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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a influência da Teoria do 

Garantismo Penal e de Teorias de Combate à Criminalidade nas decisões judiciais 

das Varas Criminais do Foro Central da Comarca da Capital. Destaca, 

primeiramente, a Teoria Garantista, partidária do Direito Penal Mínimo, e as Teorias 

de Combate à Criminalidade, defensoras da expansão do Direito Penal e de maior 

rigor no Processo Penal. Caracteriza-se por uma pesquisa quantitativa das decisões 

judiciais, com o intuito de se avaliar, após análise estatística dos dados coletados, o 

percentual de condenações e absolvições de cada vara por ano. Os resultados são 

apresentados em tabelas, estabelecendo-se também um padrão geral, para todas as 

varas, dentro do período avaliado. Discutem-se os resultados ao final, 

correlacionando-os com as teorias de base. Ao final, confirmam-se as hipóteses, 

concluindo-se, entre outras, que os juízes que não adotam uma postura garantista 

têm uma tendência inquisitória, sendo influenciados pelas Teorias de Combate à 

Criminalidade, apresentando em suas varas um grande percentual de condenações. 

No entanto, os juízes com tendências garantistas ratificam o posicionamento do 

Direito Penal Mínimo, afastando a postura inquisitória, apresentado em suas varas 

um grande percentual de absolvições. 

 

Palavras-chave: Processo Penal. Garantismo. Combate à Criminalidade. Decisão 

judicial. Juiz. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema os reflexos da 

Teoria do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli e de Teorias de Combate à 

Criminalidade – em especial da Lei e Ordem, Tolerância Zero e Direito Penal do 

Inimigo – nas decisões judiciais das Varas Criminais do Foro Central da Comarca da 

Capital de Santa Catarina. 

Há uma grande diferença quando se analisam o Direito e o Processo 

Penal sob o viés garantista e de um Direito Penal Mínimo, ou sob o viés punitivista 

de um Direito Penal Máximo. Esta diferença é facilmente percebida nas decisões 

judiciais. Muitos autores defendem que o magistrado, ao decidir o processo, está 

sujeito à influência de convicções próprias, bem como de inúmeros fatores externos. 

Isto é inevitável, porém perigoso, especialmente no processo penal. O juiz, 

influenciado por um clima social de emergência e punitivismo, pode assumir um 

papel que não é seu, suprimindo direitos dos acusados em prol do “bem da 

sociedade”. 

O tema é de grande importância, visto que atualmente o que impera na 

sociedade é um sentimento de guerra ao inimigo, de tolerância zero com os 

delinquentes. O clima de emergência e perigo é propalado diariamente na mídia, 

inflamando a todos. Prega-se a expansão do Direito Penal como única forma de 

conter a criminalidade e permitir uma convivência harmoniosa na sociedade. Nesse 

ínterim, no âmbito do Poder Judiciário, defendem que é permitida uma mitigação de 

determinados direitos e garantias fundamentais do acusado, em prol de um 

processo penal “eficiente”, assim entendido aquele que ao final condena. 

Alguns juristas, entretanto, combatem este contexto, defendendo que o 

Direito Penal não deve ser utilizado como forma de controle social, mas, ao 

contrário, deve ser pautado na Constituição e utilizado como um sistema de 

garantias ao acusado contra o poder punitivo do Estado. Em grande parte, estes 

autores se baseiam no Garantismo Penal e Direito Penal Mínimo, entendendo que 

um processo penal eficiente é aquele que, dirigido por um juiz imparcial, garante ao 

acusado todos os direitos e garantias fundamentais insculpidos na Carta 

Constitucional, devendo ser utilizado somente como ultima ratio. 
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Busca-se demonstrar com este trabalho, que o juiz criminal sofre 

influência destas Teorias de Combate à Criminalidade veiculadas diuturnamente na 

mídia e que são responsáveis por um clima de emergência e punitivismo na 

sociedade contemporânea. Por outro lado, também se busca  demonstrar a 

influência da Teoria do Garantismo Penal, defendida por uma corrente de 

criminalistas que rechaçam a expansão do Direito Penal, defendendo um Direito 

Penal Mínimo. 

Nesse sentido, sustenta-se a hipótese de que o juiz, quando atua em um 

processo penal inquisitório influenciado pelas Teorias de Combate à Criminalidade, 

não será imparcial, mas, ao contrário, tenderá para a acusação, utilizando seus 

poderes instrutórios para encontrar meios de condenar o acusado. Por outro lado, 

sustenta-se também a hipótese de que quando se trata de um juiz garantista esta 

influência punitivista não acontece, prevalecendo o respeito aos direitos e garantias 

fundamentais, resultando em um menor número de condenações. Portanto, pautado 

no Direito Penal Mínimo, o juiz aplica integralmente o princípio do in dubio pro reo, 

condenando apenas quando não houver dúvida no processo. 

A modalidade de pesquisa utilizada neste trabalho é a pesquisa aplicada, 

pois tem como objetivo investigar e comprovar hipóteses sugeridas em modelos 

teóricos. É caracterizada como uma pesquisa de campo, pois foram coletados 

dados, que posteriormente foram analisados e interpretados com base em uma 

fundamentação teórica consistente. Utilizou-se uma abordagem quantitativa 

comparativa, com a manipulação de números através de técnicas estatísticas, 

comparando-se os resultados de cada vara com um padrão, ou entre varas com 

características diferentes. Também foi utilizado o método indutivo, partindo-se de 

uma premissa constatada, generalizando-a. 

Como já mencionado, o trabalho apresenta uma metodologia de análise 

quantitativa das decisões judiciais das Varas Criminais do Foro Central da Comarca 

da Capital, referentes ao período compreendido entre os anos de 2006 a 2011. 

Estes dados foram fornecidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina. Os dados obtidos foram, então, submetidos a uma 

análise estatística, com o intuito de se obter o percentual de condenações e 

absolvições de cada vara criminal por ano. Também foi enviado a cada magistrado 

um questionário, para se verificar a tendência de julgamento dos mesmos, se 
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garantista ou inquisitória. De posse dos resultados, desenvolveu-se uma discussão à 

luz das teorias abordadas no primeiro capítulo. 

Assim, o trabalho está dividido da seguinte forma: no primeiro capítulo 

abordam-se as teorias de base, que subsidiaram a discussão do terceiro capítulo, 

bem como permitiram algumas conclusões finais. Inicialmente, procedeu-se, ainda 

que de forma breve, a uma revisão bibliográfica acerca dos sistemas processuais 

penais e da celeuma que envolve o sistema processual penal brasileiro. Após, 

aborda-se a Teoria do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli, bem como as Teorias de 

Combate à Criminalidade, em especial os Movimentos de Lei e Ordem, a Teoria da 

Tolerância Zero e o Direito Penal do Inimigo. 

O segundo capítulo versa sobre a metodologia propriamente dita 

empregada na pesquisa. Inicia-se com uma breve introdução sobre a estrutura e 

organização judiciária do Estado de Santa Catarina. Em seguida mostra-se a forma 

como foram coletados os dados, a metodologia da análise estatística e os resultados 

obtidos em cada vara por ano. Por fim, apresenta-se o questionário que foi 

desenvolvido para a pesquisa – com o intuito de verificar a tendência do magistrado 

– e que foi enviado para cada juiz que atuou nas varas pesquisadas durante o 

período avaliado. 

Por fim, no terceiro capítulo desenvolve-se uma discussão dos resultados. 

Busca-se fazer uma correlação entre as teorias do primeiro capítulo e os resultados 

do percentual de condenações e absolvições de cada vara criminal. Destaca-se, 

nesse ínterim, o padrão das decisões das varas criminais, a correlação entre os 

juízes garantistas e o processo penal acusatório, os juízes “justiceiros” e o processo 

penal inquisitório, as decisões de extinção de punibilidade, as decisões da Vara do 

Tribunal do Júri e uma breve digressão acerca do sistema processual penal 

brasileiro. 
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2 BASES TEÓRICAS: OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIS E AS TEORIAS 

DO GARANTISMO PENAL E DE COMBATE À CRIMINALIDADE. 

 

 

2.1 Os sistemas processuais penais.  

 

 

Segundo a doutrina majoritária1, os sistemas processuais penais podem 

ser classificados como acusatórios, inquisitórios (inquisitivos) ou mistos, ainda que 

haja grande controvérsia sobre a classificação de um sistema como misto, como se 

verá a seguir.  

Historicamente, a humanidade passou por diversas fases, sendo que 

cada fase influenciou profundamente a sociedade, bem como o Estado devidamente 

estabelecido. No âmbito do Direito Penal e Processual Penal isto é bem evidente, 

havendo épocas em que preponderou um sistema processual penal com 

características acusatórias e em outras um sistema inquisitório.  

Esta influência, especialmente no que tange ao Direito e Processo Penal, 

é reflexo das exigências sociais da época, onde um aumento da criminalidade, por 

exemplo, poderia impulsionar um maior rigor nas penas e no processo criminal, 

alterando sua conformação. (LOPES JR.,2011a, p.57).  

Maier apud Lopes Jr. (2011a, p.57) explica que no Direito Penal “a 

influência da ideologia vigente ou imposta pelo efetivo exercício do poder se percebe 

mais à flor da pele que nos demais ramos jurídicos.” Completando Lopes Jr. (Id. 

Ibid., p. 57) que “esse fenômeno é ainda mais notório no processo penal, na medida 

em que é ele, e não o Direito Penal, que toca no homem real, de carne e osso.” 

Ferrajoli (2006, p. 519-520) define muito bem os sistemas processuais 

penais acusatório e inquisitório: 

[...] pode-se chamar acusatório todo sistema processual que tem o juiz 
como um sujeito passivo rigidamente separado das partes e o julgamento 
como um debate paritário, iniciado pela acusação, à qual compete o ônus 
da prova, desenvolvida com a defesa mediante um contraditório público e 
oral e solucionado pelo juiz, com base em sua livre convicção. 
Inversamente, chamarei inquisitório todo sistema processual em que o juiz 
procede de ofício à procura, à colheita e à avaliação das provas, produzindo 
um julgamento após uma instrução escrita e secreta, na qual são excluídos 
ou limitados o contraditório e os direitos da defesa. 

                                            
1 Cita-se, como exemplo, Guilherme de Souza Nucci, Fernando da Costa Tourinho Filho, Eugênio Pacelli de Oliveira, Paulo 
Rangel, entre outros. 
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Nucci (2008, p. 116) destaca que no sistema acusatório há separação 

entre o órgão acusador e o julgador, o que não ocorre no sistema inquisitório. Por 

fim, define o sistema misto, como aquele em que há uma divisão em duas fases: a 

instrução preliminar, predominantemente inquisitória e a fase de julgamento, 

predominantemente acusatória. 

Aury Lopes Jr. (2011a, p. 58) é um dos grandes críticos à classificação de 

um sistema processual penal como misto. O autor defende que  

Afirmar que o ‘sistema é misto’ é absolutamente insuficiente, é um 
reducionismo ilusório, até porque não existem mais sistemas puros (são 
tipos históricos), todos são mistos. A questão é, a partir do reconhecimento 
de que não existem mais sistemas puros, identificar o princípio informador 
de cada sistema, para então classificá-lo como inquisitório ou acusatório, 
pois essa classificação feita a partir do seu núcleo é de extrema relevância.”  
 

Por outro lado, Nucci (2008, p. 109-110), em sua obra, utiliza a 

classificação do sistema misto, destacando que “o sistema adotado no Brasil, 

embora não oficialmente, é o misto.” 

Destaca Lopes Jr. (2011a, p. 70), que a separação entre as atividades de 

acusar e julgar não são suficientes para caracterização de um sistema processual 

penal, sendo que esta abordagem não alcança “o ponto nevrálgico” da questio, a 

identificação do núcleo fundante. 

O autor (Id. Ibid., p. 70-73) ressalta que não há que se pensar em sistema 

acusatório sem dar especial atenção à imparcialidade do juiz. Ainda, esclarece que, 

originariamente, o sistema acusatório teve por núcleo fundante a separação entre 

acusação e julgamento, no entanto, atualmente a concepção de um sistema 

acusatório está indelevelmente ligada à eficácia do contraditório e, principalmente, 

da imparcialidade. 

Elucida Lopes Jr.: 

[...] a imparcialidade é garantida pelo modelo acusatório e sacrificada no 
sistema inquisitório, de modo que somente haverá condições de 
possibilidade da imparcialidade quando existir, além da separação inicial 
das funções de acusar e julgar, um afastamento do juiz da atividade 
investigatória/instrutória. (Id. Ibid., p. 73). 
 

Destarte, seguindo a linha de Aury, Lopes Jr. (2011), Jacinto Nelson de 

Miranda Coutinho (2001), Geraldo Prado (2006), entre outros, percebe-se o núcleo 

fundante dos sistemas processuais penais atualmente, qual seja a gestão da prova. 

Um sistema tem apenas um princípio fundante, não havendo, portanto, um princípio 

misto. Para se classificar um sistema, então, deve-se analisar o princípio fundante, 
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que no caso do processo penal está relacionado à gestão da prova. Citando Jacinto 

Nelson de Miranda Coutinho, Aury Lopes Jr. (2011a, p.74) destaca dois princípios e 

suas correlações: 

- Princípio dispositivo2: funda o sistema acusatório; a gestão da prova está 
na mão das partes (juiz-espectador). 
- Princípio inquisitivo: a gestão da prova está na mão do julgador (juiz-ator 
[inquisidor]); por isso ele funda um sistema inquisitório. 

 

Sem embargo, alguns autores (como Ada Pelegrini Grinover (2005), Júlio 

Fabbrini Mirabete, entre outros) não coadunam com este entendimento. Segundo 

Grinover (2005, p. 15-26) a gestão da prova nas mãos do juiz não torna o sistema 

processual inquisitório, sendo que isto é cabível e aceitável no sistema acusatório e 

tampouco fere o princípio da inércia da jurisdição. Sendo o processo público e tendo 

como escopo a paz social, é imperativo ao juiz o protagonismo processual, devendo 

produzir eventuais provas negligenciadas pelas partes, com o fim de atingir a 

verdade real. 

Não obstante o posicionamento em contrário, abarcaremos o 

posicionamento de Aury Lopes Jr. acerca da falácia do sistema misto, considerando 

a gestão da prova como núcleo fundante. Passemos agora a uma análise mais 

detalhada, ainda que superficial3, dos sistemas acusatório e inquisitório. 

 

 

2.1.1 Sistema acusatório 

 

 

A origem do sistema acusatório advém da Grécia Antiga, em especial do 

modelo de justiça ateniense. Destacava-se pelo sistema de acusação popular, em 

que qualquer cidadão apresentava e sustentava a acusação perante um tribunal e a 

defesa era exercida pelo próprio acusado, na maior parte das vezes. Ressalta-se 

aqui, de fundamental importância, que ao tribunal responsável pelo julgamento não 

                                            
2 O autor salienta que não há que se confundir aqui com o princípio dispositivo do processo civil. No processo penal o autor da 
ação (Ministério Público) está em situação jurídica completamente diversa do autor no processo civil. Com efeito, contrariando 
este posicionamento, Prado (2006, p. 114) esclarece que “visto pela perspectiva do direito de ação o princípio acusatório inclui 
entre seus elementos o princípio da demanda, que não se confunde com o princípio dispositivo, corrente no processo civil [...], 
por princípio dispositivo, há de se entender aquele que permita dispor sobre o objeto do processo em tramitação, não sendo 
caracteristicamente acusatório ou inquisitório.  
3 O escopo do trabalho não é fazer uma grande digressão sobre tema, buscando esgotá-lo, mas tão somente subsidiar 
teoricamente a análise dos dados obtidos na pesquisa desenvolvida nos capítulos subsequentes. 
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havia a incumbência de qualquer instrução probatória, sendo esta exclusividade das 

partes. (PRADO, 2006, p. 73). 

