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A vida deveria ser tão mais simples e fácil, pois queremos apenas ser felizes 

e viver em paz, mas o que temos são complexidades, controles permanentes e o 

iminente risco de sermos punidos, isso, sem a possibilidade de dizer que 

desconhecíamos determinada norma, tudo porque um dia, para fortalecer o Poder, 

alguém escreveu que não se poderia alegar desconhecimento da Lei para eximir-se 

de responsabilidades e, assim, num reiterado copie e cole, esta regra se perpetuou. 



 

RESUMO 

Esta dissertação faz uma análise sobre a eficácia ou não, das estratégias de 
governo fundadas no controle e punição para fins de alcance da paz social. Para 
tanto, num viés filosófico, dentro de uma leitura interdisciplinar, e amparado por 
dados oficiais, traça-se um grande percurso a partir da compreensão do próprio 
homem, passando por vários aspectos reflexivos que forçam uma saída da zona de 
conforto para desvendar aquelas pessoas que deixam de dar a importância 
necessária quando o assunto é Direito Penal. O caminho é seguido por três 
capítulos, a iniciar pela vida em sociedade, onde se trabalha a questão do homem 
enquanto um ser complexo, o viver coletivamente, a sociedade e desenvolvimento, 
encerrando-se pelas normas nascidas dos costumes. Num segundo momento se 
discorre sobre os conflitos sociais e políticas públicas, falando-se sobre violência, 
criminalidade e medo, violação de regras, segurança pública, trazendo números 
sobre a violência, processos criminais e população carcerária, findando ao falar-se 
sobre o Estado e o risco da função invertida. Na terceira parte é falado sobre a 
busca pela paz social, aprofundada em controle social, legislações mais severas, 
carências na base social, e a paz social como sendo o caminho. O tema trabalhado 
justifica-se em vários aspectos, mas sobretudo por trazer informações científicas 
sobre questões sociais, as quais poderão contribuir na conscientização da 
população sobre sua responsabilidade para com a segurança pública, bem comum e 
busca pela paz. Por fim, em termos de classificação metodológica, a pesquisa é 
exploratória, de conteúdo bibliográfico e documental, com método histórico e de 
raciocínio lógico nas suas análises, construída com bases na interdisciplinaridade. 
 
Palavras-chave: Controle. Punição. Paz Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This dissertation analyzes the effectiveness, or not, of government strategies based 
on control and punishment for the purpose of achieving social peace. Therefore, in a 
philosophical bias, within an interdisciplinary reading, and supported by official data, 
a great path is traced from the understanding of the man himself, going through 
various reflective aspects that force an exit from the comfort zone to unveil those 
people that fail to give the necessary importance when it comes to Criminal Law. The 
path is followed by three chapters, starting with life in society, where the issue of man 
is worked as a complex being, living collectively, society and development, ending 
with the norms born of customs. In a second moment, it discusses social conflicts 
and public policies, talking about violence, crime and fear, violation of rules, public 
security, bringing numbers about violence, criminal processes and prison population, 
ending when talking about the State and the risk of the inverted function. In the third 
part, is talked about the search for social peace, deepened in social control, stricter 
legislation, deficiencies in the social base, and social peace as the path. The theme 
worked is justified in several aspects, but above all for bringing scientific information 
on social issues, which may contribute to the population's awareness of their 
responsibility for public security, the common good and the search for peace. Finally, 
in terms of methodological classification, the research is exploratory, with 
bibliographic and documentary content, with a historical method and logical 
reasoning in its analyzes, built on the basis of interdisciplinarity. 
 
Keywords: Control. Punishment. Social Peace.  
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INTRODUÇÃO 

O Estado, como sociedade política, tem um fim geral, constituindo-se em um 

meio para que os indivíduos e as demais sociedades, situadas num determinado 

território, possam atingir seus respectivos fins (manter a ordem, assegurar a defesa, 

e promover o bem-estar e o progresso da sociedade). Assim, conclui-se que o fim do 

Estado é o “bem comum e a paz social”, entendendo este como um conjunto de 

todas as condições de vida que possibilitem e favoreçam o desenvolvimento integral 

da personalidade humana e do convívio sem conflitos (DALLARI, 1995, p. 91). 

Em sendo o Estado representado por homens dotados de virtudes e vícios, 

muitas vezes é acometido por uma espécie de “apoderamento do poder” praticado 

por alguns de seus representantes, os quais passam a utilizá-lo mais no proveito 

próprio do que em relação à massa social. Por conta deste e de outros motivos, 

surgirão pessoas descontentes e que eventualmente demonstrarão seus 

sentimentos de insatisfação, precisando ser contidas em seus intentos para não 

obstarem os objetivos dos que estão no Poder e de alguns outros privilegiados, bem 

como, para evitar que seus comportamentos atinjam pessoas inocentes. 

Para gerenciar esse possível impasse, com frequência se veem em atividade 

duas práticas comuns, aqui denominadas como estratégias, que são o controle e a 

punição, como se possuíssem a força necessária para o pleno restabelecimento da 

ordem e o alcance da paz social. 

Nesta senda, com base em conhecimentos apresentados por algumas 

ciências e limitando-se à realidade brasileira contemporânea, se buscou respostas 

e/ou esclarecimentos sobre a eficácia ou não de se conseguir a paz social através 

da simples ampliação do controle estatal e do recrudescimento punitivo. 

Assim, esta pesquisa vai em busca de conhecimentos através de uma análise 

da vida em sociedade, dando foco na complexidade do ser humano e na sua 

evolução social, bem como, analisou questões que dissessem respeito à conflitos 

sociais e às políticas públicas criminais e de segurança pública contemporâneas, 

inclusive naquelas que vêm sendo aplicadas a nível mundial, destacando-se 

eventuais reflexos positivos ou negativos atinentes ao recrudescimento de normas 

penais em relação a determinados crimes, findando com esclarecimentos trazidos 

acerca do controle formal e da punição, abordando-se sobre o impacto de 

legislações mais severas, sobre algumas carências na base social e, finalmente, 
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sobre a paz social, culminando com as análises apontadas em sede de 

considerações finais. 

Em suma, esta pesquisa busca trazer, como um melhor esclarecimento aos 

órgãos e entidades públicas envolvidas, bem como aos cidadãos em geral, a fim de 

que todos, diante de um conhecimento científico mais apurado, conscientizem-se da 

realidade e, quem sabe, unam esforços e ações em prol da segurança de todos, 

tendo-se por foco um harmônico conviver coletivo. Neste sentido, trabalhou-se 

focado num objetivo geral que era analisar as estratégias dos Estados referentes às 

ações de controle e punição, as quais visam sustentar a paz social. 

Como desdobramento desse grande objetivo indicado, também se teve 

intentos específicos que nortearam o caminho percorrido, quais sejam, investigação 

das questões atinentes aos conflitos sociais e às políticas públicas criminais e de 

segurança pública contemporâneas, que vêm sendo aplicadas mundialmente no 

combate às infrações penais, destaque dos reflexos positivos e/ou negativos acerca 

do recrudescimento de normas penais em relação a determinados crimes, como 

forma de evitar a violência, apuração dos meios de sustentabilidade social aplicados 

pelo governo com vistas à melhoria da segurança pública, tendo a participação do 

cidadão na defesa da sua comunidade e apresentando possíveis formas de 

contenção da violência, bem como, avaliação dos aspectos relevantes sobre o 

controle formal e a punição na busca de encontrar seus limites e eficácias como 

estratégias para a paz social, esclarecendo sobre a situação em que se encontra a 

temática. 

Uma sociedade segura e feliz, livre da violência e da criminalidade, é um ideal 

buscado pelo Estado e almejado pelos indivíduos que a compõe, mas que por uma 

série de adventos sociais acaba se tornando difícil de ser alcançado. Assim, 

buscando solucionar os conflitos e impedir a violação às normas, precipuamente 

jurídicas, surge o Estado com duas destacadas ações, a ampliação do controle 

formal e o recrudescimento da punição.  

Nesse contexto, o problema de pesquisa se caracterizou pela seguinte 

indagação: as estratégias de controle formal e punição estatal são eficazes para o 

alcance da paz social? 

Afinal, os conflitos sociais, a violência e a insegurança pública, 

aparentemente, têm se demonstrado crescentes com o passar do tempo e neste 
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vértice o Estado, enquanto gestor social, precisa desenvolver ações capazes de 

conter as violações da ordem e resgatar a paz. 

Partindo-se dos apontamentos apresentados, esta pesquisa se apresentou 

oportuna para a comunidade, pois buscou trazer esclarecimentos sobre a situação 

em que se encontra a temática, bem como apresentar possíveis formas de 

contenção da violência e do resgate da paz social, pois muitas vezes a sociedade 

não tem ciência daquilo que efetivamente acontece, ou seja, não sabe quais são os 

principais agentes deflagradores das violações de regras, e também desconhecem 

as efetivas ações estatais e/ou sociais que possam amenizar os conflitos. 

Nestes termos, o projeto proposto pode ser qualificado como socialmente 

relevante, pois procurou contribuir para a melhoria da sociedade, já que almejou 

trazer uma melhor compreensão acerca do conviver coletivo e sobre a atuação do 

Estado enquanto titular do direito/dever de manter a ordem pública. 

Em sendo o pesquisador deste projeto um operador da área jurídica, seja 

como advogado ou professor em temas relacionados ao Direito Penal e Processual 

Penal, detentor de uma longa carreira no meio militar e, portanto, experimentado na 

área de segurança pública, se viu nesta pesquisa uma excelente oportunidade de 

agregação compartilhada, viabilizando um maior conhecimento técnico ao autor, e, 

ao mesmo tempo, um desenvolvimento teórico-científico temperado com sua visão 

empírica. 

Também, há de se dizer que esta pesquisa possui relevância científica na 

área de segurança pública, vez que buscou conhecimento acadêmico cumulativo 

àquilo que a ciência já revelou, e para isso, diante de uma perspectiva inovadora, se 

traz esclarecimentos pontuais sobre a eficácia ou não das políticas do Estado para 

resgate da paz social, sobretudo a de controlar e punir, que foi o lócus da pesquisa. 

Desta forma, como a busca se deu através de conhecimentos que atravessam 

tempos e fronteiras, se embasou nos números oficiais da criminalidade brasileira dos 

últimos 20 anos, cuja sustentação se dará sobre as publicações do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e do 

Anuário Brasileiro de Segurança Pública. 

Fazendo referência ao estágio atual da pesquisa sobre a temática aqui 

anunciada, pode-se dizer ser de conhecimento público que a violência acompanha a 
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humanidade, vez que relatos são encontrados até mesmo em passagens bíblicas1, 

ou apresentadas pelas obras de grandes pensadores e pesquisadores de todas as 

épocas, como Platão, Kant, René Girardi, Rusche, Beccaria, Foucault, Zaffaroni, e 

tantos outros.  

Porém, como a questão aqui não está no que a violência é, mas sim no como 

combatê-la, foram externadas várias reflexões sobre o tema, chegando-se ao ponto 

da criação de doutrinas como o direito penal do inimigo, de legislações brasileiras ao 

estilo da lei de crimes hediondos, da lei do abate, do banco nacional de perfil 

genético do criminoso, da tentativa de solução dos conflitos através da força, da lei e 

da ordem e, também, do controle e punição, como retrata uma conhecida obra de 

Michel Foucault – Vigiar e Punir. 

A despeito das ações do governo é notório que há uma tendência de 

crescimento da violência e da insegurança pública. A justificativa deste estudo está 

centrada na relevância e atualidade do tema, aliada a necessidade de se buscar 

melhores indicadores e esclarecimentos para a população, pois isso poderá 

despertar uma maior conscientização e um envolvimento mais efetivo dos indivíduos 

na procura por soluções e/ou minimização dos conflitos sociais, sobretudo daqueles 

que estão ocorrendo na vida real ou perpassam pelo imaginário coletivo, junto às 

comunidades. 

Destarte, considerando que a titulação pretendida está associada aos 

conhecimentos da área de Desenvolvimento e Sociedade e que a linha de pesquisa 

direciona para temas relativos à Cidadania e à Segurança Pública, abarcando 

discussões sobre o viver social do indivíduo, sobre o pertencimento deste a esta 

mesma sociedade, e sobre as garantias que o Estado deverá proporcionar para 

protege-los dos riscos gerados pela violência e criminalidade, seja através da força, 

da lei e ordem, ou do controle e punição, crê-se plenamente lastreado e justificado o 

presente trabalho. 

Passando-se para os aspectos metodológicos, pode-se dizer que a presente 

pesquisa se deu pela operacionalização da apontada análise interdisciplinar entre 

algumas áreas de conhecimento, numa plena troca de conceitos e visões comuns, 

nos termos apontados por Oliveira et al. (2011, p. 28) a qual diz que a 

interdisciplinaridade é considerada uma “troca intensa de saberes profissionais em 

 
1 BÍBLIA SAGRADA. Edição pastoral. São Paulo: Paulus, 1990. 
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diversos campos, exercendo, dentro de um mesmo cenário, uma ação de 

reciprocidade, mutualidade, que pressupõe uma atitude diferenciada diante de um 

determinado problema”. 

Para demonstração do cenário conflitante que se buscava, se fez necessário 

um estudo interdisciplinar sobre várias óticas, como a sociologia com sua 

diversidade teórica, abrangendo temas bastante amplos com vistas à compreensão 

e explicação do mundo social cada vez mais globalizado (GIDDENS, 2017), a 

criminologia enquanto ciência empírica que tem por objeto analisar o crime, a 

personalidade do criminoso, a vítima e o controle social (PENTEDO FILHO, 2017), o 

direito penal como conjunto de normas jurídicas que visa a determinação de 

infrações penais e suas respectivas sanções (BITENCOURT, 2017) e a segurança 

pública sendo a atividade que o Estado desenvolve por meio de várias instituições 

públicas, em que busca garantir a normalidade, paz e harmonia (FREIRE; FURLAN; 

SILVEIRA, 2018). 

Esta pesquisa de seu de maneira exploratória bibliográfica, embasada em leis 

e doutrinas, bem como em produções científicas publicadas, objetivando 

compreender melhor os aspectos relevantes sobre a ordem social, tendo-se por 

base o estudo acerca dos limites e eficácia do controle formal e da punição 

enquanto estratégias comumente utilizadas para a busca ou resgate da paz social. 

Como dito de modo en passant, este trabalho foi desenvolvido e estruturado 

em três capítulos, iniciando por conhecimentos através de uma análise da vida em 

sociedade, dando foco na complexidade do ser humano, na necessidade do viver 

coletivo e, também, na sociedade e desenvolvimento. Depois, foram analisadas 

algumas questões referentes aos conflitos sociais e políticas públicas, oportunidade 

na qual foi estudado sobre a violência, criminalidade e medo, violação de regras e 

segurança pública e, por fim, se encaminha para um tópico nominado como busca 

pela paz social, onde se fala do controle e punição, de legislações mais severas, de 

carências na base social e da paz social propriamente dita, tudo com visão ampla e 

com destaque nos eventuais reflexos positivos ou negativos atinentes ao 

recrudescimento de normas penais em relação a determinados crimes, culminando 

com as análises expostas em sede de considerações finais. 

De modo concomitante, faz-se uma análise sobre alguns meios de 

sustentabilidade social que vêm sendo aplicados pelo governo, com vistas à 

melhoria da segurança pública, sobretudo, aqueles que têm a participação do 
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cidadão, avaliando-se seus aspectos relevantes sobre o controle formal e a punição, 

bem como seus limites e eficácias enquanto ferramentas que objetivam a paz social. 

Para se alcançar os objetivos pretendidos, fez-se uma imersão em estudos já 

realizados acerca dos aspectos sociais da convivência humana, resgatando-se fatos 

históricos que dissessem respeito à violência e à criminalidade, tudo numa clara 

intenção de externar este cenário a fim de tornar evidente a necessidade de ações 

convergentes à paz e à ordem social. 

O meio utilizado para se atingir esta pretensão foi a presente pesquisa 

científica, a qual representa uma maneira inteligente de se buscar conhecimentos 

específicos sobre determinado tema, pois se faz através de uma investigação 

balizada por métodos e técnicas apropriadas.  

Quanto à metodologia aplicada, inicia-se pelo esclarecimento sobre a 

significação de método, que em conformidade ao pensamento de Cervo e Bervian 

(1983, p. 23), “é a ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários 

para atingir um fim dado ou um resultado desejado”. A que se acrescenta o 

ensinamento de Fachin (2001), quando diz que ele empresta ao saber a sua firmeza, 

coerência e validade, dizendo ser ele um “instrumento do conhecimento que 

proporciona aos pesquisadores, em qualquer área de sua formação, orientação 

geral que facilita planejar uma pesquisa, formular hipóteses, coordenar 

investigações, realizar experiências e interpretar resultados” (FACHIN, 2001, p. 27). 

Neste sentido, entendendo-o como uma forma de se conduzir no decorrer do 

caminho investigativo, ou mais claramente, como um plano de ação para se alcançar 

um resultado almejado, passa-se para sua especificação. 

Como a pretensão é fazer ciência através do conhecimento que se buscou, 

fez-se necessário aplicar métodos científicos para a coleta e estruturação das 

informações pertinentes à temática, pois do contrário se estaria falando de um 

conhecimento que poderia não ser, necessariamente, resultante de uma pesquisa 

científica. Assim, entende-se previamente o método científico como sendo um 

conjunto de procedimentos, colocados de modo sistematizado pelo pesquisador, 

para que este obtenha um conhecimento adequado sobre aquele problema a que se 

dispôs dar solução, enquanto a pesquisa representa uma atividade destinada para a 

resolução dos problemas, buscando respostas através dos processos contidos no 

método científico (CERVO; BERVIAN, 1983). 
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Considerando que a temática pertence ao campo das ciências sociais, e que 

na mencionada leitura interdisciplinar estavam presentes questões envolvendo o 

Direito Penal e a Criminologia, pode-se afirmar que os métodos de raciocínio lógico 

aplicados foram os de indução e de dedução, pois como diz Penteado Filho (2012, 

p. 32), “o método de trabalho utilizado pela criminologia é o empírico. Basicamente, 

segue um processo indutivo, observando todo o processo criminógeno, ao contrário 

do direito penal, que se utiliza do método dedutivo”. 

Para aclarar esta explanação, quando se fala de indução, se está dizendo 

daquele processo no qual a conclusão está baseada nas premissas, da mesma 

forma que as verdades gerais são conclusões extraídas de verdades particulares, 

enfim, que sua base está na generalização de propriedades comuns àquelas 

situações até então estudadas (CERVO; BERVIAN, 1983). 

Num sentido contrário, os mesmos autores dizem que a dedução é aquela 

argumentação que traz à tona verdades particulares através de suas extrações das 

verdades universais. Também, registre-se que “a indução e a dedução são 

processos que se complementam” (CERVO; BERVIAN, 1983, p. 35-40). 

Além do racional, como método específico das ciências sociais, também tem-

se base no método funcionalista, pois seu respaldo maior se deu numa interpretação 

de fatos ao invés da análise de dados coletados, nestes termos, sendo a sociedade 

o foco em questão, e tendo-se em mira a função dos seus integrantes, este método 

se fez o apropriado, vez que “as sociedades são organizações dinâmicas de 

indivíduos separados por partes de componentes diferenciados; elas se 

desenvolvem pelas funções desempenhadoras que a vida social oferece” (FACHIN, 

2001, p. 45). 

Expostos os métodos aplicados, passa-se à classificação das técnicas de seu 

desenvolvimento. No que tange às técnicas de pesquisa, em conformidade aos 

ensinamentos de Lakatos e Marconi (2019, p. 189), tratam de “um conjunto de 

procedimentos de que se serve uma ciência ou arte; é a habilidade para usar esses 

preceitos ou normas. Toda ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus 

propósitos.”. Na classificação desta pesquisa, quanto ao seu objetivo, pode ser dito 

que ela foi exploratória e com base nos procedimentos técnicos adotados que ela foi 

bibliográfica e documental (GIL, 2007). 

O conhecimento científico proposto através desta pesquisa teve por base 

algumas leis penais, relatórios oficiais e escritos chancelados por fontes confiáveis, 
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como obras de autores reconhecidos, teses, dissertações, monografias, artigos e 

outros textos publicados em livros ou periódicos, portanto, uma pesquisa capitulada 

eminentemente como sendo bibliográfica e documental, com evidência à primeira. 

No que tange a esta primeira classificação, ou seja, à pesquisa bibliográfica, 

Cervo e Bervian (1983, p. 55), corroboram com tal apontamento ao dizerem que ela 

“procura explicar um problema a partir de referências publicadas em documentos. 

[...] busca conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas do passado 

existentes sobre um determinado assunto, tema ou problema”. 

E, no mesmo sentido, para melhorar a compreensão daquilo que significa 

uma pesquisa bibliográfica, pode-se dizer, diante dos ensinamentos de Fachin 

(2001) que ela se refere a um conjunto de conhecimentos agrupados em obras, 

tendo como finalidade fundamental conduzir o leitor a determinado assunto e 

proporcionar a produção, coleção, armazenamento, reprodução, utilização e 

comunicação das informações coletadas para o desempenho da pesquisa. 

O que se reforça pelo defendido por Marconi e Lakatos (2018, p. 63), quando 

dizem que esse tipo de pesquisa “abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc.”. 

Quanto à segunda classificação apontada, pode-se dizer que esta pesquisa 

foi exploratória, pois promoveu uma familiaridade mais apurada com o problema, de 

modo a demonstrá-lo mais explícito e, principalmente, para aprimorar ideias acerca 

do tema (GIL, 2007). E, assim, foi feito com as fontes que abarcavam temas 

relacionados ao desenvolvimento e sociedade, com viés às questões de segurança 

pública, punição e controle, incluindo as principais políticas criminais atuais a nível 

mundial. 

Dentro dos objetivos propostos, buscou-se compilar estudos que vinham ao 

encontro do tema delineado para facilitar o entendimento do leitor interessado em 

contribuir para uma sociedade mais segura e feliz, pois é isso que se almejava. 

Como a temática propunha a detecção da eficácia ou não do controle formal e 

da punição enquanto estratégias utilizadas pelo Estado para se alcançar a paz 

social, foi necessária a operacionalização da interdisciplinaridade, sobretudo, entre 

as áreas de conhecimento relacionadas ao Direito, à Criminologia, à Sociologia e à 

Segurança Pública numa troca de conceitos e visões comuns. 
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Assim, em conformidade aos ensinamentos de Marconi e Lakatos (2018, p. 8) 

esta pesquisa também se classifica como sendo interdisciplinar, porque a busca de 

conhecimento se deu na “área de fenômenos estudados por investigadores de 

diferentes campos das ciências sociais”.  

