico nas saídas de final de ano dos apenados, com base nos 



argumentos divulgados pela mídia, direcionados à necessidade de controle dos 

beneficiados com a saída temporária.    

ZACKZESKI et al. apontam como objetivo do estudo o levantamento 

de dados que pudessem sustentar ou não as decisões políticas tomadas sobre 

o tema. Foi realizado um levantamento sobre os custos deste tipo de controle e 

também um levantamento estatístico sobre as ocorrências criminais no período 

que vai de 2005 a 2008. A pesquisa partiu da constatação de que o uso do 

monitoramento eletrônico é amplamente defendido,  mas  não são discutidos 

os custos financeiros e sociais da medida. Da mesma forma, dificilmente 

surgem questionamentos sobre as condições éticas, sociais e jurídicas 

envolvidas na ideia de monitoramento de seres humanos.  

A pesquisa aponta que as saídas temporárias no DF ocorrem em 

feriados especiais, sendo que em 2005 foram em média 494 presos 

beneficiados, passando para 1.734 em 2006. A partir de então houve redução. 

Com relação ao total da população carcerária do Distrito Federal, atualmente 

16% dos presos são beneficiados, sendo que esta proporção também está em 

queda desde 2006.  Conforme Zackseski et al., 

Em que pese o número de presos que não retornam do saidão, esse 

é um percentual muito baixo, em torno de 2%, com uma leve tendência de 

queda. Em 2008, o percentual de não retorno já reduziu para 1,5%. Porém, o 

que mais chama atenção é o percentual ínfimo de presos beneficiados 

envolvidos com ocorrências criminais, em média apenas 0,14 %, ou seja, 

praticamente a décima parte de 1% envolvem-se como suspeitos de 

ocorrências criminais.  

Realizada análise comparativa, visando verificar se existe aumento 

na incidência de ocorrências criminais em dias de feriados com as saídas 

temporárias de presos, verificou-se que não há diferença significativa entre o 

número de ocorrências dentro e fora do “saidão”. 

 As evidências apresentadas pela pesquisa realizada no DF 

servem para indicar que, para além da adoção do monitoramento eletrônico de 

apenados como medida de controle vinculada à demanda punitiva e ao 

crescente medo social, é preciso avaliar se há de fato justificativa e 

legitimidade para a adoção de uma medida que se coloca como um acréscimo 

ao cumprimento da pena, como no caso das saídas temporárias.  



Por outro lado, é preciso também ampliar o debate sobre a 

possibilidade de adoção deste mecanismo como medida descarcerizadora, 

redimensionando o cumprimento da pena nos regimes aberto e semiaberto e 

viabilizando a sua utilização como alternativa à prisão preventiva, quando for o 

caso. Fora destas hipóteses, o monitoramento apenas reforça e expande o 

controle punitivo estatal e os custos do sistema penal, sem oferecer em 

contrapartida qualquer garantia para a redução da criminalidade e a reinserção 

social de egressos do sistema penitenciário. 

 

 

5. A Crise do Processo Penal e as Novas Formas de Administração da 

Justiça 

 

No âmbito do processo penal, é possível identificar uma importante 

sobrecarga de trabalho nas Varas Criminais, que faz com que os processos 

levem mais tempo do que o razoável para um julgamento, permanecendo 

muitas vezes o réu respondendo preso ao processo. Além disso, a grande 

maioria dos condenados pelo sistema penal no Brasil dependem, tanto durante 

o processo quanto na fase de execução penal, da atuação da defensoria 

pública, que ainda se recente na maioria dos estados de uma estrutura e um 

quadro de pessoal muito aquém da necessidade. 

A diversificação de procedimentos judiciais, se por um lado pretende 

dar conta da complexidade dos conflitos que chegam ao sistema, por outro tem 

dado margem a uma cada vez maior insegurança jurídica. Recente pesquisa 

realizada nos JECrim de Porto Alegre para identificar o encaminhamento dado 

aos usuários de drogas, ainda submetidos à criminalização, constatou a 

existência de cinco diferentes alternativas (fato atípico; delito de bagatela; pré-

transação penal; transação penal; suspensão condicional do processo) nos 

sete Juizados pesquisados, que ficam na dependência do entendimento do juiz 

(MAYORA, 2010).  O mesmo tem ocorrido com o procedimento estabelecido 

pela Lei Maria da Penha (AZEVEDO e CRAIDY, 2011). Não se espera que a 

justiça atue de forma absolutamente padronizada, mas os exemplos citados 

indicam uma perda de referências e limites que ocorre não no sentido do 

aperfeiçoamento do sistema, mas como forma de dar conta de limitações 



estruturais, sempre em detrimento dos direitos e garantias individuais de 

determinados grupos sociais. 

Nos últimos anos têm surgido, em diversos países, um conjunto de 

procedimentos judiciais ou extra-judiciais de resolução ou administração de 

conflitos que se utilizam de mecanismos como a negociação, conciliação, 

mediação e/ou arbitragem, inclusive no âmbito criminal. Na base da escala 

encontra-se a autoregulação e a autocomposição de litígios, com ou sem 

recurso a uma terceira parte com o papel de conselheiro ou informador sobre 

os direitos das partes. Segue-se a conciliação, depois a mediação, e por último 

um conjunto de processos particulares de arbitragem e de formas híbridas que 

se aproximam dos modos jurisdicionais de resolução de conflitos. 