Outra fonte histórica importante é o Direito romano, com destaque para a 

accusatio, sistema procedimental penal semelhante ao modelo grego, onde qualquer 

cidadão, especialmente o ofendido, poderia proceder a uma acusação penal. 

Segundo Prado (Id. Ibid., p. 75): 

Tratava-se de um modelo de processo público e oral, cujos debates 
formavam o eixo central, dos quais derivava o fundamento da decisão. 
Neste paradigma processual as partes tinham, via de regra, a 
disponibilidade do conteúdo do processo, competindo ao Estado tão-só o 
conhecimento e julgamento da ação criminosa, em se tratando de delicta 
publica. 

 

Sem fugir destas características históricas, pode-se considerar que 

atualmente o sistema acusatório se apresenta da seguinte forma: 

 clara distinção entre as atividades de acusar e julgar; 
 a iniciativa probatória deve ser das partes; 
 mantém-se o juiz como um terceiro imparcial, alheio a labor de 

investigação e passivo no que se refere à coleta da prova, tanto de 
imputação como de descargo; 

 tratamento igualitário das partes (igualdade de oportunidades no 
processo); 

 procedimento é em regra oral (ou predominantemente); 
 plena publicidade de todo o procedimento (ou de sua maior parte); 
 contraditório e possibilidade de resistência (defesa); 
 ausência de uma tarifa probatória, sustentando-se a sentença pelo livre 

convencimento motivado do órgão jurisdicional; 
 instituição, atendendo a critérios de segurança jurídica (e social) da coisa 

julgada; 
 possibilidade de impugnar as decisões e o duplo grau de 

jurisdição.(LOPES JR., 2011a, p. 60-61). 
 

 
 Ferrajoli (2006, p. 556-57) esclarece que no modelo acusatório há a visão 

de uma controvérsia entre duas partes contrapostas, com interesses diversos. 

Destaca o autor, que enquanto a acusação busca a punição dos culpados, a defesa 

visa à tutela do acusado presumidamente inocente. Há, portanto, uma relação 

triangular, com duas partes em condição de igualdade e um terceiro, o juiz, supra 

partes. 

O sistema acusatório, no entendimento de Aury Lopes Jr. (2011a, p. 61), 

é pressuposto do moderno Estado de Direito, uma vez que garante a imparcialidade 

do juiz e um tratamento digno ao acusado, presumido inocente. O juiz fica afastado 

da produção da prova, evitando-se o perigo de um pré-julgamento por parte do 

magistrado, tratando o suspeito como acusado desde o início do processo. 
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Geraldo Prado (2006, p. 108) ressalta que só haverá um julgamento justo 

e imparcial se o magistrado não estiver desde o início psicologicamente envolvido 

com uma das versões em jogo (acusação e defesa), e continua:  

A acusatoriedade real depende da imparcialidade do julgador que não se 
apresenta meramente por se lhe negar, sem qualquer razão, a possibilidade 
de também acusar, mas, principalmente, por admitir que a sua tarefa mais 
importante, decidir a causa, é fruto de uma consciente e meditada opção 
entre duas alternativas, em relação às quais se manteve, durante todo o 
tempo, eqüidistante. 

 

Merece destaque, entretanto, que uma crítica corrente ao sistema 

acusatório é quanto à passividade do magistrado durante o processo, que tem de se 

conformar, muitas vezes, com uma atuação deficiente de alguma das partes4, sem 

nada fazer. Porém, ressalta Lopes Jr. (2011a, p.61) que isto é, digamos, um mal 

necessário, visto que todas as vezes que se buscou sanar este problema atribuindo 

poderes instrutórios ao juiz, as consequências foram desastrosas. 

 

 

2.1.2 Sistema inquisitório 

 

 

O sistema inquisitório surgiu aproximadamente no século XII, como 

consequência, principalmente, dos problemas existentes na atividade das partes 

quando do sistema acusatório. O Estado deveria assumir a persecução penal, com o 

intuito de buscar um melhor controle da delinquência. Há, então, uma separação 

entre o processo civil e penal. (LOPES JR., 2011a, p. 63). 

Paulatinamente, o sistema acusatório foi sendo substituído pelo 

inquisitório, em grande parte pela participação da Igreja5. Os sistemas feudais do 

início da Idade Média centralizaram os poderes nos feudos, esvaziando o papel da 

justiça. Sobressaiu-se, então, a jurisdição eclesiástica, com grande penetração nos 

diversos territórios, ao contrário do poder real. (PRADO, 2006, p. 80). E segue o 

autor (Id. Ibid., p. 80), quanto ao papel da Igreja: 

                                            
4 Merece destaque, nesse ínterim, observação do autor a respeito da atuação da defesa em um sistema acusatório, pois se 
valoriza ao máximo a atuação das partes. Deve o Estado, então, garantir àqueles que não possuem condições de pagar, uma 
defesa, leia-se Defensoria Pública, à altura da acusação (Ministério Público), efetivando-se a paridade de armas no processo 
penal. 
5 Aury Lopes Jr.(2011a, p. 62), dando especial ênfase ao papel da Igreja, ressalta que, em que pese a maioria dos 
doutrinadores afirmar que hoje não há mais um sistema puro, no Direito Canônico o sistema inquisitório permanece em seu 
estado puro.  
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[...] a igreja passa a enxergar no crime não só uma questão de interesse 
privado, mas, principalmente, um problema de salvação da alma, 
requisitando-se o magistério punitivo como forma de expiação das culpas. O 
arrependimento não é mais suficiente. É necessária a penitência, motivo por 
que cumpre à Igreja investigar um significativo número de infrações [...] 
 

Com efeito, o grande expoente do sistema inquisitório – a semelhança do 

nome não é mera coincidência – foi o Tribunal da Inquisição ou Santo Ofício, 

instituído em meados do século XIII, que se caracterizou pela grande crueldade e 

violência com os réus. Conforme destaca Aury Lopes Jr. (2011a, p. 66), no momento 

histórico em que o cristianismo adquire o status de religião oficial do império, a 

questão se torna política, e o sistema inquisitório deixa de ser adotado apenas no 

direto canônico e passa a ser utilizado de forma generalizada no processo penal.  

Muda-se completamente o paradigma da imparcialidade do juiz, que 

passa de espectador para inquisidor, passando a atuar como acusação desde o 

início do processo. O acusado perde o status de parte para se converter em mero 

objeto da investigação criminal. (LOPES JR., 2011a, p. 63). 

Ao contrário do sistema acusatório destacam-se as seguintes 

características do sistema inquisitório: a concentração das funções de acusar e 

julgar na mesma pessoa; a consequente total ausência de imparcialidade do 

julgador; a possibilidade irrestrita de produção de provas de ofício; a utilização da 

tortura para obtenção da confissão, considerada esta como a rainha das provas; a 

inexistência dos princípios do contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer 

garantia ao acusado, que se constitui em mero objeto da investigação; o sigilo na 

prática dos atos processuais; a prisão provisória como regra geral, uma vez que o 

inquisidor necessitava dispor do acusado durante todo o tempo, para coagi-lo a 

confessar; a adoção do sistema da prova legal ou tarifada; a inexistência de coisa 

julgada. 

Fundamental, nesse ínterim, os ensinamentos de Coutinho (2001, p. 24): 

A característica fundamental do sistema inquisitório, em verdade, está na 
gestão da prova, confiada essencialmente ao magistrado que, em geral, no 
modelo em análise, recolhe-a secretamente, sendo que “a vantagem 
(aparente) de uma tal estrutura residiria em que o juiz poderia mais fácil e 
amplamente informar-se sobre a verdade dos fatos – de todos os fatos 
penalmente relevantes, mesmo que não contidos na ‘a acusação’ – dado 
seu domínio único e onipotente do processo em qualquer das suas fases”.  
 O trabalho do juiz, de fato, é delicado. Afastado do contraditório e sendo o 
senhor da prova, sai em seu encalço guiado essencialmente pela visão que 
tem (ou faz) do fato. 

 



19 
 

Para Ferrajoli (2006, p. 44-47), a tradição histórica inquisitiva jamais foi 

interrompida, sendo “fruto irreflexivo e consolidado das práticas legislativas, judiciais 

ou policiais”. Constitui-se o modelo inquisitório de dois aspectos: uma concepção 

substancialista ou ontológica, que considera como objeto do Direito Penal não 

apenas o delito formalmente previsto na lei, mas também, e principalmente, a 

pessoa do delinquente, como um mal social, imoral. “O substancialismo penal, está 

informado pela confusão entre direito e moral, ou entre direito e natureza, permitindo 

discriminações subjetivas e invasões incontroláveis na esfera de liberdades dos 

cidadãos.” 

O outro aspecto é o decisionismo processual e subjetivismo inquisitivo, 

onde prevalece um caráter não cognitivo na decisão do juiz, prevalecendo a 

subjetividade e valoração, bem como a influência de técnicas conexas de prevenção 

e defesa social. 

Consoante comenta Lopes Jr. (2011a, p. 76) “no sistema inquisitório, 

nasce a (inalcansável e mitológica) verdade real, em que o imputado nada mais é do 

que um mero objeto da investigação, ‘detentor da verdade de um crime’, e, portanto, 

submetido a um inquisidor que está autorizado a extraí-la a qualquer custo”. 

É bem verdade que atualmente não há, no ordenamento jurídico 

contemporâneo, um sistema inquisitório puro, com todas as características descritas 

anteriormente. No entanto, ainda há, como no caso do Brasil, sistemas processuais 

penais em que a gestão da prova está a cargo do juiz, caracterizando o sistema 

como essencialmente inquisitório, contrariando, muitas vezes, o disposto nas 

Constituições com um caráter garantista. 

Coadunando com este pensamento, Marteleto Filho (2009, p. 201) 

destaca: 

 Ainda na atualidade, como veremos, o sistema inquisitivo se apresenta 
com outra roupagem (mais insidiosa, porém oficial), permitindo o 
contraditório e a ampla defesa (típicos do sistema acusatório), mas 
conferindo ao juiz o poder de produção de provas de ofício (núcleo fundante 
do sistema inquisitivo) e, até mesmo, de modificar substancialmente a 
acusação (mutatio libelli). 
 

 

 

2.2 Teoria do Garantismo Penal  
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2.2.1 Origem e bases de uma teoria geral garantista. 

 

 

A origem da Teoria do Garantismo remonta, segundo Taffarelo (2006, p. 

30), ao final do século XVII e início do século XVIII, com o surgimento do movimento 

Iluminista. Começou-se, então, com base na racionalidade, a questionar de forma 

veemente o autoritarismo que prevalecia até então, dando-se ênfase à proteção dos 

direitos individuais de cada cidadão, com destaque para a liberdade e igualdade6. 

Diante do autoritarismo que prevalecia à época, por certo que o Direito 

Penal seguia a mesma influência, dando margem a todo tipo de barbárie. Os 

Iluministas7 passam a questionar essas práticas abusivas, defendendo, por exemplo, 

a superioridade da prevenção, a necessidade de melhor proporcionar as penas e o 

uso da pena de morte apenas em casos específicos (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 161). 

Tem-se aí, portanto, o embrião do Garantismo, pois, conforme Ferrajoli 

(2006, p. 37), os princípios do modelo garantista clássico, em especial a legalidade 

estrita, a materialidade e a lesividade dos delitos, a responsabilidade pessoal, o 

contraditório entre as partes e a presunção de inocência “[...] são, em grande parte, 

como se sabe, fruto da tradição jurídica do iluminismo e do liberalismo”. 

Não se pode restringir, entretanto, a teoria do Garantismo ao Direito 

Penal.8 Segundo Feldens (2010, p. 67-68), a teoria do Garantismo encontra seu 

fundamento no Estado Constitucional e, consequentemente, na positividade dos 

direitos fundamentais, não se restringindo à esfera penal, mas a todo ordenamento 

jurídico. Elucida o autor (2010, p. 70): 

O garantismo deve ser compreendido: a) como uma teoria de base 
constitucional; b) orientada à otimização dos direitos fundamentais; c) o que 
significa, em Direito, assegurar juridicamente (garantir) a sua realização; 
d) tarefa constitucionalmente imposta ao legislador a partir das próprias 
normas jusfundamentais; e) competindo-lhe editar os instrumentos 
necessários à tutela desses direitos frente suas principais ameaças (os 
indivíduos e o Estado), de modo a minimizar as agressões oriundas de 
particulares e a conter a arbitrariedade dos poderes públicos (grifo do 
autor). 
 
 

Em que pese o papel fundamental do legislador, conforme exposto acima, 

muitas vezes a Constituição não é considerada (ou respeitada) quando da edição de 

                                            
6 Bases, posteriormente, para a Revolução Francesa. 
7 Destaca-se Montesquieu, Beccaria, Marat, Rousseau, Voltaire, entre outros. 
8 Ainda que o grande marco do garantismo seja a publicação da obra de Ferrrajoli, em 1989, Diritto e Ragione, marcadamente 
voltada para o Direito Penal. 
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normas infraconstitucionais.9 Nesse ínterim, mister destacar que o Garantismo vem 

a combater o Estado autoritário10, estando assentado em uma base principiológica e 

constitucional, visando à garantia dos direitos fundamentais. É, portanto, a 

supremacia da Constituição frente a qualquer norma infraconstitucional, exigindo-se 

a coerência desta com o texto e princípios da Magna Carta como condição para sua 

validade e aplicabilidade no ordenamento jurídico constitucional (PEDRINHA, 2007, 

p. 189-190). 

No mesmo sentido, Ferrajoli (2006, p. 785) destaca: 

A orientação que, há poucos anos, vem sob o nome de “garantismo”, 
nasceu no campo penal como uma resposta ao desenvolvimento crescente 
de tal diversidade11 e também às culturas jurídicas e políticas que o têm 
jogado numa mesma vala, ocultando e alimentando, quase sempre em 
nome da defesa do Estado de direito e do ordenamento democrático. Da 
palavra “garantismo” é, então, possível distinguir três significados diversos, 
mas conexos entre si, que correspondem a outros tantos temas tratados 
nas três primeiras partes deste livro, mas que podem ser estendidos a 
todos os campos do ordenamento jurídico (grifo nosso). 
 
 

O primeiro significado para o garantismo, segundo o autor, diz respeito a 

um modelo normativo de direito, ou à estrita legalidade própria do Estado de Direito. 

E destaca:  

Sob o plano epistemológico se caracteriza como um sistema cognitivo ou de 
poder mínimo, sob o plano político se caracteriza como uma técnica de 
tutela idônea a minimizar a violência e a maximizar a liberdade e, sob o 
plano jurídico, como um sistema de vínculos impostos à função punitiva do 
Estado em garantia dos direitos dos cidadãos. (Id. Ibid., p.785-786). 
 
 

O segundo significado atribuído por Ferrajoli (Id. Ibid., p. 786-787) refere-

se a uma teoria jurídica da validade e efetividade das normas, em relação, também, 

à existência e vigência das mesmas. Nesse sentido, o garantismo significa uma 

abordagem crítica constante da divergência existente entre modelos normativos 

tendentemente garantistas (como a nossa Constituição Federal de 1988) e as 

práticas operacionais tendentemente antigarantistas. O autor destaca a invalidade 

(frente ao ordenamento jurídico), porém efetividade (porque aplicadas na prática) 

destas e a validade (pois constitucionais) e inefetividade (em virtude de não serem 

aplicadas na prática) daquelas. 

