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             EDITORIAL 

 

 

 

Através do empenho e colaboração de sua equipe, o Centro de Apoio Operacional de 

Segurança Pública e Defesa Social – CEOSP tem a satisfação de apresentar o novo 

exemplar de seu Boletim Informativo CEOSP, com periodicidade bimestral, com o 

objetivo de informar e atualizar os Membros do Ministério Público do interior e da 

capital que atuam nas áreas conexas à segurança pública e defesa social. 

O Boletim é composto por notícias diversas sobre a área de segurança publica, bem 

como jurisprudência, artigos doutrinários e peças processuais relevantes sobre o 

assunto, facilitando para os Promotores e servidores o acesso à informação.  

Desde já fica o convite para que os leitores não só acessem e acompanhem o Boletim 

como também contribuam para o aperfeiçoamento do Boletim, enviando peças, artigos, 

notícias ou material que possa enriquecer esta publicação. 

 

 

Geder Luiz Rocha Gomes 

Procurador de Justiça 

Coordenador do CEOSP 
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          NOTÍCIAS 

 

 

ESCOLAS PARTICULARES DEVEM CUMPRIR OBRIGAÇÕES DO ESTATUTO DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA, DECIDE STF. 

 

09 de junho de 2016 

 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão nesta quinta-feira (9), julgou 
constitucionais as normas do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) que 
estabelecem a obrigatoriedade de as escolas privadas promoverem a inserção de pessoas com 
deficiência no ensino regular e prover as medidas de adaptação necessárias sem que ônus 
financeiro seja repassado às mensalidades, anuidades e matrículas. A decisão majoritária foi 
tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5357 e seguiu o voto do 
relator, ministro Edson Fachin. 

Ao votar pela improcedência da ação, o relator salientou que o estatuto reflete o compromisso 
ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição Federal ao exigir 
que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares, devem pautar sua atuação 
educacional a partir de todas as facetas e potencialidades do direito fundamental à educação. 
“O ensino privado não deve privar os estudantes – com e sem deficiência – da construção 
diária de uma sociedade inclusiva e acolhedora, transmudando-se em verdadeiro local de 
exclusão, ao arrepio da ordem constitucional vigente”, afirmou. 

A ADI 5357 foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino 
(Confenen) para questionar a constitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 28 
e caput do artigo 30 da Lei 13.146/2015. Segundo a entidade, as normas representam violação 
de diversos dispositivos constitucionais, entre eles o artigo 208, inciso III, que prevê como 
dever do Estado o atendimento educacional aos deficientes. A Confenen alega ainda que os 
dispositivos estabelecem medidas de alto custo para as escolas privadas, o que levaria ao 
encerramento das atividades de muitas delas. 
 
Relator 
 
O ministro Fachin destacou em seu voto que o ensino inclusivo é política pública estável, 
desenhada, amadurecida e depurada ao longo do tempo e que a inclusão foi incorporada à 
Constituição da República como regra. Ressaltou que a Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência, que tem entre seus pressupostos promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno dos direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com deficiência, foi ratificada pelo Congresso Nacional, o que lhe confere status de 
emenda constitucional. Segundo ele, ao transpor a norma para o ordenamento jurídico, o 
Brasil atendeu ao compromisso constitucional e internacional de proteção e ampliação 
progressiva dos direitos fundamentais e humanos das pessoas com deficiência. 
 
 



 
 
 

6 
CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social 

 

 
 
O relator salientou que, embora o serviço público de educação seja livre à iniciativa privada, 
independentemente de concessão ou permissão, isso não significa que os agentes econômicos 
que o prestam possam atuar ilimitadamente ou sem responsabilidade. Ele  lembrou  que, além  
da autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público, é necessário o cumprimento das 
normas gerais de educação nacional e não apenas as constantes da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação – LDB (Lei 9.394/1996), como alega a Confenen. 
 
O ministro ressaltou que as escolas não podem se negar a cumprir as determinações legais 
sobre ensino, nem entenderem que suas obrigações legais limitam-se à geração de empregos 
e ao atendimento à legislação trabalhista e tributária. Também considera incabível que seja 
alegado que o cumprimento das normas de inclusão poderia acarretar em eventual sofrimento 
psíquico dos educadores e usuários que não possuem qualquer necessidade especial. “Em 
suma: à escola não é dado escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, 
conviver”, afirmou o relator. 
 
O ministro argumentou não ser possível aos estabelecimentos de ensino privados se dizerem 
surpreendidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, pois a lei só entrou em vigor 180 dias 
depois de promulgada. Afirmou também que não é possível ceder a argumentos fatalistas que 
permitam uma captura da Constituição e do mundo jurídico por supostos argumentos 
econômicos que estariam apenas no campo retórico. 
 
O relator da ADI apontou que, como as instituições privadas de ensino exercem atividade 
econômica, devem se adaptar para acolher as pessoas com deficiência, prestando serviços 
educacionais que não enfoquem a questão da deficiência limitada à perspectiva médica, mas 
também ambiental, com a criação de espaços e recursos adequados à superação de barreiras. 
 
“Tais requisitos, por mandamento constitucional, aplicam-se a todos os agentes econômicos, 
de modo que há verdadeiro perigo inverso na concessão do pedido. Perceba-se: corre-se o 
risco de se criar às instituições particulares de ensino odioso privilégio do qual não se podem 
furtar os demais agentes econômicos. Privilégio odioso porque oficializa a discriminação”, 
salientou. 
 
Votos 
 
Ao acompanhar o relator, o ministro Luís Roberto Barroso destacou a importância da 
igualdade e sua relevância no mundo contemporâneo, tanto no aspecto formal quanto 
material, especialmente “a igualdade como reconhecimento aplicável às minorias e a 
necessidade de inclusão social do deficiente”. 
 
Também seguindo o voto do ministro Fachin, o ministro Teori Zavascki ressaltou a importância 
para as crianças sem deficiência conviverem com pessoas com deficiência. “Uma escola que se 
preocupe além da questão econômica, em preparar os alunos para a vida, deve na verdade 
encarar a presença de crianças com deficiência como uma especial oportunidade de 
apresentar a todas, principalmente as que não têm deficiências, uma lição fundamental de 
humanidade, um modo de convivência sem exclusões, sem discriminações em um ambiente de 
fraternidade”, destacou. 
 
Votando pela improcedência da ação, a ministra Rosa Weber afirmou que, em seu 
entendimento, muitos dos problemas que a sociedade enfrenta hoje, entre  eles a intolerância,  
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o ódio, desrespeito e sentimento de superioridade em relação ao outro talvez tenham como 
origem o fato de que gerações anteriores não tenham tido a oportunidade de conviver mais 
com a diferença.  “Não  tivemos  a  oportunidade  de  participar  da  construção  diária  de uma 
sociedade inclusiva e acolhedora, em que valorizada a diversidade, em que as diferenças sejam 
vistas como inerentes a todos seres humanos”. 
 
Segundo o ministro Luiz Fux, não se pode analisar a legislação infraconstitucional sem passar 
pelas normas da Constituição, que tem como um dos primeiros preceitos a promoção de uma 
sociedade justa e solidária. “Não se pode resolver um problema humano desta ordem sem 
perpassarmos pela promessa constitucional de criar uma sociedade justa e solidária e, ao 
mesmo tempo, entender que hoje o ser humano é o centro da Constituição; é a sua dignidade 
que está em jogo”, afirmou, ao votar pela validade das normas questionadas. Ao também 
seguir o voto do ministro Fachin, a ministra Cármen Lúcia afirmou que “todas as formas de 
preconceito são doenças que precisam ser curadas”. 
 
O ministro Gilmar Mendes acompanhou o voto do relator, mas apontou a necessidade de se 
adotar no País uma cláusula de transição, quando se trata de reformas significativas na 
legislação. Afirmou que muitas das exigências impostas por lei dificilmente podem ser 
atendidas de imediato, gerando polêmicas nos tribunais. O ministro afirmou ainda que “o 
Estatuto das Pessoas com Deficiência efetiva direitos de minorias tão fragilizadas e atingidas 
não só pela realidade, mas também pela discriminação e dificuldades com as quais se 
deparam”. 
 
Já o presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, enfatizou a convicção atual de que a 
eficácia dos direitos fundamentais também deve ser assegurada nas relações privadas, não 
apenas constituindo uma obrigação do Estado. Afirmou que o voto do ministro Fachin é mais 
uma contribuição do Supremo no sentido da inclusão social e da promoção da 
igualdade.Também seguiu o relator, com a mesma fundamentação, o ministro Dias Toffoli. 
 
Mérito 
 
O Plenário decidiu transformar o julgamento, que inicialmente seria para referendar a medida 
cautelar indeferida pelo relator, em exame de mérito. 
 
Divergência 
 
Único a divergir do relator, o ministro Marco Aurélio votou pelo acolhimento parcial da ADI 
para estabelecer que é constitucional a interpretação dos artigos atacados no que se referem à 
necessidade de planejamento quanto à iniciativa privada, sendo inconstitucional a 
interpretação de que são obrigatórias as múltiplas providências previstas nos artigos 28 e 30 
da Lei 13.146/2015. “O Estado não pode cumprimentar com o chapéu alheio, não pode 
compelir a iniciativa privada a fazer o que ele não faz porque a obrigação principal é dele 
[Estado] quanto à educação. Em se tratando de mercado, a intervenção estatal deve ser 
minimalista. A educação é dever de todos, mas é dever precípuo do Estado”, afirmou. 
 
 

 

Fonte:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=318570
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CONHEÇA AS DUAS ÚLTIMAS SÚMULAS DO STJ EM MATERIA CRIMINAL 

 

23 de março de 2016 

 

A Terceira Seção do STJ recentemente aprovou a edição de duas novas súmulas em matéria 

criminal. Embora não tenham efeito vinculante, as súmulas resumem os entendimentos 

consolidados nos julgamentos do tribunal e servem de orientação a toda a comunidade 

jurídica. Confira os novos enunciados: 

 

Súmula 562 

“É possível a remição de parte do tempo de execução da pena quando o condenado, em regime 

fechado ou semiaberto, desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros”. 

Julgamento: 24/02/2016, DJe 29/02/2016. 

Precedentes:  HC 184501-RJ; HC 205592-RJ; HC 206313-RJ; HC 219772; HC 239498-RJ; REsp 

1381315-RJ. 

Súmula 567  

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança 

no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do 

crime de furto” 

Julgamento: 24/02/2016, DJe 29/02/2016. 

Precedentes: AgRg no AREsp 258347-MG; AgRg no REsp 1133055-RS; AgRg no REsp 1206641-

RSAgRg no REsp 1221022-SP; AgRg no Resp 1380176-MG ; AgRg no REsp 1413041- MG; HC 

167455-RJ; HC 193154-RS; HC 208958-SP; HC 215628-SP; HC 238714-SP; HC 238786-RJ; HC 

294311-SP; REsp 1171091-MG; REsp 138562-MG e RHC 43624-AL. 

 

 

Fonte: http://canalcienciascriminais.com.br/conheca-as-duas-ultimas-sumulas-do-stj-em-

materia-criminal/ 

http://canalcienciascriminais.com.br/conheca-as-duas-ultimas-sumulas-do-stj-em-materia-criminal/
http://canalcienciascriminais.com.br/conheca-as-duas-ultimas-sumulas-do-stj-em-materia-criminal/
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PROJETO DE ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL EM SEGURANÇA PÚBLICA DO MP 

SE FORTALECE E AMPLIA A ATUAÇÃO NO ESTADO 

 

10 de junho de 2016  

 

Redator: George Brito (DRT-BA 2927)  

 

 

 

O Ministério Público estadual instituiu mais um Comitê Interinstitucional em Segurança Pública 

Regional, que chega agora ao município de Itaberaba. Com a criação do órgão, publicada hoje, 

dia 10, no Diário de Justiça Eletrônico, o MP alcança a marca de 25 Cisps Regionais instituídos.  