Também pode-se dizer ser uma pesquisa documental, vez que nas palavras 

de Fachin (2001, p. 152), “consiste na coleta, classificação, seleção difusa e na 

utilização de toda espécie de informações”, a que acrescenta dizendo serem 

considerados documentos oficiais, leis, relatórios etc. Esta classificação surge como 

paralelo porque, embora alguns documentos já possam ter recebido determinado 

tratamento analítico, aqui foram reelaborados de acordo com aquilo que se tinha por 

objeto da pesquisa (GIL, 2007). Ademais, como dizem Cervo e Bervian (1983, p. 57), 

pela pesquisa documental se “estuda a realidade presente e não o passado, como 

ocorre com a pesquisa histórica”. 

Contudo, diga-se que aqui o método histórico não deve ser desprezado, pois, 

para esta investigação, o seu objeto foi analisado observando-se o passado, a fim 

de verificar eventuais influências na atual configuração daquilo que ora se estuda, 

pois dito método “consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do 

passado para verificar sua influência na sociedade atual” (LAKATOS; MARCONI, 

2019, p. 108). 

Portanto, lastreado por obras escritas e colocadas à disposição da ciência, 

esta é a formatação dos procedimentos metodológicos que foram adotados para o 

desenvolvimento deste trabalho de pesquisa. 
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1 A VIDA EM SOCIEDADE 

Por menor que seja a sociedade, se faz difícil viver nela sem que haja 

conflitos de interesses ou discussões por pontos de vista opostos. Não é difícil de 

imaginar essa situação, vez que até mesmo duas pessoas, quando vivendo uma 

determinada situação em um determinado momento, poderão ter opiniões 

completamente divergentes e, não havendo um consenso para solucionar o 

impasse, alguém se sobreporá ao outro, que cederá em sua crença pelos mais 

diversos e possíveis motivos ou interesses. 

Quando se fala de um número maior de conviventes, geralmente, 

intensificam-se os conflitos pela partição das coisas a ponto de brotar a violência. 

Sim, a violência. Afinal, quando muitas pessoas buscam impor a sua concepção 

frente a um grande grupo onde todos falam, os tons de vozes vão se elevando, as 

paciências se esgotando e, então, surgem as agressões que, num primeiro 

momento, são verbais, mas que poderão se transformar em físicas a depender da 

animosidade da discussão. 

Como mencionado na introdução deste trabalho, a violência se faz presente 

desde o início da humanidade e para confirmar isso basta ser observado o contido 

em Gênesis 4:1-8 (BIBLIA SAGRADA, 1990), oportunidade em que se vê relatado o 

fato onde Caim, filho mais velho de Adão e Eva, irado e por inveja de seu irmão 

Abel, matou-o simplesmente porque ele deu uma oferta que mais agradou ao 

Senhor, e esse é apenas um exemplo de todas as violências registradas no Livro da 

Lei. 

Enfim, o que se observa é que segue o mundo em evolução e a violência 

insiste em se fazer presente no meio social, muitas vezes fomentada pela 

distribuição dos bens e a escassez de recursos, ou como diz Beck (2010, p. 25) 

“cedo ou tarde na história social começam a convergir na continuidade dos 

processos de modernização as situações e os conflitos sociais de uma sociedade 

‘que distribui riqueza’ com os de uma sociedade ‘que distribui riscos’”. 

Isso é fato! Diante da escassez, sobretudo a extremada, muito provavelmente 

aquela educação, bons modos e respeito àquilo que é dos outros, cederão espaço 

ao instinto de sobrevivência, a ponto de ocorrerem pequenas violações, como os 

chamados crimes famélicos. 
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Nestes termos, se discorrerá a temática a iniciar por um melhor conhecimento 

acerca daquele que é o protagonista nesse contexto, o homem. 

1.1 O HOMEM, UM SER COMPLEXO 

Ao falar do homem como um ser complexo não se faz referência à sua 

construção física, ou a seu corpo, mas sim à sua alma, afinal, é comum serem 

encontrados gêmeos fisicamente idênticos, porém com personalidades totalmente 

diversas, e estas variações os fazem distintos entre si e únicos frente aos demais 

seres sociais, ou como bem disse Rabinovich-Berkman (2016, p. 98), “únicos e 

irrepetibles, frente a nuestra necesidad de vivir en grupos”2. 

Mesmo que numa cópia praticamente idêntica, que é a chamada clonagem 

humana, o que, afora as questões éticas, se faz perfeitamente possível através das 

evoluções tecnológicas na área da genética, dita identidade fica restrita ao campo da 

composição física e o homem é mais do que isso. 

Para auxílio nesta argumentação dissociativa do ser humano, socorre-se aqui 

aos escritos na última obra publicada por René Descartes “As paixões da alma” 

(1649), onde, para discorrer sobre a paixão, disse ser necessário, primeiramente, 

examinar a diferença existente entre a alma e o corpo. Assim, passa a descrever as 

funções do corpo, que não é o foco neste momento, a não ser a figura chamada por 

ele de “espírito animal” e que cabe um certo esclarecimento, pois segundo o autor, 

trata-se de “um certo ar ou vento muito sutil” contido nos nervos, que “são como 

pequeninos fios ou pequenos tubos que partem todos do cérebro”, dos quais 

dependem todos os movimentos dos músculos e dos sentidos (DESCARTES, 1979, 

p. 227-234). No entanto, esta dinâmica de fazer movimentar o corpo ou gerar 

sensações é similar aos homens e deve ser entendida por algo diferente da alma, 

esta sim, diferenciadora de seres, pois representa o pensamento, a imaginação, a 

vontade. 

Sob a ótica de Descartes (1979), excluídas as funções que cabem 

exclusivamente ao corpo, restará apenas aquilo que deverá ser atribuído à alma, ou 

seja, restarão os pensamentos que, diga-se, são divididos, principalmente, em ações 

da alma (atos voluntários) e paixões da alma (todas as espécies de percepções ou 

conhecimentos que se tem). 

 
2 Únicos e irrepetíveis, diante de nossa necessidade de viver em grupos. 
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Aqui se pode retomar ao antes citado exemplo dos gêmeos idênticos, pois 

como dito, suas semelhanças são apenas físicas. Para reforçar esta afirmação 

socorre-se à clássica frase atribuída ao filósofo pré-socrático, Heráclito de Éfeso, 

quando se diz que nenhum homem pode se banhar no mesmo rio por duas vezes, 

pois ambos estarão mudados. De fato, no que tange ao homem, as mudanças são 

constantes e mesmo que nascidos em um mesmo lar e tendo recebido idênticos 

ensinamentos dos pais, os irmãos mutarão constantemente em razão dos amigos 

que escolhe, dos fatos que participa, das experiências que vivencia, das histórias 

que ouve, dos livros que lê, dos filmes que assiste etc.  

A complexidade que se busca analisar firma-se exatamente na “diferenciação 

de almas”, de percepções e vontades, pois como disse o filósofo grego Aristóteles 

(2017), o homem é um animal político, mais social que as abelhas ou outros que 

vivem juntos, diferenciado pelo dom da palavra e destacado pela capacidade em 

saber distinguir o bem do mal, o útil do prejudicial e o justo do injusto, o que gera 

grande diferencial num viver coletivo. Assim, sendo portador desta capacidade 

cognitiva, fica fácil deduzir e compreender que, diante de algumas necessidades, o 

homem buscará satisfazê-las dos mais diversos modos, independente se de forma 

ética ou não, a variar pela intensidade do seu desejo.  

A questão se destaca quando, para satisfação da sua vontade, o homem se 

vale da força, do poder e do subjugo dos seus semelhantes. Aqui, mesmo que 

tratando sobre o indivíduo e suas complexidades, abre espaço para se falar sobre o 

chamado fenômeno do poder, o qual sempre acompanhou a humanidade, influindo 

diretamente na organização e funcionamento da sociedade humana. Nestes termos, 

como diz Dallari (1995) para se manter o poder, se faz necessária a existência de 

vontades submetidas. 

O fato é que essa vontade, se incontida e disseminada, pode levar sérias 

consequências a todos. Hobbes (2012, p. 108), na sua obra Leviatã3, diz que a 

condição do homem é a de guerra de todos contra todos e que, uma vez governado 

por sua própria razão e não tendo nada de que possa abrir mão ou utilizar de ajuda 

para preservar sua vida contra seus inimigos, pode-se dizer que ele tem direito a 

 
3 Leviatã ou matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Essa famosa obra de Hobbes 
muitas vezes chamada simplesmente de Leviatã, se refere à criatura (Estado) formada pela multidão 
unida numa só pessoa, ou seja, o “deus mortal a quem devemos, abaixo do Deus imortal, nossa paz 
e defesa” (HOBBES, 2012, p. 140). O nome Leviatã faz referência a um monstro marinho feito para 
não temer a qualquer poder, pois não há sobre a terra poder comparável ao seu (BIBLIA SAGRADA, 
1990). 
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todas as coisas, inclusive sobre o corpo dos outros. Contudo, em existindo esse 

direito de cada homem sobre todas as coisas, a nenhum deles haveria a segurança 

de viver todo o tempo naturalmente permitido. Desta forma, como regra geral da 

razão, “todo homem deve esforçar-se pela paz, na medida em que tenha esperança 

de consegui-la, e caso não a consiga pode procurar e usar todas as ajudas e 

vantagens da guerra”; o que não se objetiva. 

Por fim, pode-se afirmar, que o homem é “um ser, de fato, admirável pelas 

possibilidades que encerra e, ao mesmo tempo, perigoso pelo mal que dele advém, 

potencializado pelo desenvolvimento de técnicas e conhecimentos” (GLINA, 2020, p. 

18), e, assim sendo, há de se ter uma atenção especial para que lhe sejam 

trabalhados seus melhores instintos, pois viverá em coletividade com seus 

semelhantes. 

1.2 VIVER COLETIVAMENTE 

Quanto à vivência coletiva, pode-se dizer que isso é uma tendência natural, 

pois os homens são frágeis para viverem sozinhos e, muitas vezes, perigosos 

quando convivendo. Quando busca uma aproximação a outros para 

compartilhamento da vida, é porque essa necessidade de viver agregado está na 

essência humana, afinal “o homem que não consegue viver em sociedade, ou não 

necessita viver nela porque se basta a si mesmo, não faz parte da cidade; por 

conseguinte, deve ser uma besta ou um deus”. Em outras palavras, existe em todos 

uma tendência natural a associarem-se (ARISTÓTELES, 2017, p. 31). 

Como disse Arendt (2007, p. 33) “a companhia natural, meramente social, da 

espécie humana era vista como limitação imposta pelas necessidades da vida 

biológica, necessidades estas que são as mesmas para o animal humano e para 

outras formas de vida animal”, ou seja, viver coletivamente é a regra. 

Diante desta necessária e possível socialização, como disse Rousseau 

(2013), o indivíduo se coloca a viver junto a outros da mesma espécie a fim de 

somar forças e então poder sobrepujar aqueles obstáculos que seriam prejudiciais à 

sua conservação num estado de natureza. Assim sendo, forma-se uma associação 

(Estado) capaz de defender e proteger a pessoa e os bens de cada associado, o 

que na visão contratualista de Rousseau (2013), Hobbes (2012) e Locke (1994) é a 

formação de uma espécie de pacto social. Contudo, fica claro que, para isso, 

embora necessário, ninguém quer ceder uma parte maior da sua liberdade do que o 
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mínimo capaz de induzir os demais a saírem em sua defesa (BECCARIA, 2013). 

Dentro dessa dita tendência natural de viver coletivamente, de modo geral, 

pode-se dizer que num primeiro estágio, “deve-se unir em pares aqueles seres que, 

como o homem e a mulher, não podem ficar um sem o outro, para a geração”, e, 

depois, para a conservação das espécies, também se unirão naturalmente, sendo 

que nesta união haverá alguém que comandará e outro que será obediente, onde 

“aquele que é capaz de previdência, por sua inteligência, é por natureza o senhor; e 

aquele que é capaz, pelo vigor de seu corpo, de pôr em ação aquilo que o senhor 

prevê, é um súdito e, por natureza, um escravo”. Assim, se diz que “é dessas duas 

associações, entre o homem e a mulher, e o senhor e o escravo, que se forma 

inicialmente a família”, que representa a principal sociedade natural (ARISTÓTELES, 

2017, p. 28-29). 

De toda sorte, indiferente às ideias de sociedade natural ou política, com o 

tempo, os homens acabaram se unindo por instinto natural ou desejo e o número de 

agrupados foi crescendo a ponto de serem criadas casas, aldeias e cidades, sendo 

que estas, num primeiro momento, se submeteram a um governo real 

(ARISTÓTELES, 2017). 

Então, vivendo coletivamente, surgem as diferenças pessoais, e por certo, se 

cada indivíduo agisse de acordo com seu juízo e apetite, se faria difícil proporcionar 

defesa e proteção a alguém. Também, se fosse possível uma multidão concordar em 

atender à justiça e às outras leis de natureza, sem que houvesse um poder comum 

que mantivesse a todos em respeito, tal possibilidade seria extensiva à humanidade 

inteira. Assim, “não haveria, nem seria necessário, qualquer governo civil, ou 

qualquer Estado, pois haveria paz sem sujeição” (HOBBES, 2012, p. 137-138). 

Portanto, diante das complexidades individuais e da realidade do viver social, 

para que haja uma convivência saudável, há de existir um Poder centralizado que 

vise o bem comum, mas também, que haja sujeição dos indivíduos às regras que 

forem estabelecidas, pois a liberdade plena é utópica, sobretudo numa sociedade 

em constante evolução e desenvolvimento. 

1.3 SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO 

O termo sociedade é derivado do latim societas que “para os romanos tinha 

uma conotação de associação amistosa de um conjunto de seres que compartilham 

a mesma cultura e tradições” (CUNHA, 2012, p. 38). 
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Ademais, é da associação, ou ajuntamento, de homens e suas aldeias que 

surge a sociedade, a qual constitui a cidade, que é “formada originalmente para 

atender às necessidades da vida e, na sequência, para o fim de buscar o viver bem” 

(ARISTÓTELES, 2017, p. 30). 

Neste pensamento de evolução dos ajuntamentos sociais, e com o 

surgimento da cidade-estado, o homem passa a receber, “além da sua vida privada, 

uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos”, ou seja, a partir desse momento 

“cada cidadão pertence a duas ordens de existência e há uma grande diferença em 

sua vida entre aquilo que lhe é próprio [...] e o que é comum” (ARENDT, 2007, p. 33). 

De toda sorte, está constituída uma sociedade de homens que visam a 

melhoria contínua do seu viver conjunto e, assim sendo, naturalmente virão coisas 

de toda ordem, boas e ruins, como acúmulo de riqueza por alguns e escassez e 

insatisfação por outros. Numa sociedade em desenvolvimento será percebido aquilo 

que diz Beck (2010, p. 23) uma “passagem da lógica da distribuição de riqueza na 

sociedade da escassez para a lógica da distribuição de riscos na modernidade 

tardia”, o que, segundo ele, historicamente se correlaciona pelo menos a duas 

condições, ou seja, consuma-se quando e na medida em que, pelo nível alcançado 

pelas forças produtivas humanas e tecnológicas, com também pelas garantias 

jurídicas e do Estado social,  se reduz ou isolam as carências materiais, também, 

que a mudança categorial deve-se ao fato de que através do nível alcançado pelas 

forças produtivas (humanas e tecnológicas) exponencialmente crescentes no 

processo de modernização, surgem os riscos e potenciais de autoameaça em 

medidas desconhecidas (BECK, 2010). 

Acerca dessa transição da sociedade de classes para a sociedade de risco, 

ensina o referido autor que a primeira ainda continua ligada ao ideal da igualdade, o 

que difere da segunda, diz ele que o lugar do sistema axiológico da sociedade 

desigual é ocupado pelo da sociedade insegura. Por fim, revela que “o sonho da 

sociedade de classes é: todos querem e devem compartilhar do bolo. A meta da 

sociedade de risco é: todos devem ser poupados do veneno” (BECK, 2010, p. 59-

60). 

Nessa situação de riscos e não-riscos, tendo o envolvimento social, pode-se 

vislumbrar uma busca pelo bem-estar social sob o pálio da sustentabilidade, que, 

considerada um princípio constitucional, se diz ser responsabilidade do Estado e da 

sociedade, a concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, com 
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vistas a assegurar o direito social a um bem viver de todas as gerações. Em outras 

palavras, “a sustentabilidade, corretamente assimilada, consiste em assegurar, hoje, 

o bem-estar material e imaterial, sem inviabilizar o bem-estar, próprio e alheio, no 

futuro” (FREITAS, 2012, p. 41-42). 

Dentro desta multidimensionalidade ou do inter-relacionamento de tudo e da 

conexão inevitável entre seres e coisas, o que faz gerar conflitos, Freitas (2012, p. 

72) diz que “a degradação ambiental, por exemplo, encontra-se associada à 

degradação social e à criminalidade. E vice-versa. A dimensão jurídica influencia a 

ética, e assim reciprocamente”. 

Em vista das complexidades sociais e das ditas inter-relações naturais entre 

seres e coisas, há de existir um Estado-Juiz também sustentável, no sentido de ser 

mais humano e compreender melhor o modo de agir das pessoas um Poder 

Judiciário sustentável, que nas palavras de Hülse (2018, p. 3) significa “um poder 

humanizado; aquele que atende as demandas sociais com qualidade, com vistas a 

assegurar o bem-estar material e imaterial”. 

Desta forma, afora o ritmo evolutivo de cada aglomerado social, vê-se como 

natural que as sociedades cresçam e se desenvolvam, mas os riscos estarão 

presentes em maior ou menor intensidade e deverão ser minimizados ou 

relativizados e isso se dará através da percepção de continuidade e da necessária 

consciência de autossustentação, bem como, da edição de normas eficazes para 

gerenciamento dos conflitos.  

1.4 NORMAS NASCIDAS DOS COSTUMES 

Encerrando esta primeira parte, se faz importante tentar vislumbrar que 

aquele homem que opta por viver sozinho, se fazendo um ser totalmente isolado de 

outras pessoas e do mundo civilizado, independe de regras sociais ou comandos. 

No entanto, quando se pensa na sociedade enquanto sendo um agrupamento de 

homens que buscam o bem comum, se faz natural admitir a carência de uma ordem 

normativa e de um poder que os unam e harmonizem. Então surge o Direito com seu 

papel de pôr ordem na vida em sociedade. Afinal, “a ideia de Direito e a ideia de 

sociedade estão intimamente relacionadas, pois é importante reter que não há 

Direito sem sociedade nem sociedade sem Direito (CUNHA, 2012, p. 38-39). 

Contudo, nem sempre existiu um Direito escrito como estamos acostumados 

a ver, e diga-se que “em tempos bastante remotos havia tão somente o direito oral, 
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fundado, sobretudo, na religião e na moral. Esses costumes, denominados costumes 

jurídicos, por sua vez, eram objeto de transmissão pela oralidade, de uma geração à 

outra” (SILVA; FRANZOLIN; CARDOSO, 2013, p. 51). 

Neste vértice, a fim de encaminhar-se a uma compreensão mais simples da 

proposta, mesmo que muitos autores tenham dado suas brilhantes definições ao 

longo da história, direciona-se para um entendimento mais objetivo e restrito acerca 

do Direito e, para tanto, vale-se aqui da visão e esclarecimento de Reale (2002, p. 

18), quando diz que “aos olhos do homem comum o Direito é lei e ordem, isto é, um 

conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social graças ao 

estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros”. 

Partindo deste pressuposto, diga-se que as normas regentes de um povo 

podem figurar num campo vastíssimo e provirem das mais diversas origens, 

podendo ser obrigatórias ou não, pois existem normas morais, religiosas, sociais e 

tantas outras, mas o que interessa neste momento são as normas jurídicas e, na 

visão mais restrita possível, que é tê-las como sinônimo de Lei, nos termos antes 

mencionados por Reale (2002) já que é nessa condição que o Estado possui o 

poder de imposição sobre os cidadãos. 

Enfim, como neste ponto se busca aclarar especificamente sobre as normas 

(jurídicas) nascidas dos costumes, passa-se a dizer do significado deste termo. 

Assim, utiliza-se aqui daquilo que ensina Bitencourt (2017, p. 192) quando cita que o 

costume “consiste na reiteração constante e uniforme de uma regra de conduta”. No 

entanto, esse costume não pode ser entendido como um simples uso social, mas 

sim como sendo algo de convicta necessidade jurídica. 

Em conformidade aos ensinamentos de Gusmão (2018, p. 120) “o costume, 

no sentido jurídico, [...] é a fonte mais antiga do direito. Os próprios códigos da 

Antiguidade, como o de Hamurabi ou a Lei das XII Tábuas, nada mais eram do que 

compilação de costumes tradicionais”. 

Diz ainda o autor que “o que distingue o costume dos demais usos sociais é a 

convicção de sua obrigatoriedade e de sua necessidade jurídica”, a que acrescenta 

que em razão da repetição constante, ininterrupta, e por longo tempo, de uma 

conduta ou de um ato, se faz gerar uma convicção jurídica de sua obrigatoriedade, 

seja para os negócios, convivência social, ou outras situações, ademais, “em se 

formando essa convicção, opera-se à transformação em costume jurídico” 

(GUSMÃO, 2018, p. 130). 
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Para melhor entendimento, pode ser dito que as regras costumeiras são 

bilaterais, assim como as regras morais, mas não são atributivas ou coercitivas 

porque ninguém pode ser coagido a cumpri-las. A atributividade e a coercibilidade 

surgirão apenas quando o costume for convertido em norma jurídica. Um exemplo é 

a saudação do militar ao superior hierárquico, onde se vê um ato de cortesia 

transformado numa obrigação jurídica (REALE, 2002), portanto, evidencie-se que 

um simples costume não pode ser imposto sob coerção pelo Estado, como seria 

uma regra jurídica nascida dele. 

Como bem lembra Cunha (2012, p. 91), existem legislações editadas 2.400 

anos antes da era cristã, a exemplo do Código de Ur-Nammu, descoberto pela 

arqueologia no século passado, no qual “são descritos os costumes consagrados 

que se tornaram leis, incluindo definição de penas de ordem pecuniária e corporal”, 

a que acrescenta o autor ao esclarecer que “o costume se revela na prática 

espontânea, reiterada, contínua, de determinada conduta por parte da sociedade” 

(CUNHA, 2012, p. 91). 

Enfim, são duas as forças psicológicas presentes no costume, o hábito e a 

imitação, o que faz depreender o fato de que ele se revela numa “expressão legítima 

e autêntica do Direito, pois é espontâneo e voluntário” (CUNHA, 2012, p. 100-101).  

Por certo que em razão do Direito ter se tornado escrito, houve grande 

melhora no seu conhecimento e possibilidades de importantíssimas transformações 

na sua concepção, pois “a fixação do direito na forma escrita, ao mesmo tempo em 

que aumenta a segurança e a precisão de seu entendimento, aguça também a 

consciência dos limites” (FERRAZ JUNIOR, 2019. p. 48). 