                                            
9 O que no Brasil é extremamente comum, visto que a corrupção impera nas casas legislativas, prevalecendo, na edição das 
normas, o interesse de uma minoria, em detrimento do respeito à Constituição e os direitos fundamentais e sociais. 
10 E por que não também o Estado corrupto? 
11Ferrajoli faz referência aqui ao desatendimento dos parâmetros de racionalidade, de justiça e de legitimidade da intervenção 
punitiva, previstos na Cosntituição italiana, bem como em outras constituições (como a brasileira) que preceituam um modelo 
penal garantista.  
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Esta anomalia jurídica requer dos juízes e juristas uma constante visão 

crítica sobre as normas vigentes, analisando-se a sua validade ou invalidade em 

relação à Constituição, não bastando o viés juspositivista, com um posicionamento 

acrítico e passivo. Ressalta o autor que “[...] a perspectiva garantista requer, ao 

contrário, a dúvida, o espírito crítico e a incerteza permanente sobre a validade das 

leis e de suas aplicações [...].” (Id. Ibid., p. 787). 

Por fim o terceiro significado, relacionado à filosofia do direito e crítica da 

política, designa uma filosofia política, onde o direito e o Estado devem buscar sua 

legitimidade na justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a 

tutela ou a garantia constituem a finalidade. Este ponto de vista externo ou político, 

afastado do interno ou jurídico é essencial à democracia e representa a população, 

com seus interesses e necessidades individuais e coletivas, cuja satisfação 

representa a razão de ser do Estado. 

 Para Ferrajoli (Id. Ibid., p.787-788),  

[...] o atrofiamento de um autônomo ponto de vista externo, ou pior, a sua 
explícita confusão com aquele interno, forma a conotação específica de 
todas as culturas políticas autoritárias, de vários modos comuns reunidos 
nas ideias de autofundação e de autojustificação do direito e do Estado 
como valores em si: não meios, mas eles mesmos o fim.  
 

Conforme exposto (e desejável), ainda que seja aplicável a qualquer ramo 

do Direito, o garantismo ganhou especial destaque, consoante já mencionado 

anteriormente, no Direito Penal. Em virtude de todo o histórico do Direito Penal – 

marcado pelo autoritarismo e um sistema inquisitório com graves violações a direitos 

fundamentais – a teoria garantista surgiu como uma reação a este inquisitorialismo 

predominante. 

 

 

2.2.2 O Garantismo Penal 

 

 

A teoria do Garantismo Penal veio ao encontro do pensamento de 

diversos operadores do direito que questionavam a situação de alguns países – 

como o Brasil e a Itália, por exemplo – que possuíam uma Constituição com 

características garantistas, ao passo que na legislação infraconstitucional ou na 
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prática diária seguiam uma linha de negação dos direitos fundamentais dos 

indivíduos, em especial daqueles processados criminalmente. 

De acordo com Alexandre Morais da Rosa (2010, p. 38), o caso do Brasil 

é emblemático, uma vez que temos um Código Penal e um Código de Processo 

Penal editados sob outra ordem constitucional, completamente diversa da 

Constituição Federal de 1988, com características garantistas. E completa (Ib. Ibid., 

p. 38-39): 

De sorte que há necessidade de adequação da própria noção do papel e 
função do Direito e do Processo Penal diante da redemocratização do país. 
E este trabalho ainda está sendo realizado, basicamente por força da (i) 
baixa constitucionalidade, entendida como a ausência de uma cultura 
democrática no Direito; (ii) resistência ao modelo eminentemente acusatório 
preconizado pela Constituição da República de 1988, com a manutenção de 
uma mentalidade inquisitória; (iii) herança equivocada de uma imaginária e 
nefasta “Teoria Geral do Processo”, quando, na verdade, os fundamentos 
do processo penal democrático assumem viés individual e não coletivo, a 
saber, não cabe “instrumentalidade processual penal”; (iv) difusão de um 
modelo coletivo de “Segurança Pública” que fomenta uma certa “Cultura do 
Medo”; (v) expansionismo do Direito Penal e recrudescimento dos meios de 
controle social; (vi) prevalência de teorias totalitárias, como Direito Penal do 
Inimigo, atreladas ao discurso da lei e da Ordem. 
 

Para Amilton Bueno de Carvalho e Salo de Carvalho (2001, p. 17): 

A teoria do garantismo penal, antes de mais nada, se propõe a estabelecer 
critérios de racionalidade e civilidade à intervenção penal, deslegitimando 
qualquer modelo de controle social maniqueísta que coloca a ‘defesa social’ 
acima dos direitos e garantias individuais. Percebido dessa forma, o modelo 
garantista permite a criação de um instrumental pratico-teórico idôneo à 
tutela dos direitos contra a irracionalidade dos poderes, sejam públicos ou 
privados. 
 

As características de um modelo garantista genérico, aplicáveis à 

qualquer área do direito, obviamente se adequam perfeitamente ao Direito Penal12 e 

Processual Penal, e, de acordo com o entendimento acima de Alexandre Morais da 

Rosa, são absolutamente necessárias no Brasil. 

Ferrajoli (2006, p. 89-90), então, com base em sua teoria garantista, 

estabelece garantias penais e processuais que devem balizar um modelo de direito 

penal justo aos indivíduos. Estas garantias são imprescindíveis para que se tenha 

legitimidade na persecução penal e na consequente aplicação da pena e são 

baseadas em princípios que derivam de onze termos nucleares, quais sejam: pena, 

delito, lei, necessidade, ofensa, ação, culpabilidade, juízo, acusação, prova e 

defesa. 

                                            
12 Cumpre destacar, que Ferrajoli em seu livro Direito e Razão – Teoria do Garantismo Penal, primeiro faz toda uma análise 
sobre o Garantismo Penal para, ao final da obra, traçar uma teoria geral do garantismo. 
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Estes podem ser classificados da seguinte forma: a) garantias penais: 

“delito”, “lei”, “necessidade”, “ofensa”, “ação” e “culpabilidade”; e b) garantias 

processuais: “juízo”, “acusação”, “prova” e “defesa”. Exclui-se a pena por ser apenas 

um resultado possível do processo (ROSA, 2010, p.47).  

Um sistema penal garantista deve, portanto, incluir todos estes termos, 

que Ferrajoli (2006, p. 91) axiomatiza, resultando de dez axiomas ou princípios 

axiológicos fundamentais, que o autor elenca na língua latina: “A1 Nulla poena sine 

crimine; A2 Nullum crimen sine lege; A3 Nulla Lex (poenalis) sine necessitate; A4 

Nulla necessitas sine injuria; A5 Nulla injuria sine actione; A6 Nulla actio sine culpa; 

A7 Nulla culpa sine judicio; A8 Nullum judicium sine accusatione; A9 Nulla accusatio 

sine probatione; A10 Nulla probatio sine defensione.” 

Ferrajoli (Id. Ibid., p. 91) denomina estes princípios da seguinte forma, 

respectivamente: 

1) princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação 
ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) 
princípio da necessidade ou da economia do direito penal; 4)  princípio da 
lesividade ou da ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da 
exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 
pessoal; 7) princípio da  jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no 
sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e 
acusação; 9) princípio do ônus da prova ou da verificação; 10) princípio do 
contraditório ou da defesa, ou da falseabilidade. 
  

 
Estes princípios é que definem, ordenada e sistematicamente, o modelo 

garantista de direito penal, sendo que prescrevem um “dever ser” na esfera punitiva, 

bem como estabelecem, cada princípio, uma condição sine qua non ou uma garantia 

jurídica para a responsabilização e consequente imposição da pena. “Tenha-se em 

conta de que aqui não se trata de uma condição suficiente, na presença da qual 

esteja permitido ou obrigatório punir, mas sim de uma condição necessária, na 

ausência da qual não está permitido ou está proibido punir.” (FERRAJOLI, 2006, p. 

90). 

Alexandre Morais da Rosa (2010, p. 48), ao analisar o sistema garantista 

de Ferrajoli, salienta que os sistemas penais podem ser enquadrados como 

tendentes ao direito penal mínimo ou ao direito penal máximo. Ao direito penal 

mínimo, na medida em que se aproxima dos princípios basilares de um sistema 

garantista, onde o indivíduo tem asseguradas garantias fundamentais diante do 

poder punitivo estatal; ao direito penal máximo, quando o sistema penal, ao 

contrário, distancia-se do sistema garantista, sendo marcado pela ausência de 
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limites e condições no poder punitivo, características de um Estado totalitário, 

desvinculado da lei. 

Sintetizando, pode-se entender que um modelo de Direito Penal Máximo 

rege-se pela máxima que nenhum culpado pode deixar de ser punido, a despeito de 

que algum inocente eventualmente possa ser punido; ao contrário, no caso do 

Direito Penal Mínimo, a atuação se dá no sentido de que “nenhum inocente seja 

punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa ficar impune13.” 

(ROSA, 2010, p. 48). 

 

 

2.3 Direito Penal Máximo e o Combate à Criminalidade 

 

 

2.3.1 A expansão do Direito Penal 

 

 

Vive-se atualmente uma época de expansão14 do Direito Penal, com um 

aumento gradativo ou abstrativização dos tipos penais, bem como um maior 

endurecimento em relação às penas. (JAKOBS; MELIÁ, 2009, p. 81) Isto se deve ao 

contexto social atual, marcado por um aumento crescente da criminalidade, diante 

da ineficácia das políticas de segurança pública. O Direito Penal é visto, então, como 

a solução para estes problemas, a salvação do “mal”. 

Segundo Rosa (2010, p.08), “a demanda mais comum hoje é a de 

segurança, manipulada por interesses ideológicos, (sic) acaba encontrando no 

Sistema de Controle Social o seu único caminho.” De acordo com Arend apud Rosa 

(2004, p. 227):  

“O mais assustador é que há um estratégico e eficiente contágio ideológico 
programando as pessoas para servirem como a voz que chama a ação do 
poder do Estado para combater a violência, com a presença da autoridade e 
ataque aos perigosos. Perdeu-se a aspiração do Estado social. A utopia 
agora é a do Estado Penal, mediante a ação capilar e absoluta do Estado 
Policial.” 

                                            
13 Alexandre Morais da Rosa utiliza aqui palavras próprias de Luigi Ferrajoli, entre aspas. 
14 “As características principais da política criminal praticada nos últimos anos podem resumir-se no conceito da expansão do 
Direito Penal.” (JAKOBS; MELIÁ, 2009, p. 75) (grifo do autor). 
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É este clima de medo, em grande parte impulsionado pela mídia15, que dá 

azo a um Direito Penal Máximo. O objetivo do processo penal é, portanto, que 

nenhum culpado fique impune, destacando-se o excessivo rigor e um “castigo 

apressado”. (FERRAJOLI, 2006, p. 104). Continua o autor (Id. Ibid., p. 102) ao 

elucidar que um modelo de direito penal máximo é “incondicionado e ilimitado” e 

caracterizado por uma “severidade excessiva”. 

Um modelo de Direito Penal máximo, portanto, é marcado pela incerteza 

e imprevisibilidade das condenações e das penas, não havendo parâmetros 

definidos para que se efetue um controle racional. (Id. Ibid., p.102). 

Para Vera Regina Pereira de Andrade (2003, p. 24-25) a globalização 

neoliberal é, em grande parte, responsável por este agigantamento do Direito Penal, 

na medida em que é responsável pelo desemprego estrutural, radicalização da 

pobreza e da exclusão social. Diante disto, esclarece a autora: 

Fortalecendo o discurso e as técnicas da guerra contra o crime e da 
segurança pública (limpeza do espaço público e devolução das ruas aos 
cidadãos), o controle penal globalizado radicaliza a função simbólica do 
Direito Penal através de uma hiperinflação legislativa, ou seja, a promessa e 
a ilusão de resolução dos mais diversos problemas sociais através do penal 
[...]. 

 

Salo de Carvalho (2008, p. 94-96) salienta que na sociedade 

contemporânea o fator econômico é que prevalece, resultando na “descartabilidade 

do valor pessoa humana”, em detrimento do mercado. As políticas criminais estariam 

voltadas para a exclusão social daqueles que não se enquadram no tipo cidadão-

consumidor. O “Estado-providência”16 de outrora entra em crise por “razões 

mercadológicas” e passa a sobressair o “Estado-penitência”, que para o autor é o 

quadro atual: “Estado social mínimo, Estado penal máximo”. 

Na mesma linha, elucida Rosa (2004, p. 220): 

É que confundindo efetividade (fins) com eficiência (meios), grudando 
falsamente os significantes como sinônimos, na ânsia de melhorar a 
realidade, muitos atores jurídicos caem na armadilha do discurso neoliberal, 
ao preço da exclusão (sempre existem vítimas, ecoa Dussel) e da 
Democracia, por se vilipendiar, necessariamente, os ‘direitos e garantias’ 
Constitucionais, rumo ao que se chama de ‘Direito Penal Máximo’. 
 
 

                                            
15 Assevera Rosa (2004, p. 232) a respeito da grande presença da televisão nos lares brasileiros: “Desta avenida de entrada 
nos lares é possível a articulação da ‘cultura do medo’ para justificar e naturalizar como um caminho ‘doloroso e necessário’ 
para salvação:o agigantamento do sistema penal.” E na mesma esteira Zaffaroni (1999, p. 127): “Os meios de comunicação 
social de massa – especialmente a televisão – são hoje elementos indispensáveis para o exercício de poder de todo o sistema 
penal.” 
16 Ou Estado social, marcado pelo intervencionismo estatal. 
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O encarceramento passa a ser a regra, resultando em uma 

marginalização social decorrente do expansionismo do Direito Penal, sendo que “[...] 

nas atuais circunstâncias, o confinamento é antes uma alternativa ao emprego, uma 

maneira de utilizar ou neutralizar uma parcela considerável da população que não é 

necessária à produção [...]”. (BAUMAN, apud CARVALHO, 2008, p. 96). 

Isto resulta em uma seletividade do sistema penal, criminalizando-se a 

pobreza. O eficientismo penal, então, reflete-se na “materialização da ideologia da 

tolerância zero” para com os pobres e excluídos e no agigantamento das políticas de 

segurança máxima, para se proteger os “cidadãos”. (ANDRADE, 2009, p. 346). 

Excelente análise sobre o tema faz Shecaria (2009, p.170), que destaca 

que esse clima de insegurança e expansão do Direito Penal é decorrente de 

mecanismos ou movimentos punitivistas que ganharam grande expressão na pós-

modernidade de “um mundo dito globalizado” e que estão interconectados sobre 

uma mesma matriz: o movimento da Lei e Ordem, a política de Tolerância Zero e o 

Direito Penal do Inimigo. 

 

 

2.3.2 Movimento da Lei e Ordem 

 

 

Segundo Salo de Carvalho (2006, p.34) o movimento de Lei e Ordem é 

um movimento de política criminal que surgiu na década de 60 nos Estados Unidos 

(Law and Order) como um “movimento de resistência a contra-cultura e de 

reivindicação da salvaguarda dos princípios éticos, morais e cristãos da sociedade 

Ocidental.” 

Em grande parte disseminado pela mídia, transmite à sociedade um 

constante estado de perigo, considerando a criminalidade como uma doença e o 

criminoso o ser patológico. Cria-se o clima de pânico, proclamando o maximalismo 

penal como a única forma de solução do problema (Id. Ibid., p. 34). 

