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APRESENTAÇÃO

O agigantamento do Estado punitivo tem sido uma constante, a
tal ponto que até mesmo as garantias e direitos fundamentais, obra
de fortes resistências e lutas políticas, têm sofrido sensíveis violações.
Isso tudo tem ocorrido num ambiente de normalidade institucional e
sob a égide da Constituição cidadã, ainda que ao seu arrepio. Esse fato
torna-se mais grave e preocupante, porque os princípios fundamentais
vão sendo corroídos como parte de um processo natural e de aparente
aceno democrático.
Mais do que resistir a essa sanha punitivista, é preciso denunciá-la,
evocando a racionalidade para que não haja retrocesso no processo
democrático, com enormes consequências aos direitos e garantias fundamentais.
A proposta dos autores vem dessa inquietação, quando se assiste
cotidianamente propositivas para que se recrudesça, ainda mais, o
Estado policial. Sem a ilusão de que possamos promover, pela obra, a
inversão do movimento punitivista, temos a doce pretensão de trazer
um pouco mais de elementos para reflexões sobre o tema do excesso
de intervenção penal.
Em nenhum momento, todavia, ousamos em propor soluções
acabadas para os problemas apontados. Tal pretensão seria de grande
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ingenuidade, pois a racionalidade parece perder espaços no cotidiano,
encontrando enormes resistências frente aos inúmeros sentimentos
que envolvem a aplicação do sistema penal. Contudo, acredita-se que
é preciso denunciar o crescente punitivismo abrindo-se canais para
diálogos – sem revanchismos e impossibilidade dialética – por meio
da crítica fundamentada no movimento de resistência constitucional.
Assim, sob as diversas lentes dos olhares autorais, voltadas para o
mesmo foco, algumas facetas momentâneas a respeito da atualidade
na perspectiva do sistema de punição são aqui discutidas e criticadas.
A todos que contribuíram para realização deste livro, em especial aos
coautores que prontamente aceitaram nosso convite para essa empreitada, nossos mais sinceros agradecimentos. Aos leitores, a certeza de
que terão excelentes artigos para que possam refletir sobre o fenômeno
cotidiano de invocação do sistema de punição para à “criminalidade
nossa de cada dia”.