 

Segundo o gerente do projeto de regionalização do Comitê, promotor de Justiça Gilber 

Oliveira, faltam apenas mais cinco a ser implementados para contemplar todas as 29 

Promotorias de Justiça Regionais (PJR) da Instituição - um dos Cisps já existentes foi criado em 

Luís Eduardo Magalhães, que não é uma PJR. Há quase dois anos, o número de Comitês 

Regionais criados era de apenas seis. 

 

A informação foi dada durante a reunião de alinhamento da atuação do Cisp Central e dos 

Cisps Regionais, realizada nesta tarde, na sala de sessões do MP, com a presença da 

procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado. O evento reuniu, presencialmente e via 

videoconferência, os promotores de Justiça que são coordenadores regionais e outros 

membros que atuam na área criminal e de execução penal. A PGJ falou sobre a importância da 

articulação de diversos atores, o ponto forte do projeto do Cisp, para promover segurança 

pública e defesa social no estado. “Todos temos que contribuir por um pacto com o objetivo 

de reduzir os números da criminalidade. Cada um fazendo sua parte, tenho certeza que essa 

Bahia será melhor. Nosso objetivo hoje deve ser reunir esforços  para  alcançar  uma  paz social  
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dentro do possível”, afirmou Lousado, considerando a desafiadora realidade da violência no 

estado e no país. 

O papel e função da articulação do Cisp, inclusive, foi uma das principais pautas da reunião. O 

coordenador do Centro de Apoio de Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp), procurador de 

Justiça Geder Gomes, informou sobre a alteração do regimento interno do Comitê Central, que 

acrescentou ao órgão a competência de facilitar e fomentar as atividades propostas pelos 

Cisps Regionais. “O objetivo é esse, o de receber e passar, de foma mais organizada, as 

demandas dos Cisps Regionais nas áreas que transcendam a localidade e necessitem da 

interlocução direta com o Estado. O MP tem, hoje, representação em todos os espaços de 

discussão sobre segurança pública e defesa social”, afirmou. 

Durante a reunião, o promotor de Justiça Gilber Oliveira fez uma breve exposição sobre o 

projeto de regionalização do Cisp, desenvolvido pelo Ceosp e criado em 2013 (três anos após 

criação do Cisp Central). Foram apresentadas experiências de implementação do Cisp Regional 

– a exemplo de Alagoinhas, Camaçari e Serrinha – com o objetivo de compartilhar problemas e 

as soluções construídas, e também analisadas e discutidas questões de segurança no interior 

do estado. 

Fonte:  http://www.mp.ba.gov.br/noticia/33082 

............................................................................................................................................. 

SISTEMA PRISIONAL É TEMA DE PALESTRA PARA PROMOTORES NO MP. 

 

23 de maio de 2016 

 

Redator: Gabriel Pinheiro DRT-BA  

 

 

http://www.mp.ba.gov.br/noticia/33082
http://www.mp.ba.gov.br/sites/default/files/cecom/FOTOS_NOTICIAS/2016/2016_05.23palestraseapmesa.jpg
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Os promotores de Justiça que atuam em comarcas onde existem estabelecimentos prisionais 

tiveram acesso a um balanço sobre o sistema penitenciário baiano, apresentado pelo titular da 

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), secretário Nestor Duarte, 

em palestra realizada na manhã de hoje, dia 23, na sede do MP. Organizado pelo Centro de 

Apoio Operacional da Segurança Pública e Defesa Social (Ceosp), o evento foi aberto pela 

procuradora-geral de Justiça Ediene Lousado, que destacou a importância do diálogo na busca 

de soluções para os problemas enfrentados pelo sistema prisional brasileiro. “Não podemos 

ignorar a grave crise que o sistema prisional passa hoje. Devemos nos perguntar o que 

podemos fazer”?, afirmou a PGJ, reconhecendo o tamanho do desafio para a Seap. “Esse é um 

desafio que precisamos encarar e nos comprometer a resolver juntos ”, destacou Ediene 

Lousado. O procurador de Justiça Geder Gomes, coordenador do Ceosp, também participou do 

evento. 

 

O secretário Nestor Duarte destacou as mudanças implementadas no Sistema Prisional na 

Bahia depois da inauguração da Seap, em 2011. Nestor ressaltou que a Secretaria sempre teve 

dois focos principais: a ressocialização dos presos e a humanização do sistema. “Nosso 

primeiro passo foi investir na criação de novas vagas. Não pode haver ressocialização ou 

humanização onde faltam vagas e há tanta superlotação”, salientou. Sobre o trabalho de 

ressocialização, o secretário explicou que existem internos e ex-internos hoje atuando em 

diversas áreas, a exemplo da construção civil, contratados por cerca de 50 empresas 

cadastradas para receber esses profissionais. “Do salário desses detentos, dois terços são 

transferidos para a família dele e um terço compõe uma poupança para que ele possa ter uma 

reserva financeira quando sair”, frisou.  O secretário  chamou  atenção também para o fato  de 

que “a cada três dias trabalhados, o detento tem um dia de remissão de pena, o que reduz o 

seu encarceramento, criando novas vagas no sistema e devolvendo um profissional capacitado 

para o mercado, no lugar de um bandido”. 

 

Com relação à gestão prisional, o secretário afirmou que hoje existem 24 unidades prisionais 

na Bahia, algumas próprias do Estado e outras administradas em sistema de cogestão, onde 

empresas da iniciativa privada, devidamente licitadas, fazem a gestão prisional sempre sob a 

supervisão do Estado. No que toca à criação de novas vagas, o secretário afirmou que, além 

dos recursos federais, muito do que foi feito se deveu a investimentos próprios do estado 

baiano. “Foram construídas unidades modulares, que viabilizaram presídios a preços bem 

menores”, salientou, apontando que, desta forma, foi possível diminuir o déficit do sistema. 

“Ampliamos o número de vagas no sistema de 6.762, em 2006, para 9.621 vagas, em 2015”. 

Outro ponto ressaltado pelo secretário foi a criação da Central de Apoio e Acompanhamento 

às Penas e Medidas Alternativas (Ceapa). Após a palestra do secretário, os promotores 

debateram sobre dificuldades específicas de cada comarca e propuseram alternativas de 

solução.   

 

Fonte:  http://www.mp.ba.gov.br/noticia/32876 

 

http://www.mp.ba.gov.br/noticia/32876
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HOMEM É SOLTO DEPOIS DE 25 ANOS NA PRISÃO POR CRIME QUE NÃO COMETEU. 

 

17 de Março de 2016 

 

Um homem de Nova York, nos Estados Unidos, passou os últimos 25 anos na prisão por um 

crime que não cometeu. Andre Hatchett, 49, foi condenado por um homicídio violento no ano 

de 1991. A vítima, Neda Mae Carter, teve seu corpo encontrado em uma quadra de handebol 

na cidade, com lesões gravíssimas. 

Embora inexistissem indícios suficientes de autoria, Hatchett foi apontado como o 

responsável pelo homicídio, tendo por base o depoimento de Gerard “Jerry” Williams, um 

conhecido “criminoso de carreira”. 

Hatchett foi, então, condenado a uma prisão perpétua como autor da morte de Neda Mae 

Carter. 

Após quase três décadas, o Innocence Project, dedicado a exonerar pessoas condenadas 

injustamente e reformar o sistema de justiça criminal, decidiu analisar o caso de Hatchett. Ao 

estudar atentamente o processo, a organização constatou que Gerard “Jerry” Williams havia 

identificado outro homem como o autor do delito. Tal apontamento, no entanto, jamais 

chegou a conhecimento da equipe de defesa de Hatchett na época dos fatos. 

Williams havia sido preso sob a acusação de roubo e, segundo o Innocence Project, teria 

recebido um acordo judicial não revelado para indicar Hatchett como o assassino. As 

conclusões da organização e o acompanhamento técnico levaram à libertação de Hatchett na 

sexta-feira passada (11/03). 

“Eu disse a vocês que eu não fiz isso, eu estou tão feliz por estar livre novamente. Eu perdi 

meu filho, minha mãe e meu pai, enquanto estive preso. Mas agora estou em casa 

novamente “, disse Hatchett no tribunal de Brooklyn, após saber que sua condenação 

fora anulada. 

Ao deixar o tribunal como um homem livre, o homem declarou aos meios de comunicação: 

“Eu fiquei forte. Eu disse a verdade e me libertaram. Agora eu não tenho que dormir mais 

sozinho. Eu estou livre!” 

 

Fonte: http://canalcienciascriminais.com.br/homem-e-solto-depois-de-25-anos-na-prisao-por-

um-crime-que-nao-cometeu/ 

http://canalcienciascriminais.com.br/homem-e-solto-depois-de-25-anos-na-prisao-por-um-crime-que-nao-cometeu/
http://canalcienciascriminais.com.br/homem-e-solto-depois-de-25-anos-na-prisao-por-um-crime-que-nao-cometeu/
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NEGADO HABEAS CORPUS A AGENTE PENITENCIÁRIO CONDENADO POR FACILITAR 
FUGA. 

 

10 de junho de 2016 

 

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou pedido de habeas corpus de 

agente penitenciário condenado por permitir a fuga de um detento em Blumenau (SC). A 

defesa do agente buscava a anulação do acórdão (decisão colegiada) do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina (TJSC), mas o pedido foi negado de forma unânime pelos ministros. 

De acordo com a denúncia do Ministério Público de Santa Catarina, em 2005, um detento do 

Presídio Regional de Blumenau ofereceu nove mil dólares a dois agentes penitenciários em 

troca do auxílio dos servidores para facilitar a sua fuga. 

Aceitando a oferta, os agentes orientaram o presidiário a simular estar doente para, dessa 

forma, retirá-lo do estabelecimento prisional. Entretanto, quando já estava fora do presídio, o 

detento escapou sem pagar o valor prometido aos servidores. 

Corrupção passiva 

Em primeira instância, os agentes penitenciários foram condenados pelo crime de corrupção 

passiva à pena de dois anos e oito meses de reclusão cada um. A decisão foi mantida em 

segunda instância pelo TJSC. 

Ao STJ, em habeas corpus, os advogados de um dos agentes alegaram a ocorrência de 

constrangimento ilegal na decisão de manutenção da sentença pelo tribunal catarinense. 

Para a defesa, a convicção da existência do crime foi tomada apenas com base nos elementos 

colhidos na fase de inquérito policial, sem que os depoimentos trazidos no processo judicial 

indicassem a aceitação de vantagem indevida por parte do agente. 

O relator do habeas corpus na Quinta Turma, ministro Reynaldo Soares da Fonseca, destacou 

que o TJSC apontou provas judiciais da ocorrência do delito de corrupção passiva. 

Entre os depoimentos contidos no processo, uma testemunha afirmou ter visto os agentes 

colocarem o detento em viatura sob a justificativa de encaminhá-lo ao hospital, sem, contudo, 

tomarem as medidas de segurança para o procedimento. 
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Desse modo, ao contrário do alegado pela defesa, anotou o relator, “a condenação não ficou 

amparada, exclusivamente, em elementos informativos do inquérito policial, estando 

fundamentada, igualmente, em depoimentos testemunhais ratificados em Juízo, não havendo 

assim qualquer nulidade no édito condenatório, visto que existentes elementos probatórios 

produzidos em Juízo a sustentar a aferição da materialidade e autoria delitivas”. 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 351053 

 

Fonte:  

http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/

Not%C3%ADcias/Negado-habeas-corpus-a-agente-penitenci%C3%A1rio-condenado-por-

facilitar-fuga 

 

......................................................................................................................................................... 