No Brasil, o que se percebe é que “o Direito escrito busca a todo custo 

englobar a maioria das situações fáticas (situações reais, oriundas da vida em 

sociedade); assim, este nosso direito, de tradição romano-germânica, já incorporou a 

maioria das situações costumeiras” (CUNHA, 2012, p. 101). 

Ademais, o valor do costume é variável a depender do ramo do Direito que se 

fala. Em outras palavras, se possui relevante papel no direito comercial, já não se 

pode dizer o mesmo no direito civil, e quando se encaminha para o campo 

processual, pode ser um socorro ao árbitro na solução de um conflito relacionado à 

matéria contratual, contudo, na área penal, onde predomina o princípio de 

legalidade, não tem aplicação (GUSMÃO, 2018). 
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Os costumes se veem presentes no ordenamento jurídico pátrio, a exemplo 

do Decreto-Lei nº 4.657/42, conhecido como a Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro (LINDB), o qual estabelece em seu art. 4º que, “quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios 

gerais de direito” (BRASIL, 2021). 

Diante de uma situação não prevista na legislação, o magistrado precisará de 

subsídios para poder proferir uma decisão fundamentada, pois em razão de alguns 

princípios de ordem processual, o Estado-Juiz não poderá se furtar de analisar e 

julgar as lides que chegam a si. 

Para encerrar, embora não afeto a área aqui estudada, cita-se um exemplo 

cotidiano que ocorre há muito tempo, e que continua sendo tratado como costume, 

que é o cheque pré-datado, o qual inclusive tem proteção do Estado através da 

súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê como caracterizador de dano 

moral a sua apresentação antecipada.  

1.5 CONFLITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Como vem sendo argumentado neste trabalho, muitos são os conflitos dentro 

de uma sociedade, para o que ora se aponta e destacam como causas, dentre 

outras motivações para a violência, a “desigualdade social, a má distribuição de 

renda, a concentração de terras e de riqueza, o desemprego, o uso e tráfico de 

drogas, a falta das necessidades básicas como moradia, educação, saúde, 

transporte coletivo e segurança” (PORTO, 2016, p. 235). 

Diante deste cenário, o Estado deverá imprimir esforços para 

desenvolvimento e aplicação de políticas públicas que visem estancar ou reduzir a 

violência e satisfazer as demandas sociais. 

1.5.1 Violência, Criminalidade e Medo 

No planeta Terra os conflitos e a violência estão praticamente em todos os 

lugares. No mundo vegetal, plantas insetívoras cometem verdadeiros assassinatos 

entre os insetos e no meio animal não-humano se verificam inúmeros embates, 

como a morte para uso das fêmeas, a morte por defesa, a morte por cobiça, a morte 

belicosa, a morte por canibalismo simples etc. (LOMBROSO, 2016). Nas relações 

entre os humanos também existem grandes conflitos, inclusive resultando em 
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mortes, onde o que muitas vezes se destaca é a maldade, a inveja, a ambição e 

tantos outros defeitos relacionados ao homem, destacando-se alguns pecados 

capitais. 

Quanto a isso, apenas para ilustrar, diga-se que no século XVIII a reincidência 

desse tipo de pecado (avareza, gula, inveja, luxúria, soberba, preguiça e ira), além 

da ameaça de levar para o inferno, por serem consideradas faltas graves, 

ensejavam pena de morte ou capital, vez que gestadas pelas desordens das paixões 

ou pelos instintos desordenados (FLECK; DILLMANN, 2013). 

Enfim, o fato é que diante de tantas diferenças pessoais, alguns indivíduos 

acabam violando os limites teóricos estabelecidos pela “liberdade de direito” e, 

assim, legitimarão a entrada em ação do poder restaurador estatal, que partirá com 

a força “necessária” para fazer aquele rebelde sujeitar-se novamente às regras 

estabelecidas e a respeitar os direitos dos demais associados. Esta força precisa 

existir para a defesa dos mais vulneráveis, pois “as leis não têm qualquer poder para 

protegê-los, se não houver uma espada nas mãos de um homem ou homens 

encarregados de fazê-las cumprir” (HOBBES, 2012, p. 172).  

Destas violações surge um termo de difícil definição, que é a violência, pois 

envolve critérios objetivos e subjetivos que a fazem complexa, porém, neste primeiro 

momento, ela será tida apenas como aquele comportamento alimentado pela 

ilegalidade ou pela lesão proibida. Para melhor esclarecê-la, vale-se aqui dos 

ensinamentos do filósofo francês Yves Michauld, pois diz ele que a violência ocorre 

quando, estando numa situação de interação, atores “agem de maneira direta ou 

indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou várias pessoas em graus 

variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade moral, em suas 

posses, ou em suas participações simbólicas e culturais” (MICHAULD, 1989, p. 11). 

Embora já conte com alguns anos, se faz didático apresentar a definição 

constante no Relatório Mundial sobre Violência e Saúde promovido pela 

Organização Mundial da Saúde em 2002, dizendo sê-la o uso intencional da força 

física ou do poder, contra si próprio ou outras pessoas, ou até mesmo contra um 

grupo ou uma comunidade, tendo por resultado, real ou potencial, lesão, morte, 

dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação (KRUG et al., 2002). 

Nas palavras de Minayo (2006, p. 13), sob uma visão geral, violência refere-

se às noções de constrangimento e de uso da superioridade física de um sobre o 

outro, mas “quem analisa os eventos violentos descobre que eles se referem a 
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conflitos de autoridade, à lutas pelo poder e à vontade de domínio, de posse e de 

aniquilamento do outro ou de seus bens”. 

Originária do latim vis, violentia, a palavra violência tem por elemento 

definidor, a força. Dito termo, utilizado em diversas ciências como Direito e Filosofia, 

se refere a situações de forças, sobretudo, exteriores àquela pessoa que a sofre, o 

que contraria as questões de espontaneidade, naturalidade, responsabilidade 

jurídica, liberdade moral etc., opondo-se aos movimentos livres de um ser (PORTO, 

2016). 

Paralelamente a isso, também se fala da criminalidade, muitas vezes 

confundida com violência, mas que de modo contextual aqui será observada pelo 

aspecto normativo e tida como aquele índice de violação da norma penal, onde 

condutas proibidas passam a ser praticadas em detrimento dos direitos tutelados 

pelo Estado. De acordo com Tavares (2012, p. 274) 

Toda criminalidade não passa de uma expressão linguística, que, como se 
sabe, corresponde a procedimentos de criminalização, que variam conforme 
a época e o desenvolvimento dos interesses políticos em função dos 
conflitos sociais subjacentes. 

A a criminalidade, tão ligada à vida cotidiana, deve ser concebida como um 

fenômeno natural, causalmente determinado por certos fatores (ANDRADE, 2003).  

A criminalidade é um fenômeno presente em todo o tipo de sociedade “não 

existe nenhuma na qual não exista uma criminalidade” e mesmo que se alterem as 

suas características qualitativas o delito “aparece estreitamente ligado às condições 

de toda vida coletiva” (DURKHEIM, 1895 apud BARATTA, 2017, p. 60). 

Daqui se parte para o tratamento da questão do medo, o qual representa um 

receio do perigo, uma insegurança que pode ser intensificada ou diminuída, não em 

relação ao índice de criminalidade, mas devido à divulgação dada a determinados 

fatos envolvendo a violência e a criminalidade. Embora o medo apresente relação 

com estes dois fenômenos, não necessariamente varia no mesmo sentido, isso é o 

que se esclarece com os ensinamentos de Dias Neto (2012, p. 3), quando diz que “o 

risco efetivo de ser vítima de um crime é somente um dos fatores de medo. A 

redução do medo do crime nem sempre passará pela redução dos índices de 

criminalidade”. Importante evidenciar aqui que, de modo natural, esse medo está 

mais relacionado aos crimes praticados com violência contra a vida ou ao 

patrimônio, ou seja, que o medo não está muito afeto àqueles delitos desprovidos de 

agressividade. 
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Sob este prisma, tem-se que “o aumento da criminalidade não corresponde 

necessariamente a um aumento da violência ou da insegurança ante a vida” 

(MICHAULD, 1989, p. 33-34), mas que há uma correlação entre elas e, difundida de 

uma ou outra forma, propiciará um sentimento de fragilidade e medo. 

A difusão com interesses eminentemente mercadológicos dos meios de 

comunicação de massa acabam distorcendo dados da realidade social e fazendo um 

grande alarde sobre determinados fatos ocorridos, a ponto de tornarem o crime um 

produto rentável, pois indo ao encontro das expectativas da audiência, conseguem 

“transformar casos absolutamente sui generis em paradigmas, aumentando, assim, 

o catálogo dos medos e, consequentemente e de forma simplista como convém a 

um discurso vendável, o clamor popular pelo recrudescimento da intervenção 

punitiva” (WERMUTH, 2018, p. 16-17). 

De acordo com Sobrinho, Silveira e Filho (2018, p. 200), os fatores compostos 

pelo aumento no número das mortes violentas, pelo encarceramento em massa, 

pela baixa efetividade na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem 

como pelo baixo índice de resolução dos casos criminais, “apontam para uma 

estreita relação entre a ampla divulgação do crescimento da violência e da 

criminalidade com o aumento da sensação de insegurança e do medo de tornar-se 

vítima”, ao que acrescentam dizendo que isso acaba criando um “sentimento social 

da necessidade de combater a violência e a criminalidade por meio de políticas de 

segurança cada vez mais conservadoras e repressivas, solução reducionista e 

flagrantemente ineficaz”, e concluem dizendo que “o discurso repressivo toma conta 

das mídias, simplificando problemas complexos e dificultando, em lugar de 

favorecer, soluções efetivas”. 

De fato, como via de consequência dessa difusão, pode-se dizer que 

ocorrerão alterações no meio social naquilo que tange à violência e criminalidade, 

pois “el miedo, a su vez, se convierte en un dispositivo de control estatal y cómo 

opera al mismo tiempo, transversal y silenciosamente en la lucha contra la 

criminalidade”4 (VALENCIA; LOPERA, 2020, p. 1062). 

Reforçando a fala sobre divulgação do medo através da mídia, aqui se aponta 

uma pesquisa referenciada por Mooney, Knox e Schacht (2016, p. 131), que foi 

realizada junto a graduandos norte-americanos e canadenses para se verificar sobre 

 
4 O medo, por sua vez, passa a ser um dispositivo de controle do Estado e como atua ao mesmo 
tempo, de forma transversal e silenciosa, no combate à criminalidade. 
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o medo que possuíam de se tornarem vítimas de crimes, dado ao consumo da 

mídia. Aqueles alunos, questionados sobre quais eram suas fontes primárias das 

notícias sobre crimes, relataram ser a televisão local, a televisão nacional, os jornais, 

as revistas, a internet, dentre outras. Quanto à relevância da mídia neste aspecto, foi 

medida a quantidade de horas ou número de vezes que determinada mídia foi 

utilizada. Disso, concluiu-se que as mulheres possuem mais medo que os homens e 

que os alunos canadenses têm mais medo que os norte-americanos, mas aqui, para 

o foco deste trabalho, o que se destaca como bem importante é a descoberta de que 

“índices mais altos de consumo de notícias da televisão local estão associados a 

índices mais altos de medo”. 

Nesta seara, os meios de comunicação, mais do que divulgarem a violência e 

difundirem o medo, como dito, conseguem o apoio popular ao recrudescimento das 

legislações punitivas. Isso se vê reforçado pela linha de pensamento de Zaffaroni 

(1997) quando diz que as leis penais são as formas preferidas do Estado espetáculo 

e de seus operadores conseguirem o apoio popular, pois além de baratas e de fácil 

difusão, tem a opinião pública que pode ser enganada frequentemente quanto à sua 

eficácia, ou seja, “se trata de un recurso que otorga alto rédito político com bajo 

costo. De allí la reproducción, la irracionalidad legislativa y, sobre todo, la condena a 

todo el que dude de su eficácia”5 (ZAFFARONI, 1997, p. 19). 

O medo, em determinado estágio, transforma o comportamento das pessoas, 

pois “cuando el miedo supera cierto umbral, el ser humano se bloquea y se vuelve 

incapaz de reaccionar de forma idónea de acuerdo a los acontecimentos” 6 

(NARDONE, 2003, n.p. apud VALENCIA; LOPERA, 2020, p. 1066). 

Inclusive, esse medo da criminalidade, diferente dos bloqueios mencionados, 

pode trazer consequências até mais graves que a própria delinquência, pois em 

nível individual promoverá alterações de conduta destinadas a evitar uma 

vitimização, afetando a qualidade de vida dos cidadãos e, em nível coletivo, poderá 

gerar uma redução da interação social, num abandono dos espaços públicos, bem 

como, no rompimento do controle social informal (WERMUTH, 2018). 

Enfim, nesse envolvimento de tantos fatores, o que se tem por certo é que a 

violência e a criminalidade hão de ser combatidas, pois prejudicam toda a 

 
5  É um recurso que proporciona alta renda política com baixo custo. Daí a reprodução, a 
irracionalidade legislativa e, sobretudo, a condenação de quem duvida de sua eficácia. 
6 Quando o medo ultrapassa um determinado limite, o ser humano fica bloqueado e torna-se incapaz 
de reagir de forma ideal de acordo com os acontecimentos. 
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sociedade, promovem o rompimento do pacto social e fazem gerar uma guerra de 

todos contra todos e, portanto, ensejam uma punição como medida de proteção 

(FOUCAULT, 2015). 

Aqui não se pretende dizer que a solução para a violência e a criminalidade 

seja o endurecimento da punição e do sofrimento do “violador da regra”, como 

ocorria no passado através dos suplícios, mas sim, que há de se encontrar um meio 

capaz de “diminuir o desejo que faz o crime atraente e aumente o interesse que 

torna a pena temível” (FOUCAULT, 2013, p. 102), o que não significa, 

necessariamente, focar na prisão como solução, pois se há de concordar com 

Carnelutti (2015, p. 11) quando ele disse que “o Estado não tem a permissão da 

sociedade para só encaixotar os seus detentos”. 

Para Zaffaroni (2013, p. 17-19), o discurso jurídico-penal se mostra como 

inegavelmente falso, pois quem o expressa não tem outra alternativa além dessa, a 

de apresentar uma versão de “direito penal de garantias”, em outras palavras, ele 

não consegue solucionar os problemas conjunturais da violência, embora o diga que 

é capaz. Ele afirma que a seletividade, a reprodução da violência, o 

condicionamento das condutas mais lesivas, a corrupção institucional, a 

concentração de poder, a verticalização social e a destruição das relações 

horizontais (comunitárias), não são características conjunturais, senão estruturação 

do exercício de poder de todos os sistemas penais. Está na hora de repensar esse 

discurso e forma de ação. 

Por fim, embora pontualmente e de modo superficial para este momento, 

pode ser dito que o crime, a violência, e a sensação de insegurança se tornaram 

fenômenos preocupantes para todas as sociedades. No Brasil se percebe um 

crescimento na década de 1950, e a partir da década de 1980 a incidência de saltos 

qualitativos, o que ensejou várias ações desenvolvidas pelas autoridades de todos 

os poderes visando solucionar, ou pelo menos a minimizar, a ascendência 

galopante. Para isso, aparelhou-se e reaparelhou-se as polícias, editaram-se leis 

mais severas aumentando penas e reduzindo benefícios, elevando em mais de 

140% o número de presos no sistema penitenciário de 1995 a 2005 (GUERRA; 

EMERIQUE; TATAGIBA, 2008). 
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1.5.2 Violação De Regras 

Diante de um cenário onde a violência e a criminalidade se fazem presentes, 

natural se pensar em formas de contenção e em segurança, mas muito se tem que 

discutir e pensar, pois querer apenas praticar a repressão pode ser uma forma não 

tão eficaz de busca da paz. 

Em outras palavras, a melhor política ainda é a prevenção. No pensamento 

de Beccaria (2013, p. 181) “é preferível prevenir os crimes a puni-los. Este é o fim 

principal de toda boa legislação, que é a arte de conduzir os homens ao máximo de 

felicidade, ou ao mínimo possível de infelicidade”. 

Mas afinal, o que é felicidade? Para Santo Agostinho (2018, p. 104) ela “é a 

plenitude; [...] é feliz quem estiver isento de necessidade”. Já para Glina (2020, p. 

29) “felicidade é uma palavra que comporta múltiplos significados. Em regra, ela está 

ligada ao bem-estar, à paz de espírito ou paz interior, ao prazer, ao sentimento 

pessoal positivo, de satisfação com a vida, satisfação de desejos, ao prazer”. 

O que se pode dizer é que, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não 

existe uma previsão expressa nesse sentido, ou seja, do direito à busca da 

felicidade, embora no Congresso Nacional haja projetos de reforma da Constituição 

para incluir isso no rol dos direitos sociais. Por outro lado, o STF tem decidido casos 

importantes mencionando, no teor de suas manifestações, o direito à busca da 

felicidade, deixando claro haver uma conexão reconhecida no Brasil entre a teoria 

da felicidade e a jurisdição constitucional” (LEAL, 2017, p. 355). 

Enfim, no controle do crime, o campo mais significativo, na opinião de Garland 

(2017) não é a transformação das instituições da justiça criminal, mas uma outra 

forma de gerir o crime e os criminosos, ou seja, a criação de um terceiro setor 

governamental composto por organizações de prevenção e segurança. 

Essa deve ser uma preocupação constante, pois ao se observar a impactante 

obra de Aguiar (2007, p. 9), cujo título é “Somos todos criminosos em potencial”, 

naturalmente ocorrerá uma boa reflexão, pois a autora diz que “a criminalidade não é 

um desvio praticado por uma minoria restrita, mas, ao contrário, um comportamento 

de largos extratos ou mesmo da maioria dos membros de uma sociedade”. A isso 

também pode ser acrescida a obra de Baptista Neto (2006), intitulada em tom 

questionador, “Somos todos criminosos e desonestos?”. Nela o autor diz que é difícil 

encontrar alguém que nunca tenha cometido uma transgressão, ou seja, que não 
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tenha ultrapassado as barreiras do permitido ou do expectado pela sociedade e pela 

norma e acrescenta ao afirmar que “são a repressão e o medo que nos forçam a ter 

um comportamento honesto, adquirindo hábitos e atitudes não criminosas ou 

desonestas, seguindo as regras impostas pela sociedade” (BAPTISTA NETO, 2006, 

p. 48). Mas será que não existem outros fatores motivacionais à não-criminalidade? 

O Direito Penal é defendido por Roxin (2012) quando este diz ser uma 

instituição social bastante importante, pois é ele que assegura a paz infra-estatal. O 

autor não acredita na sua abolição, vez que para isso se pressuporia que, através de 

controle da natalidade, de mercados comuns e da utilização racional dos recursos se 

pudesse: 

Criar uma sociedade que eliminasse as causas do crime”; contudo, crê ser 

mais realista a hipótese de que a criminalidade, como espécie de 
comportamento desviante, se encontre dentro das formas típicas da ação 
humana, e que assim sendo, existirá para sempre (ROXIN, 2012, p. 1-5). 

Naquilo que tange à política penal, Rusche e Kirchheimer (2004, p. 265), 

citam ser comum a concepção de que ela “é um tipo de válvula de escape usada 

para regular o fluxo da criminalidade”, dizem eles que a introdução de novos 

métodos ou graus de punição tem sido acompanhada da argumentação de que o 

crescimento da criminalidade “é o resultado de uma liberalidade excessiva, e vice-

versa, que a taxa de criminalidade pode se inclinar para baixo através da 

intensificação da punição” porém, dizem os autores que nenhum esforço sério ou 

investigação precisa foram realizados para comprovação desta relação que ora se 

descreve. 

Fazendo-se uma recomposição sobre o discorrido, pode-se dizer que, embora 

se almeje a felicidade, há uma tendência quase que natural à prática de pequenas 

violações de regras, num claro exercício de incontida liberdade, mas esta não pode 

ser a base para os comportamentos desviantes. 

A liberdade, como diz Glina (2020, p. 22), “não é sinônimo de ausência de 

regras, de abolicionismo jurídico ou de anarquia”. O autor também sustenta que não 

existe segurança absoluta, 

Dada a impossibilidade de se precaver, antever e impedir toda a série de 
eventos, acontecimentos e causas que acarretam a lesão à vida, 
integridade física, psicológica e moral, bem como ao patrimônio e aos 
demais bens sensíveis do ser humano (GLINA, 2020, p. 22). 

Ademais, Glina (2012) questiona se efetivamente a humanidade aspira uma 
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liberdade absoluta no mundo dos fatos e no campo jurídico e como resposta acaba 

trazendo uma reflexão a partir da expressão atribuída a Plauto (254 a 184 a.C.), qual 

seja, a de que o homem é “o lobo do próprio homem” e, assim sendo, estando 

totalmente livre e no estado de natureza, haverá insegurança social, pois ele: 

Está sempre pronto para atacar os seus semelhantes e se valer da força 

para sua própria satisfação, sendo necessário o controle e a força do 
Estado para retirar os cidadãos do estado de natureza, colocando-os sob o 
império da lei (GLINA, 2020, p. 22-23). 

Para encerrar, vale-se aqui dos ensinamentos de Dallari (1995, p. 29-36), 

quando diz que em todas as épocas e lugares, mesmo nas sociedades mais 

prósperas e ordeiras, ocorrem conflitos entre indivíduos ou grupos sociais, “tornando 

necessária a intervenção de uma vontade preponderante, para preservar a unidade 

ordenada em função dos fins sociais”, ou seja, o Estado atuando através de seus 

órgãos de segurança. 

1.5.3 Segurança Pública 

Como tem sido falado até então, as violações de regras se fazem constantes 

e, podendo-se até mesmo dizer, comum no meio social. Desta forma, na tentativa de 

frear ou minimizar estes comportamentos desviantes, há de entrar em ação o poder 

estatal através da aplicação das normas e da prática das atividades de segurança 

pública, seja preservando ou restabelecendo a convivência social, de modo a 

permitir “que todos gozem de seus direitos e exerçam suas atividades sem 

perturbação de outrem, salvo nos limites de gozo e reivindicação de seus próprios 

direitos e defesa de seus legítimos interesses” (SILVA, 2005, p. 778).  

A segurança pública, à qual se restringe neste instante, que é uma atividade 

de vigilância, de prevenção e de repressão às condutas delitivas, de acordo com o 

disposto na Carta Magna brasileira em seu art. 144, se trata de um dever do Estado, 

direito e responsabilidade de todos, sendo “exercida para a preservação da ordem 

pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, o que se faz através da 

polícia federal, da polícia rodoviária federal, da polícia ferroviária federal, das polícias 

civis, e das polícias militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 1988). 