Embora exista uma multiplicidade de justificativas para as 

experiências de informalização da justiça, em geral os defensores das formas 

alternativas de administração de conflitos pretendem promover um novo 

modelo de justiça, que permita aos indivíduos reapropriarem-se da gestão dos 

conflitos. Estes movimentos desenvolvem sobretudo experiências de mediação 

em matéria penal, de vizinhança e mesmo escolar e de família, com a 

formação de mediadores pertencentes a diferentes profissões ou comunidades. 

Ao lado do modelo adjudicatório ou retributivo tradicional, passa a existir um 

modelo de justiça negociada, de compensação, reparadora ou restaurativa. 

A proposta de uma justiça restaurativa tem por base um quadro de 

reflexão sobre os conflitos, os crimes e as respostas aos crimes, mais do que 

uma teoria ou uma filosofia da justiça. Está na origem de diversos programas, 

tais como mediação entre vítimas e acusado e conferências familiares ou 

comunitárias. Trata-se de uma forma inovadora de lidar com conflitos criminais, 

que leva todos os envolvidos a discutir e lidar, coletivamente, com o dano 

causado, em conformidade com uma concepção de justiça dialogicamente 

construída. 

O objetivo é que os envolvidos se encontrem e que sejam 

confrontados com as versões contraditórias do incidente. Ao defrontarem-se 

cara a cara, vítima e acusado podem superar os mitos e estereótipos mútuos, 

desde que esse encontro ocorra sob a orientação de um mediador.  

São vários os mecanismos de que se lança mão, na experiência 

comparada, para a efetivação dos ideais de justiça restaurativa. A utilização 



dos princípios da oportunidade e do consenso caracterizam a experiência 

anglo-saxônica, em que a ação penal está  na disponibilidade do autor, que 

pode desistir ou transigir com o arguido, tendo em conta os fins ou interesses 

que pretende atingir ou defender. É um modelo tipicamente privatista do 

processo penal, no qual adquire enorme relevo a negociação entre as partes. A 

verdade material serve apenas como ponto de referência, como arma de 

negociação e não como objetivo para a resolução do caso. Na Alemanha, 

desde 1924 foi conferida ao Ministério Público a possibilidade de arquivamento 

do processo, mediante a verificação de certos requisitos. Na Itália, o CPP de 

1988 introduziu vários procedimentos especiais, com soluções de simplificação 

e também de consenso. Na Espanha, foi prevista a possibilidade da acusação 

e da defesa pedirem ao juiz “sentença de conformidade” com a acusação, no 

processo abreviado para crimes de menor gravidade. 

Os exemplos apresentados, escolhidos aleatoriamente, permitem 

afirmar que, por toda parte, experiências inovadoras tem sido incorporadas ao 

processo penal tradicional, com resultados que, se não podem ser 

considerados plenamente satisfatórios, ao menos indicam os caminhos 

possíveis para além da punição, com a reparação do dano causado pelo delito 

e a sua prevenção. Por outro lado, a criação desses mecanismos 

informalizantes não deve servir como obstáculo ao debate sobre a necessária 

descriminalização de uma série de crimes e contravenções, que não deveriam 

constar do rol de condutas submetidas ao controle penal.  

No Brasil, a criação dos Juizados Especiais Criminais foi até hoje o 

passo mais importante na direção de um novo paradigma de administração de 

conflitos criminais. No entanto, a timidez das previsões legais e a cultura 

jurídica burocrática, além de impedir a constituição de fato um espaço de 

mediação, acabou contribuindo para a desconsideração, por parte dos 

operadores do direito, das percepções e necessidades das partes, em nome de 

uma celeridade que em nada contribui para a efetiva resolução dos conflitos.  

 Moema Dutra Freire Prudente aponta que o desenvolvimento das 

práticas alternativas de administração de conflitos no Brasil recebe influência 

de um movimento internacional, de busca por alternativas de ampliação do 

acesso à justiça. No entanto, essa influência não é homogênea, produzindo, 

em um extremo, iniciativas que buscam exclusivamente desobstruir o judiciário, 



oferecendo soluções rápidas, mas que não se preocupam com o resultado 

alcançado ou com a efetividade da solução para as partes envolvidas, e no 

extremo oposto, práticas que privilegiam a efetividade da solução para as 

partes e muitas vezes defendem a quebra do monopólio estatal de 

administração da justiça (PRUDENTE, 2012, P. 39). 