 

ESTUPRO COLETIVO NO PI: ADOLECENTE MORREU DENTRO DE CELA POR FALHA DO 
ESTADO, DIZ PROMOTOR. 

 

Publicado por Camila Vaz 

 

18 de julho de 2015 

 

Na última sexta-feira (17), um dos adolescentes envolvido no estupro coletivo de quatro 
garotas no Piauí foi espancado até a morte pelos jovens também acusados de envolvimento 
no crime. De acordo com o promotor do caso, Cesário Cavalcante Neto, o adolescente morreu 
por falha do centro de internação estadual – responsável por comunicar ao juiz sobre a 
ameaça sofrida pela vítima pelos outros jovens. 

— É uma falha terrível, todo mundo sabia de ameaças contra a vítima. 

Os quatro jovens estavam no mesmo quarto do CEM (Centro Educacional Masculino) de 
Teresina e, após uma briga, a vítima foi espancada até a morte. Os adolescentes teriam 
iniciado a agressão como forma de vingança já que teriam sido “dedurados” pelo garoto. 

 

https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&termo=HC%20351053
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Negado-habeas-corpus-a-agente-penitenci%C3%A1rio-condenado-por-facilitar-fuga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Negado-habeas-corpus-a-agente-penitenci%C3%A1rio-condenado-por-facilitar-fuga
http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/Not%C3%ADcias/Not%C3%ADcias/Negado-habeas-corpus-a-agente-penitenci%C3%A1rio-condenado-por-facilitar-fuga
http://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/
http://noticias.r7.com/cidades/fotos/adolescente-suspeito-de-participar-de-estupro-coletivo-no-pi-e-assassinado-dentro-de-centro-educacional-17072015#!/foto/1
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O diretor da unidade de atendimento sócio educativa Sasc (Secretaria da Assistência Social e 
Cidadania), Aderlly Lopes, confirmou ao R7 que os adolescentes disseram que o motivo do 
crime foi vingança. 

— Essa delação [da vítima] existiu no início do processo e ficou claro que os quatro tiveram 
participação no crime. 

No entanto, antes de estarem no CEM, os jovens estavam no Ceip (Centro Educacional de 
Internação Provisória). Lá, o promotor garante que a vítima estava em outra cela dos demais 
acusados. Ao serem transferidos, a instituição não comunicou ao juiz um relato oficial de que o 
jovem sofria ameaças. 

— Pra mim custa muito assimilar essa história. Eles entregaram o ouro. 

Para o promotor de Justiça, Roberto Tardelli, era evidente que colocá-los numa mesma cela ia 
resultar em tragédia. Era o delator em frente aos delatados. 

— Apesar de ser bem complexo, isso é uma atitude de irresponsabilidade do Estado. Era 
evidente que ia acontecer uma tragédia. Não é possível imaginar que essas pessoas estiveram 
juntas na mesma cela. 

A não-comunicação ao juiz de que o jovem sofria ameaças representa uma falha do Estado na 
garantia da proteção à vida e um descumprimento do ECA (Estatuto da Criança e do 
Adolescente de acordo com Tardelli.  

Segundo o promotor do caso, os menores infratores do CEM não querem os acusados do 
estupro coletivo de volta ao centro educacional. Neto diz que eles ameaçam matá-los, caso 
voltem para a detenção. Por enquanto, por determinação judicial, eles estão no Fórum da 2º 
Vara, em Teresina. 

 

 

 

 

Fonte:http://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/noticias/210092008/estupro-coletivo-no-pi-
adolescente-morreu-dentro-de-cela-por-falha-do-estado-diz-promotor 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1031134/estatuto-da-criança-e-do-adolescente-lei-8069-90
http://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/noticias/210092008/estupro-coletivo-no-pi-adolescente-morreu-dentro-de-cela-por-falha-do-estado-diz-promotor
http://camilavazvaz.jusbrasil.com.br/noticias/210092008/estupro-coletivo-no-pi-adolescente-morreu-dentro-de-cela-por-falha-do-estado-diz-promotor
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          ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA COM MARIONA LLOBET ANGLI (UNIVERSIDADE POMPEU FABRA) 

 

Por Rafhaella Cardoso 

 

Em recente entrevista concedida para o Canal Ciências Criminais, a Professora da Universidade 

Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra – Barcelona – ES),  Dra. Mariona Llobet 

Angli, abordou temas importantes como a crise de legitimação do Direito Penal, os crimes de 

perigo abstrato, a utilização do Direito Administrativo Sancionador e os principais desafios do 

Direito Penal para o futuro. 

Conduzida pela colunista Rafhaella Cardoso, a entrevista foi concedida no âmbito do 

Departamento de Direito Penal da Universidade em 20/05/2016, por ocasião do encerramento 

do período de investigação teórico-bibliográfica de tese no exterior. Confira a seguir as 

importantes contribuições da Professora: 

Rafhaella Cardoso – Professora, o Direito Penal está em crise de legitimação? Se sim, por que? 

E quais seriam os principais indicativos dessa crise? 

Profª Mariona Llobet Angli – Sim. O Direito Penal está em crise e os principais indicadores 

desta crise são sua expansão tanto quantitativa quanto expansão qualitativa.  

Analisando não outras legislações em concreto, mas atendo-se ao caso espanhol, desde o ano 

de 2003, em aspectos de expansão quantitativa, introduziu-se a partir da Lei Orgânica 

espanhola, que foi alterada em 2015, aos terroristas que não se arrependiam, um fator 

impeditivo para a obtenção do beneficio semelhante ao livramento condicional, voltando 

então a ser permitida a prisão permanente, mesmo depois de anos sem a permissão da prisão 

perpétua, independentemente de se está legislada ou não. No que diz respeito â expansão 

qualitativa, cada vez há mais adiantamento (ou antecipação) das barreiras de punição, e, em 

concreto, há que se falar dos delitos de terrorismo na Espanha, em que a Lei Orgânica 

24/2015, que dentre outras questões, tipifica o “autodoutrinamento” (treinamento) de 

sujeitos para finalidades terroristas. Porém, este delito vai mais depender da raça, da etnia e 

de quem vai cometer o delito do que outra coisa. Por exemplo: se se tem um Mohammed no 

nome, que tenha entrado várias vezes em páginas online de conteúdo jihadista ou acessou 

material de conteúdo jihadista poderá receber uma pena privativa de liberdade de até  5   anos 

conforme  a  atual  legislação  espanhola.  Essa  é ,  na   minha   opinião ,   a  máxima   expansão  

https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionActividades/seleccionActividades.jsf?id=e4470e8d1a39881f&idioma=ca&tipo=activ&elmeucv=N
https://producciocientifica.upf.edu/CawDOS/jsf/seleccionActividades/seleccionActividades.jsf?id=e4470e8d1a39881f&idioma=ca&tipo=activ&elmeucv=N
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qualitativa do Direito Penal, e não há outro nome senão chamar este Direito Penal de “Direito 

Penal do Autor” ou “Direito Penal do Inimigo”. 

Rafhaella Cardoso – Os delitos de perigo abstrato são um problema para a Dogmática Penal? 

Em sua opinião, o Direito Penal deve atuar de modo preventivo? Se sim, em quais condições o 

Direito Penal poderia assumir estas novas pautas de tipificação? 

Profª Mariona Llobet Angli – Na minha opinião, os delitos de perigo abstrato somente se 

podem castigar em situações excepcionais. E creio que a fundamentação do castigo não é a 

proteção de um bem jurídico mas sim, que determinadas condutas têm um efeito 

comunicativo e que, com base neste fundamento de injusto, poderíamos considerar que 

algumas determinadas condutas muito graves, caracterizar-se-iam como delitos autônomos, 

mas sempre com a redução proporcional da pena. Por exemplo: se encontramos algum sujeito 

com uma jaqueta contendo explosivos juntamente ao seu corpo e ele não teve relação com 

nenhum outro sujeito, com o qual não há que se falar em ser castigado por conspiração, 

proposição nem provocação, pois não houve a violação de um bem jurídico e porque, 

simplesmente, não houve um ato comunicativo importante de que haja a necessidade de 

atuação do Direito Penal, ainda que com a pena proporcionalmente reduzida. Seguramente, se 

em situações excepcionais em que o ato comunicaria de um modo relevante a um equivalente 

funcional à proteção de bens jurídicos, a colocação em perigo de bens jurídicos. Entretanto, 

este tipo de injusto não está justificado sob a arguição de que a conduta esta a agredir bens 

jurídicos, porque só delitos de lesão ofendem bens jurídicos, mas só se aceita a utilização 

destas técnicas de tipificação pelo Direito Penal  porque se considera que estes tipos de injusto 

poderiam ser atos comunicativos quando forem extremamente relevantes. Da mesma forma, 

trata-se a punição pelo Direito Penal de atos preparatórios, porque só se justificam porque 

alguns se comunicam tanto, de maneira tão relevante, que justifica a punição com penas 

inferiores aos delitos consumados ou tentados, seguramente. 

Rafhaella Cardoso – A última questão é sobre a racionalidade da utilização do Direito 

Administrativo Sancionador na Espanha. Este ramo teve muito seu uso autorizado desde o 

período do governo do general Franco, porque permite sanções sem a mesma quantidade de 

garantias inerentes ao Direito Penal. Na sua opinião, professora, estas novas pautas de 

periculosidade referentes aos bens jurídicos coletivos e supraindividuais (ex.: meio ambiente, 

ordem econômica, saúde publica etc.) que já são usualmente protegidos pelo Direito 

Administrativo Sancionador, fazem jus a uma dupla punição também pelo Direito Penal? Será 

que um âmbito de sanção já não seria suficiente ou eficaz, ou, ao contrário disso, ainda seria 

necessário a dupla punição tanto pelo Direito Penal quanto pelo Direito Administrativo 

Sancionador? 

Profª Mariona Llobet Angli – Não. Ao Direito Penal cabe tutelar as condutas mais graves, 

aquelas de gravidade manifesta, por exemplo, lesionar a vida através de uma tentativa de 

homicídio ou um homicídio no trânsito. Agora condutas tais como: conduzir sem o documento 

de habilitação para dirigir ou ainda, dirigir com proporção de álcool superior aos limites fixados  
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administrativamente. Ainda nesta linha de pensamento., por exemplo, no âmbito do meio 

ambiente, situações que envolvem incêndios ou poluição de água, seriam relegadas ao Direito 

Penal porém outras que não ofendessem diretamente os bens jurídicos individuais, poderiam 

ficar apenas no âmbito da tutela pelo Direito Administrativo. Delitos de perigo abstrato, por 

exemplo, deveriam ficar a cargo do direito administrativo enquanto que os de perigo concreto, 

ficariam à cargo do Direito Penal. O grande problema da expansão é justamente esta ampla 

administrativização do Direito Penal, pois existem delitos meramente formais (puramente 

desobediências administrativas), em que a conduta tipificada no âmbito penal é idêntica, ou 

seja, é a mesma da definida no âmbito administrativo, exatamente a mesma redação. Nesse 

caso, assemelha-se à razão da utilização do Direito Penal do Inimigo ou do Direito Penal do 

autor, pois está a se proteger de perigos abstratos. No entanto, não sabemos aonde isso vai 

parar, porque a evolução legislativa vai nessa linha. 

Rafhaella Cardoso – Quais seriam os principais desafios do Direito Penal no futuro? 