Então, com vistas a uma otimização nos resultados e facilitação na tomada de 

decisões estratégicas, surge a Inteligência de Segurança Pública (ISP), a qual se 

encontra embasada na Doutrina Nacional de Inteligência de Segurança Pública 
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(DNISP), que apresenta as bases doutrinárias da atividade de inteligência de 

segurança pública, como conceitos, finalidades, características, princípios, valores, 

ramos da atividade, níveis de assessoramento, dentre outros e que, ao definir a ISP, 

indica ser ela um “exercício permanente e sistemático de ações especializadas para 

identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais na esfera de 

Segurança Pública”, gerando conhecimentos que subsidiam os tomadores de 

decisão e permitem que seja realizado o planejamento e a execução de uma política 

de Segurança Pública, bem como, sejam praticadas as ações com vistas a “prever, 

prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem à 

ordem pública, à incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 2014). 

Em suma, a atividade de inteligência se demonstra bastante importante na 

busca pela paz, pois uma vez que as informações por si levantadas sejam utilizadas 

na prevenção, evitar-se-ão os confrontos e será reduzida a necessidade de 

repressão, isso porque a ISP busca dar o auxílio necessário ao processo decisório, 

baseado na produção de conhecimento nos níveis político, estratégico, tático e 

operacional (FREIRE; FURLAN; SILVEIRA, 2018). 

O direito à segurança pública previsto e garantido pela Constituição Federal 

de 1988 objetiva proporcionar paz social, garantir o desenvolvimento do país e 

oferecer um bem-estar geral, tudo em respeito à dignidade da pessoa humana e a 

fim de poder atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

previstos no art. 3º da CFRB, ou seja, o de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a 

marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

discriminações (BRASIL, 2019). 

Enfim, “a segurança é direito, que se configura meio necessário para se 

atingir a paz e, sem segurança pública, jurídica e social, não se dá concretude ao 

direito à paz” (GLINA, 2020, p. 37), que é aquilo que se pretende encontrar. 

Assim, para consolidação da análise pretendida, ora se passará para uma 

verificação estatística acerca dos números que envolvem essa dita criminalidade, 

trazendo-se informações sobre violência, judicializações e encarceramentos. 
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1.5.3.1 Números da violência 

Considerando que o objeto da presente pesquisa não é buscar a intensidade 

da criminalidade brasileira, mas sim fazer uma análise interdisciplinar com destaques 

filosóficos, sociológicos e jurídicos acerca do tema, aqui serão apresentados 

números históricos com a finalidade de tornar visível a evolução numérica da 

violência. 

 Nestes termos, uma primeira verificação se faz através da leitura do Atlas da 

Violência apresentado pelo Instituto de Pesquisas Econômica Avançadas (IPEA) e 

pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Estes números tornarão mais 

palpável a compreensão daquilo que aqui se propõe. 

Afinal, são muito significativos os números apresentados abaixo para se tecer 

uma análise sobre o conflito entre violência e paz. 

Como mencionado alhures, o que mais choca e causa medo na população 

são os delitos violentos contra a vida e o patrimônio. Por conta disto, embora a 

proposta inicial fosse a de se fazer um recorte temporal envolvendo os últimos 20 

anos, considerando a disponibilidade dos relatórios estatísticos, se viu interessante 

voltar um pouco mais neste ponto. 

Desta forma, ao tempo em que são apresentados os números de homicídios 

ocorridos no Brasil desde 40 anos passados, se encontra uma infeliz crescente até o 

ano de 2017, sendo 13.911 (1980), 32.015 (1990), 45.433 (2000), 53.016 (2010), 

59.080 (2015), 62.517 (2016) e 65.602 (2017). 

O gráfico abaixo demonstra de modo mais visível e impactante esta 

informação extraída pontualmente, a qual se destaca por sua ascensão. 

Gráfico 1 - Número de homicídios ocorridos no Brasil (1980 – 2017) 

 
Fonte: IPEA (2018). 
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As estatísticas mais recentes que se tem são as apresentadas pelo Atlas da 

Violência 2020. Nele se percebe que em 2018 houve uma grande queda no número 

de homicídios (gráfico 2) e isso fez com que os órgãos de pesquisa se debruçassem 

na tentativa de justificá-lo.  

Gráfico 2 - Número de homicídios ocorridos no Brasil (2008 – 2018) 

 
Fonte: IPEA (2020). 

O número computado para o ano de 2018 foi de 57.956 mortes para esse tipo 

penal (figura 1) e a explicação encontrada acabou se sustentando em alguns fatores 

como continuidade da trajetória de diminuição de homicídios na maioria das 

unidades federativas, como vinha sendo verificado até o levantamento de 2017 e 

que estava relacionado à questão demográfica, ao Estatuto do Desarmamento e 

uma melhor qualidade das políticas estaduais. Pelo armistício entre as maiores 

facções penais nos conflitos ocorridos, principalmente em Estados do Norte e 

Nordeste, e, também, pelo aumento recorde do número de mortes violentas com 

causa indeterminada, o que pode ter ocultado o número de milhares de homicídios 

(FBSP, 2020). 
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Figura 1 - Homicídios no Brasil em 2018 

 
Fonte: FBSP (2020b). 

Afinal, diga-se que “houve uma piora substancial na qualidade dos dados de 

mortalidade, em que o total de mortes violentas com causa indeterminada (MVCI) 

aumentou 25,6%, em relação a 2017, fazendo com que tenham permanecido ocultos 

muitos homicídios” (IPEA, 2020, p. 9). 

De acordo com os estudos de Cerqueira (2013, p. 32) "geralmente, entre 10 

mil e 14 mil pessoas morrem de morte violenta a cada ano, sem que o Estado possa 

identificar a causa básica do óbito. De acordo com os cálculos deste estudo, na 

média, 73,9% destas mortes decorreram de agressões”, ou seja, dentro dessa 

estimativa do autor, praticamente ¾ das MVCI, para o período que ele analisou 

(1996-2010), tratava-se de homicídios ocultos e isso se dá devido à falta de 

informações precisas. 

Por outro lado, ao serem consideradas as 12.310 mortes violentas com causa 

indeterminada registradas em 2018, e a título de estudo estimativo, se aplicar 

aqueles 73,9% apontados acima, têm-se um resultado especulado de 9.097 

possíveis homicídios a serem somados àqueles detectados pelas estatísticas claras. 

Em outros termos, para o ano de 2018, teriam ocorrido 67.053 mortes resultantes de 

homicídios, o que se faz mais aceitável do que aquilo apresentado pelos números 

oficiais, até porque vem ao encontro daquilo que apontam os especialistas, nas ditas 

justificativas da redução, ou seja, aquela antes citada piora na qualidade dos dados 

sobre mortalidade (FBSP, 2020). 
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Neste ponto se faz mister buscar números da população brasileira a fim de se 

demonstrar o crescimento desproporcional entre esses dois indicadores. Para tanto, 

considerando-se os números estatísticos mais recentes e confiáveis, até porque 

serão utilizados mais à frente em outras comparações, vale-se aqui dos dados 

referentes aos anos de 2017 e 1990. 

Os números apresentados pelo IPEA (2018) dão conta de que no ano de 

1990 ocorreram 32.015 homicídios e que no ano de 2017 essa quantidade se eleva 

para 65.602. Essa variação aponta um aumento de 104,9% no período, o que pode 

não representar muito se for observado isoladamente, mas quando se justapõe ao 

número populacional do mesmo recorte temporal, se destaca certa preocupação. 

No mesmo período, segundo informações coletadas junto aos demonstrativos 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem-se que a população 

brasileira em dezembro de 1990 era de 147,3 milhões (IBGE, 1992) e no ano de 

2017 passou a ser de 207,6 milhões (IBGE, 2018), um acréscimo de 40,9%. 

Gráfico 3 - Evolução populacional e de homicídios no Brasil (1990 – 2017) 

 
Fonte: O Autor (2020) 

Avaliando essa flutuação apresentada, começam a emergir concepções que 

vem ao encontro daquilo que se objetiva nesta pesquisa, ou seja, esclarecer se o 

controle e a punição são eficazes para o alcance da paz social. 

O que se observa nesta primeira verificação é que, mesmo diante daquilo que 

se tem enquanto legislações, controles e punições severas, o pior delito contra a 

pessoa evoluiu bem mais que os índices de crescimento populacional. 
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1.5.3.2 Números de novas judicializações criminais 

É consabido que o Estado-Juiz representa aquela fração estatal com poderes 

e competência para “Dizer o Direito”, ou seja, julgar os conflitos que são levados ao 

seu conhecimento dando solução a eles. 

Neste norte, ora serão apresentados alguns números processuais para 

ciência e reflexão. Aqui o recorte temporal será menor porque não se fazem 

disponíveis números estatísticos tão antigos quanto aos acima revelados. 

Pois bem, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através do seu 

Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ), apresenta seu relatório mais recente 

que é o Justiça em Números 2020. Nele vem expresso que o Poder Judiciário 

encerrou o ano de 2019 com 77,1 milhões de processos em tramitação, ou seja, 

aqueles que aguardavam alguma solução definitiva, também, que a produtividade 

média do referido ano foi de 2.107 processos baixados por magistrado (CNJ, 2020).  

Considerando os processos baixados, por juiz, se está falando de uma 

produtividade de 8,4 casos solucionados por dia útil do ano, sem descontar períodos 

de férias e recessos. Isso, em números gerais, se refere à baixa de 35,3 milhões de 

processos em apenas um ano (CNJ, 2020). 

Embora o Judiciário esteja assoberbado de processos dado à uma cultura de 

judicialização de tudo, e seus anuários envolvam todas as áreas e competências, 

apresentando números de processos novos, pendentes, baixados ou com 

sentenças, decisões não transitadas em julgado, aqui, devido ao foco não ser uma 

avaliação exaustiva desses índices, se inclinará a uma exposição apenas dos 

processos criminais judicializados em anos específicos, para então se promover uma 

comparação com as conhecidas e publicadas cifras da violência. 
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Quadro 1 - Ações criminais novas no Judiciário brasileiro (2019) 

 

Fonte: CNJ (2020). 

Como se pode observar, em 2019 foi ajuizado um total de 2,8 milhões de 

novos processos criminais (CNJ, 2020), mas como os números de 10 anos antes 

(Relatório Justiça em Números 2009) se restringem aos indicadores do Poder 

Judiciário Estadual, se tomará por base o mesmo indicador de 2019, ou seja, 

aqueles 2,56 milhões, a fim de viabilizar uma análise evolutiva destes dados em 

relação à população brasileira no mesmo período. 

Quadro 2 - Ações criminais novas no Judiciário brasileiro (2009) 

 
Fonte: CNJ (2009) 

Iniciando pela análise quantitativa do indicado decênio (2009-2019), o que se 

encontra é uma variação crescente de 55,2%. Nessa mesma linha, ao buscar-se a 

flutuação populacional para esse mesmo período, se tem uma população de 191,48 

milhões de habitantes no ano 2009 e em 2019 esse número passa a ser de 210,14 

milhões, o que representa um aumento de 9,75% (IBGE, 2019). 
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Nessa perspectiva se constrói o seguinte visual: 

Gráfico 4 - Evolução populacional e de novos processos criminais (2009 – 2019) 

 
Fonte: O Autor (2020). 

Observa-se, assim, uma grande desproporção entre o crescimento 

populacional e o número de novas ações criminais e isso também se soma àquilo 

que vem sendo desenhado até então, que é a evolução da criminalidade numa 

velocidade maior que a taxa de crescimento da população. 

1.5.3.3 Números da população carcerária 

Para verificação destas informações, vale-se aqui daquilo que é apresentado 

pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), através de seu levantamento 

nacional de informações penitenciárias, cujos dados ora apresentam a evolução das 

pessoas privadas de liberdade entre 1990 e 2017. 

Assim como ocorreu nas análises estatísticas acima, aqui continuará de modo 

superficial e visual, pois como já mencionado, a proposta desta parte do trabalho é 

apenas evidenciar a disfunção entre a criminalidade e o crescimento populacional. 

 Neste ponto, as informações coletadas são utilizadas para verificação da 

evolução dos números de habitantes em relação à população carcerária no Brasil. 
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Gráfico 5 - Evolução da população carcerária no Brasil (1990 – 2017) 

 
Fonte: DEPEN (2017). 

A estes dados se acrescentam as informações mais recentes quanto à 

população carcerária brasileira, as quais seguem isoladas porque ainda não se tem 

disponibilizado o relatório anual. Enfim, para constar, o Brasil fechou o ano de 2019 

com 748 mil pessoas privadas da sua liberdade (DEPEN, 2019). 

Assim, repetindo o modelo utilizado para verificação das variáveis população 

e crimes de homicídio, ora se vale daquela mesma janela temporal para observar a 

evolução em relação à variável população carcerária. 

Gráfico 6 - Evolução populacional e carcerária no Brasil (1990 – 2017) 

 
Fonte: O Autor (2021). 

Quando se analisa estes números, parece muito mais chocante a 

desproporção havida entre a criminalidade e a evolução populacional, mas para que 

esta informação fique mais perceptível, ora se tomarão por base os números oficiais 
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de população, homicídios, novos processos estaduais criminais e pessoas privadas 

da liberdade no período compreendido entre os anos de 2009 e 2017. 

Gráfico 7 - Variação percentual Evolução populacional e carcerária no Brasil (1990 – 2017) 

 
Fonte: O Autor (2021). 

Apenas neste recorte temporal, que não é extravagante, se tem como 

resultado uma taxa de crescimento 5,36 vezes maior na evolução da população 

carcerária do que aquela atribuída ao aumento da população brasileira. 

Através destas simples análises numerais, já se pode perceber a necessidade 

de mudança nas políticas aplicadas pelo Estado brasileiro para promoção do bem-

estar e segurança da população. 

Caso fosse objetivo da presente pesquisa, ainda se faria possível analisar 

com maior aprofundamento os números publicados pelos relatórios dos órgãos de 

justiça, de segurança pública e setor penitenciário e, então, seria percebido com 

maior clareza que os delitos mais temidos pela população, que são aqueles 

praticados com violência contra a vida e o patrimônio, são efetivamente os que mais 

se reiteram. 

Para ilustrar, traz-se apenas um infográfico referente ao levantamento 

nacional de informações penitenciárias, apresentando as incidências por tipo penal. 
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Gráfico 8 - Incidência de crimes por tipo penal durante o segundo semestre de 2019 

  

 

Fonte: DEPEN (2020). 

Desta forma, observam-se destacados os crimes contra a vida e ao 

patrimônio, que sozinhos representaram 68,32% da população carcerária no 

segundo semestre de 2019 e se a isso fossem acrescentados os presos por conta 

do tráfico de drogas, se chegaria a um volume de 88,6% das penas privativas de 

liberdade em execução naquele período, abarcadas por apenas três delitos. 

1.6 O ESTADO E O RISCO DA FUNÇÃO INVERTIDA 

Embora alguns clássicos do passado tenham falado sobre a separação do 

governo de acordo com suas funções, a exemplo da obra intitulada “Política” 

(ARISTÓTELES, 2017), bem como o “Segundo tratado sobre o governo civil” 

(LOCKE, 1994), nesta oportunidade vale-se dos ensinamentos trazidos na obra 

denominada “Do espírito das Leis” (MONTESQUIEU, 2010), que trata da “teoria dos 

três poderes”, para, em consonância com o art. 2º da Constituição da República 

Federativa do Brasil (BRASIL, 1988), dizer que “são Poderes da União, 

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” 

(BRASIL, 2019). 

A separação dos poderes, ou neste caso em específico, a distinção de 
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funções, se dá, fundamentalmente, em legislativa, executiva e jurisdicional. Destas, 

a legislativa “consiste na edição de regras gerais, abstratas, impessoais e 

inovadoras da ordem jurídica, denominadas leis”. A executiva tem por função 

resolver os problemas concretos e individualizados, fundados naquilo que estipulam 

as leis, ficando claro que não é um simples executor de leis, vez que possui 

prerrogativas que envolvem todos os atos e fatos jurídicos que não tenham caráter 

geral e impessoal, portanto, se pode dizer que ela “se distingue em função de 

governo, com atribuições políticas, co-legislativas e de decisão, e função 

administrativa, com suas três missões básicas: intervenção, fomento e serviço 

público”. Por fim, a função jurisdicional, que é aquela que “tem por objeto aplicar o 

direito aos casos concretos a fim de dirimir conflitos de interesse” (SILVA, 2005, p. 

107-108). 

Portanto, as funções do Estado são todas as ações necessárias à execução 

do bem comum e promoção da paz social, mas considerando-se o objeto desta 

pesquisa, cuja paz é buscada pela demonstração de poder, se faz importante ter-se 

em mente os ensinamentos de Weber (1982, p. 98), quando diz que “o Estado é 

uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da 

força física dentro de um determinado território”, sendo que esse direito de usar a 

força física acaba sendo repassado a outras instituições ou pessoas, conforme 

permissão estatal, e aí pode repousar um sério problema. 

Este poder, que para Weber (1982, p. 211) é “a possibilidade de que um 

homem, ou um grupo de homens, realize sua vontade própria numa ação 

comunitária até mesmo contra a resistência de outros que participam da ação”, 

acaba gerando insatisfação e revolta junto a outras pessoas que não usufruem do 

mesmo benefício.  

Então, faz-se pertinente voltar um pouco a fim de se resgatar a ideia de que o 

Estado, embora trate-se de um ser inanimado, em sendo representado por homens 

de corações pulsantes e dotados de virtudes e vícios, muitas vezes acaba 

praticando excessos e injustiças por ato desses seus representantes. 

O fato é que, gerando descontentamento individual ou social, poderá haver 

revoltas que necessitarão ser contidas, sobretudo para evitar que sejam atingidas as 

pessoas inocentes. Então, diante dessa inversão, com frequência, duas poderosas 

estratégias passam a ser utilizadas na gestão estatal, o controle e a punição, como 

se possuíssem força suficiente para a manutenção ou restabelecimento da ordem e 
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para obtenção da paz social. 

Indubitavelmente, o ideal é conviver em um mundo sem conflitos, o que, 

acredita-se, vai ao encontro da aspiração de praticamente todas as pessoas. No 

entanto, infelizmente, nos tempos atuais, isso vem se tornando um desejo cada vez 

mais utópico, pois são muitos os interesses que se colocam em discussão. Desta 

forma, proporcionalmente, o Estado deverá se fazer presente, agindo para manter o 

equilíbrio social, no mínimo, àquelas garantias básicas que representam a sua 

própria existência, o bem comum. 

Veja-se que o filósofo Aristóteles (1991) afirmou em sua época (século IV 

a.C.) que a felicidade é o bem mais desejado pelos homens, assim como, que ela é 

a finalidade das ações humanas e, por sua vez, no século XIX desta era, Ihering 

(2013) ensinou que a paz é o objetivo do Direito. Assim, conclui-se que, se o desejo 

dos homens e do Direito é a felicidade e a paz, não se pode ficar inerte e nem se 

curvar ao crescimento da violência e da insegurança. 

Nesta pesquisa não se pretende discutir ou explorar questões políticas, mas 

sim, provocar reflexões acerca de posturas eventualmente similares às de governos 

totalitários do passado, como o descrito no romance de Orwell (2010), onde retrata 

um período destacado pela vigilância constante e absoluta, além da obediência 

fanática dos membros ao Partido e àquilo que era ditado pelo grande irmão (Big 

Brother), o que retrata uma verdadeira dominação e subjugação das pessoas.  

Se faz comum notar a presença cada vez mais invasiva do controle e 

vigilância nos mais diversos segmentos sociais e aqui não se está fazendo 

referência àqueles controles informais (família, escola, igreja, associações, etc.), 

mas sim de câmeras instaladas por todo lado, como extensão dos olhos daquele 

controle formal (polícia, ministério público, sistema penitenciário, etc.), tudo 

adequando-se àquela visão panóptica de Bentham7 (2008). 

Enfim, falando do Estado gestor, o respeito aos direitos fundamentais, à 

promoção do pleno exercício da cidadania e o afastamento dos riscos inerentes à 

convivência coletiva, são prioridades essenciais que devem compor o planejamento, 

projetos, programas e ações, a serem executadas por seus entes, de acordo com os 

princípios da administração pública. 

Há, portanto, de ser encontrado um meio termo nessa postura e atuação 

 
7  Jeremy Bentham (1748-1832) foi um filósofo inglês e jurista teórico que chefiou um grupo de 

filósofos radicais, conhecidos como “utilitaristas” que pregavam reformas políticas e sociais. 
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estatal, pois ao Estado social mínimo corresponde o Estado penal máximo, vez que 

a redução de direitos e garantias sociais ensejará um maior controle policial e penal 

sobre aqueles estratos sociais excluídos (BITTENCOURT; DADALTO, 2016). 

Nesta senda, com base em conhecimentos apresentados por algumas 

ciências, como Criminologia, Direito Penal, Sociologia, Segurança Pública, Política 

Criminal, dentre outras, numa clara leitura interdisciplinar, limitando-se à realidade 

brasileira contemporânea e alinhavado por aprendizados na área do 

desenvolvimento social, segue-se na busca por desvelar respostas à indagação 

original desta pesquisa, quando se pôs em questionamento a eficácia da ampliação 

do controle estatal e do recrudescimento punitivo para alcance da paz social. 

A preocupação com o ato de meramente controlar e punir há de ser 

constante, pois o poder é poderoso e precisa ser refreado. Anitua (2017, p. 59-60) 

revela que esse cuidado com o controle já se fazia presente na figura de Jeremy 

Bentham, vez que este dizia que “controlar a los jueces era más importante que 

controlar a los otros funcionários estatales”8, e que “el poderoso poder judicial debía 

estar rigidamente regulado por la ley9”. 

O sistema penal brasileiro, que é constituído pelos aparelhos policial, judicial 

e prisional tem por função proteger os bens jurídicos gerais e combater a 

criminalidade, defendendo a sociedade através da intimidação dos infratores 

potenciais, seja ameaçando-os com a pena cominada aos tipos penais (prevenção 

geral) ou ressocializando os condenados por intermédio da execução penal 

(prevenção especial), garantindo a aplicação igualitária da lei penal aos infratores 

(ANDRADE, 1996) 

Acontece que essa dita aplicação igualitária se tornou questionável, pois o 

tempo acaba demonstrando que “Direito Penal não defende todos e somente os 

bens essenciais nos quais todos os cidadãos estão igualmente interessados, e 

quando castiga as ofensas aos bens essenciais, o faz com intensidade desigual e de 

modo parcial”. Em suma, afirma-se que “a Lei Penal não é igual para todos”, e que 

as normas penais são criadas e aplicadas seletivamente, pois “o Direito e o sistema 

penal exercem, também, uma função ativa de conservação e reprodução das 

relações sociais de desigualdade” (ANDRADE, 1996, p. 99). 