Zaffaroni (1999, p. 129) destaca o modus operandi deste movimento: 

Mais concretamente, são os meios de massa que desencadeiam as 
campanhas de “lei e ordem” quando o poder das agências encontra-se 
ameaçado. Estas campanhas realizam-se através da “invenção da 
realidade” (distorção pelo aumento de espaço publicitário dedicado a fatos 
de sangue, invenção direta de fatos que não aconteceram), “profecias que 
se auto-realizam” (instigação pública para a prática de delitos mediante 
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metamensagens de “slogans” tais como “a impunidade é absoluta”, “os 
menores podem fazer qualquer coisa”, “os presos entram por uma porta e 
saem pela outra”, etc.), “produção de indignação moral” (instigação à 
violência coletiva, à autodefesa, glorificação de “justiceiros”, apresentação 
de grupos de extermínio como “justiceiros”, etc.)17. 

 

Vê-se, portanto, que o movimento da Lei e Ordem busca legitimar sua 

atuação no medo generalizado, criando nos cidadãos (frise-se, os cidadãos de bem 

e não os inimigos) uma sensação permanente de insegurança, que só pode ser 

resolvida pelo Direito Penal. Quanto mais, melhor! Quem se importa com a 

dignidade humana? 

Segundo João Marcelo de Araújo Jr. (1991, p.66), os principais objetivos 

do movimento são: justificar a pena como castigo e retribuição; adoção de penas 

mais severas (de morte ou privação de liberdade perpétua) ou impor severidade no 

regime de execução da pena18; ampliar as possibilidades de prisões provisórias; e 

diminuir o poder judicial de individualização da sanção, dando maior poder aos 

diretores das penitenciárias. 

 

 

2.3.3 A Política de Tolerância Zero 

 

 

A política criminal de Tolerância Zero pode ser caracterizada basicamente 

como sendo extremamente dura e repressiva com qualquer tipo de crime, inclusive 

os bagatelares. Nas palavras dos políticos – que sistematicamente proclamam esta 

política criminal - uma verdadeira “guerra contra a criminalidade”. 

A origem da Tolerância Zero advém, no entendimento de Shecaira (2009, 

p.166), da Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory). Esta teoria foi 

proposta por James Q. Wilson em parceria com George Kelling, no ano de 1982, 

onde a ideia central do pensamento ali desenvolvido é o de que uma pequena 

infração, quando tolerada, pode levar ao cometimento de crimes mais graves, em 

função de uma sensação de anomia. Há, então, uma analogia com as janelas 

quebradas. Se em um prédio não há janelas quebradas, provavelmente assim 
                                            

17 Os programas-espetáculo, com sangue e cadáveres, multiplicam-se hoje em dia, podendo-se destacar em Santa Catarina o 
apresentador Hélio Costa, chamando reiteradamente os delinquentes de “vagabundos” e que, pregando o medo, exige ações 
mais duras da Polícia; e com expressão nacional o filme Tropa de Elite, onde o “Capitão Nascimento” se tornou celebridade, à 
guisa da guerra contra a criminalidade mostrada no filme, que legitimaria qualquer tipo de barbárie. 
18 Pode-se citar como exemplo desta influência no Brasil a Lei de Crimes Hediondos e o Regime Disciplinar Diferenciado na 
execução. 
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permanecerão, porém se uma das janelas for quebrada, invariavelmente, todas as 

outras serão, sucessivamente. Destarte, pequenas desordens do cotidiano são as 

janelas quebradas, pois se estas desordens são negligenciadas e permanecem 

impunes, outras de maior gravidade virão e a criminalidade se alastra (Id. Ibid., p. 

166-67). 

Os defensores da Tolerância Zero defendem, então, que qualquer tipo de 

crime deve ser combatido, sob pena de crimes mais graves acontecerem em 

decorrência da sensação de impunidade. E isto se faz com repressão policial 

ostensiva e encarceramento. 

As principais características das políticas de Tolerância Zero são: ao 

entrar em contato com desordeiros ou praticantes de crimes mais leves a polícia tem 

chances de chegar até os criminosos mais perigosos; mensagem aos criminosos 

que onde a polícia está atuando não haverá tolerância, garantindo maior segurança 

para os “bons cidadãos”; os “cidadãos bons” passam a frequentar lugares públicos 

antes dominados pela criminalidade, contribuindo para o controle dessas áreas e 

prevenção do crime; e desta forma o combate ao crime passa a não ser 

exclusividade da polícia, havendo uma integração da sociedade no combate ao 

crime. (SHECAIRA, 2009, p. 166-67). 

A política criminal da Tolerância Zero ganhou grande repercussão quando 

foi adotada pelo Prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, em 1994. Com a 

divulgação de grande queda nos índices de criminalidade, a Tolerância Zero ganhou 

o mundo, apesar das inúmeras críticas que recebia19. (Id. Ibid., p.168). 

Apesar de se tratar de uma política criminal, a Tolerância Zero também 

influencia o Poder Judiciário, uma vez que os juízes não estão imunes à mídia. O 

papel do juiz passa a ser o de garantidor da eficiência da atividade policial – e é 

intensamente cobrado por isto, seja pelas autoridades que querem números ou pela 

sociedade que, inflamada pelo medo, clama por segurança. Disto resulta um 

elevado número de prisões cautelares, bem como a prevalência absoluta de 

condenações no processo criminal. 

 

 

                                            
19 Abusos por parte dos policiais, manipulação de dados e racismo (as ações eram voltadas para grupos de minorias étnicas), 
entre outros. 
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2.3.4 O Direito Penal do Inimigo 

 

 

Para Eugenio Raúl Zaffaroni (2007, p. 11) a ideia do inimigo no Direito 

Penal não é coisa recente, mas pelo contrário: 

O poder punitivo sempre discriminou os seres humanos e lhes conferiu um 
tratamento punitivo que não correspondia à condição de pessoas, dado que 
os considerava apenas como entes perigosos ou daninhos. Esses seres 
humanos são assinalados como inimigos da sociedade e, por conseguinte, 
a eles é negado o direito de terem suas infrações sancionadas dentro dos 
limites do direito penal liberal, isto é, das garantias que hoje o direito 
internacional dos direitos humanos estabelece universal e regionalmente. 
(grifo do autor) 

 

Segundo Dal Ri Júnior (2006) o Estado sempre teve seus inimigos, desde 

a Grécia Antiga20. Ao longo da história a figura do inimigo sempre existiu, a exemplo 

do pecador, de Tomás de Aquino, que não teria dignidade, podendo ser morto como 

um animal (MARTÍN, 2007, p.97); ou o inimigo de Rousseau, onde “todo malfeitor, 

ao atacar o direito social, converte-se com seus delitos em rebelde e traidor da 

pátria; deixa de ser membro dela ao violar suas leis [...]” e diz o filósofo que a 

manutenção do Estado é incompatível com permanência do malfeitor, resultando 

“[...] que um dos dois pereça, e quando se mata o culpado, isto é feito em razão de 

sua condição de inimigo, e não de cidadão.” (ROUSSEAU apud MARTÍN, 2007, p. 

98). 

Entretanto, em que pese este retrospecto histórico, o inimigo enquanto 

figura central de uma teoria ganhou destaque com o ilustre penalista alemão 

Günther Jakobs, que desde 1985 vem publicando artigos sobre um “Direito Penal do 

cidadão” e um “Direito Penal do inimigo”. (MARTÍN, 2007, p. 75). 

Para Jakobs e Meliá (2009, p. 28 e 31), o Direito Penal do cidadão é 

aplicável àquelas pessoas que eventualmente cometem um delito, infringindo a 

vigência da norma. Esse delinquente eventual é considerado cidadão, tendo todas 

as garantias inerentes ao Estado de Direito, porém, em virtude do delito, deve 

responder pelo dano causado ao ordenamento jurídico. Esta pessoa não é tratada 

como inimigo, pois, apesar do erro, não é uma ameaça ao ordenamento jurídico, 

devendo o Direito permitir sua reintegração à sociedade.  

                                            
20 No mesmo sentido, Martín (2007, p. 94) defende que a visão do delinquente como inimigo é antiga e “permaneceu ao longo 
da história até os dias de hoje”. 
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Por outro lado, o Direito Penal do inimigo seria destinado aos indivíduos 

que reincidem persistentemente na prática de delitos. São aqueles indivíduos que 

delinquem de modo persistente por princípio21. Este indivíduo “que não admite ser 

obrigado a entrar em um estado de cidadania não pode participar dos benefícios do 

conceito de pessoa”. (Id. Ibid., p. 34-35). 

O inimigo é considerado uma “não-pessoa”, desprovido dos direitos 

fundamentais garantidos aos cidadãos “de bem”. O Estado não deve tratá-lo como 

pessoa, pois se assim o fosse, estaria violando o direito à segurança das demais 

pessoas. Desta forma, o objetivo do Direito Penal do inimigo é a eliminação do 

perigo – personificado na figura do delinquente-inimigo – sendo que “a punibilidade 

avança um grande trecho para o âmbito da preparação, e a pena se dirige à 

segurança frente a fatos futuros, não à sanção de fatos cometidos.” (Id. Ibid., p. 34). 

Na lição de Zaffaroni (2007, p. 18): 

Na medida em que se trata um ser humano como algo meramente perigoso 
e, por conseguinte, necessitado de pura contenção, dele é retirado ou 
negado o seu caráter de pessoa, ainda que certos direitos (por exemplo, 
fazer testamento, contrair matrimônio, reconhecer filhos, etc.) lhe sejam 
reconhecidos. Não é a quantidade de direitos de que alguém é privado que 
lhe anula a sua condição de pessoa, mas sim a própria razão em que essa 
privação de direitos se baseia, isto é, quando alguém é privado de algum 
direito apenas porque é considerado pura e simplesmente como um ente 
perigoso. 

 

Segundo Martín (2007, p. 87-90), o Direito Penal do inimigo apresenta 

algumas características próprias nas sociedades modernas, quais sejam: 

a) a tipificação de condutas que configuram meros atos preparatórios de 

fatos futuros, buscando-se uma antecipação da punibilidade como 

forma de garantir maior segurança à sociedade; 

b) a desproporcionalidade das penas, manifestada na ausência de 

diminuição da pena diante meros atos preparatórios sem consumação, 

prevalecendo a valoração do perigo, bem como a agravação 

desproporcional da pena, pelo simples fato de o autor pertencer a uma 

organização criminosa; 

c) no que se refere ao Direito alemão, de Jakobs, o surgimento de 

diversas “leis de luta ou de combate”; 

                                            
21 “É esse o caso, por exemplo, dos indivíduos pertencentes a organizações terroristas, de narcotráfico, de tráfico de pessoas 
etc, e, em geral, de quem desenvolve atividades típicas da chamada criminalidade organizada.” (MARTÍN, 2007, p. 83) 
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d) a considerável restrição de garantias e direitos processuais dos 

imputados, como, por exemplo, o questionamento da presunção de 

inocência, aumento de prazo nas prisões cautelares, flexibilidade na 

consideração e admissibilidade de provas ilícitas, medidas amplas de 

intervenção na esfera privada (telecomunicação, correspondência, 

etc.) e incomunicabilidade, etc.; 

e) a influência no Direito Penitenciário, como a adoção de regimes de 

cumprimento mais rígidos ou ampliação de requisitos para concessão 

do livramento condicional. 

Merece destaque, em virtude do enfoque deste trabalho, o aspecto 

processual do Direito Penal do inimigo, que, segundo Santos ([200-?],p. 11), teria a 

seguinte conformação:  

O sistema processual penal seria cindido entre a imputação fundada no 
princípio acusatório para o cidadão, acusado com as garantias 
constitucionais do processo legal devido (ampla defesa, presunção de 
inocência etc.), por um lado, e a imputação fundada no princípio 
inquisitório para o inimigo, punido sem as garantias constitucionais do 
processo legal devido (defesa restrita, presunção de culpa etc.), com 
investigações ou inquéritos secretos, vigilâncias sigilosas, interceptação 
telefônica, escuta ambiental, prisões temporárias, proibição de contato com 
advogado etc., por outro lado. (grifo do autor). 

 
No processo penal atual, o que se vê é um tratamento de inimigo e não 

de pessoa ao acusado. O menosprezo do juiz e do promotor pelo acusado é latente, 

sendo o mesmo tratado como mero objeto do processo. Em Santa Catarina, ganha 

destaque, também, a ausência de uma Defensoria Pública, ficando a “defesa” dos 

acusados a cargo de advogados dativos indicados pela OAB. Na realidade, muitas 

vezes a defesa é meramente formal, ficando o advogado dativo praticamente inerte 

durante todo o processo. Mas, quem se importa? O inimigo não merece uma defesa 

de verdade. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

3.1 Estrutura e divisão do Poder Judiciário de Santa Catarina. 

 

 

Antes de adentrar na metodologia utilizada na pesquisa, convém uma 

breve apresentação da estrutura do Poder Judiciário de Santa Catarina, uma vez 

que o objeto da pesquisa está nele inserido22. 

De acordo com a Constituição Estadual de Santa Catarina de 1989, artigo 

77, o Poder Judiciário é composto pelos seguintes órgãos: 

I - o Tribunal de Justiça;  

II - os Tribunais do Júri;  

III - os Juízes de Direito e os Juízes Substitutos;  

IV - a Justiça Militar;  

V - os Juizados Especiais e as Turmas de Recursos;  

VI - a Câmara Regional de Chapecó;  

VII - os Juízes de Paz;  

VIII - outros órgãos instituídos em lei. 

O Tribunal de Justiça, órgão máximo do Poder Judiciário catarinense, é 

composto por cinquenta desembargadores e tem como sede a capital do Estado, 

Florianópolis. Internamente, é subdividido em órgãos de julgamento23, a saber: 

I - o Tribunal Pleno - com todos os membros do Tribunal; 

II - A Seção Civil e Seção Criminal; 

III - Os Grupos de Câmaras, o Grupo de Direito Civil, constituído pelas 

Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Câmaras de Direito Civil; o Grupo de Direito 

Comercial composto pelas Primeira, Segunda, Terceira e Quarta Câmaras de Direito 

Comercial; e o Grupo de Direito Público integrado pelas Primeira, Segunda, Terceira 

e Quarta Câmaras de Direito Público; 

IV - As Câmaras Civis Isoladas, com a denominação de Primeira, 

Segunda, Terceira e Quarta Câmaras de Direito Civil; Primeira, Segunda, Terceira e 

                                            
22 Os dados aqui utilizados foram colhidos no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 
23 Segundo a Lei Complementar n. 148/96, que alterou dispositivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado 
(Lei Estadual n. 5.624, de 9-11-79) e os Atos Regimentais n. 41/2000, 57/2002, 59/2003 e 85/2007. 
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Quarta Câmaras de Direito Comercial; e, Primeira, Segunda, Terceira e Quarta 

Câmaras de Direito Público; 

V - As Câmaras Criminais Isoladas, com a denominação de Primeira, 

Segunda e Terceira; 

VI - O Conselho da Magistratura; 

Através do Ato Regimental nº 41/2000, também foi criada a Câmara Civil 

Especial, com competência para apreciar a admissibilidade e os pedidos de efeito 

suspensivo em agravos de instrumento do primeiro grau, bem como para julgar os 

recursos contra decisões de seus membros. 

Para os fins de divisão judiciária, o território do Estado constitui seção 

judiciária única, sendo dividida, porém, para melhor administração da Justiça, em 3 

(três) subseções, 9 (nove) regiões, 40 (quarenta) circunscrições, 111 (cento e onze) 

comarcas e 183 (cento e oitenta e três) comarcas não instaladas24. 