Profª Mariona Llobet Angli – Os desafios seriam voltar a um Direito Penal mínimo ou nuclear, 

porque é verdade que a sociedade está se revolucionando muito e existem novos riscos, mas 

parece que de algum modo temos que parar com esta expansão qualitativa e quantitativa do 

Direito Penal. Cite-se, por exemplo, as alterações recentes no Código Penal Espanhol, pelas 

Leis Orgânicas (números 1/2015 e 2/2015) nas quais percebe-se que os tipos penais mais se 

assemelham a regulamentos do que a Códigos Penais propriamente ditos. Compreender o que 

se diz é complicadíssimo, pois os tipos tem parágrafos de dez a doze linhas, alguns ocupam ate 

duas páginas! Me parece, definitivamente, um caos! O Direito Penal tem que respeitar os 

princípios de “ultima ratio”, de exclusiva proteção de bens jurídicos, só deve assim proteger 

aqueles bens jurídicos que não possam ser protegidos por outras áreas do ordenamento 

jurídico menos invasivas. Parece uma quimera, a Política Criminal é dotada de um sentimento 

social, político, governamental, com pretensão de eficácia e prevenção. Por exemplo, na esfera 

de trânsito, o delito na Espanha com o maior numero de condenações em geral, é o de dirigir o 

veículo embriagado, seguido pelo delito de direção com excesso de velocidade. Sobrecarregar 

os Tribunais com condutas que poderiam ser tratadas pelo Direito Administrativo não seria 

válido pois não me compactuo com a ideia de que o Direito Penal teria este “plus” preventivo 

que é sustentado atualmente, ainda que a pena seja mínima. Isso não é confirmado 

ontologicamente, ou seja, que o Direito Penal atue apenas no âmbito mínimo e nuclear. 

Parece um desvarío tanto o que está acontecendo com o legislador espanhol quanto em 

outras legislações no mundo. 

 

 

Fonte:http://canalcienciascriminais.com.br/entrevistas/entrevista-com-mariona-llobet-angli-

universidade-pompeu-fabra/ 

 

http://canalcienciascriminais.com.br/entrevistas/entrevista-com-mariona-llobet-angli-universidade-pompeu-fabra/
http://canalcienciascriminais.com.br/entrevistas/entrevista-com-mariona-llobet-angli-universidade-pompeu-fabra/
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          DOUTRINA E ARTIGOS 

 

A IMPORTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FAMILIAR NO COMBATE À CRIMINALIDADE. 

 

Por Jean de Menezes Severo e Daniella Luana Britto Caran 

 

16 de junho de 2016 

 

Eu não sei quais os fatores que fazem alguém delinquir (com relação aos crimes comuns, como 

roubo/furto, homicídio, pois os de colarinho branco são outra história…). Sempre me fiz esta 

pergunta, no entanto, eu tenho absoluta certeza que um lar “doente” é um ponto de partida 

para que tenhamos um indivíduo problemático e que muitas vezes cai na criminalidade, mas 

não por ser alguém pérfido e sim porque nenhuma oportunidade lhe foi dada, seja pela família 

ou pelo Estado. 

Ele aprendeu a ser humilhado desde criança, vivendo de sobras à margem da sociedade. 

Conheceu ainda criança a fome e o frio e na maioria das vezes, a violência familiar. Não tem 

bons exemplos a seguir e não conhece quaisquer espécies de valores. Essa criança vai crescer e 

que tipo de adulto vai se tornar? Não sabemos. Cada ser humano é um mundo e uma bomba-

relógio pode ter sido armada. Para algumas pessoas, matar ou morrer são sinônimos, porque, 

diante da ausência de outro sentido em sua vida, ele acabou conhecendo a dor e alguém vai 

pagar esta conta e que pode ser paga justamente por uma família que fez tudo de melhor para 

seus filhos, afinal de contas, vivemos em “sociedade” e nossos caminhos vão se cruzar 

diariamente. Tempos difíceis, famílias destruídas, finais de semanas trágicos… Será que 

precisava ser assim? 

Conforme se extrai do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a infância 

compreende o período de vida que vai desde o nascimento da até seus 12 anos incompletos e 

a adolescência dos 12 aos 18 anos de idade. É neste período da vida que o indivíduo acumulará 

vivências e competências que lhe servirão de base na construção da sua identidade e 

estruturação de sua personalidade. 

Os aspectos psicológicos do desenvolvimento da personalidade – objeto do presente estudo – 

com presença ou não de transtornos do comportamento e a correlação com as carências, 

negligências, violências e abusos sofridos na infância, que prejudicam o “funcionamento” 

saudável do indivíduo, necessitam de especial atenção da sociedade como um todo. 
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Durante a infância, a criança terá necessidades centrais a serem atendidas para o seu 

desenvolvimento psicossocial saudável e que estão relacionadas a afeto e estímulos. Quando 

tais necessidades não são supridas durante a infância ou adolescência – período de 

desenvolvimento físico e emocional – o indivíduo poderá a desenvolver processos 

desadaptativos, culminando em transtornos emocionais e ou comportamentais, que podem vir 

a ser elaborados durante toda a vida da pessoa. 

Consiste, portanto, em uma repetição crônica de padrões negativos oriundos da 

infância/adolescência na vida adulta. 

Neste contexto, evidencia-se a importância da família como instituição primária e natural, de 

papel central na socialização do indivíduo, uma vez que é dentro de seu núcleo familiar que a 

criança em processo de formação encontrará condições para seu desenvolvimento, 

aprendendo com os pais valores sociais e culturais para a vida em sociedade. 

A importância da instituição familiar encontra-se consagrada na Constituição Federal que 

dispõe em seu artigo 226: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[…] §8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, 

criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. 

Observa-se que a Constituição buscou de maneira expressa promover a coibição da violência 

dentro do ambiente familiar. Essa preocupação decorre das graves consequências causadas 

pela exposição à violência, seja ela física e/ou emocional. As agressões sofridas por crianças e 

adolescentes deixam marcas profundas que transcendem a dor física. A criança que convive 

com a violência dentro de seu lar – lugar que deveria ser de proteção e amor – costuma 

experimentar sentimento de injustiça, raiva, rejeição, indiferença, ausência de empatia ou de 

remorso com o próximo, decorrentes da falta de vínculos afetivos com os pais, restando 

prejudicada em sua capacidade de constituir relações afetivas com os de fora, podendo passar 

da posição de vítima à de algoz. 

A família, como instituição primária da sociedade, tem o papel principal no processo de 

socialização do indivíduo, transmitindo valores através de afeto e limites realistas. De forma 

secundária, o meio em que essa família vive (localidade, bairro, escola e companhias) também 

influenciará na formação deste indivíduo, bem como fatores biológicos transmitidos 

geneticamente e o grau de resiliência inerentes a cada ser humano. Uma família que falha ao 

desenvolver suas funções parentais prejudica gravemente o desenvolvimento psicossocial do 

indivíduo e é neste contexto que nasce a criminalidade juvenil. 

Famílias disfuncionais podem existir em qualquer classe social, porém, é algo marcante entre 

as classes mais baixas a presença da delinquência juvenil, estando associada a fatores como 

pobreza, baixo nível de educação,  abandono  infantil  e  desestrutura familiar em geral. Há um  
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liame estreito entre o ambiente familiar em que o indivíduo se desenvolve e a ocorrência de 

comportamentos desviantes. 

A infância e a adolescência são fases de desenvolvimento onde o indivíduo ainda em processo 

de formação é vulnerável a estímulos e influências e necessita de resguardo, orientação e 

proteção. A adolescência em especial é uma fase difícil, marcada por conflitos internos e 

externos, podendo ser considerada um divisor de águas na formação de um ser humano, onde 

em sua busca por identidade, os jovens acabam expostos a comportamentos de risco. Jorge 

TRINDADE (2010) explana sobre o assunto: 

Essa fase de turbulências ainda é marcada por uma sociedade excludente, a qual trata crianças 

e adolescentes desprivilegiados como seres invisíveis, ou, pior, taxa inocentes como criminosos, 

como perigosos. A sociedade fabrica seus próprios delinquentes, e depois cria instituições para 

tomar conta deles, num movimento maniqueísta que ressalta as diferenças entre os bons e os 

maus, entre os de fora e os de dentro, entre os normais e os doentes. 

A segregação social que divide o país e a sociedade contribui para este quadro de transgressão 

infanto-juvenil. As crianças e adolescentes excluídos e rotulados por sua classe social veem no 

crime uma oportunidade de realização, de adquirir respeito e dignidade. É uma forma de fazer 

a sociedade que a excluiu olhar para ela com outros olhos. 

A responsabilidade do adolescente por sua conduta e desvios cometidos na vida em sociedade 

representa, na atualidade, um  ponto  sensível de polêmica e  até  mesmo  discórdia,  

dividindoopiniões acerca da capacidade de discernimento e responsabilidade destes por seus 

atos. Esse embate demostra a necessidade de estudo acerca do processo de socialização da 

criança e do adolescente bem como da urgente necessidade de se efetivar a proteção integral 

prevista em nosso ordenamento no Estatuto da Criança e do Adolescente e da própria 

Constituição Federal, para que o Estado não tenha que acabar punindo esse jovem que hoje 

está falhando em proteger. 

 

 

REFERÊNCIAS 

TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do Direito. 4. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010. 

 

 

Fonte:http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/a-importancia-da-instituicao-familiar-no-

combate-a-criminalidade/ 

 

http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/a-importancia-da-instituicao-familiar-no-combate-a-criminalidade/
http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/a-importancia-da-instituicao-familiar-no-combate-a-criminalidade/
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A INFLUÊNCIA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PERANTE A INSTITUIÇÃO DO JÚRI  E A PRESUNÇÃO DE 

INOCÊNCIA. 

 

 

Autores: Cicera Nikaelly Gonçalves Duarte 

Karina de Araujo Mota 

Tereza Raquel de Araujo 

 

Muito se discute sobre assuntos que envolvem o Tribunal do Júri, alguns aderindo ao 

instituto e outros o criticando de forma veemente, mas de fato o que se se torna perceptível 

é que esse instituto é um grande propulsor de inesgotáveis discussões das relações 

processuais. 

Comumente vemos um grande rol de doutrinadores que defendem a manutenção deste 

instituto, outros, a sua extinção, no  decorrer do texto  abriremos  um  tópico  para comentar 

sobre esse assunto, já que ambos possuem argumentos plausíveis que devem ser analisados 

com cautela pela sua complexidade. 

A grande questão não se restringe à adesão dos respectivos conceitos doutrinários que 

venham a debater sobre questões de aceitabilidade institucional, mas sim discutir a ligação 

do instituto em julgamentos que repercutem nacionalmente e, em que momentos, sob uma 

forma indireta, os jurados podem sofrer influências e consequentemente formularem pré-

julgamentos. 

Atualmente percebemos de forma gradativa que os meios de comunicação, principalmente 

televisionados e os virtuais, vêm adquirindo um grande poder em todo o meio social. É fato 

hoje, que de diversas modalidades e formas, a sociedade recebe informações sobre tudo que 

acontece no país e no mundo, entretanto, um pequeno percentual possui uma adequada 

qualidade informativa. Desta forma, o sensacionalismo exacerbado que tem como foco 

principal atingir o emotivo dos seres humanos e, consequentemente, tornando-se um dos 

grandes geradores de prejuízos à imagem e a privacidade dos indivíduos. 
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Sob outro prisma, sobre o desaforamento, mecanismo utilizado pelo Código de Processo 

Penal (art. 427, CPP) no que tange à insegurança do acusado e/ou diante da imparcialidade 

dos jurados visam garantir a ordem pública e o bom funcionamento do instituto. Neste 

aspecto, devemos entender melhor o entendimento dos Tribunais acerca do desaforamento 

e sobre sua eficácia diante de casos de grande repercussão nacional. 

Além disso, é de grande importância a análise sobre os pares que comporão o instituto, uma 

vez que é composto por jurados leigos desprovidos de um notório conhecimento jurídico, 

fato que os levam a serem alvos fáceis diante do poder de convencimento e manipulação 

exercida pela mídia, o que contribui de forma indireta para a formação de suas opiniões. 

Desta forma, estará configurado um conflito principiológico, que atinge a liberdade de 

imprensa, presunção de inocência e a imparcialidade dos membros que comporão o corpo 

de jurados. 