 Com base em um mapeamento de práticas de administração de conflitos 

interpessoais existentes no Brasil, assim como em um estudo de caso no 

Distrito Federal, Moema Prudente apresenta importantes conclusões a respeito 

da disseminação destas práticas e seu impacto no Brasil. Segundo ela, o 

mapeamento revelou que o discurso das práticas alternativas já está 

amplamente disseminado no interior do campo de gestão de conflitos. Das 193 

iniciativas mapeadas, cerca de 75% são designadas pelos próprios agentes 

como práticas alternativas. No entanto, quando examinadas em detalhe as 

características dessas práticas, identifica-se que estão mais próximas de uma 

perspectiva tradicional do que alternativa de gestão de conflitos. Esta afirmação 

é comprovada pelo fato de que a utilização da mediação como mecanismo de 

gestão de conflitos ainda é reduzida, predominando a orientação jurídica e a 

conciliação nos programas analisados (PRUDENTE, 2012, p. 248). 

 Prudente conclui ainda que o Poder Executivo tem sido o ator-chave do 

processo de disseminação das práticas alternativas no país, por meio do 

financiamento de iniciativas de gestão alternativa de conflitos por diversos 

atores sociais. A indução das práticas alterantivas é justificada  ora como 

mecanismo de ampliação do acesso à justiça, ora como alternativa para a 

prevenção à violência. Para Prudente,  

Independentemente da direção dessas mudanças no futuro, o 
histórico recente do campo revela que estas transformações 
tendem a ser realizadas de forma lenta, incremental. As forças 
de conservação provenientes do habitus dos operadores do 
direito operam como um freio a grandes rupturas com a ordem 
já estabelecida no mundo jurídico. Sem o surgimento de uma 
escola alternativa ao direito atual, ou sem a forte introdução de 
novas categorias profissionais no universo de realização da 
justiça, a reprodução dos padrões de gestão de conflitos 
vigentes tende a se prolongar na Justiça brasileira. 
(PRUDENTE, 2012, p. 259) 

 

 

 

 



Conclusão 

 

 O trabalho aqui apresentado representa a etapa inicial de um projeto de 

pesquisa de longo curso, que conta com apoio da CAPES-CNJ Acadêmico e 

do INCT-INEAC, para identificar as principais tendências de mudança no 

âmbito do campo do controle do crime no Brasil, desde as reformas da 

legislação penal e processual penal até a atuação das agências e agentes que 

operam o cotidiano dos mecanismos de controle punitivo. 

 Para tanto, parte-se da construção de um marco teórico-metodológico 

que incorpora as contribuições da criminologia contemporânea, em especial o 

debate sobre a cultura do controle (GARLAND, 2001), da teoria social 

contemporânea, especificamente a contribuição de Pierre Bourdieu para a 

análise do campo jurídico, com os conceitos de campo e de habitus exercendo 

um papel importante na tentativa de análise dos enfrentamentos e das 

permanências na atuação dos agentes jurídicos, e de Boaventura de Sousa 

Santos e sua contribuição específica para uma sociologia da administração da 

justiça. E ainda, a abordagem antropológica, referenciada na obra de Clifford 

Geertz, que ao buscar no sentido da justiça e nas distintas sensibilidades 

jurídicas, o que deve estar na base da análise comparativa dos fundamentos 

culturais do direito. 

 Em seguida, são analisados os trabalhos que buscam caracterizar a 

atuação dos agentes que compõem o campo do controle do crime, 

especificamente a polícia civil, o ministério público e a magistratura. De forma 

geral, as pesquisas apontam para a reprodução de um padrão tradicional de 

atuação, reforçado pela adesão ao punitivismo, caracterizando uma atuação 

destas agências que tem como resultado a sobrecriminalização de 

determinadas camadas sociais e o crescimento da população carcerária ou 

submetida ao controle punitivo por meio de substitutivos penais. 

 O tópico seguinte apresenta os resultados de pesquisa realizada por 

Marcelo da Silveira Campos sobre as reformas da legislação penal no Brasil 

desde 1988 até 2006, que traz elementos importantes para o entendimento da 

produção da criminalização primária no Brasil, entre os quais o peso do 

executivo federal na aprovação de reformas legais, a pluralidade de discursos 



de legitimação das reformas, e resultados muitas vezes contraditórios em 

termos de política criminal.  

 Por fim, são apresentados elementos a respeito de duas mudanças 

significativas no âmbito do controle do crime no Brasil na última década: a 

aprovação e implementação de experiências de monitoramento eletrônico de 

presos, e a disseminação de mecanismos alternativos de mediação de 

conflitos. Embora, como já destacado, os resultados aqui apresentados sejam 

provisórios, reforçam a hipótese de que as tentativas de constituição de um 

novo paradigma para lidar com a violência e a criminalidade no Brasil, esbarra 

na resistência direta ou indireta da dinâmica de funcionamento das instâncias 

de controle do crime, desde o parlamento, incapaz de adotar uma orientação 

de política criminal, passando pela polícia judiciária, presa à lógica 

burocratizante, cartorária e seletiva do inquérito policial, pelo Ministério Público, 

refém de uma construção identitária e profissional cada vez mais próxima dos 

discursos de lei e ordem, e por uma magistratura ainda incapaz de assumir o 

seu papel de garantidora dos direitos individuais, por força de uma tradição 

inquisitória, para a qual o investigado e o réu são vistos como fonte de prova e 

objeto de intervenção, e não como sujeitos de direitos. 
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