As comarcas podem ser constituídas de um ou mais municípios 

(formando área contígua), recebendo a denominação do município que lhe servir de 

sede. De acordo com a entrância, podem ser classificadas como inicial, final ou 

especial. (artigo 8º da Lei Complementar n. 339/06). 

As cento e onze comarcas instaladas no Estado estão divididas da 

seguinte forma, nos termos das Resoluções n. 36/2007-TJ e n. 16/2008-TJ: 

I - Entrância inicial - Abelardo Luz, Anchieta, Anita Garibaldi, Araquari, 

Armazém, Ascurra, Barra Velha, Bom Retiro, Braço do Norte, Camboriú, Campo 

Belo do Sul, Campo Erê, Capinzal, Capivari de Baixo, Catanduvas, Coronel Freitas, 

Correia Pinto, Cunha Porã, Descanso, Dionísio Cerqueira, Forquilhinha, Fraiburgo, 

Garopaba, Garuva, Guaramirim, Herval do Oeste, Ibirama, Içara, Imaruí, Imbituba, 

Ipumirim, Itá, Itaiópolis, Itapema, Itapiranga, Itapoá, Ituporanga, Jaguaruna, Lauro 

Müller, Lebon Régis, Maravilha, Meleiro, Modelo, Mondaí, Navegantes, Orleans, 

Otacílio Costa, Palmitos, Papanduva, Balneário Piçarras, Pinhalzinho, Pomerode, 

Ponte Serrada, Porto Belo, Presidente Getúlio, Quilombo, Rio do Campo, Rio do 

Oeste, Rio Negrinho, Santa Cecília, Santa Rosa do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, 

São Carlos, São Domingos, São João Batista, São José do Cedro, São Lourenço do 

Oeste, Seara, Sombrio, Taió, Tangará, Trombudo Central, Turvo, Urubici, Urussanga 

e Xaxim; 

                                            
24 Matéria disciplinada pelos artigo 3º da Lei Complementar n. 339/2006, artigo 1º da Resolução n. 08/2007-TJ e  art. 1º da 
Resolução n. 44/08-TJ. 
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II - Entrância final – Araranguá, Balneário Camboriú, Biguaçu, Brusque, 

Caçador, Campos Novos, Canoinhas, Concórdia, Curitibanos, Gaspar, Indaial, 

Jaraguá do Sul, Joaçaba, Laguna, Mafra, Palhoça, Porto União, Rio do Sul, São 

Bento do Sul, São Francisco do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel do Oeste, 

Tijucas, Timbó, Videira e Xanxerê; 

III - Entrância especial – Blumenau, Capital (Florianópolis), Chapecó, 

Criciúma, Itajaí, Joinville, Lages e Tubarão. 

A comarca da capital atualmente está dividida da seguinte forma, com as 

respectivas varas: 

I – Foro Central (entrância especial): 

f) 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Criminal e Vara do Tribunal do Júri; 

g) 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Vara Cível; 

h) 1ª, 2ª e 3ª Vara da Fazenda Pública; 

i) 1ª, 2ª e 3ª Vara de Direito Bancário; 

j) Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher; 

k) Vara de Execuções Fiscais Municipais e Estaduais; 

l) Vara de Execuções contra a Fazenda Pública e Precatórios; 

m) Vara de Precatórias, Recuperações Judiciais de Falências; 

n) Vara de Execuções Penais; 

o) 1ª e 2ª Turma de Recursos. 

II – Foro Desembargador Eduardo Luz (entrância especial) 

a) Vara da Infância e Juventude; 

b) Vara de Auditoria da Justiça Militar; 

c) Vara do Juizado Especial Criminal; 

d) Vara de Sucessões e Registros Públicos; 

e) 1ª e 2ª Vara da Família e Órfãos; 

f) 1ª e 2 Vara do Juizado Especial Cível; 

g) 1ª Turma de Recursos. 

III – Foro do Norte da Ilha (entrância especial) 

a) Vara do Juizado Especial de Cooperação da Fazenda Pública; 

b) Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Trindade; 

c) Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio de Lisboa. 
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3.2 Metodologia 

 

 

3.2.1 Coleta dos dados 

 

 

Por razões de facilidade de acesso e existência de grande demanda de 

processos, foram escolhidas como objeto para a pesquisa as decisões judiciais das 

Varas Criminais (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) e Vara do Tribunal do Júri, do Foro Central da 

Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina. 

Cumpre destacar que a grande demanda de processos foi extremamente 

importante para a escolha, pois, desta forma, obtém-se grande número de decisões 

por vara, ficando mais evidentes, numericamente, as diferenças entre cada vara, 

bem como mais fidedigno o resultado, pois se trabalha com números 

representativos. 

Conforme já mencionado na introdução, o objetivo da pesquisa é avaliar a 

influência da Teoria do Garantismo Penal e de Teorias de Combate à Criminalidade 

nas decisões judiciais das Varas Criminais do Foro Central da Comarca da Capital. 

Esta avaliação foi realizada através da análise do número de decisões (sentenças) 

divididas em categorias referentes aos pedidos dos processos criminais, podendo 

ser procedentes (condenação nos termos da inicial), parcialmente procedentes 

(condenação, porém não nos termos da inicial), improcedentes (absolvição) ou de 

extinção da punibilidade. O período utilizado para coleta dos dados foi do ano de 

2006 a 2011, totalizando seis anos. 

Os dados com as decisões foram solicitados, após contato telefônico, à 

Divisão Judiciária da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina. Com muita presteza, os dados foram enviados por e-mail.  

Foram enviados pela Corregedoria seis arquivos do Excel, um para cada 

ano, (ver modelo exemplificativo – anexo A) contendo todas as sentenças proferidas 

nos anos de 2006 a 2011, na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Criminal, do Foro Central e Vara do 

Juizado especial criminal, do Foro do Continente, todas da Comarca da Capital. A 

Vara do Tribunal do Júri foi criada apenas em 2009, razão pela qual os dados só 

foram disponibilizados a partir desse ano. 
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O arquivo com cada ano continha todas as sentenças proferidas em cada 

vara, porém discriminadas por vara segundo o tipo de procedimento utilizado no 

processo ou natureza do pedido. No que se refere aos diferentes procedimentos, 

havia, por exemplo, decisões separadas conforme o procedimento ordinário, 

sumário e procedimentos especiais, como tóxicos, delitos de trânsito, crimes contra 

a honra, entre outros. Quanto à natureza do pedido, decisões referentes à restituição 

de coisa apreendida, exceções, habeas corpus, entre outros. 

Para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Criminal, foram selecionadas apenas as 

sentenças referentes ao procedimento ordinário, não utilizando outros tipos de 

procedimento. Optou-se apenas pelo procedimento ordinário, devido ao grande 

número de decisões – uma vez que é o tipo de processo mais comum –, o que 

garante a representatividade, bem como para se manter uma certa uniformidade nas 

decisões. Se fossem utilizadas decisões de vários tipos de procedimento, o 

resultado não seria confiável, visto que determinados procedimentos especiais são 

direcionados para algumas varas, o que poderia prejudicar a pesquisa. Em virtude 

disto, também não foram utilizados os dados da Vara do Juizado Especial do 

Continente, pois nesta os processos seguem o rito sumaríssimo da Lei 9.099/95. 

Para a Vara do Tribunal do Júri, obviamente, foram selecionadas 

decisões referentes ao procedimento especial do Júri. Portanto, havia decisões da 

primeira fase do procedimento (pronúncia, impronúncia, desclassificação e 

absolvição sumária), prolatadas pelo magistrado, bem como da segunda fase 

(procedência, procedência parcial e improcedência do pedido) decididas pelos 

jurados.  

Das decisões referentes ao procedimento ordinário, foram utilizadas 

apenas as de procedência, procedência parcial e improcedência do pedido, bem 

como de extinção da punibilidade, conforme já destacado anteriormente. As 

decisões de extinção da punibilidade estavam discriminadas isoladamente, de 

acordo com a causa (como morte do agente; prescrição, decadência e perempção, 

retroatividade de lei, etc.) como categoria própria nos arquivos enviados pela 

Corregedoria e assim foram mantidas.  

Merece destaque, também, o fato de a decisão de extinção da 

punibilidade ser de caráter extremamente objetivo, bastando ao juiz verificar a  
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ocorrência das hipóteses legais25 como, por exemplo, do art. 107, do Código 

Penal26.  Percebe-se, pela análise dos incisos deste artigo, que são hipóteses que 

não necessitam de grande instrução probatória ou grande reflexão/valoração pelo 

juiz. 

 

 Entretanto, as decisões de condenação (procedência ou procedência 

parcial do pedido) ou absolvição (improcedência do pedido) do acusado são 

decisões com caráter subjetivo, pois demandam, normalmente, grande instrução 

probatória e maior trabalho para o magistrado, exigindo deste valoração das provas, 

análise de dolo, culpa, entre muitos outros fatores extremamente subjetivos. 

 Separadas conforme essas categorias, as decisões foram somadas, 

formando um número total de decisões de cada categoria, por vara, a cada ano. 

 

 

3.2.2 Análise estatística e resultados 

 

 

Os resultados da pesquisa serão apresentados na forma de tabelas, para 

uma melhor visualização e compreensão, contendo estas o número de decisões de 

cada categoria, bem como a análise estatística destas decisões através de um 

cálculo percentual simples. As tabelas foram confeccionadas com o intuito de 

apresentar os dados quantitativos de cada vara a cada ano. Para isso cada tabela 

foi dividida da seguinte forma, conforme o modelo abaixo: 

 

 

 

                                            
25 Cezar Roberto Bitencourt (2010, p. 802) ressalta que o rol do art. 107 do Código Penal não é taxativo, destacando outras 
hipóteses presentes na parte especial e geral do Código como “o perdão judicial (arts. 121, §5º; 129, §8º; 180, §3º; 181; 240, 
§4º; e 348, §2º, do CP etc.); a restitutio in integrum (art. 249, §2º); as hipóteses do art. 7º, §2º, b e e, do CP etc. (grifo do autor). 
26 Extinção da punibilidade 
 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade:   
        I - pela morte do agente; 
        II - pela anistia, graça ou indulto; 
        III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso; 
        IV - pela prescrição, decadência ou perempção; 
        V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada; 
        VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite; 
        VII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
        VIII - (Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005) 
       IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. 
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Tabela ... – ... Vara Criminal 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 

Procedência parcial  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 

Improcedência   ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 

Extinção da punibilidade  ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 

Total  ‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐ ‐‐‐‐ 

Figura 1 – Modelo de tabela com os resultados de cada vara criminal. 

 

 uma primeira coluna contendo as quatro categorias de decisão 

(procedência, procedência parcial, improcedência do pedido e 

extinção da punibilidade) e ao final uma linha para o somatório total 

do número de decisões na Vara naquele ano; 

 uma segunda coluna  com a quantidade (número) de decisões, 

segundo cada categoria e ao final o somatório de todas as 

decisões; 

 uma terceira coluna (intitulada Percentual 1) com o percentual 

equivalente a cada categoria de decisão, inclusive a extinção de 

punibilidade; 

 uma quarta coluna (intitulada Percentual 2) com o percentual 

apenas das decisões com caráter subjetivo, ou seja procedência, 

procedência parcial e improcedência do pedido, excluindo-se a 

extinção de punibilidade. 

Para se calcular o valor do Percentual 1, foi utilizado o número total de 

decisões em todas as quatro categorias (Total – coluna 2). Já para o Percentual 2, 

foi utilizado apenas o somatório das decisões com caráter subjetivo, excluindo-se a 

extinção de punibilidade. Não se utilizou, portanto, para esse cálculo, o valor Total 

da coluna 2. 

Para a Vara do Tribunal do Júri a conformação da tabela é um pouco 

diferente, em virtude da existência de duas fases no procedimento, bem como pelo 

fato de não haver dados sobre extinção da punibilidade nos arquivos enviados pela 

Corregedoria. 
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A tabela para o Tribunal do Júri apresenta então seis colunas assim 

definidas, conforme modelo: 

 

Tabela ... – Vara do Tribunal do Júri 

Decisão  Quantidade  Percentual A 
(%) 

Decisão       Quantidade  Percentual B     
(%) 

     
Pronúncia  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ Procedência ‐‐‐‐            ‐‐‐‐

Impronúncia  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐ Procedência parcial ‐‐‐‐            ‐‐‐‐

Absolvição 
sumária 

‐‐‐‐  ‐‐‐‐ Improcedência  ‐‐‐‐             ‐‐‐‐

Desclassificação  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐            ‐‐‐‐ ‐‐‐‐             ‐‐‐‐

Total  ‐‐‐‐  ‐‐‐‐            ‐‐‐‐ ‐‐‐‐             ‐‐‐‐

Figura 2 – modelo de tabela para a Vara do Tribunal do Júri. 

 

 uma primeira coluna contendo as categorias de decisão da 

primeira fase do procedimento do Júri; 

 uma segunda coluna com a quantidade dessas decisões e ao final 

o somatório total das mesmas; 

 uma terceira coluna com o percentual dessas decisões, 

denominada Percentual A; 

 uma quarta coluna contendo as categorias de decisão da segunda 

fase do procedimento do Júri; 

 uma quinta coluna com a quantidade dessas decisões e ao final o 

somatório total das mesmas; 

 uma sexta coluna com o percentual dessas decisões, denominada 

Percentual B. 