De acordo com a visão de Andrade (2005, p. 79), numa análise sobre a 

 
8 Controlar os juízes era mais importante do que controlar os outros funcionários do Estado. 
9 O poderoso poder judiciário deveria ser rigidamente regulado por lei. 
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funcionalidade do sistema de justiça criminal, verifica-se contradição entre funções 

declaradas e funções latentes, pois além do grande déficit de cumprimento das 

promessas oficialmente declaradas pelo seu discurso oficial, têm-se o cumprimento 

de funções latentes inversas àquelas declaradas, as quais incidem negativamente 

na existência dos sujeitos e da sociedade.  

Assim, por eficácia invertida entenda-se que a função latente e real do 

sistema não é combater a criminalidade protegendo bens jurídicos universais e 

gerando segurança pública e jurídica, mas contrariamente a isso, construí-la de 

modo seletivo e estigmatizante e, neste processo fazer reproduzir, material e 

ideologicamente, as desigualdades e assimetrias sociais. Portanto, diga-se que a 

eficácia invertida não reage contra uma criminalidade existente na sociedade 

independentemente da sua intervenção, mas “é a própria intervenção do sistema 

(autêntico exercício de poder, controle e domínio) que, ao reagir, constrói, co-

constitui o universo da criminalidade (daí processo de criminalização)”. isso se dá 

com a definição legal de crimes e penas, com a seleção das pessoas que serão 

etiquetadas, bem como, com a estigmatização como criminosos, daqueles que 

praticarem as condutas criminalizadas (ANDRADE, 2005, p. 79). 

Há de existir uma constante preocupação com possíveis inversões na função 

estatal, que deverá policiar-se e sopesar sua força para bem gerir a sociedade e 

proporcionar-lhe o bem comum, isso sem ultrapassar os limites ou violar o equilíbrio 

ou a igualdade como deverá tratar o seu povo.  

Assim, ultrapassados estes breves e simplórios argumentos acerca da função 

estatal, encaminha-se para a busca da paz, propriamente dita, que “é a razão de 

existir do contrato social, do Estado e de sua Constituição, que o instrumentaliza e 

regra as relações, bem como o legítimo exercício do poder. E a paz não se atinge 

sem se garantir idoneamente a segurança” (GLINA, 2020, p. 162). 

1.7 BUSCA PELA PAZ SOCIAL 

Aqui encaminhar-se-á para o objeto principal desta pesquisa, que é a busca 

pela paz social, resgatando o evidenciado sobre os conflitos, ou seja, o fato destes 

sempre estarem presentes no viver social.  

Pelos ensinamentos de Glina (2020, p. 81), “a paz é a base para a segurança 

pública, que por sua vez é plataforma de garantia para os demais direitos humanos 

e imprescindível para a concretização do direito à paz, que se inclui entre os direitos 
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de toda a humanidade”. 

Contudo, diante da violência e da criminalidade, ou de outras situações 

adversas que afrontam a tranquilidade da população, faz-se gerar medo, 

insegurança e buscas para se encontrar, resgatar ou manter a paz social. 

Dentre as estratégias para o alcance deste anseio, fundou-se questão sobre a 

eficácia do controle e da punição como formas usuais e destacadas para a busca da 

paz. Afinal, o que se quer é uma sociedade feliz, desenvolvida e pujante. Portanto, 

falar-se em paz é ir além da ausência de guerras ou violações é ver presente uma 

justiça social plena e efetiva, que repudie qualquer tipo de violência utilizada sob o 

pretexto de se estar buscando a paz. 

Enfim, quando se busca é porque não se tem e, assim sendo, a paz seria um 

objetivo a ser alcançado, um fim. Desta forma, contrastando a esta afirmação vale-

se aqui de um clássico ensinamento do destacado líder e advogado indiano 

Mahatma Gandhi (Mohandas Karamchand Gandhi), quando disse que “não há 

caminho para a paz, a paz é o caminho” (GANDHI, 2019). 

Para tanto, ora insere-se o antecipado ensinamento de Ihering (2013) quando 

afirmou que o objetivo do Direito é a paz e que a luta é o meio de consegui-la, sendo 

que a vida do Direito é a luta, seja de povos, governos, classes ou indivíduos. 

Embora difícil, se faz necessário buscar e encontrar caminhos, sejam jurídicos 

ou de outras áreas de conhecimento, bem como promover ações “para se 

concretizar o direito à paz e, também, o direito à segurança pública, sob pena de, no 

futuro, a omissão no presente ocasionar a perda destes direitos antes mesmo que 

pudessem ter sido concretizados” (GLINA, 2020, p. 18). 

De toda sorte, há de ser mantida a esperança pelo encontro dessa tão 

almejada paz e para isso se faz necessária a conscientização de todos no sentido 

de que cada um integrante do corpo social é corresponsável pela ordem, pela 

segurança e por comportamentos éticos. 

1.7.1 Controle e Punição 

Partindo-se para o campo do controle social, pode-se dizer que muitas vezes 

se encontra a persistência de modelos, estratégias, práticas e instituições que 

parecem atestar substancial continuidade entre o passado e o presente. No fundo, 

política, tribunais e cárcere ainda constituem “[...] as instituições fundamentais do 

controle social” (GIORGI, 2006, p. 83). 
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Na opinião de Batista (2017, p. 21) a missão do Direito de “estruturar e 

garantir determinada ordem econômica e social, é habitualmente chamada de 

função conservadora ou de controle social”, o que se complementa com a afirmação 

de Castro (2015, p. 153), quando diz que o controle social é um “conjunto de táticas, 

estratégias e forças [...] para a busca da legitimação ou garantia do consenso; ou, 

em caso de fracasso, para a submissão forçada dos que não se integram à ideologia 

dominante”. Aí está a pena enquanto coação, como denominam Jakobs e Meliá 

(2012) ao tratarem do direito penal do inimigo. 

Acerca do controle, pode-se fazer referência ao clássico de George Orwell – 

1984 –, quando diz que no passado nenhum governo conseguiria manter seus 

cidadãos num controle total, mas que a invenção da imprensa acabou facilitando a 

tarefa de manipulação da opinião pública, processo que foi aprofundado pelo cinema 

e pelo rádio, afirmando que “com o desenvolvimento da televisão e o avanço técnico 

que possibilitou a recepção e a transmissão simultâneas por intermédio do mesmo 

aparelho, a vida privada chegou ao fim” (ORWELL, 2010, p. 203). 

Para analisar o controle através de uma visão micro, utiliza-se aqui dos 

ensinamentos do cientista social Goffman (2017, p. 16), o qual se valeu do termo 

“instituições totais” para transmitir essa ideia. Dizia ele que “toda instituição 

conquista parte do tempo e do interesse de seus participantes e lhes dá algo de um 

mundo; em resumo, toda instituição tem tendência de fechamento”, ao qual se refere 

às barreiras à relação social com o mundo externo ou às proibições de saída, como 

por exemplo, portas fechadas, paredes altas, arame farpado etc. Desde já, este 

modelo deve ir sendo projetado para uma visão macro de sociedade, embora sem 

barreiras físicas. 

Ao falar de instituições totais, onde pessoas (internados) ficam sob vigilância 

e coordenação de outros (dirigentes), Goffman (2017) faz referência aos chamados 

ajustamentos secundários. Destes se pode depreender a interpretação do homem 

que muitas vezes acaba demonstrando sua essência, ou instinto de sobrevivência, 

ou formas desvirtuadas de se conseguir coisas e manter-se com elas. Diz o autor 

que o internado perde a autonomia ao ingressar numa instituição total, mas que 

através dos ajustamentos secundários tem “uma prova evidente de que é ainda um 

homem autônomo, com certo controle de seu ambiente” (GOFFMAN, 2017, p. 54-

56). 
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Ditos ajustamentos “são práticas que não desafiam diretamente a equipe 

dirigente, mas que permitem que os internados consigam satisfações proibidas ou 

obtenham, por meios proibidos, as satisfações permitidas”, e que uma vez presentes 

na instituição, pode-se dizer “que o grupo de internados criou algum tipo de código e 

alguns meios de controle social informal para impedir que um internado informe a 

equipe dirigente quanto aos ajustamentos secundários de outro” (GOFFMAN, 2017, 

p. 54-55). Isso fica evidente quando se imagina uma prisão onde o preso, dentro das 

suas possibilidades de contato e ação, passa a agir de modo a obter alguns 

privilégios como cigarros, comidas etc., o que não é comum aos demais internos e, 

que aquele que ousar informar esse esquema aos dirigentes, será tratado como 

“dedo duro”, delator, X9, etc., sendo admoestado por isso, numa represália 

promovida pelos próprios internos. 

O referido autor enumera as instituições totais em alguns grupos não 

exaustivos, como é o caso daquelas criadas para cuidar de pessoas incapazes e 

inofensivas (casa para cegos, velhos, órfãos e indigentes), as que servem para 

atender as pessoas incapazes de cuidarem de si mesmas e que são uma ameaça à 

comunidade, mesmo que sem intenção (sanatórios para tuberculosos, hospitais para 

doentes mentais e leprosários), as utilizadas para proteger a comunidade contra 

perigos intencionais (cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, 

campos de concentração), aquelas que buscam a realização de uma tarefa de 

trabalho de modo mais adequado (quartéis, navios, escolas internas, campos de 

trabalho, colônias, grandes mansões) e, também, as destinadas a servirem de 

refúgio do mundo (abadias, mosteiros, conventos e outros claustros). Diz que os 

movimentos das pessoas (grupo controlado) são supervisionados, não no sentido 

principal de orientação, mas de efetiva vigilância, compelindo todos a fazerem aquilo 

que foi exigido e dentro das condições estipuladas, sendo que “os participantes da 

equipe dirigente tendem a sentir-se superiores e corretos; os internados tendem, 

pelo menos sob alguns aspectos, a sentir-se inferiores, fracos, censuráveis e 

culpados” (GOFFMAN, 2017, p. 16-18). 

Nessa visão do controlar, se diz que há restrição para a conversa e para a 

transmissão de informação, como por exemplo, os oficiais militares que ocultam o 

destino da viagem aos soldados e os médicos que omitem a divulgação do 

diagnóstico ou demora aproximada de internamento do tuberculoso, dão à equipe 

dirigente uma base para distanciamento e controle em relação aos internos. 
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Observa-se que o edifício da instituição e seu nome passam a ser identificados pelos 

controlados e controladores (dirigentes), como pertencentes a estes últimos. Por fim, 

aponta que a instituição total é um híbrido social, sendo em nossa sociedade 

“estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento natural sobre o que se 

pode fazer ao eu” a mortificação do eu (GOFFMAN, 2017, p. 20-22). 

Nessa linha de poder, controle e punição, surge a chamada “lógica punitivista 

moderna”, a qual “refere-se a um conceito que reúne visões críticas da doutrina 

garantista, que visualiza o sistema penal como descreditado”. Dentro do discurso da 

teoria crítica, se faz utópica a legitimidade do sistema penal, pois o contratualismo 

clássico é incapaz de legitimar a ação estatal em relação àqueles grupos excluídos 

da sociedade, enquanto aqueles que possuem o poder do governo e das 

instituições, tiverem a possibilidade de utilizar o sistema penal para manutenção de 

sua situação de controle social, através da escolha dos tipos penais e do reforço na 

fiscalização de certas categorias sociais (BOSCHI, 2014). 

Falando de categorias sociais, ou mais ainda do tratamento diferenciado que 

o controle formal acaba dispensando a determinadas pessoas, se faz cabível 

comentar sobre a teoria do conflito denominada labelling approach (etiquetamento, 

rotulação ou reação social). Através da rotulação de criminosos, se “cria um 

processo de estigma para os condenados, funcionando a pena como geradora de 

desigualdades. O sujeito acaba sofrendo reação da família, amigos, conhecidos, 

colegas o que acarreta a marginalização no trabalho, na escola” (PENTEADO 

FILHO, 2012, p. 76). 

No tocante à punição ou pena, pode-se dizer que ela consiste na “restrição ou 

privação de um bem jurídico, cuja finalidade é aplicar a retribuição punitiva ao 

delinquente, promover a sua readaptação social e prevenir novas transgressões pela 

intimidação dirigida à coletividade” (CAPEZ, 2020, p. 485). 

Existem teorias que explicam sobre as finalidades da pena, como é o caso da 

teoria absoluta ou da retribuição, que diz servir a pena para punir o autor de uma 

infração penal, bem como a teoria relativa, finalista, utilitária ou da prevenção, que a 

pena possui uma finalidade prática e imediata de prevenção geral ou especial do 

crime, das quais, esta última “objetiva a readaptação e a segregação sociais do 

criminoso como meios de impedi-lo de voltar a delinquir”, e a prevenção geral “é 

representada pela intimidação dirigida ao ambiente social (as pessoas não 

delinquem porque têm medo de receber a punição)” (CAPEZ, 2020, p. 485). 
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Buscando as antes comentadas políticas públicas, pode-se dizer que compete 

à Política Social um empenho para eliminar ou diminuir aquelas condições sociais 

que acabam se tornando facilitadoras do crime, e, por outro ângulo, que a 

incumbência da Política Criminal se refere ao delinquente propriamente dito, ou seja, 

à Política Criminal “cumpre analisar se a pena é um meio adequado ao fim almejado, 

e dessa maneira realizar uma crítica do direito vigente, levando, por exemplo, à luta 

contra as penas curtas de prisão” (REALE JÚNIOR, 2020, p. 51). 

Por fim, diga-se que não bastasse o controle cada vez mais presente e 

invasivo, acrescido da constante ameaça de punição, o Estado se vale de 

legislações cada vez mais severas e envolventes para buscar a ordem social. 

1.7.2 Legislações Mais Severas 

Para contenção da violação das regras, há uma tendência de se enrijecer a 

legislação e as penas a elas cominadas, buscando-se legitimação disso através do 

controle e manipulação das massas e transformando a população numa sociedade 

punitiva ou com desejo de punição. Afinal, um clamor em uníssono dá sustentação 

às ações de contenção promovidas por aqueles que estão no Poder. 

Ao comentar sobre sociedade punitiva, socorre-se aos ensinamentos de 

Foucault (2015). Diz ele que, com o passar do tempo, ascendeu um sistema 

coercitivo heterogêneo em relação àquele sistema penal existente no século XVIII. 

Em outras palavras, dito sistema foi sendo transferido em seu modo de aplicação, 

bem como nos seus instrumentos, sendo assumido pelo aparato estatal no final do 

mencionado século e no fim dos primeiros vinte anos do século XIX estava 

encarregado essencialmente do dito sistema coercitivo que se introduziu no sistema 

penal. A partir disso, fez deste último um sistema penitenciário. Resumindo, formou-

se “uma sociedade na qual o aparato estatal judiciário desempenha, ademais, 

funções corretivas e penitenciárias”, ou seja, uma sociedade punitiva (FOUCAULT, 

2015, p. 129-130). 

Ainda, sem querer discutir questões mais aprofundadas sobre teorias, 

sobretudo a psicanalítica da sociedade punitiva que se embasa em doutrinas 

freudianas, atém-se aqui a dizer que o âmbito de aplicação da teoria da sociedade 

punitiva “se desloca, em certo sentido, da sociedade em geral, ou seja, da reação 

não institucional para a institucional, e se individualiza nas pessoas que estão a seu 

serviço (juízes, polícia, carrascos, agentes de segurança)” (BARATTA, 2017, p.53).  
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Esta verificação é de extrema importância, pois fica destacado um 

funcionamento orgânico e sistemático onde os cidadãos, por medo daquilo que 

sofrem ou tomam ciência através dos outros, acabam dando suporte para o 

legislador criar novos tipos penais ou recrudescer as penas dos delitos existentes, e 

ao mesmo tempo, faz legitimar a ação daqueles que detém o poder para, também 

como integrantes da sociedade, penalizar aqueles que violaram a norma. 

Assim, vai se encaminhando para a seara do sistema punitivo e Direito Penal, 

e para tanto se faz oportuno trazer à baila os ensinamentos de Castro (2015, p. 

133), a qual demonstra que o sistema penal se encontra numa crise de legitimação, 

a cujo termo atribui significado no sentido de ser “toda forma de convalidar, 

autorizando-o, especialmente através da promoção de um consenso social, um 

sistema de dominação determinado”. Nestas possíveis crises de legitimidade, Rauter 

(2003) diz que a criminologia inaugura a noção de que as penas devem ser, antes 

de tudo eficazes e que a sua legitimidade se baseia não mais em considerações 

estritamente jurídicas, mas sim, científicas. 

Destaque-se aqui, de modo genérico e superficial, a função ético-social do 

Direito Penal e o papel das penas como sendo o de proteger os valores 

fundamentais (vida, saúde, liberdade, propriedade etc.), chamados bens jurídicos, a 

fim de dar subsistência ao corpo social. Essa proteção se dá através da intimidação 

coletiva (prevenção geral), ou seja, através da difusão do receio de punição (pena) 

aos possíveis infratores, além daquele compromisso ético celebrado entre o Estado 

e o indivíduo, pelo qual se espera um respeito às normas mais pela convicção da 

sua necessidade e justiça, do que pelo receio de ser punido (CAPEZ, 2020). 

Enfim, num primeiro momento pode até ser admitido sem maiores ilações que 

o objetivo da pena seja o de dar proteção à sociedade, mas uma questão se eleva 

quando passam a ser considerados os interesses daqueles que escolhem o que 

punir e a quem punir. Em outras palavras “o objetivo de cada pena é a defesa 

daqueles valores que o grupo social dominante de um Estado vê como bons para a 

sociedade” (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 8). 

Ocorre que, deste contexto envolvente da violência e da criminalidade, extrai-

se a figura complexa do temeroso delito (crime), o qual é definido por criminólogos, a 

exemplo de Sutherland (2015) como sendo um fenômeno social. Assim, ao ser 

inserida uma visão de criminologia crítica nesta análise, deslocando o autor para 

questões objetivas e estruturais, bem como das suas causas para os mecanismos 
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responsáveis pela construção da realidade social (BATISTA, 2012), se colocará em 

xeque o posicionamento do Estado neste cenário. 

Ao serem observados os números apresentados pelo sistema de informações 

estatísticas do departamento penitenciário brasileiro (INFOPEN), através dos mais 

recentes relatórios do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

verificou-se um claro crescimento da violência, ou melhor, dos índices de 

criminalidade através do número de encarceramentos. Ditos números revelaram um 

crescimento exponencial do encarceramento no Brasil, passando dos 90.000 

encarcerados em 1990 para 726.712 no ano de 2017 (taxa de ocupação de 

171,62%) o que representa um extravagante aumento de 707%. Aliados ao 

sentimento de insegurança da população, esses números acabaram contribuindo 

para o encadeamento de sucessivos eventos, e assim “permitiram tanto o aumento 

da criminalização primária, efetivada por meio das instâncias legislativas, como da 

criminalização secundária, realizada pelo sistema de justiça criminal – polícias e 

Poder judiciário”. Ainda, destaque-se uma importante constatação, a de que “esse 

visível e significativo aumento da violência, em especial o aumento de crimes 

violentos, não sofreu impactos em razão da rigorosa atuação do sistema de justiça 

criminal” (SOBRINHO; SILVEIRA; FILHO; 2018, p. 199). 

Por conta destas inseguranças e incertezas que se fazem presentes no meio 

social, inspirado por Maquiavel (2003, p. 95-103), pode-se dizer que agir com 

generosidade ou parcimônia, com crueldade ou clemência, são alguns dos 

paradoxos com que o Estado (príncipe) deverá, com sapiência, tratar os seus 

súditos (população). Desta forma, diante dos iminentes riscos de conflitos, o Estado 

poderá se antever e amenizar as consequências de um embate, caso se utilize da 

inteligência e estratégias que seu staff lhe proporciona ou pode proporcionar. 

A ideia é de se empreender esforços na tentativa de evitar o conflito. Então, 

diante da visão de Claus Roxin, naquilo que se refere à redução da criminalidade, 

diz ele com acerto que deveria ser aplicada a prevenção ao invés da punição. No 

entanto, a possibilidade apontada por ele vem no sentido de um fortalecimento do 

controle estatal diante de uma maior vigilância sobre todos os cidadãos, pois um 

indivíduo submetido a um controle social bem mais intenso, terá dificuldade de agir 

com comportamento desviante (ROXIN, 2008, p. 5-9). Mas é isso que se quer? 

Agindo de uma forma ou outra, o fato é que o mundo sempre enfrentou o 

problema da violência e da criminalidade e, diante do estreitamento contemporâneo 
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entre as nações e os povos, como meio de resposta à dita violência globalizada, 

cabeças pensantes acabam criando novos tipos penais e recrudescendo as penas, 

de modo a limitar cada vez mais algumas garantias tidas como fundamentais. Nesse 

norte, podem ser destacadas algumas teorias, doutrinas e políticas públicas 

mundiais como o Direito Penal Mínimo, que é contraposto pelo Direito Penal Máximo 

ou Direito Penal do Inimigo (Günther Jakobs), o qual traz vertentes destacadas como 

o Movimento da Lei e da Ordem (Law and Order), a política de Tolerância Zero e a 

teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows) (SILVA, 2013). 

Logo mais, será melhor discorrido sobre estes temas, mas por ora pode ser 

dito que, diante da visão de Franco (2005), a aplicação do direito penal máximo se 

presta para enfraquecer os direitos e garantias fundamentais, bem como, eliminar a 

ideia de direito penal mínimo, viabilizando e existência de um direito penal autoritário 

inserido num Estado Democrático de Direito (FRANCO, 2005, p. 104). 

São várias as tentativas de minorar os riscos de violações, destacando-se 

algumas políticas efetivamente mais severas, como as referidas política da 

tolerância zero, o direito penal do inimigo e a lei do abate, sem contar o exacerbado 

número de verbos nucleares contidos em algumas leis penais, a exemplo da Lei de 

Drogas (Lei nº 11.343/06 e do Estatuto do Desarmamento, Lei nº 10.826/03), mas a 

elevação na severidade das penas não é sinônimo de que efetivamente haja uma 

diminuição no número de infrações praticadas.  

Como diz Montesquieu (2010, p. 100), naqueles Estados em que o governo é 

violento, no afã de corrigir imediatamente algum mal, acaba instituindo penas cruéis 

ao invés de determinar a execução de leis antigas e isso acaba desgastando os 

mecanismos do governo, pois a imaginação acaba se acostumando com esta 

penalidade severa assim como havia se acostumado com aquela menor, a causa 

dos relaxamentos “vêm da impunidade dos crimes e não da moderação das penas”. 

Segue o autor dizendo que há um triunfo da liberdade: 

Quando as leis criminais tiram cada pena da natureza particular de cada 
crime. Toda a arbitrariedade acaba; a pena não vem mais do capricho do 
legislador, mas da natureza da coisa; e não é o homem que faz violência ao 
homem (MONTESQUIEU, 2010, p. 200). 