Neste sentido, até onde os princípios poderão se sobrepor a outros? São questões 

polêmicas, envolvendo a instituição do Júri, com a pretensão de começar um estudo mais 

aprofundado  sobre  o  tema  já  que  esse  é  passível  de  críticas  e  de  diferentes formas de 

análise e entendimento, mas objetivando de forma concisa proporcionar aos interessados no 

assunto uma nova fonte de pesquisa e, acima de tudo, de reflexão. 

 

 

 

Fonte:http://karinadearaujomota.jusbrasil.com.br/artigos/351352439/a-influencia-dos-meios-

de-comunicacao-perante-a-instituicao-do-juri-e-a-presuncao-de-inocencia?ref=news_feed 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10634089/artigo-427-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://karinadearaujomota.jusbrasil.com.br/artigos/351352439/a-influencia-dos-meios-de-comunicacao-perante-a-instituicao-do-juri-e-a-presuncao-de-inocencia?ref=news_feed
http://karinadearaujomota.jusbrasil.com.br/artigos/351352439/a-influencia-dos-meios-de-comunicacao-perante-a-instituicao-do-juri-e-a-presuncao-de-inocencia?ref=news_feed
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Longe de esgotar o tema, este artigo tem por fim propor alternativas para a efetivação das 

politicas públicas sociais através das PPP. 

As Parcerias Público Privadas foram criadas através da lei 11. 079/2004, cujo artigo 1º afirma 

que “Esta lei institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada 

no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Munípios.”  

Segundo a doutrina, “sob determinado aspecto, as PPP representam uma forma 

de privatização. Concede-se à iniciativa privada a exploração de uma atividade titularizada 

pelo Estado, a fim de que o particular possa exercer a gestão do negócio. Assim, a estrutura 

estatal deixa de desempenhar diretamente aquela atividade.”[1] Neste sentido, há exemplos 

de privatização de algumas atividades do Estado para a consecução dos seus objetivos, 

dentre eles, o da infraestrutura. 

Entretanto, verifica-se a diminuta aplicação da estrutura das PPP para a efetivação das 

políticas públicas sociais. Um dos principais motivos seria a vedação das PPP às “atividades 

exclusivas do Estado”, além de outras vedações previstas no artigo 4º da Lei 11.079/2004. 

 

Acerca destas vedações e do papel da doutrina tradicional em tornar incomunicável as 

questões de conceitos como  “serviços públicos” e  “atividades exclusivas do Estado” , afirma 

Sérgio Ferraz que torna-se “injustificável certas incomunicabilidades conceituais que alguns 

juristas constroem, por exemplo, entre  serviços  públicos  ( que, por serem tais, poderiam 

em  tese  ter  sua  realização transferida ,  eventualmente  por  concessão,  a  particulares )  e  

http://fabiovgdias.jusbrasil.com.br/
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/222928/lei-11-72
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10931665/artigo-4-da-lei-n-11079-de-30-de-dezembro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96990/lei-11079-04
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as atividades exclusivas do Estado (que, por definição, não seriam, para tais juristas, 

sequer serviço público, e, por isso mesmo, impassíveis de serem concedidas para Execução 

por particulares).Todas as atividades tidas constitucionalmente como exclusivas do Estado 

podem exteriorizar-se em utilidades ou comodidades fruíveis singularmente, o que esgarça 

notadamente a pretensa fronteira conceitual que apartaria tais atividades exclusivas da 

ideia de serviço público.”[2] 

Transpondo as ideias acima, defendemos que há necessidade não só da mudança de 

paradigma acerca do conceito epistemológico de “atividades exclusivas do Estado”, mas sim 

da própria estrutura da administração pública no Brasil. 

E isto porque é notório que a Administração Pública não consegue promover os direitos 

sociais previstos na Constituição. 

Torna-se flagrante não só mudar paradigmas, mas permitir maior abertura de mercado aos 

particulares, permitindo que o ente privado participe não só dos atos executivos das 

atividades exclusivas do Estado, mas também da formulação dos “estudos, investigações, 

levantamentos, projetos, obras (...) realizados pelo poder concedente...”.[3] 

Seria permitir que o ente privado participasse da elaboração de políticas públicas? De certo 

modo, sim. E isto porque já existe na própria Constituição as garantias mínimas a serem 

observadas para a constituição do Estado Democrático de Direito, quais sejam, os títulos I e 

II da Constituição Federal, bem como os princípios sensíveis previstos nos artigos 34 e 

seguintes da Carta de 88. 

Ora, se observados estes preceitos, porque não adaptar as demais normas para que os 

direitos e garantias fundamentais sejam promovidos com a ajuda do ente privado, ainda que 

envolva as “Atividades Exclusivas do Estado”. 

Desta forma, resta claro que há possibilidade de ampliação da estrutura administrativa do 

Estado para prever, rever e aprofundar temas e institutos que tornem mais efetivos a 

promoção dos direitos sociais através das PPP. 

[1] Filho, Marçal Justen - "Introdução: reflexões iniciais a partir dos 10 anos da Lei das 

PPP"in Parcerias Público Privadas – Reflexões sobre os 10 anos da Lei 11.079/2004 – Ed. RT. 

Pág. 34. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10637537/artigo-34-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10930125/artigo-10-da-lei-n-11079-de-30-de-dezembro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96990/lei-11079-04
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[2] “PPPs no setor de defesa” in Parcerias Público Privadas – Reflexões sobre os 10 anos da 

Lei 11.079/2004 – Ed. RT. Pág. 629/630. 

[3] Art. 21 da Lei 8.987/95 

 

 
Fonte: http://fabiovgdias.jusbrasil.com.br/artigos/351865670/a-efetivacao-das-politicas-

publicas-sociais-atraves-das-parcerias-publico-privadas?ref=news_feed 

 

......................................................................................................................................................... 

 

O NASCIMENTO DO PROCESSO COOPERATIVO. 

 

 

Publicado por Lucas de Alencar  
 
 
 19 de junho de 2016 
 
 
1.Introdução 

O conhecimento humano se volta para o mundo natural ou do ser, objetivando apreender o 

objeto em sua essência, naquilo, que ele é. Ou seja, buscando decifrar e justificar os 

fenômenos naturais que são regidos por leis próprias, segundo o princípio da causalidade. O 

eclipse solar, por exemplo, é um fenômeno natural explicado por uma determinada causa.  

Por outro lado, o conhecimento humano também se volta ao mundo da cultura, ou do dever 

ser, que consiste no produto das realizações humanas. É em suma, dizer que ─ o mundo da 

cultura são todas as coisas que a humanidade cria, com o objetivo de atender às múltiplas 

necessidades do homem. Nesta ótica, o direito, por óbvio, é manifestação da cultura de um 

povo em um determinado tempo e espaço, e instrumento responsável pela harmonia social. 

Os vetustos manuais da ciência jurídica, de há muito asseveram que somente em sociedade, 

jamais fora dela, é que o homem  encontra  o  pleno  desenvolvimento de suas faculdades e,  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10930125/artigo-10-da-lei-n-11079-de-30-de-dezembro-de-2004
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/96990/lei-11079-04
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11579663/artigo-21-da-lei-n-8987-de-13-de-fevereiro-de-1995
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033819/lei-de-concessoes-lei-8987-95
http://fabiovgdias.jusbrasil.com.br/artigos/351865670/a-efetivacao-das-politicas-publicas-sociais-atraves-das-parcerias-publico-privadas?ref=news_feed
http://fabiovgdias.jusbrasil.com.br/artigos/351865670/a-efetivacao-das-politicas-publicas-sociais-atraves-das-parcerias-publico-privadas?ref=news_feed
http://gabrielalencar.jusbrasil.com.br/
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destarte, de todas as potências que carrega em si. E para que seja possível a convivência, a 

sociedade necessita do direito, pois sem o direito a sociedade não resistiria e teria seu fim.  

De modo que, e como bem escreve o iluminado jurista Paulo Nader: “Direito e sociedade são 

entidades congênitas e que se pressupõe. O Direito não tem existência em si própria. Ele 

existe na sociedade. A sua causa material está nas relações de vida, nos acontecimentos 

mais importantes para a vida social”. 

O direito posto, como manifestação da cultura de um povo, destarte, existe em função da 

sociedade, e é estabelecido à sua imagem, conforme suas peculiaridades. Nesta ótica, o 

direito processual por integrar o mesmo direito, e fazer parte do mundo da cultura, escreve 

Lorena Miranda que: “o fenômeno processual, como ramo jurídico não escapa dessa 

influência ideológico-cultural de modo que se pode afirmar, igualmente a consagração de 

modelos processuais, também adotados por um conjunto de sistemas jurídicos distintos”.  

2. O modelo processual cooperativo 

Todas as doutrinas, com o perdão da expressão generalizadora, iniciam o estudo do direito 

processual, contrastando os conceitos de ‘processo e procedimento’. Para desvendar o tema 

proposto, será despiciendo comentar sobre tal distinção. 

Sem delongas, o processo é indispensável à jurisdição, que tem por objetivo a solução de 

conflitos, por meio da substituição da vontade das partes pela vontade da lei.  

Segundo o posicionamento da melhor doutrina, do ponto de vista intrínseco, é a mera 

relação jurídica que se estabelece entre autor juízo e réu para o acertamento e realização do 

direito material. De outro lado, sobre uma perspectiva extrínseca é o próprio método para a 

realização do direito e da justiça. 

Já sobre a natureza jurídica do processo, Oskar Von Bulow, preconizou que no processo há 

uma relação jurídica entre as partes e o juiz, que não se confunde com a relação jurídica de 

direito material. 
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Neste sentido, sob a moderna perspectiva do novo código de processo civil, o processo não 

só é relação jurídica existente entre partes e juízes, mas é nele que se produzem atos com 

um objetivo de mútua cooperação e realização da justiça. 

Para falar sobre modelos processuais, é imperioso definir inicialmente os modelos 

tradicionais de processo. Existem dois modelos processuais que são moldados aos dois 

grandes sistemas jurídicos conhecidos que são: o modelo adversarial, mais conectado à 

família Common Law, e o modelo inquisitorial, mais adequado à tradição da Civil Law.  

Na sequência, as características do modelo adversarial, são: conferir um protagonismo às 

partes na condução material e formal do processo, tanto no que diz respeito à instauração 

da demanda quanto na própria atividade instrutória. Neste modelo há preponderância do 

princípio processual dispositivo. 

Com o surgimento do Estado social, firmado em premissas ideológicas de intervencionismo 

estatal, surgiu o modelo processual inquisitivo que se lastreia no ativismo judicial e na 

verticalização da relação jurídica processual, impondo ao órgão judiciário uma postura 

superior às partes. 

Neste modelo há uma ampliação dos poderes do magistrado, especialmente na fase 

instrutória, onde a prova representa a descoberta da verdade. 

A escolha do modelo processual em si é ditada pela escolha política de determinado povo, 

como pelo modo como se estrutura o poder político do Estado. Devemos então, nos 

debruçar sobre as bases racionais em que se lastreou o constituinte para estruturar o Estado 

brasileiro, e assim aferir qual modelo processual mais se ajusta ao texto supremo. 

Nesta senda, observamos que a carta magna, logo no preâmbulo, estrutura-se como um 

Estado Democrático de direito, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a igualdade e a justiça, como valores de uma sociedade fraterna. 

 

Mais adiante, o texto magno pontifica como objetivo fundamental: “construir uma 

sociedade livre, justa e solidária”. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988


 
 
 

29 
CEOSP – Centro de Apoio Operacional de Segurança Pública e Defesa Social 

 

 

Sabendo então, ser o Estado brasileiro uma democracia participativa, o único modelo 

processual que se amolda aos princípios fundamentais da república, é o modelo  processual 

cooperativo, que exige a horizontalização na relação jurídica processual existente entre 

partes e juízes, o que é compatível, nesse caso, com o legítimo direito de participação. Mais 

além, o modelo processual cooperativo concebe o Estado-Juiz como sujeito processual. 