 

Seguem abaixo as tabelas separadas por ano e por vara criminal, 

contendo os resultados da análise estatística dos dados coletados: 

 

 

a) decisões referentes ao ano de 2006: 
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Tabela 1 – 1ª Vara Criminal (2006) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  83 58,86 71,55

Procedência parcial  25 17,73 21,55

Improcedência   08 5,67 6,89

Extinção da punibilidade  25 17,73 ‐‐‐ 

Total  141 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 2 – 2ª Vara Criminal (2006) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  50 36,23 45,45

Procedência parcial  27 19,56 24,54

Improcedência   33 23,91 30 

Extinção da punibilidade  28 20,28 ‐‐‐ 

Total  138 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

Tabela 3 – 3ª Vara Criminal (2006) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  94 54,33 69,62

Procedência parcial  17 09,82 12,59

Improcedência   24 13,87 17,77

Extinção da punibilidade  38 21,96 ‐‐‐ 

Total  173 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 4 – 4ª Vara Criminal (2006) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  79 46,47 66,94

Procedência parcial  24 14,11 20,33

Improcedência   15 08,82 12,71

Extinção da punibilidade  52 30,58 ‐‐‐ 

Total  170 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

b) decisões referentes ao ano de 2007: 

 

Tabela 5 – 1ª Vara Criminal (2007) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  73 35,60 56,15

Procedência parcial  38 18,53 29,23

Improcedência   19 09,26 14,61

Extinção da punibilidade  75 36,58 ‐‐‐ 

Total  205 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 6 – 2ª Vara Criminal (2007) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  75 44,91 70,09

Procedência parcial  16 09,58 14,95

Improcedência   16 09,58 14,95

Extinção da punibilidade  60 35,92 ‐‐‐ 

Total  167 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 



43 
 

Tabela 7 – 3ª Vara Criminal (2007) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  66 41,25 55 

Procedência parcial  30 18,75 25 

Improcedência   24 15 20 

Extinção da punibilidade  40 25 ‐‐‐ 

Total  160 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 8 – 4ª Vara Criminal (2007) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  54 29,83 65,06

Procedência parcial  13 07,18 15,66

Improcedência   16 08,83 19,27

Extinção da punibilidade  98 54,14 ‐‐‐ 

Total  181 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

c ) decisões referentes ao ano de 2008: 

 

Tabela 9 – 1ª Vara Criminal (2008) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  86 48,31 72,88

Procedência parcial  22 12,35 18,64

Improcedência   10 05,61 08,47

Extinção da punibilidade  60 33,70 ‐‐‐ 

Total  178 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 10 – 2ª Vara Criminal (2008) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  28 31,81 58,33

Procedência parcial  14 15,90 29,16

Improcedência   06 06,81 12,5

Extinção da punibilidade  40 45,45 ‐‐‐ 

Total  88 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 
 
 
 
 
Tabela 11 – 3ª Vara Criminal (2008) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  46 28,57 50,54

Procedência parcial  19 11,80 20,87

Improcedência   26 16,14 28,57

Extinção da punibilidade  70 43,47 ‐‐‐ 

Total  161 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

Tabela 12 – 4ª Vara Criminal (2008) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  76 40,86 64,95

Procedência parcial  22 11,82 18,80

Improcedência   19 10,21 16,23

Extinção da punibilidade  69 37,09 ‐‐‐ 

Total  186 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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d) decisões referentes ao ano de 2009: 

 

Tabela 13 – 1ª Vara Criminal (2009) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  45 14,75 29,60

Procedência parcial  52 17,04 34,21

Improcedência   55 18,03 36,18

Extinção da punibilidade  153 50,16 ‐‐‐ 

Total  305 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 
 
 
 
Tabela 14 – 2ª Vara Criminal (2009) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  52 48,14 56,52

Procedência parcial  19 17,59 20,65

Improcedência   21 19,44 22,82

Extinção da punibilidade  16 14,81 ‐‐‐ 

Total  108 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 15 – 3ª Vara Criminal (2009) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  43 30,71 48,31

Procedência parcial  26 18,57 29,21

Improcedência   20 14,28 22,47

Extinção da punibilidade  51 36,42 ‐‐‐ 

Total  140 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 16 – 4ª Vara Criminal (2009) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  58 29,44 39,45

Procedência parcial  20 10,15 13,60

Improcedência   69 35,02 46,93

Extinção da punibilidade  50 25,38 ‐‐‐ 

Total  197 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 17 – Vara do Tribunal do Júri (2009) 

Decisão  Quantidade  Percentual A 
(%) 

Decisão      Quantidade  Percentual B 
(%) 

     
Pronúncia  66  86,84 Procedência 28  35,44

Impronúncia  09  11,84 Procedência parcial 27  34,17

Absolvição 
sumária 

0  0 Improcedência  24  30,37

Desclassificação  01  01,31 ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Total  76  ‐‐‐ ‐‐‐ 79  ‐‐‐

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

e) decisões referentes ao ano de 2010: 

 

Tabela 18 – 1ª Vara Criminal (2010) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  36 11,42 18,18

Procedência parcial  52 16,50 26,26

Improcedência   110 34,92 55,55

Extinção da punibilidade  117 37,14 ‐‐‐ 

Total  315 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 19 – 2ª Vara Criminal (2010) 
Decisão  Quantidade Percentual 1

(%) 
Percentual 2

 (%) 

   
Procedência  39 36,11 50,64

Procedência parcial  14 12,96 18,18

Improcedência   24 22,22 31,16

Extinção da punibilidade  31 28,70 ‐‐‐ 

Total  108 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

 

Tabela 20 – 3ª Vara Criminal (2010) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  25 24,03 32,46

Procedência parcial  26 25 33,76

Improcedência   26 25 33,76

Extinção da punibilidade  27 25,96 ‐‐‐ 

Total  104 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

Tabela 21 – 4ª Vara Criminal (2010) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  39 13,97 18,66

Procedência parcial  45 16,12 21,53

Improcedência   125 44,80 59,80

Extinção da punibilidade  70 25,08 ‐‐‐ 

Total  279 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 22 – Vara do Tribunal do Júri (2010) 

Decisão  Quantidade  Percentual A 
(%) 

Decisão        Quantidade  Percentual B
(%) 

     
Pronúncia  42  68,85 Procedência 30  32,60

Impronúncia  13  21,31 Procedência parcial 34  36,95

Absolvição 
sumária 

03  04,91 Improcedência  28  30,43

Desclassificação  03  04,91               ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Total  61  ‐‐‐               ‐‐‐ 92  ‐‐‐

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

f) decisões referentes ao ano de 2011 

 

Tabela 23 – 1ª Vara Criminal (2011) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  81 28,32 43,31

Procedência parcial  38 13,28 20,32

Improcedência   68 23,77 36,36

Extinção da punibilidade  99 34,61 ‐‐‐ 

Total  286 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 24 – 2ª Vara Criminal (2011) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  106 43,44 51,96

Procedência parcial  48 19,67 23,52

Improcedência   50 20,49 24,50

Extinção da punibilidade  40 16,39 ‐‐‐ 

Total  244 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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Tabela 25 – 3ª Vara Criminal (2011) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  46 46,93 59,74

Procedência parcial  29 29,59 37,66

Improcedência   12 12,24 15,58

Extinção da punibilidade  21 21,42 ‐‐‐ 

Total  98 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

Tabela 26 – 4ª Vara Criminal (2011) 

Decisão  Quantidade Percentual 1
(%) 

Percentual 2
 (%) 

   
Procedência  36 12,45 16,82

Procedência parcial  58 20,06 27,10

Improcedência   120 41,52 56,07

Extinção da punibilidade  75 25,95 ‐‐‐ 

Total  289 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

 

Tabela 27 – Vara do Tribunal do Júri (2011) 

Decisão  Quantidade  Percentual A 
(%) 

Decisão        Quantidade   Percentual B 
(%) 

     
Pronúncia  76  73,78 Procedência 25  49,01

Impronúncia  22  21,35 Procedência parcial 06  11,76

Absolvição 
sumária 

03  02,91 Improcedência  20  39,21

Desclassificação  02  01,94            ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Total  103  ‐‐‐            ‐‐‐ 51  ‐‐‐

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
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De posse de todos esses dados é possível traçar um padrão de 

julgamento da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Criminais e da Vara do Tribunal do Júri do Foro 

Central da Comarca da Capital, no período compreendido entre 2006 e 201127. Esse 

padrão é obtido com a média aritmética de todas as varas em todos os anos, ou 

seja, soma-se o número de decisões de cada categoria, em cada vara, em todos os 

anos. Após, faz-se o mesmo cálculo das outras tabelas para obtenção do percentual 

padrão para cada categoria de decisão, que chamaremos de Percentual P1 e 

Percentual P2. 

Seguem abaixo as tabelas com os padrões das Varas Criminais e do 

Tribunal do Júri: 

 

Tabela 28 – Padrão da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Criminal (2006 – 2011). 

Decisão  Quantidade Percentual P1
(%) 

Percentual P2
 (%) 

   
Procedência  1416 31,95 46,79

Procedência parcial  694 15,66 22,93

Improcedência   916 20,67 30,27

Extinção da punibilidade  1405 31,70 ‐‐‐ 

Total  4431 ‐‐‐ ‐‐‐ 

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 
 

 

Tabela 29 – Padrão da Vara do Tribunal do Júri (2009 – 2011). 

Decisão  Quantidade  Percentual 
P1 (%) 

Decisão        Quantidade  Percentual
P2 (%) 

     
Pronúncia  184  76,66 Procedência 83  37,38

Impronúncia  44  18,33 Procedência parcial 67  30,18

Absolvição 
sumária 

06  02,50 Improcedência  72  32,43

Desclassificação  06  02,50 ‐‐‐ ‐‐‐  ‐‐‐

Total  240  ‐‐‐ ‐‐‐ 222  ‐‐‐

Fonte: Corregedoria-Geral da Justiça – TJSC, 2012. 

                                            
27 Na Vara do Tribunal do Júri, apenas de 2009 a 2011, consoante já explicado. 
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3.2.3 Questionário 

 

 

Após a análise dos dados com as decisões, verificou-se, conforme 

facilmente se percebe nas tabelas acima, que havia grande variação no número de 

condenações e absolvições entre algumas varas em determinados períodos. Como 

o objetivo da pesquisa era avaliar a influência das Teorias do Garantismo Penal e de 

Controle da Criminalidade nas decisões judiciais, foi necessário identificar quais os 

magistrados que respondiam por cada vara e em que período do lapso temporal 

utilizado na pesquisa. 

Diante disto, foi enviado um novo e-mail para a Divisão Judiciária da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, solicitando 

o nome dos magistrados que respondiam pelas varas selecionadas para a pesquisa, 

no período de 2006 a 2011. Novamente, de forma muito gentil, atendeu-se o pedido 

e a lista foi enviada por e-mail. 

É importante destacar, entretanto, que a lista enviada foi dos magistrados 

titulares das varas selecionadas e não de todos os juízes que lá eventualmente 

proferiram decisões em caso de afastamentos de férias ou licença. Isto inviabilizaria 

a pesquisa e não seria representativo, pois haveria casos de juízes que ficaram 

apenas um mês em uma vara, não sendo relevante para o total das decisões. 

Segue abaixo a relação dos magistrados28 em cada vara e o período que 

permaneceram nas mesmas: 

 

a) 1ª Vara Criminal: 

 Juiz A – 27/04/2006 a 31/12/2008; 

 Juiz B – 10/04/2009 a 26/04/2011; 

 Juiz C – 07/06/2011 até o final de 2011. 

 

b) 2ª Vara Criminal 

 Juiz D – 02/03/2006 a 25/03/2007; 

 Juiz E – 19/12/2007 a 11/04/2011; 

 

                                            
28 Em virtude da maioria dos magistrados não ter respondido ao questionário – o que demonstra seu desejo de não participar 
da pesquisa – seus nomes foram preservados, de forma a evitar eventual insatisfação dos mesmos. 
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c) 3ª Vara Criminal 

 Juiz F – 01/12/2005 a 04/07/2010; 

 Juiz G - 27/04/2011 até o final de 2011.  

 

d) 4ª Vara Criminal 

 Juiz H – 16/12/2005 a 12/02/2007; 

 Juiz I – 01/02/2008 a 04/12/2008; 

 Juiz J – 11/06/2009 até o final de 2011. 

 

                 e) Vara do Tribunal do Júri 

 Juiz A – 11/02/2009 a 01/05/2011; 

 Juiz K – 05/08/2011 até o final de 2011. 

 

Identificados os juízes, foi realizada busca para saber a localização atual 

de cada magistrado, com o fim de se enviar um questionário por e-mail. Para isto, 

fez-se a pesquisa da lotação atual de cada magistrado através do site do TJSC29. 

Depois de localizados, tentou-se contato telefônico com cada um, no sentido de 

explicar brevemente a pesquisa e a finalidade do questionário. 

Não se conseguiu contato com os magistrados Juiz H, que estava de 

licença para tratamento médico, Juiz I e Juiz E. Em relação aos outros, foi possível o 

contato com os assessores para explicar o porquê do envio do questionário por e-

mail. Apenas o magistrado Juiz D solicitou que o questionário fosse realizado 

pessoalmente e não por e-mail, em data a ser agendada posteriormente. 

Com o endereço de e-mail fornecido pelos assessores, foi então enviado 

um e-mail com uma breve explicação do que se tratava a pesquisa e em anexo um 

questionário contento dez perguntas (apêndice A) para serem respondidas apenas 

com “sim” ou “não”. As perguntas tinham por objetivo avaliar o posicionamento do 

magistrado no processo penal, se teria um viés garantista ou inquisitório.  

Fica evidente que se as perguntas número 3, 7, 8 e 10 forem respondidas 

como “sim” e as demais como “não”, o magistrado, em tese, possui uma tendência 

garantista. Por outro lado, se as respostas forem no outro sentido demonstram que o 

magistrado não defende/aplica a Teoria do Garantismo Penal ou Direito Penal 

                                            
29 http://www.tjsc.jus.br/cgjnew/dinamica/lotjuiz/lot1.htm. 
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Mínimo, mas pelo contrário, defende uma expansão do Direito Penal e um papel 

ativo (inquisitório) do juiz no controle da criminalidade. 

As perguntas são bem diretas e, na verdade, esperava-se que os 

magistrados não as responderiam com sinceridade, com receio de serem “tachados” 

de inquisitórios. Porém, para surpresa, não foi o que ocorreu. Na realidade, apenas 

um juiz respondeu ao questionário (vide anexo B), o Juiz B, sendo que nenhum dos 

outros e-mails foi respondido, apesar de acordado pelo telefone com os assessores. 

Merece destaque, que o Juiz D aceitou em participar da pesquisa, marcando uma 

data para que o questionário fosse realizado presencialmente, porém, como os e-

mails não foram respondidos, o que prejudicou esta fase da pesquisa, esta 

entrevista não foi realizada, pois não teria grande utilidade. 

Apesar disto, o fato de o Juiz B ter respondido foi proveitoso, conforme 

será abordado no terceiro capítulo com a discussão dos resultados a seguir. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Com base nos resultados apresentados nas tabelas, pode-se perceber 

uma grande diferença, no que tange ao percentual de condenações ou absolvições, 

de uma vara para outra em determinados anos. 

Importante destacar, outrossim, o elevado número de decisões 

analisadas, 4.431 (quatro mil, quatrocentos e trinta e uma) decisões do 

procedimento ordinário, em um período de seis anos. Isto é um número expressivo e 

extremamente representativo da realidade, uma vez que é referente a todas as 

decisões do procedimento ordinário no período, nas varas objeto da pesquisa. Não 

cabe questionar, portanto, em relação ao número de decisões, a amostra utilizada. 

A seguir, procurar-se-á fazer uma análise dos resultados obtidos após o 

cálculo estatístico de cada tabela, visando a uma correlação com as Teorias do 

Garantismo Penal e de Combate à Criminalidade, bem como com os sistemas 

processuais penais inquisitório e acusatório. 

 

 

4.1 O padrão das decisões na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Criminais. 

 

 

Analisando-se a Tabela 28, vê-se que a distribuição padrão das decisões 

por vara apresenta diferenças significantes. A maior parte das decisões é 

condenatória, nos termos da inicial (procedentes), com um percentual (P1) de 

31,95% do total. Também com um percentual alto, estão as decisões de extinção da 

punibilidade, com um valor de 31,70%, muito próximo ao das decisões procedentes. 

Por fim, temos os percentuais de 20,67% para as decisões absolutórias 

(improcedentes) e de 15,66% para decisões condenatórias, porém não nos termos 

da inicial (parcialmente procedentes). 

Vê-se, portanto, que a maioria das decisões é procedente, ou seja, 

condenatória nos termos da inicial, concluindo-se que as varas criminais 

pesquisadas, dentro do período pesquisado, têm uma tendência significantemente 

maior para condenação do que para absolvição dos acusados processados 

criminalmente.  
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As decisões parcialmente procedentes também são condenatórias. 

Somando-se estas com as decisões procedentes, percebe-se que o percentual P1 

passa para 47,61% de condenações, aumentando para 27% a diferença entre 

condenações e absolvições. A tendência condenatória fica ainda mais evidente. 

Evidencia-se, também, o papel do Judiciário nas Teorias de Combate à 

Criminalidade, dando continuidade às práticas policialescas e de defesa social. O 

Estado deve perseguir, acusar e depois condenar, é o que se espera dele. 

Cumpre destacar, no entanto, que este último cálculo merece uma 

ponderação. Apesar de as decisões parcialmente procedentes serem condenatórias, 

elas podem representar uma “vitória” do acusado – ainda que não se compare a 

uma absolvição -, pois dependendo das circunstâncias do processo, uma absolvição 

seria impossível30. Nesse caso, não se poderia falar em influência das teorias de 

combate à criminalidade. 