Ainda, diante dos ensinamentos deixados por Montesquieu, fica evidente que 

“não se podem realizar grandes punições, e por conseguinte, grandes mudanças, 

sem colocar entre as mãos de alguns cidadãos um grande poder [...]. pois sob 
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pretexto da vingança da república, seria estabelecida a tirania dos vingadores” 

(MONTESQUIEU, 2010, p. 213). 

Afinal, diga-se que a certeza de uma punição, mesmo que moderada, gerará 

uma impressão maior do que a previsão de um castigo terrível, unido à esperança 

de impunidade (BECCARIA, 2013), enfim, o que se tem atualmente são pessoas 

com receio de serem punidas, mas que apostam na ineficiência dos aparelhos de 

controle do Estado e assim elevam os índices de criminalidade, pois como disse 

Foucault (2013, p. 92) “nada torna mais frágil o instrumento das leis que a esperança 

de impunidade”. 

Mas a questão está em qual tipo de pena deveria ser estabelecida para os 

delitos. Foucault (2013, p. 2018) diz que “conhecem-se todos os inconvenientes da 

prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. E entretanto não ‘vemos’ o que 

pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução, de que não se pode abrir mão”  

Há de se tomar muito cuidado com o simples lançar no cárcere aquela pessoa 

que foi condenada pela prática de um delito, pois “a prisão, muito mais que a escola, 

a oficina ou o exército, que implicam sempre numa certa especialização, é 

‘onidisciplinar’” (FOUCAULT, 2013, p. 218). A que acrescenta, “desde 1820 se 

constata que a prisão, longe de transformar os criminosos em gente honesta, serve 

apenas para fabricar novos criminosos ou para afundá-los ainda mais na 

criminalidade” (FOUCAULT, 2017, p. 216). 

Assim, retoma-se a já citada obra de Goffman (2017), intitulada Manicômios, 

prisões e conventos, pois faz-se importante reiterar o ensinamento lá contido, qual 

seja, o de que ao ser internada, a pessoa vai sofrendo uma mortificação do seu eu e 

perdendo sua autonomia através do tratamento que recebe, porém, que a partir de 

ajustamentos secundários que promovem entre si, alguns internos passam a receber 

privilégios escusos, mas suficientes para viabilizar a reorganização daquele perdido 

seu eu e servir de prova que, embora limitado, ainda continua sendo um ser 

autônomo (GOFFMAN, 2017, p. 54-57). 

Também, com influência reorganizadora, e essa ensejando preocupação, tem 

o processo de confraternização, “através do qual pessoas socialmente distantes 

desenvolvem apoio mútuo e resistência a um sistema que as forçou à intimidade 

numa única comunidade igualitária de destino”. Aqui o ingresso passa a perceber 

que quase todos os internados têm qualidade de pessoas comuns, eventualmente 

decentes e merecedoras de simpatia e apoio, assim, podem compartilhar de um 
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certo sentimento de culpa de alguns, mas também de complexas defesas contra tais 

sentimentos, ou seja, “tendem a desenvolver-se um sentimento de injustiça comum e 

um sentido de amargura contra o mundo externo”, o que faz evidenciar uma ironia, a 

de que “o internado se torna menos capaz de proteger o seu ego ao dirigir a 

hostilidade contra alvos externos” (GOFFMAN, 2017, p. 54-57). 

Enfim, ciente destes detalhes, a preocupação deve ser uma constante, mas 

seja ou não uma prisão o fim da história do delinquente, são várias as teorias, 

políticas, ações e formas de punição de que se dispõe o Estado, e aqui serão 

discorridas sobre algumas, a iniciar pela pena de morte. 

No Brasil a pena capital é proibida em tempo de paz, mas a Constituição da 

República prevê sua aplicação aos crimes cometidos em tempos de guerra, ao dizer 

em seu artigo 5º, XLVII, “a”, que não haverá penas de morte, salvo em caso de 

guerra declarada (BRASIL, 1988). 

Para ilustrar esta parte, diga-se que nos termos do Código Penal Militar 

(Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969), a pena de morte será executada 

por fuzilamento (art. 56), e como condutas punidas com esta espécie de punição 

tem-se, por exemplo, a traição, o favorecimento ao inimigo, a prática de crime contra 

a soberania nacional, a coação a comandante, a informação ou auxílio ao inimigo, a 

aliciação de militar, a provocação de prejuízo à eficiência da tropa, a covardia, a 

espionagem, o motim, revolta ou conspiração e várias outros (BRASIL, 1969). 

Aqui se falou do impedimento constitucional para aplicação dessa modalidade 

de punição, mas os reiterados casos de violência acabam trazendo à baila 

questionamentos acerca da eficiência das punições que são aplicadas no país, 

sobretudo, quando se discutem crimes mais severos. De toda forma, não se 

percebem movimentos para acréscimo da pena de morte no ordenamento jurídico 

brasileiro, mas se faz preocupante o pensar empírico das pessoas. 

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha no final de 

novembro de 2017, o apoio à pena de morte cresceu de 47% para 57% em relação 

à pesquisa feita em 2008. O questionamento feito foi o de, no caso de uma consulta 

à população, se votariam a favor ou contrários a adoção da pena de morte, e o que 

se conseguiu como resultado foram os apontados 57% de entrevistados favoráveis a 

esse tipo de pena. Relata o Instituto que esse foi o maior índice de uma série que 

iniciou em 1991, sendo que em relação à pesquisa anterior, o índice aumentou em 

10 pontos percentuais. Na pesquisa houve um pequeno percentual de entrevistados 
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que não opinou (3%) e outro de que se demonstrou indiferente (1%), mas se 

destaca o fato da parcela de brasileiros que disseram votar contra a adoção dessa 

punição caso venham a ser questionados, pois este índice caiu para 39%. Um ponto 

dessa pesquisa a ser reflexionado, é aquele onde se diz que “o apoio à pena de 

morte é mais alto entre os católicos do que entre os evangélicos (63% ante 50%), 

enquanto a rejeição à pena de morte é mais alta entre os mais instruídos (47%) e 

entre os mais ricos (57%)” (INSTITUTO DATAFOLHA, 2017) 

De acordo com uma pesquisa feita pelo mesmo instituto em 2014, chegava a 

43% dos brasileiros favoráveis à pena de morte. Nela se verificou que muitos 

daqueles que se disseram favoráveis tinham como argumentos principais o fato de 

que ela seria capaz de reduzir a violência no Brasil e diminuir os gastos tidos com a 

ressocialização dos presos. Ainda, “para os favoráveis à pena de morte, ela é a 

única forma de garantir que criminosos não retornem à sociedade ou cometam 

outros crimes dentro da prisão”. Por outro lado, aqueles que se disseram contrários 

à sua adoção, sustentaram que no Brasil a pena de morte é guiada por sentimento 

de vingança e sem motivação racional, o que acaba impedindo a sociedade de 

perceber as desvantagens que dita punição possa trazer, como por exemplo, o 

desperdício de recursos que poderiam ser utilizados para recuperação dos presos 

(POLITIZE, 2017). 

Conforme informações da Anistia Internacional, os Estados Unidos é um dos 

cinco países que mais realiza execuções. No entanto, um estudo publicado no 

Journal of Criminal Law e Criminology, da Northwestern University School of Law, 

“mapeou as opiniões de 67 destacados pesquisadores americanos que se 

especializaram nesse tema. Para 88,2% deles, executar detentos não tem qualquer 

impacto nos níveis de criminalidade” (BBC BRASIL, 2015). 

Na opinião deles não existem dados ou estudos precisos que provem existir 

relação entre a pena de morte e a redução da criminalidade. “Alguns destes 

especialistas defendem que a prisão perpétua seria uma melhor alternativa, por ser 

uma pena menos drástica, mas com igual capacidade de tirar da rua os criminosos 

mais perigosos” (POLITIZE, 2017). 

Enquanto aqueles que defendem a pena de morte dizem que “ela é a única 

solução para impedir que criminosos voltem a cometer crimes na sociedade”, os que 

pensam ao contrário “acreditam que ela não teria qualquer efeito, já que nenhum 
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criminoso deixa de cometer um crime acreditando na possibilidade de ser punido” 

(POLITIZE, 2017). 

A pena de morte já se fez presente no Brasil por longo período, findando 

apenas na segunda metade do século XIX. Isso depois de várias injustiças 

ocorridas, como o caso do fazendeiro fluminense Manuel da Mota Coqueiro, em 

1855, condenado à morte por enforcamento devido a acusação de ter mandado 

matar toda uma família que residia nas suas terras. Diante desse caso, mesmo que 

demonstrado o erro judiciário, não pararam as mortes como forma de punição, 

sendo que “mais 61 pessoas foram condenadas à morte no Brasil, dentre elas 20 

homens livres. A última execução que se tem notícia não é a de Motta Coqueiro, em 

1855, mas a de um escravo de nome Francisco, em 28 de abril de 1876” (D'AVILA, 

2018, p. 779-780). 

Nem mesmo a Constituição Cidadã de 1988 conseguiu encerrar em definitivo 

a história legislativa da pena de morte no Brasil, pois “comprometida com um modelo 

de Estado plural, multicultural, tolerante e não liberticida, [...] que recepcionou, sem 

tergiversar, a inviolabilidade da vida, não foi forte o suficiente para fazer da pena de 

morte um mero dado histórico” (D'AVILA, 2018, p. 782). 

De acordo com os escritos de D’avila (2018), nos bastidores da constituinte, 

reiteradas vezes se faziam ouvir aqueles “velhos argumentos, fundados no horror de 

certos crimes, só aplacáveis com a pena de morte; no caráter desumano, 

animalesco de certos criminosos, indignos da condição de ser humano”, dizendo que 

suas correções eram impossíveis de ser praticadas, que o seu custo era muito 

elevado, que ela se fazia necessária para servir de exemplo e conter a criminalidade 

e, para tanto, apegavam-se até mesmo em argumentos religiosos, como passagens 

do Deuteronômio, tudo na pretensão de conseguirem, no mínimo, uma consulta 

popular (D'AVILA, 2018, p. 782). 

Segue o autor dizendo que a pena de morte, sob sua ótica, encerra uma 

contradição invencível, pois, morte não é pena e que “aniquilar quem deveria sofrer 

a sanção é subtrair da pena o seu sentido primeiro, é privá-la da sua ratio mais 

profunda, do diálogo íntimo, único e irrepetível que deve ela manter com a pessoa 

do condenado” (D'AVILA, 2018, p. 783). 

Nesse sentido, pode-se valer aqui dos ensinamentos de Beccaria (2013, p. 

89) quando diz ele que “não é a intensidade da pena que produz efeito sobre o 

espírito do homem, mas sua duração; porque nossa sensibilidade é mais fácil e 
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firmemente acionada por mínimas e repetidas impressões do que por um forte, mas 

passageiro, impulso”. 

Acrescentando que não é aquele terrível, porém passageiro espetáculo que 

se apresenta com a morte de um criminoso, mas “o grande e penoso exemplo de um 

homem privado de liberdade que, convertido em besta de trabalho, recompensa com 

seu esforço a sociedade que ofendeu, o que constitui o freio mais enérgico contra os 

crimes” (BECCARIA, 2013, p. 89-90). 

Portanto, suprimir aquele tempo que a pessoa do condenado recebeu como 

punição, efetivamente é retirar dele a possibilidade (necessidade) de mudança ou o 

anseio de algo diferente e bom, bem como, tolher a sociedade de ver saldada a 

dívida para consigo, pois tudo estará sacramentado. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) apresenta sua Carta Internacional 

dos Direitos do Homem, a qual é constituída pela Declaração Universal dos Direitos 

do Homem, pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e seus dois 

Protocolos facultativos. No segundo desses protocolos adicionais ao pacto 

internacional, é tratado sobre a abolição da pena de morte. 

Diz no referido Protocolo que os Estados Partes estão “convictos de que a 

abolição da pena de morte contribui para a promoção da dignidade humana e para o 

desenvolvimento progressivo dos direitos do homem”, e assim como “todas as 

medidas de abolição da pena de morte devem ser consideradas como um progresso 

no gozo do direito à vida”, e, portanto, acordam que “nenhum indivíduo sujeito à 

jurisdição de um Estado Parte no presente Protocolo será executado. Os Estados 

Partes devem tomar as medidas adequadas para abolir a pena de morte no âmbito 

da sua jurisdição” (ONU, 2015). 

Já findando esta temática, para acrescentar, traz-se a informação 

apresentada no Relatório Anual da Pena de Morte que em 2019 a Anistia 

Internacional registrou execuções em 20 dos 193 Estados membros das Nações 

Unidas. A Amnesty International considera a pena de morte como sendo a forma 

mais extremada de punição, pois “arrancar a vida de uma pessoa, seja por 

enforcamento ou por eletrocussão, decapitação, fuzilamento ou injeção letal, a 

sangue frio, é o ato mais vil e desprezível” (ONU, 2019). 

Para a Diretora de investigação, advocacia e política da Amnistia 

Internacional, Clare Algar, a pena de morte “é um castigo abominável e desumano, e 
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não há provas credíveis de que previna mais o crime do que as penas de prisão. 

Uma grande maioria de países reconhece isso e é encorajador ver que as 

execuções continuam a cair em todo o mundo” (ONU, 2019). 

Enfim, como se pode observar, nada é favorável à manutenção da pena 

capital e a ONU vem trabalhando para que todos os Estados membros a extirpem 

dos seus ordenamentos jurídicos e, nesse sentido, deve caminhar a defesa à vida. 

Como diz Beccaria (2013, p. 88) a pena de morte não é um direito e “não passa de 

uma guerra da nação contra o cidadão, por julgar necessária ou útil a destruição do 

seu ser; se demonstro que a morte não é útil nem necessária, terei ganho a causa 

para a humanidade”. 

Depois desse discurso, passa-se para o tratamento da teoria do Direito penal 

do inimigo, que foi formulada pelo jurista e filósofo alemão Günther Jakobs. De um 

modo muito simplista, pode-se dizer que ela faz uma divisão dos homens em dois 

grupos, sendo um grupo o dos cidadãos, que embora pratiquem transgressões 

comuns continuarão com seus direitos constitucionais garantidos, podendo ser 

reinseridos na sociedade por meio da aplicação de penas, e um segundo grupo que 

é o dos inimigos, ou seja, daqueles que se afastaram do Direito de modo duradouro, 

e, portanto, não se enquadram mais na condição de pessoa. Diz seu autor que 

“quem por princípio se conduz de modo desviado não oferece garantia de um 

comportamento pessoal. Por isso, não deve ser tratado como cidadão, mas deve ser 

combatido como inimigo” (JAKOBS; MELIÁ, 2012, p. 47). 

O direito penal do inimigo se caracteriza por três elementos, quais sejam, um 

amplo adiantamento da punibilidade, vez que visa fato futuro, e não o cometido, 

como habitualmente tratado, depois, as penas previstas são desproporcionalmente 

altas e, por fim, determinadas garantias processuais são relativizadas ou suprimidas. 

(JAKOBS; MELIÁ, 2012). 

Por certo que as pessoas que desejam viver em sociedade devem se 

submeter às regras sociais, como se discorreu alhures, por outro lado, “um indivíduo 

que não admite ser obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode 

participar dos benefícios do conceito de pessoa” (BECCARIA, 2013, p. 35). 

Conforme Jakobs e Meliá (2012, p. 60-62) “o Direito Penal dirigido 

especificamente contra terroristas tem, no entanto, mais que o comprometimento de 

garantir a segurança do que o de manter a vigência do ordenamento jurídico, como 

cabe inferir o fim da pena e dos tipos penais correspondentes”. Ademais, acrescenta 
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que “o Direito Penal do cidadão e a garantia da vigência do Direito mudam para 

converter em [...] Direito penal do inimigo, em defesa frente a um risco”. 

Melhor que não haja e sequer tenha necessidade de um tratamento 

extremado como esse, onde se sustenta a figura da inimizade, pois “a existência de 

um sistema punitivo extravagante é um apontador de tendências autoritárias, 

imperfeições inseridas no Estado de Direito, que o desgastam, negando suas 

finalidades e princípios (ANJOS; MACHADO, 2017, p. 16), o que viria de encontro 

àquilo que se pretende, ou seja, um mundo de paz. 

São vários os tratamentos dispensados àqueles que violam as normas, 

muitas vezes exacerbando o modo de condução e aplicação das punições. Sem 

dúvidas que, como já foi analisado, não se deve deixar a sociedade sem regras ou 

sem cuidados, num estado de anomia, porque haverá problemas, já que está na 

natureza humana uma certa tendência anárquica. 

Na busca de solução aos conflitos, tem-se que no ano de 1982, a revista The 

Atlantic Monthly, publicou uma teoria denominada Broken Windows Theory (Teoria 

das Janelas Quebradas), a qual foi desenvolvida pelos americanos James Q. Wilson 

(cientista político) e George Kelling (psicólogo criminologista). Dita teoria aponta a 

existência de uma relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade 

(PENTEADO FILHO, 2012) 

Ela tem por base um experimento realizado em 1969, na Universidade de 

Stanford (EUA), pelo psicólogo Prof. Phillip Zimbardo, o qual, para um estudo de 

psicologia social, colocou abandonados na rua dois carros exatamente idênticos em 

termos de marca, modelo e cor. Destes, um ele deixou no Bronx, área pobre e muito 

conflituosa de Nova York, enquanto o outro abandonou em Palo Alto, uma área de 

classe alta e tranquila da Califórnia. O que se constatou foi que em algumas horas, 

aquele carro deixado no Bronx começou a ser depredado, pela ordem, levaram suas 

rodas, motor, espelhos, rádio, portas e demais partes. Levaram aquilo que era 

aproveitável e destruíram o que não servia. Por outro lado, aquele carro que estava 

em Palo Alto continuava em perfeitas condições, mesmo depois de uma semana, até 

que o pesquisador, para testar, quebrou parte de um dos vidros. A partir desse 

momento iniciou-se um processo de vandalismo idêntico àquele do Bronx, reduzindo 

à sucata, aquele carro intacto (VASCONCELOS, 2020). 

Decorrente da teoria das janelas quebradas, surge uma vertente diferente nos 

Estados Unidos, a qual passa a ser chamada de Lei e Ordem ou zero tolerance 
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(tolerância zero). Ela parte da premissa de que os pequenos delitos devem ser 

eliminados e assim se inibirão os mais graves, atuando como prevenção geral 

(PENTEADO FILHO, 2012, p. 79). 

Em 1990, diante de uma pesquisa realizada pelo americano Wesley Skogan, 

foram confirmados os fundamentos dessa teoria, dando conta de que a relação de 

causalidade entre a desordem e a criminalidade é muito maior do que aquela entre a 

criminalidade e a pobreza, desemprego e falta de moradia. Dito estudo foi 

importantíssimo para que, em seguida, na cidade de Nova York, durante a gestão do 

prefeito Rudolph Giuliani, o chefe de polícia Willian Bratton colocasse em prática a 

política criminal de tolerância zero, combatendo fortemente os vândalos do metrô. E 

“do metrô para as ruas implantou-se uma teoria da lei e ordem, em que se agia 

contra os grupos de vândalos que lavavam os para-brisas de veículos e extorquiam 

dinheiro dos motoristas” (PENTEADO FILHO, 2012, p. 81). Diga-se, isso trouxe 

excelentes resultados no que tange à queda nos números da criminalidade. 

Seguindo no tratamento das legislações severas, apresenta-se a norma 

brasileira chamada de Lei do Abate (Lei nº 9.614/98), que alterou o Código Brasileiro 

de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86), instituindo o chamado tiro de abate ou destruição 

às aeronaves que eventualmente entrarem no espaço aéreo brasileiro e não se 

identificarem, vindo, portanto, ser consideradas hostis. 

Dita Lei prevê em seu art. 303 que a aeronave poderá ser detida, seja por 

autoridades aeronáuticas, fazendárias ou da Polícia Federal, no caso de voarem no 

espaço aéreo brasileiro com infração às convenções ou atos internacionais, ou das 

devidas autorizações para tal, se entrem no espaço aéreo brasileiro e 

desrespeitarem a obrigatoriedade de pouso em aeroporto internacional ou, também, 

para exame dos certificados e outros documentos indispensáveis, verificação de sua 

carga no caso de restrição legal, ou de porte proibido de equipamento e averiguação 

de ilícito (BRASIL, 1986). 

Continua dizendo a Lei nos parágrafos que compõe o mencionado artigo, que 

a autoridade aeronáutica poderá empregar os meios que julgar necessários para 

compelir a aeronave a efetuar o pouso no aeródromo que lhe for indicado, bem 

como, que “esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será 

classificada como hostil, ficando sujeita à medida de destruição, [...] após 

autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada” (BRASIL, 

1986). 
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Indubitavelmente, esse tema carece grande discussão, pois mostra-se como 

possível violador de vários princípios constitucionais e processuais, pois não se pode 

admitir uma execução sumária sem contar o risco de erro que poderá advir de falhas 

técnicas ou de comunicação. 

Ainda tem a Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), que nasce naquela 

ideia de combater a hediondez, ou seja, de tratar severamente os delitos horríveis, 

repulsivos, repugnantes, e para tanto, previu originariamente que para eles seria 

insuscetível a concessão de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provisória (esta 

foi suprimida do rol em 2007) (BRASIL, 1990). 

Acontece que esta Lei nasceu, e mesmo depois de 30 anos passados, 

continua com os braços abertos, recepcionando novos delitos, e não se pode 

compactuar com isso sem antes analisar cuidadosamente sobre o que se está 

discutindo, pois uma vez condenado, o autor do delito receberá tratamento muito 

mais severo do que aquele contido na Lei de Execução Penal (LEP)10. 

Um exemplo disso que se fala seria o fato de uma pessoa que resida no 

interior (área rural) e tenha uma velha espingarda para defesa própria, da família ou 

de suas criações, mesmo aquela arma recebida por herança de gerações, caso ela 

esteja com o número raspado ou suprimido, estará praticando um crime hediondo, 

pois assim está previsto no art. 1º, parágrafo único, inciso II, da referida Lei: 

“Consideram-se também hediondos, tentados ou consumados: [...] II - o crime de 

posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no art. 16 da Lei nº 

10.82611, de 22 de dezembro de 2003” (BRASIL, 2003). 

Outra forma de tratamento recrudescido às mazelas sociais é o denominado 

por Ferrajoli (2002), na sua obra Direito e Razão: Teoria do garantismo penal, direito 

penal máximo, em verdadeira antítese ao direito penal mínimo, pois defende a ideia 

de que mais e mais leis penais deverão ser editadas a fim de ampliar o rol de 

condutas criminosas, e assim todas as ofensas aos bens jurídicos poderiam ser 

penalizadas. Este modo de ver e desejar o direito penal, para melhor entender, é do 

tipo que certamente recepciona com graça os já discorridos temas sobre pena de 

morte, direito penal do inimigo e lei do abate. 