Nas palavras de Lorena Miranda Santos Barreiros, sobre o modelo processual cooperativo, as 

quais peço vênia para transcrever: “o modelo processual cooperativo é o que mais bem 

realiza, na prática, o estado de coisas propugnado pelo princípio democrático na esfera 

processual; logo, a democracia participativa é, por si, já um fundamento constitucional do 

princípio da cooperação.” 

O processo cooperativo é, em última análise, fruto da concretização do direito fundamental 

da democracia participativa, em todas as esferas de poder, inclusive a esfera jurisdicional. 

De modo que a própria democracia participativa é, também um fundamento constitucional 

do princípio da cooperação. Sobre os outros modelos processuais aqui apresentados, 

devemos concluir que: tanto o adversarial quanto o inquisitivo não são compatíveis com os 

princípios constitucionais invocados na Constituição Federal de 88, o que contribui com a 

ideia de que o modelo processual colaborativo é o que mais bem se ajusta ao texto magno.  

 

A importância desse debate sobre o processo cooperativo é que o novo CPC trouxe em seu 

bojo os artigo 6º e 10º, que destacam essa mutação processual. Além do mais, o própra 

positivação do princípio cooperativo. 

Muito embora haja interesses privados conflitantes, o processo não deve ser um meio que 

simplesmente possibilita a disputa de interesses individuais, sem qualquer compromisso com 

a prestação jurisdicional ou com realização da justiça. O princípio da cooperação, nas 

palavras de Artur Cesar de Sousa é em suma: “um princípio orientador do direito processual 

civil, o qual determina que partes e juízes devem cooperar entre si para que o processo 

realize sua função num prazo razoável e segundo as diretrizes de um processo justo e equo”. 

O poder legislativo teria incorrido em retrocesso se não houvesse mantido o princípio da 

cooperação entre as partes, dando ao texto atual, na altura do art. 6º da Lei 13.015/15 a 

seguinte redação: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28896511/artigo-6-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
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Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em 

tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.  

Outra face do princípio da cooperação é em relação à postura do estado juiz que também 

tem o dever de cooperar com as partes, sob pena de provocar a nulidade das próprias 

decisões segundo a redação do Novo Código de Processo Civil na Inteligência do art. 10º que 

dispõe: 

Art. 10. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a 

respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate 

de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 

A priori, é bom que se diga, que tal face do referido princípio é destinada a cuidar da 

conduta do juiz no processo, em que há um afastamento da figura do juiz que apenas 

observa a aplicação das regras processuais. 

Fonte:http://gabrielalencar.jusbrasil.com.br/artigos/351389753/o-nascimento-do-processo-

cooperativo?ref=news_feed 

............................................................................................................................. ............................ 

 

UM PAPAGAIO COMO TESTEMUNHA DE HOMICIDIO? 

 

Por Vitor da Matta Vivolo  

 

17 de junho de 2016  

 

Este mês, um promotor de Michigan foi deparado com um estranho pedido: familiares de uma 

vítima de homicídio, Martin Duram (45 anos), entraram com um pedido para que o papagaio 

da casa fosse chamado “a depor”, sendo considerado testemunha do assassinato de seu dono. 

O animal aparentemente esteve presente quando Martin fora baleado, repetindo 

constantemente agora a frase “Don’t f*cking shoot!” (“não atire, p*rr*!”). A mãe da vítima fez 

vídeos registrando a imitação e encaminhou aos investigadores. 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28896491/artigo-10-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
http://gabrielalencar.jusbrasil.com.br/artigos/351389753/o-nascimento-do-processo-cooperativo?ref=news_feed
http://gabrielalencar.jusbrasil.com.br/artigos/351389753/o-nascimento-do-processo-cooperativo?ref=news_feed
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Bud, a “testemunha” – aspas ficam a critério do leitor – em questão, é um papagaio-cinzento, 

considerado uma das espécies mais  dotadas  de  inteligência  e  capacidade  de imitação vocal.  

Irene Pepperberg, bióloga e pesquisadora especialista da espécie há quase quarenta anos, diz 

que “as habilidades comunicativas deles são, se você tiver sorte, similares a de uma criança de 

dois anos de idade”. E suas habilidades cognitivas beiram a de uma criança de cinco anos.  

Pepperberg ainda afirma que os papagaios-cinzentos são comparáveis a golfinhos e 

chimpanzés no quesito intelectual e de aprendizado. 

No entanto, a pesquisadora não aparenta ter absoluta certeza da veracidade do testemunho 

no caso, mesmo não descartando a possibilidade de que Bud tenha aprendido a frase através 

de uma interação social  traumática ocorrida com alguém considerado seu amigo, em situação 

perigo. Provar tal retenção de memória na corte seria a dificuldade, segundo ela.  

“Não consigo imaginar uma situação em que um papagaio esteja qualificado a ser testemunha 

em corte”, comentou Robert Springstead, promotor responsável pela revisão do caso. “É um 

caso interessante, mas existem outras informações certamente mais confiáveis no relatório 

policial e na investigação”, completa. O assunto é delicado, visto que a família afirma 

desconfiar que a esposa de Martin talvez seja a responsável pelo tiro. 

Pesquisas realizadas por estudiosos como Timothy F. Wright, acerca da evolução e 

comunicação entre aves, talvez sejam relevantes em casos similares. Dr. Wright dedicou-se a 

estudar comunidades de papagaios e demais psitacídeos (Psittaciformes, ordem animal a qual 

também pertencem periquitos, calopsitas e araras). Chegou a conclusão de que a similaridade 

vocal entre papagaios é importante na manutenção das relações sociais de cada bando. 

Implantando aves mais idosas e mais jovens em bandos estrangeiros aos de sua origem, 

Wright observou que os membros recém-chegados só conseguiram se adaptar totalmente 

quando aprenderam a imitar os novos cantos toados pelo grupo. 

Os mais jovens foram bem sucedidos, dispostos a aprender os sons de seus vizinhos; enquanto 

os mais velhos preferiram manter suas entonações antigas, segregando-se em uma pequena 

comunidade de “estrangeiros”. A imitação, segundo a pesquisa, faz parte da inclusão social 

dos papagaios em suas comunidades humanas. 

Há precedentes históricos a corroborar o uso do testemunho de Bud. Nos anos noventa, um 

papagaio fêmea chamado Echo tornou-se um dos primeiros animais a ser encaminhado ao 

programa de proteção de testemunhas norte americano.  Seu  antigo  dono havia sido Anthony 

Corolla, chefe do crime em Nova Orleães, acusado de homicídios e abusos infantis. Echo, 

testemunhando ambos, reproduzia os diálogos e choros das vítimas posteriormente. O trauma 

causado na memória do animal fora utilizado como evidência e, assim que Corolla foi acusado 

e preso, seu bicho de estimação foi encaminhado à proteção de testemunhas. 

Um papagaio pode ser humanizado a ponto de se tornar um depoente? Ou ainda permanece 

como  um “ animal ” , um ser “ irracional ”? Talvez  resida  aí  a polêmica.  Nos  resta  esperar  o  
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desenrolar dos fatos, mas é interessante percebermos as formas tomadas por nossas relações 

sociais com nossos animais de estimação na sociedade moderna. 

 

Fonte:http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/um-papagaio-como-testemunha-de-

homicidio/ 

          

          SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

IMUNIDADE PARLAMENTAR EXTINGUE PROCEDIMENTO PENAL CONTRA DEPUTADA 
POR DECLARAÇÃO NO TWITTER. 

 

O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), extinguiu procedimento 
criminal formalizado pelo senador Aécio Neves (PSDB-MG) contra a deputada federal Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), no qual a acusa da prática de crime contra sua honra em manifestação 
publicada na rede social Twitter. Na decisão, tomada na Petição (PET) 5875, o ministro 
destacou que o ato da deputada está protegido pela prerrogativa constitucional da imunidade 
parlamentar. 

O relator lembrou que a atividade parlamentar não se restringe ao âmbito físico do Congresso 
Nacional, e que a prática de atos em função do mandato, ainda que fora das Casas Legislativas, 
está igualmente protegida pela garantia prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal. 
Ele destacou que o instituto da imunidade parlamentar deve ser interpretado em consonância 
com a exigência de preservação da independência do congressista. No caso, observou que o 
comportamento da deputada Jandira mostrou estreita conexão com o desempenho do 
mandato legislativo. 

Em sua decisão, o ministro registrou que o exercício do mandato legitima a invocação dessa 
prerrogativa jurídica, “destinada a proteger opiniões, palavras e votos do membro do Poder 
Legislativo, independentemente  do  lugar  em  que  proferidas  as  expressões   eventualmente 
ofensivas”. Segundo ele, a imunidade parlamentar representa importante prerrogativa de 
ordem institucional, porém a Constituição “somente legitima a sua invocação quando o 
membro do Congresso Nacional,  no  exercício  do  mandato  –  ou  em  razão  deste  –, proferir 
palavras ou expender opiniões que possam assumir qualificação jurídico-penal no plano dos 
denominados ‘delitos de opinião’”. 

 

 

http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/um-papagaio-como-testemunha-de-homicidio/
http://canalcienciascriminais.com.br/artigo/um-papagaio-como-testemunha-de-homicidio/
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Ainda de acordo com o ministro, a jurisprudência do Supremo tem sempre enfatizado que “a 
proteção resultante da garantia da imunidade em sentido material somente alcança o 
parlamentar nas hipóteses em que as palavras e opiniões tenham sido por ele expendidas no 
exercício do mandato ou em razão deste”. 

O ministro Celso de Mello destacou, também, que a garantia constitucional protege as 
entrevistas jornalísticas; a transmissão, para a imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou 
de relatórios produzidos nas Casas Legislativas; bem assim as declarações veiculadas por 
intermédio de mass media (meios de comunicação de massa) ou social media (mídias sociais). 
Isso porque o Supremo tem reafirmado a importância do debate, pela mídia, das questões 
políticas protagonizadas pelos detentores de mandato, “além de haver corretamente 
enfatizado a ideia de que as declarações à imprensa constituem o prolongamento natural do 
exercício das funções parlamentares, desde que se relacionem com estas”. 

O ministro destacou ainda que o parecer da Procuradoria Geral da República no caso foi no 
sentido do arquivamento do processo. 

A queixa-crime apresentada pelo senador refere-se a declaração de deputada federal que faz 
referência a episódio ocorrido em 2013, em que um helicóptero foi apreendido com drogas e 
seus tripulantes foram presos em Afonso Cláudio (ES). 

 

 

Fonte: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319357 

 

 

          SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

DECISÕES DO STJ REFORÇAM POLÍTICA DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS NO PAÍS 

 

STJ – 17de junho de 2016 

 

Realizada desde 1999, a Semana Nacional Antidrogas (19 a 26 de junho) tem o objetivo de 

sensibilizar e mobilizar a sociedade em relação ao  alto  índice  de  consumo  de drogas lícitas e  

ilícitas.  A causa é relevante, já que pesquisas apontam que no Brasil uma a cada cem mortes 

entre adultos é causada pelo uso de drogas ilícitas. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=319357
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As ações de repressão à produção e ao tráfico de drogas exigem uma mobilização de forças 

para investigar, processar e julgar essas condutas criminosas com o rigor da lei. 

Responsável por uniformizar a interpretação nacional da lei federal e solucionar conflitos de 

natureza infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) contribuiu efetivamente no 

combate ao narcotráfico com suas decisões e entendimentos, solidificando jurisprudência 

acerca da Lei 11.343/2006, conhecida como a Lei de Drogas. 