Estes resultados mostram que a tendência geral das varas coaduna com 

os movimentos e teorias de Combate à Criminalidade, pois seguem uma tendência 

de condenação dos acusados. Se o número maior fosse de absolvições, poderíamos 

concluir que uma teoria de Direito Penal Mínimo e Garantismo Penal teria 

prevalecido, porém não é o caso. 

Urge ressaltar, também, o percentual P2, ou seja, aquele calculado com a 

exclusão das decisões de extinção da punibilidade – com caráter objetivo -, 

apresentando, consoante já explicado na página 39, um caráter subjetivo, mais 

influenciável por “fatores externos”. 

Quando se analisam apenas as decisões com caráter subjetivo 

(percentual P2), evidencia-se ainda mais o perfil condenatório das varas criminais, 

pois 46, 79% das decisões proferidas são procedentes, enquanto que apenas 

30,27% são improcedentes. Utilizando-se também as decisões parcialmente 

procedentes (22,93%), obtém-se a impressionante marca de quase 70% de 

condenações. Ou seja, se um processo criminal no rito ordinário chega até a fase de 

sentença, e não é caso de extinção da punibilidade, a condenação do acusado é a 

regra, na proporção de sete condenações em cada dez processos. 

Em uma decisão com caráter subjetivo, a influência de fatores externos 

na convicção do magistrado é muito maior. Este está inserido na sociedade, sujeito 

                                            
30 É o caso, por exemplo, de um processo com provas irrefutáveis de autoria e materialidade, não havendo dúvidas quanto à 
condenação. Porém o juiz, devido à boa atuação da defesa ou até mesmo a um posicionamento garantista, refuta parte da 
acusação, condenando à pena inferior. Fica evidente, que apesar de ser uma condenação, a decisão foi benéfica ao acusado. 
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a inúmeras influências como qualquer ser humano. Conforme elucida Portanova 

(1997, p. 15-16) o juiz, ao sentenciar, utiliza como base sua motivação probatória 

que é decorrente da forma como interpreta fatos e provas no processo. No entanto, 

essa interpretação está permeada por valores constantes na sua consciência 

individual, sendo passados para as regras jurídicas. É a motivação ideológica da 

sentença.  

Corroborando com este entendimento, pondera Zaffaroni (1995, p.92): 

Não há dúvida de que, diante de certos problemas, a lei não é interpretada 
da mesma maneira por um conservador e um liberal, um socialista e ou um 
democrata-cristão [...] O juiz não pode ser alguém “neutro”, porque não 
existe neutralidade ideológica, salvo na forma de apatia, irracionalismo ou 
decadência do pensamento, que não são virtudes dignas de ninguém e 
menos ainda de um juiz. 

 

Para o autor (Id. Ibid., p.91) a noção de imparcialidade se desvirtuou no 

judiciário, como se o juiz não tivesse ideias próprias, estando desvinculado dos 

problemas sociais e da própria sociedade em que vive. Seria, na verdade, nas 

palavras do autor, como um “juiz asséptico” que “[...] quando se dispõe a julgar, deve 

atuar como um eunuco político, econômico e social e, desinteressar-se do mundo 

fora do tribunal.” (GRIFFITH, apud ZAFFARONI, 1995, p. 91). 

De acordo com Portanova (1997, p.63-64), seguindo nessa linha de 

pensamento, a ciência não é neutra e não há neutralidade no Direito, pois em todas 

as ciências existem interferências ideológicas.  

Corroborando, Rosa (2001, p. 47) também afasta a neutralidade científica, 

uma vez que  

[...] toda pesquisa implica seleção arbitrária e descontínua de informação, 
redundando, pois, na advertência de que o tema não pode ser esgotado e 
pressupõe a compreensão de que os pré-conceitos, pré-concepções e os 
valores do pesquisador estão presentes na proposta final [...]. 

 

Ora, o intérprete do Direito, obviamente, também está sujeito às mesmas 

influências que o pesquisador, pois o ato de julgar nada mais é – de forma 

simplificada, é claro – do que a interpretação de dados (provas e normas). Nesse 

sentido, fundamentais os ensinamentos de Martin Heidegger (1988, p. 207): 

A interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente, numa posição 
prévia, visão prévia e concepção prévia. A interpretação nunca é a 
apreensão de um dado preliminar, isenta de pressuposições. Se a 
concreção da interpretação, no sentido da interpretação textual exata, se 
compraz em se basear nisso que “está” no texto, aquilo que, de imediato, 
apresenta como estando no texto nada mais é do que a opinião prévia, 
indiscutida e supostamente evidente, do intérprete. Em todo princípio de 
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interpretação, ela se apresenta como sendo aquilo que a interpretação 
necessariamente já “põe”, ou seja, que é preliminarmente dado na posição 
prévia, visão prévia e concepção prévia. 

 

Alexandre Morais da Rosa (2004, p. 388) conclui que o magistrado 

“encontra-se vinculado aos condicionantes culturais, criminológicos, midiáticos, 

ideológicos, inconscientes, dentre outros, que se materializam no ato decisório”. O 

padrão condenatório verificado na pesquisa é, pois, resultado da influência – no 

consciente ou inconsciente dos magistrados - das teorias e movimentos de Combate 

à Criminalidade (Direito Penal Máximo), que atualmente, conforme demonstrado no 

primeiro capítulo, utilizam a mídia para fomentar a tolerância zero ao inimigo. 

Por mais que o magistrado tente se desvincular de pré-conceitos no 

momento da decisão, isto não é, conforme demonstrado acima, totalmente possível. 

Sempre haverá a influência, em maior ou menor grau, dos valores de cada um. O 

que prevalece hoje, porém, no âmbito do Direito Penal e Processo Penal, é a cultura 

do medo, a intolerância com os inimigos. O senso comum é este, e o reflexo nas 

decisões analisadas é visível, condenar é a regra. 

 

 

4.2 Os juízes garantistas e o processo penal acusatório – os reflexos do 

Garantismo Penal e de um Direito Penal Mínimo. 

 

 

Em que pese o padrão condenatório demonstrado anteriormente, na 

pesquisa foram identificadas varas criminais que em determinados períodos 

apresentaram um resultado deveras fora desse padrão. Estas varas apresentaram 

um número de condenações muito inferior ao padrão obtido na pesquisa, 

caracterizando-se, consequentemente, por um elevado número de absolvições. 

Essas são as varas, como não podia deixar de ser, dos juízes garantistas. 

Os juízes garantistas são aqueles que defendem – e sua prática mostra 

isto – um Direito Penal Mínimo e um Processo Penal conforme a Constituição. Marca 

do Garantismo Penal de Ferrajoli, tal qual demonstrado no primeiro capítulo, o 

processo penal prima pela garantia dos direitos fundamentais dos acusados, 

rechaçando-se qualquer ato ou práticas atentatórias aos mesmos. Os juízes 

garantistas, então, afastam o sentimento comum do punitivismo proclamado pelas 
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teorias de Combate à Criminalidade, visto que vai frontalmente de encontro com o 

que estabelece a Carta Constitucional e o Estado Democrático de Direito. 

Destaca-se que o juiz garantista atua em um processo penal pautado no 

princípio acusatório. Diante das características já apresentadas no primeiro capítulo, 

fica extremamente claro que para a Teoria do Garantismo Penal o sistema 

processual penal deve ser o acusatório. De fato, Ferrajoli (2006, p. 44) chama de 

antigarantista uma epistemologia inquisitiva. 

Destarte, um sistema inquisitório é incompatível com um tratamento justo 

ao acusado, uma vez que é da natureza deste modelo, desde a sua concepção, a 

supressão de garantias individuais. Poder-se-ia pensar – ainda que utopicamente – 

que em um sistema inquisitório o juiz utilizaria seus poderes instrutórios em favor do 

acusado, entretanto não é isso que se vê atualmente, ou se viu, em 

aproximadamente um milênio de inquisitorialismo. 

É fato, e este trabalho visa a demonstrar isto, que o julgador quando 

detém a prerrogativa da gestão probatória, invariavelmente tenderá para a 

acusação, com a supressão de direitos e garantias individuais do acusado. Isto se 

deve ao fato de o julgador estar em uma sociedade dominada pelo medo, em que as 

máximas do combate ao inimigo é que prevalecem.  

Lênio Streck (2010, p. 15) demonstra magistralmente a adequação do 

sistema acusatório aos princípios do Garantismo Penal: 

[...] é possível afirmar que o sistema acusatório é o modo pelo qual a 
aplicação igualitária do direito penal penetra no direito processual penal. É a 
porta de entrada da democracia. É o modo pelo qual se garante que não 
existe um “dono da prova”; é modo pelo qual se tem a garantia de que o 
Estado cuida de modo igualitário da aplicação da lei; enfim é o lócus onde o 
poder persecutório do Estado é exercido de um modo, democraticamente, 
limitado e equalizado. 

 

Merece destaque, o papel do juiz garantista no sistema acusatório. 

Conforme mencionado no primeiro capítulo, uma das grandes críticas a este sistema 

consiste na passividade do juiz, que se mantém durante todo o processo longe da 

instrução probatória. De fato, em virtude da gestão da prova ser considerada como o 

núcleo fundante de um sistema processual penal, a passividade do juiz diante da 

instrução é requisito essencial para garantia da imparcialidade. 

Entretanto, em que pese o disposto no parágrafo anterior, o juiz, durante 

o processo penal acusatório-garantista, não será de todo passivo, tampouco deve 

ser! O magistrado estará afastado da gestão probatória, porém estará 
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acompanhando de perto toda a instrução, verificando se não há qualquer violação 

dos princípios de um sistema penal garantista. 

Outro ponto também demonstra a grande atividade – e não passividade – 

do juiz em um processo penal acusatório-garantista. No Garantismo Penal, o 

magistrado deve ter constantemente uma visão crítica acerca da validade e 

efetividade das normas. Essa visão crítica é que Ferrajoli (2002, p. 786-787) destaca 

como seu segundo significado para uma teoria garantista. O magistrado deve, 

portanto, abandonar o viés juspositivista da mera subsunção, passando a avaliar se 

determinada norma é válida à luz da Constituição e se é pertinente aplicá-la ou não 

ao caso concreto. 

Portanto, conforme demonstrado, em um processo penal acusatório-      -

garantista o magistrado não estará inerte, mas, ao contrário, estará ativo, visando ao 

respeito dos princípios de um sistema garantista, porém equidistante das partes e 

imparcial31. Isto irá se refletir, como se mostrará a seguir, em um elevado número de 

absolvições nos processos criminais. 

O resultado da atuação de um juiz garantista é mostrado nas tabelas 13 e 

18 (1ª Vara Criminal em 2009 e 2010, respectivamente) e tabelas 16, 21 e 26 (4ª 

Vara Criminal em 2009, 2010 e 2011, respectivamente). Claramente, percebe-se 

que os resultados destas varas estão fora do padrão condenatório. 

A 1ª Vara Criminal em 2009 e 2010 esteve sob a direção do Juiz B, que 

permaneceu na vara de 10/04/2009 a 26/04/2011. Como já destacado no segundo 

capítulo, o Juiz B foi o único magistrado que respondeu o questionário enviado por 

e-mail. Analisando-se as repostas (anexo B) é claro o posicionamento do magistrado 

pelo Garantismo Penal e Direito Penal Mínimo, não coadunando com práticas 

inquisitorialistas no processo penal. 

A 4ª Vara Criminal em 2009, 2010 e 2011 esteve sob a direção do Juiz J, 

que assumiu a mesma em 11/06/2009, permanecendo desde então. Apesar de o 

magistrado não ter respondido ao questionário, sabe-se que o mesmo é partidário 

da Teoria Garantista, possuindo, inclusive, diversas obras e artigos publicados sobre 

o tema, além de divulgar abertamente seu posicionamento em palestras e na 

internet, em seu blog. 

                                            
31 Convém salientar aqui o posicionamento de Zaffaroni (2007, p. 172), que defende que “o direito penal nunca pode ser 
neutro”, mas, ao contrário, deve ser sempre “parcial”, estando sempre ao lado do Estado de direito, contendo o poder punitivo. 
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Analisando-se a tabela 13 vê-se que o percentual (percentual 2) de 

decisões improcedentes (36,18%) é maior que o de decisões procedentes (29,60%), 

fugindo do padrão (Percentual P2 - Tabela 28) de superioridade destas (diferença de 

aproximadamente 16,5% a mais de decisões procedentes). Apesar disto, o 

percentual de condenações ainda foi maior, com 63,8% (percentual 2). Também ao 

contrário do padrão, o percentual de decisões parcialmente procedentes superou o 

de decisões procedentes, mostrando uma tendência de condenação fora dos termos 

da inicial. Merece destaque, ainda, que o Juiz B assumiu a vara apenas em abril, 

sendo que nos três primeiros meses as decisões foram proferidas por outro juiz, o 

que explica a diferença para os números apresentados em 2010, quando o juiz 

atuou o ano inteiro. 

Na tabela 18 os reflexos do Garantismo Penal e de um Direito Penal 

Mínimo ficam evidentes, com o Percentual 2 apresentando um número muito 

superior de decisões improcedentes (55,55%), contra apenas 18,18% de decisões 

procedentes.  Somando-se o percentual de decisões parcialmente procedentes 

(26,26%) e procedentes (18,18%), percebe-se que o percentual total de 

condenações (45,5%) é 10% inferior ao percentual total de absolvições (55,5%). 

Portanto, ao contrário do padrão apresentado na Tabela 28, com 70% de 

condenações, este juiz rompe o paradigma condenatório, apresentando seus 

processos um número preponderante de absolvições. 

No ano de 2011, o Juiz B atuou na vara apenas até 26/04. Nota-se, 

portanto, em virtude disto, que o número de absolvições caiu drasticamente, 

passando as condenações a ser a regra novamente, com um percentual (P2) de 

63%. 

O mesmo pode ser notado nas tabelas 16, 21 e 26, referentes à 4ª Vara 

Criminal. O percentual de decisões improcedentes na tabela 16 é superior ao de 

decisões procedentes, apesar de ser uma diferença pequena, porém significante, de 

7% (Percentual 2). Isto se explica pelo fato de o Juiz J ter assumido a vara somente 

em 11/06/2009, quase na metade do ano. 

Quando o Juiz J passa a atuar o ano inteiro na vara, a influência do 

Garantismo Penal se evidencia da mesma forma que na 1ª Vara Criminal com o Juiz 

B. Na tabela 21, tem-se aproximadamente 60% (percentual 2) de absolvições contra 

apenas 40% de condenações. Se compararmos apenas as decisões improcedentes 

(59,80%), com as decisões procedentes (18,66%), a diferença é gritante. 
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A tabela 26 segue a mesma linha com 56% (percentual 2) de decisões 

improcedentes e apenas 16,82% de decisões procedentes. Novamente, a maioria 

das decisões é absolutória, ficando as condenatórias (procedentes e parcialmente 

procedentes) com 44% (percentual 2), bem abaixo do padrão (percentual P2) de 

70% de condenações da Tabela 28. 

Merece destaque um padrão que se obtém nas varas criminais com a 

atuação dos juízes garantistas e, consequentemente, um processo penal acusatório. 

Fazendo-se o cálculo apenas dos dados das varas que tiveram a atuação dos juízes 

Juiz B e Juiz J integralmente durante o ano – tabelas 18, 21 e 26) – tem-se que o 

percentual padrão-garantista de absolvições (equivalente ao Percentual P2 da 

Tabela 28) foi de 57,14%. Já o percentual padrão-garantista para as condenações 

foi de 42,84%. Portanto, enquanto o padrão de todas as varas criminais foi de um 

percentual de 70% de condenações, nas varas que tiveram a atuação de um juiz 

garantista durante todo o ano, o padrão foi um percentual de 57% de absolvições, 

mostrando uma tendência flagrante a um Direito Penal Mínimo. 