 
10 Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que institui a Lei de Execução Penal, tendo por objetivo 
efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e do internado. 
11 Estatuto do desarmamento. 
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Nas palavras de Ferrajoli (2002, p. 84) esse modelo de direito penal máximo 

significa dizer, “incondicionado e ilimitado, é o que se caracteriza, além de sua 

excessiva severidade, pela incerteza e imprevisibilidade das condenações e das 

penas”, e assim, via de consequência, “configura-se como um sistema de poder não 

controlável racionalmente em face da ausência de parâmetros certos e racionais de 

convalidação e anulação”. 

A contrário senso tem-se o direito penal mínimo que, “condicionado e limitado 

ao máximo, corresponde não apenas ao grau máximo de tutela das liberdades dos 

cidadãos frente ao arbítrio punitivo, mas também a um ideal de racionalidade e de 

certeza” (FERRAJOLI, 2002, p. 83). 

Dentro desse modelo de direito penal mínimo, que deverá ser balizado pela 

certeza e pela racionalidade, tem-se o chamado “favor rei”, que “exige intervenções 

potestativas e valorativas de exclusão ou de atenuação da responsabilidade cada 

vez que subsista incerteza quanto aos pressupostos cognitivos da pena”. 

Relacionados a este critério vem a presunção de inocência do acusado, o ônus da 

prova a cargo da acusação, o in dúbio pro reo, a analogia in bonam partem, a 

interpretação restritiva dos tipos penais e a extensão das circunstâncias eximentes, 

onde embora haja discricionariedade, esta será “para excluir ou reduzir a 

intervenção penal quando não motivada por argumentos cognitivos seguros” 

(FERRAJOLI, 2002, p. 84). 

Em suma, esse garantismo defendido por Ferrajoli é o aquilo que deveria ser 

próprio do Estado de direito e que, ao ser observado sob planos distintos como o 

epistemológico, o político e o jurídico, tem-se no primeiro “um sistema cognitivo ou 

de poder mínimo”, no segundo, “uma técnica de tutela idônea a minimizar a violência 

e a máxima liberdade”, e no terceiro plano, “um sistema de vínculos impostos à 

função punitiva do Estado em garantia dos direitos dos cidadãos” (FERRAJOLI, 

2002, p. 684). 

Encerrando esta parte, acredita-se ter ficado evidente quão explorada é a 

questão punitiva e ameaçadora do Estado para a contenção da violência, mas para 

plantar mais um ponto de reflexão, buscam-se os dados do Levantamento Nacional 

de Informações Penitenciárias (INFOPEN), os quais apontam que o Brasil, com seus 

726.712 presos, se coloca como a terceira maior população prisional do mundo, 

perdendo apenas para a China e Estados Unidos. 
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Figura 2 - População prisional 

 
Fonte: Brasil (2017). 

Quadro 3 - População prisional no Brasil 

 
Fonte: Brasil (2017). 

A ideia básica deste trabalho é analisar a realidade brasileira, mas se encerra 

este tópico apresentando, de modo intencional e ilustrado, a participação dos 

Estados Unidos que mesmo com suas políticas de lei e ordem, tolerância zero, pena 

de morte em vários Estados e encarceramento em massa, continua vivenciando a 

diária e constante criminalidade. 

Disso tudo se extrai que muito mais poderia ser feito pela paz social e o bem 

comum, se fosse dado para atenção às necessidades básicas que o povo possui, ao 

invés de tentar mantê-lo sob a constante ameaça de punição. 
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1.8 CARÊNCIAS NA BASE SOCIAL 

Partindo-se para uma análise sobre outro prisma, ora se traz à discussão 

alguns aspectos acerca de eventual suprimento das carências sociais. 

Os fatores sociais contribuem em muito na vida de um indivíduo, chegando ao 

ponto de encaminhá-lo à criminalidade, ou seja, quanto maiores as dificuldades, 

mais forte e incidente passa a ser a inclinação à prática de condutas proibidas no 

seio social. Afinal, não é difícil conceber a ideia de que miséria, fome, desemprego, 

falta de moradia, saúde, educação etc., acabam fomentando comportamentos 

desviantes, com vistas a uma satisfação destas carências. 

Em um estudo promovido pelos pesquisadores Alves, Ribeiro e Rodrigues 

(2018), da USP, que buscavam detectar os principais fatores sociais que influenciam 

os índices de homicídio no Brasil observou-se como resultado a existência de três 

fatores que mais interferem na incidência desse delito, dizendo que o homicídio é 

bastante dependente de alguns indicadores urbanos, embora concluam que os 

principais fatores naquelas cidades onde os índices deste delito são maiores, 

aparecem o desemprego (quando exceder um determinado limite), o analfabetismo 

(pessoas com baixa escolaridade tem maior probabilidade de envolvimento em 

violência e crime) e a população masculina (um número além do esperado de 

homens acaba desempenhando um papel importante na definição dos níveis de 

criminalidade nas cidades), nesta ordem.  

Enfim, mesmo que incipiente esta abordagem, diante de estudos dessa 

natureza, se faz possível que o Estado desenvolva políticas sociais e públicas de 

segurança mais eficientes, adequando-as à realidade local ou focalizando em áreas, 

grupos ou problemas específicos. 

De toda sorte, se a ideia é mudar, a educação ainda é um campo ideal para 

investimento, pois além de conhecimento e transferência de valores, possui um 

poder disciplinar e este, por sua vez, em conformidade com Foucault (2013, p. 164), 

“é com efeito um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função 

maior adestrar; ou sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e 

melhor”. E nesse norte, Baratta (2017, p. 175) disse que o sistema escolar e o penal 

trabalhando de modo homogêneo, reproduzirão “relações sociais e de manutenção 

da estrutura vertical da sociedade, [...] criando eficazes contra estímulos à 

integração dos setores mais baixos e marginalização do proletariado”. 
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As estatísticas criminais apresentam uma relação de proximidade entre 

pobreza e criminalidade. Isto não significa dizer que a pobreza seja fator 

condicionante da criminalidade, vez que existem os chamados crimes de colarinho 

branco, mas os delitos contra o patrimônio, na sua imensa maioria é praticada por 

pessoas (assaltantes) semialfabetizadas, pobres, de formação moral inadequada e 

que nutrem ódio por aqueles que detém posses. Assim, pode-se dizer que as causas 

da pobreza como má distribuição de renda, desordem social, grandes latifúndios 

sem produção, dentre outros, “funcionam como fermento dos sentimentos de 

exclusão, revolta social e consequente criminalidade” (PENTEADO FILHO, 2012, 

p.127-128). 

Embora nossa Carta Magna seja um exemplo de Constituição dirigente, vez 

que consagra várias normas programáticas (metas as serem buscadas) a exemplo 

do estabelecimento dos objetivos fundamentais da República (art. 3º), mesmo com 

seus mais de trinta anos de vigência, não conseguiu demonstrar a eficácia desejada, 

pois ainda peca no alcance daquilo que se propôs, como a erradicação da pobreza e 

da marginalização, reduzindo as desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 1988). 

Por fim, depois de ultrapassadas muitas questões fáticas e filosóficas, chega-

se àquilo que se busca, à análise pontual sobre a paz da coletividade.  

 1.9 PAZ SOCIAL: O CAMINHO 

Aqui, mais uma vez, se menciona o filósofo Aristóteles (1991, p. 15) pois 

resgata-se aquela sua afirmação que deve ser lembrada sempre, a de que “a 

felicidade é o bem mais desejado pelos homens”. Pois bem, se assim o é, seria 

possível dizer que o homem em estado de felicidade não teria um porquê de praticar 

violências, também, de modo contrário, que o constante controle estatal e a 

permanente ameaça de punição viriam de encontro àquilo que se anseia, pois, a 

liberdade vigiada ou a conduta dirigida não são os melhores ingredientes para deixar 

alguém feliz. 

O fato é que, ciente dos naturais conflitos e disputas de poder com poder, se 

faz necessário sair em busca de soluções. Assim, conforme afirma Cruz (2006, p. 6), 

o desafio para este século XXI “será a construção de uma Sociedade democrática 

mundial, respeitadora das diferentes concepções humanas, baseada na paz, na 

preservação da vida, na justiça social, no acesso a todos ao bem-estar”, 

acrescentando que para isso será necessário “construir um modelo de organização 
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social, política e jurídica que supere e substitua o atual modelo de exclusão e de 

concentração de riquezas, denominado Estado, por um outro capaz de tornar 

realidade estes nossos desejos”. 

Se mostra muito interessante esta pretensão, mas há de se estar ciente dos 

conhecimentos trazidos por alguns pensadores acerca do “estado de natureza”, pois 

se fosse possível imaginar uma grande multidão capaz de consentir à observância 

da justiça e das demais leis naturais, sem que para isso fosse necessário um poder 

para mantê-la em atitude de respeito, também seria possível supor que a 

humanidade toda fosse capaz do mesmo, assim, não haveria necessidade de 

qualquer governo civil ou Estado, pois haveria a dita paz sem sujeição (HOBBES, 

2012).  

Neste ponto parece pertinente utilizar o termo “federação da paz”, 

mencionado por Kant (2008, p. 18) na tentativa de dizê-lo diferente do “pacto de 

paz”, vez que este visaria acabar com uma guerra, e aquele, com todas as guerras e 

para sempre. Dita federação “não se propõe obter o poder do Estado, mas 

simplesmente manter e garantir a paz de um Estado para si mesmo e, ao mesmo 

tempo, a dos outros Estados federados, sem que estes devam por isso submeter-se 

a leis públicas e à sua coação”. Desta forma, estendendo paulatinamente a paz a 

todos os Estados, se estaria conduzindo à paz perpétua. 

Por certo que deve ser considerado que se não houver previamente um 

estado jurídico, não há direito público algum, e todo o direito que se possa pensar 

fora disso será simples direito privado. Assim, “a federação de Estados, cujo 

propósito é simplesmente evitar a guerra, constitui o único estado jurídico compatível 

com a sua liberdade” (KANT, 2008, p. 50). 

Diga-se que a paz social que se pretende, ou imagina, é aquela traduzida 

pela ausência de violência, a qual, de acordo com os ensinamentos de Hobbes 

(2012) tem sua busca motivada por algumas paixões, ou seja, diante do modo de 

pensar do autor, “as paixões que fazem os homens tenderem para a paz são o medo 

da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável, 

e a esperança de consegui-las através do trabalho”. No mesmo segmento, diz ele 

que “a razão sugere adequadas normas de paz, em torno das quais os homens 

podem chegar a acordo” (HOBBES, 2012, p. 107). 

Pela argumentação de Hobbes (2012), lei civil (escrita) e lei natural (não 

escrita) não são diferentes espécies, mas diferentes partes da lei, bem como, que o 
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direito de natureza, ou seja, a liberdade natural do homem, “pode ser limitado e 

restringido pela lei civil; mais, a finalidade das leis não é outra senão essa restrição, 

sem a qual não será possível haver paz”, acrescentando que “a lei não foi trazida ao 

mundo para nada mais senão para limitar a liberdade natural dos indivíduos, de 

maneira tal que eles sejam impedidos de causar dano uns aos outros, e em vez 

disso se ajudem e unam contra o inimigo comum” (HOBBES, 2012, p. 214-215). 

Para Kant (2008, p. 10) “o estado de paz entre os homens que vivem juntos 

não é um estado de natureza (status naturalis), o qual é antes um estado de guerra”, 

ou seja, embora as hostilidades não estejam presentes e explodindo a todo tempo, a 

ameaça disso acontecer será sempre uma constante, ou seja, a paz não se faz 

garantida pela simples omissão de hostilidades. 

Em outros termos, se sempre houve e sempre haverá alguém em conflito ou 

luta, considerando-se este mundo contemporâneo cada vez mais complexo, uma 

pretensa paz absoluta se faz utópica. Este pensamento é corroborado pelos escritos 

de Ramon Soriano (1985, p. 93-94), quando ele diz que “el pacifismo absoluto, puro 

o ético, rechaza la violencia por la violencia misma, pues nunca la violencia está 

justificada para él”12.  

Afinal, se “para haver paz, é preciso ausência de qualquer manifestação de 

violência, de terrorismo, de repressão, de privação dos direitos humanos” 

(SILVEIRA; SILVA; BOLDORI, 2007, p. 24), torna-se difícil trilhar um caminho de 

plena harmonização entre os indivíduos, grupos sociais e sociedade como um todo. 

Diante da violência, criminalidade ou outras situações adversas que afrontam 

a tranquilidade da população, se faz gerar medo, insegurança e buscas para se 

encontrar, resgatar ou manter a paz social. 

Como disse Foucault (2015, p. 81), o poder encontra justificativa só porque 

existe mal e malvados, e ele os suprime; no entanto, “realizada essa supressão dos 

malvados, ele precisa se autossuprimir; resta então apenas a comunidade dos 

justos, que pode estabelecer uma comunicação mútua e praticar espontaneamente 

o bem em conjunto”. 

Dentre as estratégias para o alcance deste anseio, questiona-se a eficácia do 

controle e da punição como formas usuais e destacadas para a busca da paz. Afinal, 

o que se quer é uma sociedade feliz, desenvolvida, pujante, portanto, falar-se em 

 
12 O pacifismo absoluto, puro ou ético, rejeita a violência por si mesma, pois a violência nunca se 
justifica por ele. 
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paz é ir além da ausência de guerras ou violações, é ver presente uma justiça social 

plena e efetiva, que repudie qualquer tipo de violência utilizada sob o pretexto de se 

estar buscando a paz. 

Embora desenvolvido e colocado em prática por órgão de segurança pública, 

se viu melhor situada a sua colocação neste item que trata sobre a paz social e o 

seu caminho, pois não são práticas repressiva e sim ações preventivas e de 

engajamento social que, independentemente das suas origens, vem sendo 

desempenhadas pela Polícia Militar de Santa Catarina. 

Uma delas é a Polícia Comunitária, que é uma filosofia que “visa a 

participação social, envolvendo todas as forças vivas da comunidade, na busca de 

mais segurança e nos serviços ligados ao bem comum”. Ela concerne à Instituição 

Policial e envolve ações de policiamento ostensivo, praticado pela Polícia Militar, 

ações de investigação, promovidas pela Polícia Civil, mas sobretudo, com a 

“parceria da comunidade na busca de soluções criativas para solução de seus 

problemas” (PMSC, 2020). 

A Polícia Comunitária apresenta vários princípios para desempenho das suas 

ações, como o de ser uma filosofia cuja base é a comunidade, seu foco recair sobre 

a resolução criativa dos problemas, promover o desenvolvimento da confiança 

mútua, estabelece um raio de ação mais abrangente para o policial, enfatizar a 

participação e o envolvimento da comunidade, ser antecipativa e não é meramente 

reativa, prestar auxílio onde é necessário, melhorar o policiamento tradicional, 

envolver todo mundo, e personalizar o serviço policial (PMSC, 2020). 

Outra é a Rede de Vizinhos, a qual é uma estratégia de policiamento onde se 

organiza uma rede entre a comunidade e a Polícia Militar, balizada pela filosofia de 

polícia comunitária, reunindo os vizinhos de um determinado local, a fim de agirem 

em cooperação e associarem-se na intenção de gerar parcerias que venham 

“fortalecer as relações interpessoais e a cidadania ativa do bairro, bem como de 

melhorar a relação entre a polícia e a comunidade e de aumentar a vigilância natural 

a fim de prevenir e restaurar problemas de ordem pública, garantindo a incolumidade 

física das pessoas e do patrimônio” (PMSC, 2020b). 

A Polícia Militar diz que a implementação da Rede passa por várias etapas 

que vão constituir uma metodologia própria, a qual “foi construída a partir de boas 

práticas vivenciadas em Santa Catarina a partir do estudo de experiências 
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americanas, britânicas e australianas de neighbourhood watch 13 ”. Para sua 

diferenciação de outras práticas, possui um logotipo que possui denominação 

própria, ou seja, Rede de Vizinhos (PMSC, 2020b). 

Figura 3 - Rede de vizinhos 

 
Fonte: PMSC, 2020. 

Mais um destaque é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à 

Violência (PROERD), que tem como base o Drug Abuse Resistance Education14 

(DARE), criado nos Estados Unidos em 1983, e atualmente se vê presente em todos 

os Estados americanos, e em 58 países (PMSC, 2020c). 

Esse programa chegou no Brasil em 1992, por intermédio da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro, e passados dez anos já havia atingido todos os Estados 

brasileiros, sendo que em Santa Catarina ele foi implementado em 1998. Como 

missão, tem a busca por capacitação de crianças, adolescentes e adultos para que 

resistiam às drogas e à violência, o que é operacionalizado através de ações de 

polícia ostensiva e de caráter educacional, a qual é realizada por policiais militares 

com habilitação, que, em instituições públicas, privadas ou comunitárias, acaba 

integrando a Polícia Militar, a família e a escola, numa busca pela “valorização da 

vida e a construção de uma sociedade mais justa, sadia e feliz” (PMSC, 2020c). 

Acredita-se que este é o caminho que deve ser perseguido para encontro da 

harmonização social, criando-se mecanismos que permitam um maior envolvimento 

da população na prevenção e resolução dos seus próprios conflitos. 

 
13 Vigilância do bairro. 
14 Educação sobre resistência ao uso de drogas. 



81 

Afinal, se faz evidente que o Estado “não consegue atuar como um segurador 

universal, prevenindo infrações penais, reprimindo e protegendo a todos os 

componentes da população, em todos os momentos e locais de seu território”, e 

assim sendo, tendo a participação da população na construção dos conhecimentos 

em termos de segurança pública, na elaboração de projetos ou planejamentos, bem 

como na criação de normas e melhoria dos espaços públicos, estarão sendo 

ampliadas a legitimidade destas e também a eficácia social que dela provirá, já que 

“a integração na execução de políticas públicas fomenta a colaboração público-

privada” (GLINA, 2020, p. 270).  

As colaborações público-privadas, como esclarece Glina (2020, p. 270), 

devem ser entendidas como sendo aquelas constituídas entre “o Estado, por seus 

diversos entes e órgãos, de um lado, e organismos, entidades e pessoas jurídicas 

privadas, pessoas físicas, entes despersonalizados, conselhos de segurança e 

comunidades locais, de outro, numa visão ampla”.  

A partir do momento em que passa a haver esse estreitamento na relação e 

maior envolvimento social, certamente estas instituições se sentirão fortalecidas e 

poderão melhor amparar os indivíduos, e fazer com que os chamados “fatores 

criminógenos internos das pessoas e externos do meio sejam minimizados ao ponto 

de se evitar a prática de todas as condutas que poderiam ser evitadas e que 

atentam contra a segurança individual, a segurança social e a segurança pública” 

(GLINA, 2020, p. 270).  

O diálogo entre Estado e população deve ser cada vez mais amplo e para 

isso devem se valer de Fóruns, Conselhos Sociais e Organizações Não-

Governamentais (ONGs), bem como se possibilitar a manifestação e até votação 

direta nas matérias de segurança pública. Através de meios de acesso facilitados e 

atuações cooperadas, precisa ser resgatada a importância da participação da 

comunidade e das instituições, pois “somente com a perspectiva voltada para o 

resgate da efetiva confiança e participação popular, e pela conscientização e re-

legitimação do Direito, o Estado poderá ser efetivo na seara da segurança pública” 

(GLINA, 2020, p. 272). 

A Lei nº 13.675, de 11 de junho de 2018, instituída para disciplinar a 

organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, 

nos termos do § 7º do art. 144 da Constituição Federal, cria o Sistema Único de 

Segurança Pública (Susp) e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa 
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Social (PNSPDS), cuja finalidade é a de preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, o que deverá ser feito “por meio de 

atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança 

pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

em articulação com a sociedade”, reiterando o preceito contido na Carta Magna 

quanto à segurança pública, qual seja, que ela “é dever do Estado e 

responsabilidade de todos” (BRASIL, 2018). 

Evidencia-se, então, que uma efetiva integração entre Estado e sociedade, 

viabilizando uma participação popular no seu máximo, retira aquela ideia de que ele, 

isoladamente, é o único responsável pela tutela de todos, afinal, uma vez mantida a 

comunidade em situação de inércia e omissão, impedida de empoderamento e sem 

um real incentivo para cooperar, acaba não se responsabilizando pela segurança 

pública. Para dar efetividade a esta cooperação estatal-privada, se fará necessário 

tomar algumas medidas de médio e longo prazo, como o empoderamento da 

população através de educação integral, e no curto prazo, “é necessário municiar a 

população de cada local, com informação de qualidade e conhecimentos acerca da 

região em que mora, transita ou trabalha, inclusive acerca de sua responsabilidade 

social, criando uma educação global para a segurança” (GLINA, 2020, p. 273-274). 

Está aí uma questão que, acredita-se, seja crucial para uma convivência mais 

tranquila e que pode propiciar mudanças sociais salutares se for bem trabalhada, 

pois como diz a célebre frase de Paulo Freire: “Educação não transforma o mundo. 

Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo”. 

A educação se faz base para a construção e o desenvolvimento de uma 

pessoa, moldurando seu caráter, lapidando os seus talentos, dirigindo seus anseios, 

construindo laços pessoais e institucionais, auxiliando na superação de dificuldades 

e deficiências, conscientizando sobre valores, direitos, deveres etc., possibilitando, 

enfim, uma efetiva liberdade ao ser (GLINA, 2020, p. 275). 

Por certo que quando se fala em educação, não se está restringindo àquela 

formal, trabalhada na escola, mas se faz referência à toda sua extensão, 

abrangendo outros locais e, sem dúvidas, aquela que se promove em casa. Como 

diz Glina (2020, 275) “é impossível pensar-se em uma política de segurança pública 

que, pretendendo ter êxito, não se atente para o caráter imprescindível de sua 

integração com uma educação integral de qualidade da pessoa desde a tenra 

idade”. 



83 

Na tentativa de apresentar uma concepção bem simples sobre 

comportamento ético, ora se invoca uma também conhecida frase que é atribuída ao 

escritor Oscar Wilde (1854-1900), a qual diz que “chamamos de ética o conjunto de 

coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. O conjunto de coisas 

que as pessoas fazem quando ninguém está olhando chamamos de caráter”. 

Com isso se quer dizer que, se a pessoa recebe valores morais na sua 

educação (formação) básica, ou na sua construção da personalidade, agirá de modo 

correto frente às situações que se deparar, independentemente de estar ou não sob 

vigilância, pois o que muito se vê são pessoas aproveitarem-se do anonimato para 

violarem regras e, por outro lado, se policiarem nas suas ações, quando diante dos 

olhos de alguém ou de câmeras de monitoramento. 