São milhares de acórdãos envolvendo a incidência da majorante (circunstância que aumenta a 

pena) no tráfico interestadual de drogas; a natureza e a quantidade de droga na dosimetria da 

pena; o princípio da insignificância na Lei de Drogas; a necessidade de laudo toxicológico para 

a comprovação do crime e a posse de drogas para consumo próprio, entre outros julgados. 

Base da lei 

A Lei 11.343/2006 distingue usuários, dependentes e traficantes. Os primeiros são vistos como 

indivíduos que precisam de proteção e integração à sociedade. Para eles, a lei estabelece 

atividades de prevenção e reinserção social, assim como penas mais leves, que não incluem a 

prisão. 

Já no artigo 40, a Lei de Drogas prevê que as penas para tráfico de drogas serão aumentadas 

de um sexto a dois terços quando se tratar de tráfico internacional ou interestadual; for 

praticado com uso de violência; ou envolver ou visar a atingir criança ou adolescente, entre 

outras hipóteses. 

O inciso III do artigo 40, por exemplo, também prevê esse aumento quando a infração tiver 

sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou 

hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou 

beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou 

diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de 

reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. 

Tráfico interestadual  

Reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmaram o entendimento de que 

para a caracterização da majorante da interestadualidade no crime de tráfico de  drogas,  não  

é  necessária  a efetiva transposição das fronteiras  pelo  agente,  sendo  suficiente  a 

comprovação de que o entorpecente  seria  entregue  ou  disseminado  em outro estado. 

Ou seja, se ficar comprovado que a droga apreendida em determinado estado seria 

transportada para outro, ainda que o entorpecente não tenha chegado à localidade final, a 

circunstância pode ser aplicada  para  aumentar a pena prevista. 

A incidência da causa de aumento pode ser aplicada com base na própria confissão do 

paciente, mesmo que não tenha havido a efetiva transposição de fronteiras. 
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Natureza e quantidade 

O artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 dispõe que os condenados por tráfico de drogas 

terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, 

possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas nem integrarem 

organização criminosa. 

Entretanto, o STJ possui firme entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade de 

droga apreendida podem impedir a aplicação do redutor e até interferir na escolha do regime 

mais gravoso de cumprimento de pena, caso fique evidenciada a dedicação do agente ao 

tráfico de entorpecentes. 

Em vários julgados, o STJ ratificou decisões de tribunais estaduais que afastaram o redutor do 

artigo 33 por entender que o condenado se dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes, não só 

pela quantidade e pela natureza da droga apreendida, mas também pelas circunstâncias 

fáticas do caso concreto. 

Em diversas situações, mesmo reconhecendo a condição de primariedade do réu, o tribunal 

confirmou o cumprimento da pena em regime fechado em função da natureza, diversidade e 

quantidade de droga apreendida. 

Princípio da insignificância 

Outro entendimento já firmado pela corte dispõe que não se aplica o princípio da 

insignificância nos casos de crime de posse de entorpecente para uso próprio, uma vez  que  o  

bem jurídico protegido é a saúde pública  e,  tratando-se  de  delito  de perigo abstrato,  a 

quantidade de droga apreendida é irrelevante. 

Consolidou-se neste Superior Tribunal o entendimento de que não se aplica o princípio da 

insignificância aos delitos de tráfico de drogas e uso de substância entorpecente, pois trata-se 

de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a 

quantidade de droga apreendida.  

O reconhecimento da atipicidade da conduta delitiva com fundamento no princípio da 

insignificância não é admissível em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas, pois trata-se 

de crime de perigo abstrato, no qual os objetos jurídicos tutelados são a segurança pública e a 

paz social, sendo irrelevante a quantidade da droga apreendida. 

Essas duas conclusões estão grafadas em inúmeros acórdãos proferidos pelas turmas de 

direito penal. 

Laudo toxicológico 

Sobre a necessidade ou não de laudo toxicológico para comprovar a materialidade do crime de 

tráfico de drogas, o STJ vem entendendo que a realização  da  perícia  é  indispensável, já que A  
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constatação da aptidão da substância entorpecente para produzir dependência, ou seja, para 

viciar alguém, só é possível mediante perícia, já que tal verificação depende de conhecimentos 

técnicos específicos. A corte entende que o artigo 50, § 1º, da Lei de Drogas não admite a 

prisão em flagrante e o recebimento da denúncia sem que seja demonstrada, ao menos em 

juízo inicial, a materialidade da conduta por meio de laudo de constatação preliminar da 

substância entorpecente, que configura condição de procedibilidade para a apuração do ilícito 

de tráfico. 

Com base nesse entendimento, o STJ inocentou um acusado de fornecer drogas a um grupo de 

adolescentes: Verifica-se que nenhuma droga foi encontrada em poder do acusado ou das 

menores que com ele se encontravam, e, por conseguinte, não foi efetivada qualquer perícia 

que ateste que ele teria fornecido às adolescentes substâncias entorpecentes. O tribunal 

concluiu que essa circunstância impede que o acusado seja incriminado pelo ilícito tipificado 

no artigo 33 da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade delitiva. 

Descriminalização 

O Superior Tribunal de Justiça também consolidou jurisprudência no sentido de que a Lei de 

Drogas não promoveu a descriminalização, mas apenas a despenalização da conduta de porte 

de drogas para consumo próprio mediante a aplicação de penas de advertência sobre os 

efeitos das drogas; prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de 

comparecimento a programa ou curso educativo. 

Entretanto, em caso de nova prática dessa mesma conduta, é possível autorizar a majoração 

da pena pela incidência da agravante da reincidência. Esta Corte Superior de Justiça tem 

entendido que a reincidência, bem como a quantidade e a natureza da droga são motivos 

idôneos para o indeferimento do regime prisional mais  brando  e  da substituição  da  pena  

privativa  de  liberdade  por restritivas de direitos, prevê julgado do STJ debatendo essa 

circunstância. 

 

Esta notícia refere-se ao(s) processo(s): HC 279716 HC 339138 HC 321613 HC 326341 RHC 

65205 

 

 

Fonte:   http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=119286&o=867576-1107 

 

 

 

http://www.jurisway.org.br/v2/noticia.asp?idnoticia=119286&o=867576-1107
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          PUBLICAÇÕES DOS LEITORES 

 

 

GARANTISMO PENAL INTEGRAL OU DEFENSIVISMO DIET ? 

 

Elmir Duclerc, 

 

 

                                                                         Promotor de Justiça Criminal em Salvador-BA, 

 Doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá-RJ,  

Mestre em Ciências Penais pela Universidade Cândido Mendes-RJ, 

                                         Professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia,  

Presidente do Instituto Baiano de Direito Processual  

Penal -IBADPP. 

 

Sumário: 1 Introdução. 2 As teses centrais do “garantismo penal integral”. 3 O que é 

garantismo penal. 4 Um único garantismo. 5 Garantismo integral e “defensivismo diet”. 5 

Conclusão. 

 

1. Introdução. 

 

        Sistema integrado e axiomático de garantias, postas à disposição do indivíduo para 

proteger  a  sua  liberdade  contra  o arbítrio punitivo do Estado. Há alguns anos, tornou-se  
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conhecida no vocabulário dos juristas a expressão “garantismo”, em referência a essa 

forma específica de conceber o direito penal e o direito processual penal. 

        Assim concebido por Luigi Ferrajoli no seu magnífico Direito e razão, O garantismo 

penal, encontrou no Brasil solo fértil, logo nos primeiros anos que se seguiram à 

redemocratização do país e ao fim de um regime ditatorial em que não fazia muito sentido 

sequer falar ou pensar num direito legítimo, que guardasse qualquer coerência com os 

cânones de uma constituição democrática ou de documentos internacionais de direitos 

humanos. Nesse passo, aliás, é impossível dissociar o garantismo  penal  do  resgate  da 

própria   idéia   de  constituição  ,  como    locus    de   onde   devem   emanar  os  princípios 

condicionantes de toda a atividade de produção e reprodução do jurídico, pelo menos no 

marco do moderno Estado Democrático de Direito. 

        Além disso, é importante deixar registrado que a difusão das idéias de Ferrajoli no 

Brasil decorre diretamente da reação de alguns setores do pensamento penal pátrio 

contra o crescimento sem limites da violência dos sistemas de punição e de seu inequívoco 

compromisso com um determinado modelo de organização social que fomenta e se retro-

alimenta de processos de exploração, exclusão e concentração, impondo à presente e 

futuras gerações um modelo de geografia humana cada vez mais pautado na dicotomia 

centro-periferia, em total descompasso, portanto, com qualquer ideal individual e coletivo 

de vida boa, liberta ou emancipada. 

         Será sempre muito difícil medir até que ponto a penetração do garantismo no Brasil 

influenciou os níveis reais de ataque à liberdade ambulatória por parte do Estado, mas é 

inegável que o forneceu, quando nada, um discurso dogmaticamente poderoso, capaz de 

fazer-lhe resistência à irracionalidade punitivista. 

        Interessante perceber, aliás, como a obra de Ferrajoli foi capaz de dividir, de um lado, 

defensores quase religiosamente comprometidos e críticos não menos determinados, 

quase sempre animados por uma espécie de rejeição atávica e ignorante a qualquer 

perspectiva de redução da violência punitiva. 

         Muito recentemente, entretanto, temos visto surgir outro tipo de reação, mais 

inteligente e sofisticada, vinda de autores que se deram ao trabalho de estudar a obra de 

Ferrajoli e reconhecem os seus méritos, mas reclamam contra o que chamam de sua 

utilização “hiperbólica”, defendendo, em contrapartida, um certo “garantismo penal 

integral”. Em suma, o que se sustenta é que o garantismo, tal como recepcionado no 

Brasil, estaria produzindo um desequilíbrio  no  sistema  de justiça  penal,  dando excessiva  
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ênfase à proteção de direitos fundamentais individuais em detrimento de interesses 

públicos e coletivos. 

        O objetivo do presente trabalho consiste em analisar criticamente os argumentos e 

compreender o pano de fundo ideológico por trás desse movimento, digamos assim, 

neoconservador, do pensamento penal pátrio. 

        Nessa linha de pensamento, as hipóteses que pretendemos demonstrar são as 

seguintes: 

        a) a proposta de um "garantismo integral" em oposição ao "garantismo hiperbólico" 

carrega consigo uma falácia, já que a teoria do garantismo  penal  de Ferrajoli,  e  a  própria  

noção de "garantia" por ele utilizada supõem um equilíbrio entre o interesse publico em 

punir delitos e os direitos fundamentais dos acusados;         

        b) a proposta atenta contra a integridade da (única) teoria do garantismo penal, tal 

como formulada por Ferrajoli, apropriando-se do que nela se aproveita em termos de 

legitimação do poder punitivo, esvaziando, entretanto, o seu potencial de proteção à 

liberdade do indivíduo, com o sério risco de reduzir-se a uma novíssima versão da 

ideologia defensivista, perigosamente disfarçada de garantismo penal. 