Denival Francisco da Silva

PREFÁCIO

Estamos vivenciando tempos criminais intrigantes. Os temas cotidianos recorrentes na mídia de massa, com enorme influência na opinião
pública, recaem sempre sobre a violência urbana e a criminalidade. O
reflexo imediato disso é a repulsa ao outro e o aumento do sentimento
de ineficácia do sistema de punição – não por suas debilidades congênitas: quanto mais se quer dele, menos oferece – exigindo-lhe então
maior dureza e rigor.
Diante do estado de insegurança e medo implantado por esse empenho midiático, cumprindo o script moldado pelo neoliberalismo, quer-se
transferir a solução de todos os problemas da sociedade moderna potencializando o papel do Estado na sua atividade punitiva. O discurso
da necessidade de maior austeridade ressoa quase como uma unidade
pelos agentes formadores de opinião pública. Com isso, estabelecem-se
as bases desejadas para que o Estado policial possa intervir cada vez
mais nas liberdades individuais, como se já não o fizesse em demasia,
dotando-o de novos instrumentos e medidas de aspectos constitucionais duvidosos, tudo em nome da segurança pública e “combate” à
criminalidade.
A sofística desse discurso tem, de fato, o propósito de ocultar as
verdadeiras causas dos conflitos cotidianos na sociedade atual. As gra-
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ves questões sociais, em particular a violência e criminalidade urbana,
com fortes raízes no modelo econômico neoliberal. O rigor com que se
impõe a agenda nacional pelas formas econômicas, voltada exclusivamente para atender seus interesses da economia de mercado, sobrepõe
a todos os demais interesses, sufocando e até mesmo negando muitos
dos direitos fundamentais.
A lógica neoliberal é a do crescimento econômico desregrado, sem
temer o rastro de violações aos valores primários que devem ser cultivados numa sociedade democrática. Os grandes impactos sociais, com
aumento das desigualdades e acúmulo de riqueza em mãos de poucos,
são consequências diretas e imediatas desse processo predador que,
ao mesmo tempo em que excita para um plano de liberdades, na pura
visão glamorosa da possibilidade de aquisição de bens e poder, lança
os excluídos, “inservíveis” ao padrão de produtividade e consumo, à
tutela do sistema de punição.
Nesse ritmo, quanto mais margem se dá à voracidade punitiva –
camuflada pelos interesses escusos neoliberais – mais se distorcem os
valores e princípios onde se assenta o esteio jurídico e político de uma
sociedade democrática, a ordem constitucional.
O pretexto de satisfazer os interesses hegemônicos da economia global
acaba por subverter a importância dos direitos fundamentais gravados
na Constituição de 1988. Em nome desse processo se quer suspender o
projeto político traçado no texto constitucional, fincado sobre as bases
do princípio democrático e garantia dos direitos fundamentais.
O recrudescimento cotidiano do sistema punitivo, com a insistência
no aumento da incriminação, da penalização e na subversão de princípios
penais e processuais penais, com as justificativas de que são medidas
imprescindíveis para contenção dos transtornos sociais de agora, dá-nos
a dimensão exata do desvalor aos alicerces constitucionais.
A perplexidade toma conta dos juristas compromissados com a
proteção dos direitos fundamentais, na medida em que os paradigmas
constitucionais que fundam o sistema de garantias vão sendo levianamente atropelados. Esse processo é fruto do empuxo irracional provocado
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por fatos momentâneos, e que são tomados como regras na sociedade
atual por oportunos com o fim de justificar as decisões tomadas e que
mais se aproximam de esboços autoritários do que para o almejado
estado da liberdade.
É perfeitamente natural que o discurso acadêmico fosse tomado por
uma euforia libertária. Em tese, as liberdades constitucionais seguiriam
na prática do cotidiano o caminho da expansão. O otimismo típico da
Modernidade dava sinais de que o progresso na tutela das liberdades
ocorreria de modo gradativo. Contudo, parece que caminhamos na contramão da história. Diante desse retrocesso, previsões normativas que
criam novos patamares de direitos, ainda mais quando se fala de proteger “bandidos” podem não passar de mera declaração de intenções caso
não haja um engajamento com o conteúdo garantidor da Constituição.
Neste quadro, a combinação entre o sistema penal e o cotidiano
constitui-se em fonte produtora de exclusão social. Lembra Zaffaroni
que o funcionamento do sistema penal tem a função informal de legitimar o genocídio contra os mais débeis.1 Muito mais do que aplicar
penas formais e excluir eventuais inocentes, há uma carga ideológica
reveladora do sistema social vigente.
E é justamente no cotidiano forense, contaminado por uma tradição
autoritária, é que os atos de arbítrio do Estado penal são referendados
por meio de interpretações que a todo instante buscam salvar a lógica
excludente do sistema penal. Basta lembrar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que deu amparo para que as invasões de domicílio,
desde que justificadas posteriormente em existência de crime de tráfico,
sejam legais.
Consoante pode ser extraído dos ensinamentos de Hannah Arendt
é no cotidiano, por intermédio da ausência do pensar reflexivo, é que
os atos de maldade se revelam com maior facilidade.2 É bastante con-

1

Conferir: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A questão criminal. Rio de Janeiro: Revan,
2013.

2

Conferir: ARENDT, Hanna. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade
do mal. São Paulo: Companhia da Letras, 1999.
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fortável, no agir irrefletido, decretar a exclusão judicial por meio de
sentenças de técnica mecanicamente seguras.
Mas a racionalidade parece não bastar para pôr freio a esse quadro.
Quando se imagina ter superado todas as expectativas em relação a
surpresas, o cotidiano revela-nos novos escândalos, devidamente explorados e noticiados pela mídia, como que num enredo dos mais pueris
de telenovelas, para prender a atenção e o escárnio de todos nós. O extremo do ridículo se revela. Muitos deixam de acreditar na democracia,
velando os olhos para o fato de que o processo democrático é que nos
permite enxergar melhor a realidade (se é que existe uma realidade,
senão aparências).
Neste entusiasmo às avessas, cresce a euforia para que haja mais
intolerâncias e ódio, elementos imprescindíveis para satisfazer o aumento do Estado punitivo, como se o caminho que restasse fosse aplacar o
mal, pelo mal. Quanto mais se elevam tais proposições, mais descrença
há no ente humano, mais distante vão ficando os direitos fundamentais
que, diga-se, não é fruto de um momento, mas vivificado no cotidiano
de muitos que se sacrificaram em lutas para que tais valores fossem
definitivamente gravados na história democrática.
É preciso, mais do que nunca, e cotidianamente, ressaltar a importância de uma ordem democrática rígida, cuja robustez encontra-se justo
na elevação dos direitos fundamentais como cerne de nossa estrutura
jurídica e política. A persistência e solidez desse paradigma, que tanto
sacrifício nos custou, não pode sofrer a tormenta de ventos ruidosos
do preconceito, do ódio e da intolerância.

Denival Francisco da Silva
Alexandre Bizzotto
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INTRODUÇÃO
Não obstante a necessidade da linguagem em qualquer uso do direito,
pode-se afirmar que a maior perversidade do não-direito – no sentido da
1
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