Claro está que o Estado não deve apenas se preocupar com educação, pois 

existem outras necessidades básicas a serem atendidas. Assim, aqueles projetos de 

segurança que forem construídos, deverão estar voltados também à “garantia de 

direitos, com a redução das violações e da exclusão social, que é mola propulsora 

de mais violações a direitos, num projeto de cidade, de comunicação política e social 

que permitam a convivência entre todos em sociedade” (GLINA, 2020, p. 246). 

Na concepção de Glina (2020) se faz possível verificar que a oferta, em 

praças e espaços públicos dos bairros, de atividades de lazer, esportes e recreações 

nos finais de semana, amplia os vínculos entre vizinhos e comunidades, bem como 

cria um sentimento de pertencimento e, por outro lado, reduz o abuso no consumo 

de álcool e drogas, fazendo diminuir a taxa de homicídios. Também, que diante do 

“fornecimento de educação em período integral para crianças e adolescentes diminui 

a incidência do uso de álcool e drogas e da integração em organizações criminosas, 

acesso a armas e prática de crimes, inclusive homicídios” (GLINA, 2020, p. 248). 

A paz é um direito universal e fundamental, necessária para o pleno exercício 

e gozo dos direitos humanos e deve ser cultivada e defendida por todos, porque “em 

face da violência contra a pessoa, a força do Direito age em sentido contrário, para 

harmonizar a situação e efetivar o direito à paz. É esta a paz como tarefa do Direito, 

em seu nível individual” (GLINA, 2020, 312). 

Encerrando, diga-se, quando se busca é porque não se tem e, assim sendo, a 

paz seria um objetivo a ser alcançado, um fim. Desta forma, contrastando a esta 

afirmação renova-se aqui a mencionada frase de Gandhi, quando diz que “não há 

caminho para a paz, a paz é o caminho”; afinal, a paz não há de ser o fim, mas o 
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meio. Deveria ser o dia a dia das pessoas, respeitando e sendo respeitadas por 

todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ser humano deseja viver na paz e plenitude, mas se faz difícil atingir esse 

objetivo diante das complexidades que ele próprio traz em si e, quando se junta a 

outros da sua espécie tende a piorar as coisas, porque existirão muitos interesses 

envolvidos, então vem as normas, o controle e a ameaça de punição na tentativa de 

proporcionar aquele que, simplesmente, era o anseio original. 

Neste trabalho problematizou-se sobre a eficácia das estratégias de controle 

e punição para o alcance da paz e, para se conseguir uma resposta plausível, 

percorreu-se um longo caminho, que teve início pela compreensão da natureza do 

próprio homem e de sua tendência natural a viver junto aos seus semelhantes. 

Restou evidente que o homem, por mais idêntico que seja no seu aspecto 

físico ou composição material, possui um diferencial único e exclusivo que é a sua 

alma. Esta, que é representada pelos pensamentos e desejos, o faz único entre 

todos os demais e, indiferente de se possuir um gêmeo univitelino e ter recebido os 

mesmos ensinamentos durante a construção do seu caráter ou personalidade, vai se 

distanciando desse seu gemelar por conta daquilo com que terá contato no mundo 

externo, seja pelas experiências vividas ou sentidas, pelos amigos que escolher, 

pelos filmes que assistir, livros que ler, histórias que ouvir, e uma infinidade de atos 

ou fatos que possam transformá-lo. 

Afinal, como verdade inconteste, há de se crer naquilo que afirmou o filósofo 

Heráclito de Éfeso, quando disse que o homem está sempre em mutação, pois de 

fato está. Num sentido aproveitável a isto, tem-se que diante dessas mudanças que 

vão sendo proporcionadas pelo mundo exterior, o homem vai aprendendo a se 

adaptar aos novos ambientes, afinal, como disse Aristóteles, ele é um animal 

político, mais social que qualquer outro animal que viva em sociedade e o que difere 

é exatamente a capacidade de distinguir o bem do mal, o justo do injusto e muitas 

outras coisas. 

Assim sendo, por mais que ele se junte a outros da sua espécie para se ver 

fortalecido e poder suplantar os obstáculos da natureza, em determinado momento 

poderá pretender subjugar o seu próprio semelhante a fim de atingir os seus 

objetivos. Esse é o homem! 

Diante desse impasse criado, e por conta do ajuntamento de várias pessoas 

com vontades distintas e até mesmo antagônicas, se faz necessário surgir um 
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alguém com “delegação” de poderes para harmonizar a convivência, a quem os 

“delegantes” deverão se sujeitar, pois do contrário haveria guerra de todos contra 

todos, já que com as divergências acaloradas poderá advir a violência, que não seria 

novidade, vez que, pelos relatos bíblicos, ela se faz presente desde o início da 

humanidade. 

Esse referido alguém é o que se chama Estado, por vezes mais parecido com 

aquela criatura denominada por Hobbes como Leviatã, isso porque, em sendo um 

ser inanimado, precisa ser representado por “homens” e daí recomeça a história, 

porque muitos deles acabam não sabendo distinguir entre aquilo que é seu e o que 

pertence ao corpo social, vindo a apoderar-se do poder. 

Enfim, retomando a fala da sujeição e da delegação de poderes, diga-se que 

dentro de uma ideia de pacto social trazida por pensadores tidos como 

contratualistas, os homens, para viverem nessa sociedade organizada, renunciam a 

parte da sua liberdade em troca da proteção do Estado, que se torna responsável 

por proporcionar o bem comum a todos, o que não será fácil. 

Dentro do progresso esperado numa sociedade em desenvolvimento, dado à 

evolução dos processos de modernização, a riqueza começa a crescer e ser mal 

distribuída, logo, passam a ser propalados os riscos. Então o Estado precisa se 

prover de estratégias e ações para ver contido o perigo iminente, demonstrando a 

força que possui para sua própria manutenção e para que sua vontade seja 

submetida. 

Mas claro que, em sendo um Estado de Direito, deve limitar suas ações às 

normas vigentes, sobretudo as jurídicas, pois estas, diferentemente das demais, 

como aquelas eminentemente costumeiras, possuem o poder da coerção para se 

verem atendidas, embora também legitime sua atuação. 

A insatisfação do ser humano e os problemas sociais capazes de gerar a 

violência e a criminalidade se encontram em vários aspectos, mas como apontam os 

estudiosos, se concentra mais na desigualdade social, na má distribuição de renda, 

na concentração de terras, na concentração de riqueza, no desemprego, nas 

drogas, e na falta das necessidades básicas (moradia, educação, saúde, transporte 

coletivo e segurança) (PORTO, 2016). 

Como visto, a violência é inata, mas a criminalidade, enquanto violadora de 

regras penais, também segue nesse caminho, vez que diante do afirmado por vários 

autores, a exemplo de Durkheim, ela é um fenômeno que se faz presente em todo 
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tipo de sociedade. 

Então se tem a presença da violência e da criminalidade, que são distintas em 

determinados momentos, mas que se coadunam em outros. Por exemplo, numa luta 

de ringue (artes marciais mistas) existe violência, mas não há crime, numa 

sonegação de impostos ocorre o crime, porém sem a violência. Por outro lado, em 

um roubo ou homicídio se veem presentes esses os dois elementos. 

Por conta dessa junção, sobretudo quando essa violência é difundida através 

dos meios de comunicação, acaba gerando uma sensação de insegurança e medo 

nas pessoas que, receosas de tornarem-se vítimas, mudam sua rotina mesmo 

quando não vivem nas proximidades dos acontecimentos e isso será o suficiente 

para muitas delas expressarem suas opiniões e pedirem justiça, embora não 

conheçam os detalhes daquilo que aconteceu, pois, via de regra, receberam apenas 

uma manchete “marquetizada”, já que é algo vendável. 

 O fato é que esse clamor popular passa a ser o aval necessário para que 

políticos ou gestores mal-intencionados tomem medidas que venham mais em favor 

dos seus interesses, do que em relação ao social, propriamente dito, como é o caso 

do recrudescimento da intervenção punitiva. 

Como visto, o medo se converte em dispositivo de controle estatal, e o Estado 

e seus representantes, sob os focos e lentes, acabam praticando ações 

extremamente severas, amparados por uma opinião pública de muitos que sequer 

conhecem a profundidade do problema e das medidas que acabam, também, sendo 

destinatários. 

Para o Estado é fácil editar normas penais, e diga-se, é a forma mais barata 

de se conseguir um resultado rápido, mas fique claro que isso é um paliativo, pois 

tratará apenas os sintomas. E as causas? Bom, daí já é pedir demais.  

Já dizia Foucault que deveria ser encontrado um meio que pudesse reduzir 

aquele desejo que faz o crime atraente, aumentando o interesse que torna a pena 

temível, ou seja, que a desvantagem da pena se presente mais intensa que o crime 

e os seus prazeres. Mas nestes termos se cria um sério problema que enseja 

bastante estudo, pois não basta ampliar o já excessivo número de delitos, 

recrudescer suas penas, e prender os delinquentes. 

Há de ser considerado que lá onde são “encaixotadas” as pessoas praticantes 

de delitos, por conta da rotina que é peculiar nos presídios, acabará ocorrendo 

contato pessoal entre os detentos e sendo propiciada a criação de uma nova 
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sociedade. Acontece que essa sociedade aumenta sobremaneira. No caso do Brasil 

foram 707% de crescimento em 30 anos e com isso vai se formando um exército de 

egressos revoltados com o sistema e que poderá gerar mais e mais violência. Para 

aqueles que lá entraram inexperientes na arte de praticar crimes, agora saem 

profissionais. 

A solução ainda deve pairar mais na prevenção do que na repressão, pois 

como explorado no decorrer deste trabalho, mesmo que impactante, há de ser 

concebida a ideia trazida por alguns estudiosos, a exemplo de Maria Léa Monteiro 

de Aguiar, que diz sermos todos criminosos em potencial. Então, as pessoas 

precisam parar de dizer que “bandido (criminoso) bom é bandido morto”, pois todos, 

incluindo quem fala ou seus familiares, amigos e pessoas do relacionamento, 

poderão estar na mira do Estado e serem rotulados como criminosos. Você já pegou 

para si uma folha de papel ou imprimiu algo na empresa onde trabalha sem que 

tenha pedido autorização para o seu chefe? Se sim, infelizmente, você também é um 

criminoso. 

Tem de ser considerado que as leis penais vão se tornando cada vez mais 

envolventes. Hoje, por exemplo, em meio a uma pandemia gerada pelo COVID-19, 

uma das formas de proteção impostas é o uso de máscaras, quem não a usa pratica 

uma falta administrativa e poderá ser multado, mas se o legislador perceber que as 

pessoas não têm dado a atenção devida a esse apelo administrativo, poderá 

transformar a conduta em crime. Daí, indiferente da pena, a vida da pessoa estará 

mudada, pois irá para o livro negro. 

Algumas legislações brasileiras possuem tantos verbos nucleares 

(indicadores de ação), que acabam complicando a vida do cidadão. Veja-se que 

diferente do homicídio onde se tem apenas o verbo matar, no estatuto do 

desarmamento (Lei nº 10.826/03) existem 12 verbos protetores e o pior está na Lei 

de Drogas (Lei nº 11.343/06) que apresenta 24 condutas (verbos) proibidas apenas 

no art. 33, que para ilustrar esta argumentação, seguem aqui: 1) importar; 2) 

exportar; 3) remeter; 4) preparar; 5) produzir; 6) fabricar; 7) adquirir; 8) vender; 9) 

expor à venda; 10) oferecer; 11) ter em depósito; 12) transportar; 13) trazer consigo; 

14) guardar; 15) prescrever; 16) ministrar; 17) entregar a consumo; ou 18) fornecer, 

ainda que gratuitamente, e continua em seu parágrafo primeiro ao dizer que nas 

mesmas penas incorre quem: 19) semeia; 20) cultiva; e, 21) faz a colheita; seguindo 

no parágrafo segundo: 22) Induzir; 23) Instigar; ou 24) auxiliar alguém ao uso 
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indevido de droga. Tudo isso sem contar outros 11 (onze) verbos presentes no art. 

34. 

Excelente! Pode cogitar alguém que se diga não ser usuário e nem traficante, 

mas já pensou se numa noite fria, enquanto desloca para a escola, trabalho, ou 

encontro social, é abordado por um conhecido que pede carona. Pois bem, agora 

imagine que lá na frente tem uma blitz policial e seu carro será abordado, também, 

que aquele conhecido, amedrontado, dispensa no interior do seu carro uma certa 

quantidade de droga. Será que suas explicações aos policiais (Estado) serão 

convincentes? Quase certo que não. Será que o Delegado de Polícia ou o Ministério 

Público ficarão convencidos dos seus argumentos? Dependerá muito do que dirá 

aquele carona e do nível de compreensão daqueles representantes do Estado, mas 

a chance de ser indiciado e denunciado é muito grande. Você é rico ou pobre? Você 

é branco ou preto? Você tem emprego ou não? Qual é o seu nível de escolaridade? 

Todas estas são questões que poderão trazer resultados diferentes na condução ou 

resolução dos problemas. 

Será que agora, por conta da constante ameaça de punição da norma penal, 

surgiu um certo receio? É aqui que entra o médico psiquiatra Francisco Baptista 

Neto, quando diz que a repressão e o medo forçam as pessoas a se comportarem 

de forma honesta e é por isso que se defende outras formas de contenção dos 

riscos. 

Por certo que a liberdade é um bem de grandeza elevada, mas a liberalidade 

excessiva, diante dos comportamentos já discutidos e que são intrínsecos ao ser 

humano, podem levar a anarquia e à criminalidade e por isso se faz necessária a 

intervenção estatal para harmonização das coisas e assim todos possam gozar dos 

seus direitos e exercer suas atividades sem perturbação dos outros. 

A segurança, mais que direito, é um meio necessário para o alcance da paz, e 

que precisa ser garantida pelo Estado, e assim é feito, na medida do possível, pelos 

órgãos de segurança pública (art. 144, CRFB), seja através da vigilância, prevenção 

ou repressão. 

São muitos os delitos previstos, mas como explanado no decorrer da 

pesquisa, os mais temidos pela população são os crimes violentos contra a vida e o 

patrimônio. Infelizmente, atendo-se aos crimes de homicídio, o Atlas da Violência 

traz números preocupantes, pois seus índices sobem numa taxa bem maior que o 

crescimento populacional. 
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Também, de acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, o ano de 

2019 fechou em 748 mil pessoas com privação de liberdade, o que faz do Brasil o 

terceiro país do mundo, em termo de população carcerária. Ademais, nesse mesmo 

ano, segundo informações do Conselho Nacional de Justiça, havia 77,1 milhões de 

processos em tramitação e um detalhe importante que chama a atenção daqueles 

que operam no campo jurídico, é o número de casos solucionados por dia, que é de 

8,4 casos, e isso, destaque-se, sem descontar períodos de férias e recessos. 

Antes de uma análise mais apurada, resgata-se aqui aquela quantidade de 

2,8 milhões de novos processos criminais ocorridos em 2019 e o índice de 68,3% 

dos presos, apenas pela prática dos crimes contra a vida e patrimônio, o que se 

eleva para 88,6% quando se acresce o crime de tráfico de drogas. 

Pois bem, o Estado não pode inverter sua função de garantidor do bem 

comum e da paz social para passar a ser o algoz da sociedade. As pessoas que 

veem a prisão como solução é porque não conhecem a realidade brasileira e nem 

buscam melhores estudos para conscientizarem-se disso. 

Basta observar atentamente os números apresentados acima para constatar 

que o Brasil está num caminho errado quando deseja a criação de mais leis penais 

ou a severidade daquelas já existentes. Afinal, se hoje tem 726 mil pessoas presas, 

a uma taxa de ocupação de 171,62%, onde serão colocados aqueles 2,8 milhões de 

réus nos processos criminais novos, caso sejam condenados à prisão? 

Neste ponto se faz uma rápida reflexão sobre o tempo gasto na confecção de 

uma sentença. É sabido que existem algumas decisões gigantescas, como é o caso 

daquela referente ao ex-presidente Lula e a construtora OAS, que foi de 238 

páginas, mas considere-se algo simples, de apenas 5 laudas; pois bem, se mesmo 

sem férias, licença ou qualquer outro afastamento, e sem contar a necessária 

condução das audiências durante o expediente forense, um magistrado soluciona 

8,4 casos/dia, precisaria redigir 42 páginas diárias, será que isso é humanamente 

possível, considerando que apenas o juiz pode julgar? Está aí mais uma 

preocupação a ser considerada quando se fala de questões penais. 

Falando em pena, verificou-se que ela possui por finalidades a retribuição, a 

readaptação social e a prevenção, sendo as primeiras direcionadas exclusivamente 

ao delinquente e a terceira, além de pretender que aquele não volte a delinquir, 

busca intimidar a população de bem para que não transgrida as normas penais. 

Então, considerando a enormidade de delitos previstos, são muitas as 



91 

ameaças de punição que pairam no ar e em outros países as penas chegam a ser 

capitais. No entanto, mesmo diante da ameaça de morte as pessoas continuam 

praticando delitos e em grande quantidade. 

Como foi demonstrado no decorrer da pesquisa, os Estados Unidos (na 

maioria dos seus Estados) mantém a pena de morte como punição e mesmo assim 

seu índice de criminalidade é enorme. É o país número 1 do mundo em termos de 

população carcerária, tendo 2,1 milhões de presos. Na pesquisa apresentada, 

realizada junto a pesquisadores especialistas na área, mais de 88% deles disseram 

que executar detentos não tem qualquer impacto nos níveis de criminalidade. 

Agora resgate-se o desejo punitivo da sociedade em geral (não institucional), 

e considere-se o ensinamento de Alessandro Baratta quando diz que essa reação se 

desloca para a institucional, individualizando-se nas pessoas que representam o 

Estado, dentre os quais, juízes. Então recorde-se da falta de tempo para análise 

detida nas provas, haja vista o excesso de processos a serem julgados (77,1 

milhões), some-se à inclinação brasileira pelo retorno da pena capital ao Brasil 

(57%) e, por fim, responda, qual a chance disto endireitar o Brasil e reduzir a 

criminalidade? 

Embora a temática desta pesquisa coloque em evidência a punição, sabe-se 

que ela é necessária para conter desatinos, mas há de ser lembrada a afirmação de 

Beccaria quando disse que a certeza da sua aplicação, mesmo que moderada, gera 

uma impressão maior do que a previsão de um terrível castigo, quando este estiver 

unido à esperança de impunidade. 

O Brasil já tem penas severas e boas políticas de segurança pública, só 

precisa saber aplicá-las, pois certamente não basta prender, precisa deixar 

desinteressante permanecer preso. Então, por que não suprimir visitas íntimas? Por 

que não evitar o contato físico com os familiares ou pessoas do mundo externo? Por 

que não bloquear efetivamente as comunicações irregulares? Por que não eliminar 

as regalias que vão sendo concedidas? Por que não eliminar o auxílio reclusão? 

Enfim, muitos outros porquês poderiam ser elencados. 

Então explore-se sobre a segunda estratégia, que é o controle. Ele sempre 

existiu e continuará existindo numa intensidade cada vez maior, devido à tendência 

de comportamento desviante do ser humano. Esse controle está em todo lugar, na 

família, na escola, na igreja, nas associações, nos quarteis, nos presídios, etc., tudo 

na tentativa de direcionar as pessoas ao caminho do bem, mas não é só isso, muitas 
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vezes o controle é utilizado como estratégia do poder, para conduzir a comunidade à 

direções escusas e à submissão de ideologias dominantes. 

Se faz interessante a existência do controle, mas também há de ser 

controlado o controlador para evitar excessos e tirania. Infelizmente, muitas pessoas 

agem de formas distintas quando, diante de uma mesma situação, estão sozinhas 

ou sob o olhar de alguém ou de uma câmera de vigilância, ou seja, na concepção de 

Oscar Wilde, tem muita gente sem caráter. 

Não adianta apenas atuar com ferro, fogo e ameaças, aplicando ações 

severas fundadas em doutrinas, teorias, políticas criminais e de segurança pública, 

como direito penal do inimigo, janelas quebradas, lei e ordem (tolerância zero), 

direito penal máximo, entre outras, pois tudo isso se direciona aos sintomas. O que 

precisa ser feito é atacar a causa e, para isso, precisa um pouco mais de esforço e 

investimento, já que se está falando do respeito à dignidade da pessoa humana e da 

garantia e suprimento das necessidades básicas, como educação, saúde, emprego, 

moradia, segurança, lazer, entre outras. 

Os estudos mostram que o desemprego e o analfabetismo despontam dentre 

aqueles que praticam delitos, então se há diagnósticos, basta aplicar o tratamento 

certo, satisfazendo essas carências. 

No que tange à educação, ateste-se que essa é a base para as 

transformações sociais desejadas. Sejam mudadas as pessoas e estas mudarão o 

mundo, como disse Paulo Freire. Seja feito como disse Nathan Glina, propicie-se 

educação em tempo integral às crianças, pois não terão tempo para ficarem nas 

ruas. 

Um ponto importante é trazer a comunidade para junto de si, desenvolvendo 

colaborações público-privadas e isso a Polícia Militar de Santa Catarina tem feito 

com excelência através da aplicação de filosofia como a polícia comunitária, ou 

estratégias de ampliação da segurança como a rede de vizinhos, bem como a 

aproximação de famílias através do programa de resistência às drogas e violência. 

Se é grande a relação de causalidade entre a desordem e a criminalidade, se 

faz necessário organizar a casa e isso pode ser conseguido com os ditos 

sentimentos de pertencimento e participação popular, conscientizando as pessoas 

de que a segurança é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. 

Quando a pessoa estiver saciada, estará plena e se estiver feliz e satisfeita, 

não precisará violar normas. Então, que seja propiciada a felicidade à população 
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saciando suas necessidades e gerenciando programas de interação social nos 

pontos indicados por Nathan Glina, como praças e espaços públicos dos bairros, 

desenvolvendo atividades de lazer, esportes e recreações nos finais de semana, a 

fim de ampliar os vínculos entre vizinhos e comunidades, ao mesmo tempo em que 

os aproximará do Estado. 

Enfim, o Estado, visto na figura dos seus representantes legais, é pequeno 

frente a toda uma população (sociedade geral), então, embora as estratégias de 

controle e punição se façam importantes e necessárias, não apresentam a eficácia 

suficiente para promoção da paz social. Muito mais há de ser feito para o alcance da 

paz desejada e não se está falando de uma paz perpétua e plena, mas 

simplesmente daquela tranquilidade para se viver em sociedade, afastado dos 

medos impostos pela violência e criminalidade e sem ser privado dos seus direitos 

fundamentais. 

Que o Estado invista mais na prevenção, que invista no seu povo de bem, 

pois as vezes o problema parece tão pequeno, mas se não for cuidado, resultará em 

grandes estragos. 
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