 

         2.  As teses centrais do "garantismo penal integral". 

 

        Cumpre-nos, inicialmente, trazer a lume de forma mais detalhada as teses centrais 

desse “novo tipo” de garantismo, a partir do pensamento de um dos seus principais 

cultores no Brasil, para quem: 

        A) "Todavia, “garantismo penal” – pelo menos em nossa ótica e, segundo 

compreendemos, também na de Ferrajoli – não é um marco teórico calcado 

exclusivamente na premissa sintetizada acima. Louvamos e defendemos abertamente a 

proteção dos direitos fundamentais individuais, mas a ordem jurídico-constitucional prevê 

outros direitos (não se olvide dos coletivos e sociais), também deveres (que são pouco 

considerados doutrinária e jurisprudencialmente no Brasil), e está calcada em inúmeros 

princípios e valores que não podem ser esquecidos ou relegados se a pretensão é 

efetivamente fazer uma compreensão sistêmica e integral dos comandos da Carta 

Maior.”1 

        B) “(...) em doutrina e jurisprudência, têm-se difundido os ideais garantistas sem que 

se analise pelo menos de um modo minimanente dogmático o que, efetivamente, significa 

garantismo  pena l.  É  a  íntegra  de  seus  postulados   ( devidamente concatenados )   que  
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pretendemos seja aplicada (porque assim a Constituição determina), e não o que tem 

havido em muitas situações (valorizando-se unicamente direitos individuais fundamentais) 

e que temos denominado de garantismo hiperbólico monocular , hipótese diversa do 

sentido proposto por Luigi Ferrajoli (ao menos na leitura que fizemos de seu integral 

pensamento).”2         

        C) “Diante de uma Constituição que preveja, explícita ou implicitamente, a 

necessidade de proteção de bens jurídicos (individuais e coletivos) e de proteção ativa dos 

interesses da sociedade e dos investigados e/ou processados, incumbe o dever de se 

visualizar os contornos integrais do sistema garantista.”3 

         D) “Em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar 

em conta que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a 

necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e segurança.”4 

         E) “Em síntese, do garantismo penal integral decorre a necessidade de proteção de 

bens jurídicos (individuais e também coletivos) e de proteção ativa dos interesses da 

sociedade e dos investigados e/ou processados. Integralmente aplicado, o garantismo 

impõe que sejam observados rigidamente não só os direitos fundamentais (individuais e 

coletivos), mas também os deveres fundamentais (do Estado e dos cidadãos), previstos na 

Constituição. O Estado não pode agir desproporcionalmente: deve evitar excessos e, ao 

mesmo tempo, não incorrer em deficiências na proteção de todos os bens jurídicos, 

princípios, valores e interesses que possuam dignidade constitucional, sempre acorrendo à 

proporcionalidade quando necessária a restrição de algum deles. Qualquer pretensão à 

prevalência indiscriminada apenas de direitos fundamentais individuais implica – ao menos 

para nós – uma teoria que denominamos de garantismo penal hiperbólico monocular: 

evidencia-se desproporcionalmente (hiperbólico) e de forma isolada (monocular) a 

necessidade de proteção apenas dos direitos fundamentais individuais dos cidadãos, o 

que, como visto, não é e nunca foi o propósito único do garantismo penal integral."5 

        Para chegarmos a qualquer diagnóstico sobre a verdade ou falsidade das hipóteses 

que nos propomos demonstrar, será necessário, obviamente, recuperar brevemente algo 

do pensamento original de Ferrajoli em suas linhas mais gerais e, acima de tudo, de suas 

bases de sustentação filosófica, tal como emergem do enfrentamento da questão central 

sobre o que legitima, no moderno Estado Democrático de Direito, a punição das pessoas 

consideradas culpadas de um delito qualquer. 

        É o que pretendemos fazer nas linhas que seguem. 

______________________________________________________________________ 

1 FISCHER, Douglas. O que é garantismo penal (integral). 

2 Op. cit. 

3 Op. cit. 
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4 Op. cit.,       

5 FISCHER, Douglas. Op. cit., p. 32.v 

 

         3. O que é garantismo penal. 

 

        Como sabemos, Ferrajoli descarta qualquer justificação retribucionista da pena (pena 

como um fim em si mesmo), para abraçar uma concepção de cunho utilitarista (pena como 

meio para um fim). 

        As doutrinas utilitaristas, por sua vez, estão todas unidas por um traço comum: “La 

concepción de la pena como medio, más que como fin o5 FISCHER, Douglas. Op. cit., p. 

32.valor [...]”6. O problema, todavia, é que, partindo-se da idéia clássica de utilitarismo 

como a maior felicidade possível, compartilhada pelo maior número possível de pessoas, 

as doutrinas utilitaristas da pena acabam levando em conta apenas a felicidade na forma 

de maior segurança possível para a maioria composta pelos não desviados, em detrimento 

do “mínimo sufrimiento necesario que haya que infligir a la minoria formada por los 

desviados”.7         

        Sob essa ótica, portanto, a utilidade da pena seria basicamente a de prevenir novos 

crimes,  e  esse  é  o  traço  comum  que  une  as  conhecidas  doutrinas  da prevenção geral 

(positiva ou negativa) e da prevenção  especial   (positiva ou negativa),  que não asseguram 

absolutamente o pretendido equilíbrio na conta de custos e benefícios da manutenção do 

sistema, mas, antes, têm servido de fundamento para sistemas de direito e processo penal 

autoritários. 

        Dessa forma, o que se faz necessário, para Ferrajoli, é uma mudança de foco no que se 

refere ao próprio conceito de utilitarismo, entendido, ainda, como máxima segurança para 

a maioria não desviada, mas sem abrir mão, também, de um mínimo sofrimento 

necessário para a minoria desviada. Assim, o que justifica a pena, em última análise, seria a 

sua função dissuasória, associada à necessidade de evitar vinganças desproporcionais ao 

criminoso. 

        Por essa via, note-se bem, seria alcançado equilíbrio na relação custo/benefício da 

intervenção penal, com a imposição de certos limites ao poder punitivo, mediante de um 

sistema de garantias penais e processuais penais, compondo um sistema de axiomas nos 

termos seguintes: 

               1) nulla poena sine crimen (princípio da retributividade); 

        2) nullum crimen sine lege (princípio da estrita legalidade); 

        3) nulla lex (poenalis) sine necessitate (princípio da economia do direito penal); 
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        4) nulla necessitas sine injuria (princípio da lesividade); 

        5) nulla injuria sine actione (princípio da exterioridade da ação);         

        6) nulla actio sine culpa (princípio da culpabilidade ou da responsabilidade pessoal); 

        7) nulla culpa sine iudicio (princípio da estrita jurisdicionalidade); 

        8) nullum iudicium sine accusatione (princípio acusatório ou da separação entre 

acusação e juiz); 

        9) nulla accusatio sine porbatione (princípio do ônus da prova para a acusação); 

        10) nulla probatio sine defensione (princípio do contraditório). 

        A partir dessa base axiomática, sustenta Ferrajoli que, enquanto o modelo garantista 

pode ser definido como um modelo de direito penal mínimo, os outros (aos quais falte 

algum dos axiomas acima) constituiriam modelos de direito penal máximo, levando-se em 

conta a maior ou menor proteção dos cidadãos em relação ao poder punitivo do Estado. 

__________________________________________________________________________ 

        6 FERRAJOLI, Luigi, Derecho y razón: teoría del garantismo penal, p. 258.  
        7 Op. cit, p. 261.   

     

 

       4. Um único garantismo. 

 

        A essa altura já temos condições de fazer um diagnóstico das teses centrais do 

"garantismo integral" e perceber a sua falácia fundamental, isto é, a sua tese de que o 

poder punitivo precisa também de "garantias". 

        Como vimos nos escritos do próprio Ferrajoli, isso é falso. O poder punitivo constitui, 

por si, o elemento de que dispõe o estado para manter a segurança pública. Quem precisa 

das garantias é o indivíduo (o mais fraco). A própria noção de garantia já supõe, portanto, 

um poder punitivo (poena) que, não obstante, só pode atuar legitimamente em dadas 

circunstâncias (crimen, necesitas, injuria, actio, culpa, iudicio etc). 

        É isso que sustenta Ferrajoli de forma clara, cristalina, insofismável, e é isso que 

reproduzem, no Brasil, os simpatizantes doseu pensamento. Qualquer outra interpretação 

implica subversão radical dos fundamentos da teoria. 
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         Dessa forma, parece mesmo que o garantismo, na sua forma original, já seria 

"integral", e o reclame em favor de garantias pro poder punintivo resultará sempre na sua 

"desintegração", produzindo, aí sim, um desequilíbrio na relação de forças (estado x 

indivíduo) e dando fundamento, por conseqüência, a sistemas de "direito penal máximo". 

         Em síntese, o que se chama de "garantismo penal integral" é a negação, sutil, mas 

"integral", do garantismo de Ferrajoli. 

         

        5. Garantismo integral e defensivismo “diet”. 

 

        O mais grave, entretanto, é que as teses do “garantismo penal integral” incorporam, 

de forma não declarada, aspectos centrais do discurso defensivista. 

        Como se sabe, deve-se principalmente ao pensamento de Marc Ancel, Dorado 

Montero e Filippo Gramática a instituição da linha de política criminal que se 

convencionou chamar nova defesa social, tributária, em alguma medida, do velho 

positivismo perigosista, embora inspirada numa espécie de (mal disfarçado) paternalismo. 

Dessa mistura resultou uma tentativa de equilibrar teses do positivismo com o discurso de 

defesa dos direitos humanos, tudo isso, note-se bem, com base numa ficção de estado 

racional que só admite conceber o crime como uma decisão livre e autônoma do sujeito 

(que reclama, pois, por retribuição). 

        É bem verdade que o argumento do "garantismo penal integral" supera em muito a 

ingenuidade das teses da nova defesa social, que, embora fortemente presente no senso 

comum que orienta a política criminal da atualidade, já não se sustenta minimamente nos 

dias atuais, pelo menos como referencial teórico sério para o estudo do direito penal. 

        Mas isso não significa que os seus ecos não se façam ouvir ainda hoje, em concepções 

mais elaboradas de política criminal,  tributárias da sociologia funcionalista de  Luhmann, e 

que dão fundamento ao chamado  “ direito  penal  do  inimigo ”, de  Jakobs  e  Lesch , 

paraquem o indivíduo somente adquire o status de “pessoa”, e torna-se merecedor da 

proteção do estado, quando “aceita” a ordem constituída. 

 

          5. Conclusão. 

 

          A aproximação das teses do “garantismo integral” com as teses da defesa social não 

é evidente, mesmo porque não é afirmada ou mesmo sugerida por seus cultores. Mas uma 

análise mais apurada nos permite ver alguns incômodos traços comuns.   
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        Veja-se, por exemplo, a preocupação de que outros interesses (segurança pública, 

sobretudo)  estejam  sendo  negligenciados  por  conta  de  um  garantismo  "monocular" e 

"hiperbólico". Percebe-se, nesse ponto, uma inexplicável resistência aos dados da 

realidade, que apontam para uma evolução galopante da população carcerária no Brasil, 

trazendo como conseqüências: a) a deterioração das condições de cumprimento das penas 

e das prisões processuais; b) o surgimento de organizações criminosas de dentro para fora 

do cárcere; c) os altíssimos índices de reincidência produzidos pela política de 

encarceramento.   

        Assim, não nos parece exagero afirmar que o discurso "integral" se aproxima mais das 

tendências autoritárias do que propriamente do garantismo penal (puro e simples) de 

Ferrajoli. 

        Obviamente, pode-se objetar que o próprio Ferrajoli fala de um "garantismo positivo", 

mas quem tiver o cuidado de ler os capítulos finais da sua obra verá que o que ali se 

contém é apenas um ensaio sobre o uso "positivo" de garantias, isto é, não como vedações 

ao poder ao estatal, mas como sanções (não penais) para a sua inação na área de direitos 

fundamentais prestacionais. Trata-se, portanto, de um garantismo que não é e não 

pretende ser “penal”. 

        Vê-se, pois, como o discurso do “garantismo penal integral” se aproveita dos 

elementos mais atraentes do modelo garantista para mesclá-lo com traços do 

defensivismo social, resultando daí, como denunciado quase profeticamente pelo próprio 

Ferrajoli, uma concepção "de direito penal máximo", em que os elementos garantistas 

perdem totalmente o sentido e só servem como disfarce ideológico para ocultar aquilo 

que há de mais sombrio na história da defesa social (sua vinculação a regimes autoritários 

e racistas, por exemplo), deixando-a intocada, contudo, na sua essência. 
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