As diferenças ficam ainda mais absurdas se for estabelecido um padrão 

de decisões excluindo-se os dados destas varas que tiveram atuação dos juízes 

garantistas32, Juiz B e Juiz J – 1ª e 4ª Vara Criminal em 2009, 2010 e 2011. O 

padrão das decisões nas varas sem atuação de juízes garantistas foi de um 

percentual de 58,41% de decisões procedentes, 22,35% de decisões parcialmente 

procedentes e apenas 19,22% de decisões improcedentes. O padrão condenatório 

exacerba-se ainda mais, pois se o padrão de todas as varas foi de um percentual de 

70% de condenações, aqui o padrão foi de 80% de condenações. 

É facilmente perceptível, portanto que quando se tem um juiz garantista 

atuando na vara criminal o padrão das decisões muda, passando as absolvições a 

serem a regra e as condenações, principalmente nos termos da inicial, a exceção. 

Isto se deve, principalmente, à influência dos princípios do Garantismo Penal, que, 

na prática, vai significar um rigoroso respeito ao princípio do in dúbio pro reo; uma 

atuação imparcial do juiz, que, sem perseguir a verdade real, não empreende uma 

odisseia contra o acusado; maior reconhecimento de nulidades no processo, como a 

                                            
32 Poder-se-ia argumentar que outros juízes em outras varas também teriam um posicionamento garantista, porém sem 
apresentar um grande número de decisões absolutórias. Ocorre que isso não é cabível, uma vez que – isso foi uma conclusão 
da pesquisa – quando se tem a atuação de um juiz garantista as condenações não podem ser a regra, pois incompatível com 
um Direito Penal Mínimo, defendido pelo Garantismo Penal. Ademais, um padrão absolutório de decisões só foi encontrado 
nas varas com atuação dos Juízes B e J. 
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utilização de provas ilícitas violadoras dos direitos fundamentais; e uma constante 

análise das normas, declarando inválidas aquelas contrárias à Constituição. 

 

 

4.3 Os juízes “justiceiros” e o processo penal inquisitório – a tolerância zero e 

o combate ao inimigo no Poder Judiciário. 

 

 

Ao contrário do subtítulo anterior, também houve varas que apresentaram 

resultados fora do padrão, porém, pasmem, com um percentual ainda maior de 

condenações em relação às absolvições. São as varas dos juízes “justiceiros”, 

donde quase nenhum acusado consegue escapar. 

Como já foi demonstrado, um sistema processual penal acusatório é 

compatível com a teoria do Garantismo Penal, visto que essencial para que se 

assegurem ao acusado todos os direitos e garantias fundamentais proclamados na 

Constituição da República, indo ao encontro de um Direito Penal Mínimo. 

Por outro lado, as teorias ou movimentos de Combate à Criminalidade 

descritos no primeiro capítulo voltam-se a um Direito Penal Máximo, onde os direitos 

e garantias fundamentais são relegados a um segundo plano em prol da famigerada 

“defesa social”. Neste ponto, evidente que a aproximação dar-se-á com o sistema 

processual penal inquisitório, garantindo-se, desta forma, que o processo penal 

condene o máximo de delinquentes possível, livrando a sociedade deste mal. 

Segundo Ferrajoli (2006, p. 102), em um modelo de direito penal máximo 

“[...] o substancialismo penal e a inquisição processual são as vias mais idôneas 

para permitir a máxima expansão e a incontrolabilidade da intervenção punitiva [...]”. 

E continua o autor que: 

A investigação inquisitiva através de qualquer meio de “verdades 
substanciais” ilusórias para além dos limitados recursos oferecidos em 
relação às regras processuais conduz de fato, tanto mais se unida ao 
caráter indeterminado ou valorativo das hipóteses legais de desvio, ao 
predomínio das opiniões subjetivas e até dos preconceitos irracionais e 
incontroláveis dos julgadores. Condenação e pena são nestes casos 
“incondicionadas” no sentido de que dependem unicamente de uma suposta 
sabedoria e equidade dos juízes. (Id. Ibid., p.103) 
 

Apesar de as teorias ou movimentos de Combate à Criminalidade 

descritos no primeiro capítulo serem apontados basicamente como políticas 

criminais, seus reflexos em toda a sociedade são visíveis. O clima de emergência é 
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divulgado em todas as mídias e o combate ao inimigo é tratado como uma 

verdadeira guerra (tal qual Jakobs), podendo o Judiciário ser considerado uma das 

“Forças Armadas”. 

Este clima de emergência e punitivismo, aliado a um sistema processual 

penal inquisitório, com o juiz tendo a gestão da prova – e assim é o caso brasileiro, 

em virtude de nosso Código de Processo Penal – gera consequências nefastas para 

os acusados. O magistrado, então, incorpora um papel que não é seu, o de acusar e 

condenar (visto que não há julgamento imparcial). Nesse sentido, magistrais as 

palavras de Alexandre Morais da Rosa (2004, p. 209) sobre o tema: 

[...] o discurso criminológico atravessa o (in)consciente do julgador no ato 
decisório, mormente em face de uma possível assunção inconstitucional – 
por certa parcela – do Poder Judiciário de um papel reservado à polícia, 
tudo em nome da ‘Defesa Social’. A Instituição, ao contrário do que apregoa 
o garantismo (Cap. 3o), não é – em grande parte – mais a ‘guardiã das 
regras do jogo democrático’, mas se travestiu em ‘Poder Judiciário 
Policialesco’, dando azo ao aparecimento de diversos ‘Justiceiros Togados’, 
no que já se denominou ‘Complexo de Nicolas Marshall33’. (grifo do autor). 
 

Em virtude disto é que se percebem resultados assustadores em 

determinadas varas, bem acima do padrão condenatório da Tabela 28. Pode-se 

concluir que nos processos que tramitaram por essas varas, os acusados, na 

realidade, já começaram condenados, sendo absolvidos apenas em situações 

excepcionais. Se o padrão da Tabela 28 apresentou um percentual de condenações 

da ordem de 70%, as tabelas 1(1ª Vara Criminal – 2006), 4 (4ª Vara Criminal – 

2006), 5 (1ª Vara Criminal – 2007), 6 (2ª Vara Criminal – 2007), 9 (1ª Vara Criminal – 

2008), 10 (2ª Vara Criminal – 2008), 12 (4ª Vara Criminal – 2008) e 25 (3ª Vara 

Criminal – 2011), apresentaram um percentual bem superior de condenações, com 

incríveis 85% (percentual 2) ou mais. 

Todas estas varas supracitadas mostram, de forma mais explícita, que a 

Tolerância Zero também permeia o Judiciário, adotando a condenação dos 

acusados como regra. Nessas varas o percentual de decisões absolutórias foi 

irrisório, com uma média de apenas 15%. Isto significa dizer que de cada dez 

acusados processados criminalmente nessas varas, no mínimo oito foram 

condenados.  

Tome-se como exemplo a 1ª Vara Criminal em 2006, 2007 e 2008, que 

esteve sob a responsabilidade do Juiz A de 27/04/2006 a 31/12/2008. As Tabelas 1, 

                                            
33 Analogia a um programa de TV em que havia um juiz justiceiro chamado Nicolas Marshall. Rosa diz que no complexo 
Nicolas Marshall o juiz atua como vingador social, buscando fazer justiça segundo suas próprias convicções. (ROSA, [200?]) 
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5 e 9 demonstram cabalmente o “Poder Judiciário Policialesco”, que provavelmente 

em caso de in dúbio pro reo condena, absolvendo apenas quando está 

inequivocamente provada a inocência. Este magistrado segue um padrão 

extremamente condenatório, com resultados que impressionam, como o grande 

percentual de decisões procedentes, 71% em 2006 e 72% em 2008 e o pequeno 

percentual de decisões improcedentes, 07% em 2006 e 08% em 2008. Portanto, no 

ano de 2006, de um total de 116 decisões – excluídas as de extinção da punibilidade 

–, apenas oito foram absolutórias; da mesma forma, em 2008, de um total de 118 

decisões, apenas dez foram absolutórias. 

A 1ª Vara Criminal teve, em 2006, 2007 e 2008, um percentual 

(percentual 2) de 93%, 85% e 92% de condenações, respectivamente, percentuais 

estes muito acima do padrão, já altíssimo, de 70% de todas as varas (Tabela 28).  

Estes resultados demonstram claramente as consequências de um 

processo penal inquisitório permeado pelas Teorias de Combate à Criminalidade. O 

juiz, com a gestão da prova nas mãos, parte em busca de algo que comprove o que 

já “sabe”, que o acusado é culpado. Ocorrem então as maiores barbaridades, do 

ponto de vista de um processo penal constitucional-garantista, com a nomeação de 

defensores ad hoc que não possuem conhecimento algum sobre o caso, 

consistindo, na realidade em uma defesa meramente formal, mas não material; a 

produção de provas de ofício; a aproximação de magistrado e promotor34; o 

desprezo pelo acusado, tratado como não-pessoa (inimigo); entre muitos outros. 

De fato, não há como negar o complexo Nicolas Marshal nesta situação. 

São os juízes “Vingadores Sociais” de Alexandre Morais da Rosa, que pretendem 

proteger a sociedade com suas decisões (ou condenações). Nesse ínterim o autor 

destaca: 

Dentre estes [os juízes Vingadores Sociais] existem dois, os quais classifico 
utilizando a boa dogmática (não resisto): o doloso, que conhece a teoria do 
delito, imputação objetiva, tipo do injusto, culpabilidade, dentre outras 
discussões contemporâneas, mas mesmo assim acredita que somente 
desta forma se faz Justiça. E o segundo, o culposo que, por incapacidade 
teórica e de vontade acaba reeditando o raciocínio dedutivo em nome da 
“manutenção da paz social”, sendo incapaz de discutir seriamente qualquer 
das questões antes indicadas. É o Juiz papagueador (aprende para repetir, 
somente) (ROSA, [200?]. 
 

 

                                            
34 Que a própria configuração da sala de audiências, no caso de Santa Catarina, trata de garantir, como se juiz e promotor 
tivessem o mesmo papel, acusar quem está na parte “comum” da sala, relegada apenas à defesa. Como pode haver igualdade 
entre as parte e imparcialidade, se a própria sala de audiências proclama o contrário? 
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Diante de um quadro destes, como se pensar no Direito Penal como 

ultima ratio? Na realidade, o que acontece é justamente o contrário, é o 

agigantamento do Direito Penal e sua utilização como prima ratio, a panaceia de 

todos os males. Espera-se, e o Judiciário aceita esse papel, que sejam condenados 

o maior número possível de criminosos, pois a sociedade tem que viver em paz. É a 

lei e ordem. É a tolerância zero. 

 

 

4.4 As decisões de extinção da punibilidade. 

 

 

Durante a análise dos dados enviados pela Corregedoria-Geral da 

Justiça, o grande número de decisões de extinção da punibilidade no procedimento 

ordinário chamou a atenção.  

A Tabela 28 apresenta bem esse grande número, pois o padrão 

percentual (P1) de decisões de extinção da punibilidade foi de 31,7% do total. É um 

percentual expressivo, ainda mais se comparado com as demais categorias de 

decisão, com 31,95% para as procedentes, 15,66% para as parcialmente 

procedentes e 20,67% para as improcedentes. Diante de um total de 4431 decisões 

analisadas, houve um total de 1405 decisões de extinção da punibilidade. 

Pergunta-se o que levaria a este grande número de decisões de extinção 

da punibilidade. A resposta está na prescrição, decadência e perempção. Nos 

arquivos enviados pela Corregedoria, as decisões referentes à prescrição, 

decadência e perempção formam a imensa maioria das decisões de extinção da 

punibilidade. Em virtude da grande morosidade da Justiça brasileira de forma geral – 

que pode ser verificada no excelente estudo de Ribeiro (2011, p. 253-262) – muitas 

ações criminais acabam prescritas, podendo ser a causa deste elevado número de 

decisões de extinção da punibilidade verificadas nesta pesquisa.  

Analisando-se as decisões de extinção da punibilidade de todas as varas 

pode-se perceber que as mesmas não seguem o padrão das decisões de caráter 

subjetivo, conforme explicitado nos subtítulos anteriores, ou seja, de um grande 

número de decisões improcedentes para os juízes garantistas e um grande número 

de decisões procedentes para os juízes “justiceiros”.  
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Em que pese as decisões de extinção da punibilidade serem benéficas ao 

acusado, elas não seguem o mesmo padrão de distribuição das decisões 

absolutórias. De fato, houve varas que apresentaram um grande número de 

condenações, a 1ª Vara Criminal em 2007 por exemplo, porém, da mesma forma, 

apresentaram também um número expressivo de decisões de extinção da 

punibilidade, muitas vezes acima do padrão da Tabela 28. 

Isto merece uma reflexão, pois a lógica, em tese, seria as varas com 

juízes garantistas apresentarem um número grande de decisões de extinção da 

punibilidade, visto que benéficas ao acusado, ao passo que as varas com tendência 

inquisitória apresentassem um pequeno número das mesmas, visando à 

condenação. 

No entanto, conforme já ressaltado no segundo capítulo, as decisões de 

extinção da punibilidade, em virtude de sua natureza, apresentam um caráter 

objetivo, sem necessidade, na maior parte das vezes, de grande valoração ou 

reflexão do magistrado para seu reconhecimento. Destarte, as decisões de extinção 

da punibilidade não estariam sujeitas às paixões dos magistrados, havendo muito 

pouca motivação ideológica (PORTANOVA) nesse tipo de sentença, minimizando, 

portanto os efeitos das Teorias de Combate à Criminalidade e explicando os 

resultados diferenciados nesse tipo de decisão. 

Um exemplo claro disto ocorre com a prescrição, decadência e 

perempção, que representam a imensa maioria dos casos. Para o magistrado basta 

reconhecer o decurso do tempo, dependendo das circunstâncias de cada crime. É 

um procedimento quase matemático, como dois e dois são quatro. Portanto, por 

exemplo, constata-se a prescrição através de um cálculo matemático extremamente 

simples, sendo pequena a influência de fatores externos na formação da convicção 

do magistrado.  

Esta objetividade matemática das decisões de reconhecimento da 

prescrição, decadência e perempção afasta os reflexos condenatórios das Teorias 

de Combate à Criminalidade e absolutórios do Garantismo Penal descritos nos 

subtítulos anteriores, apresentando um padrão relativamente constante entre todas 

as varas.  
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4.5 As decisões da Vara do Tribunal do Júri 

 

 

Conforme já destacado no segundo capítulo, as decisões da Vara do 

Tribunal do Júri foram analisadas à parte, em virtude de se tratar de um 

procedimento especial com diversas peculiaridades, não podendo ser comparado 

com o procedimento ordinário. 

Merece comentário, entretanto, antes de adentrar nos resultados da 

pesquisa, que o Tribunal do Júri atualmente é alvo de inúmeras críticas por autores 

que defendem o garantismo, como Aury Lopes Jr. e Lênio Streck, por exemplo.  

Segundo Lopes Jr. (2011b, p. 340) o Tribunal do Júri merece uma visão 

crítica, com o intuito até mesmo de se extinguir o órgão, ou apenas colaborar para 

seu aperfeiçoamento. De acordo com o autor (Id. Ibid., p. 340-44) a instituição do 

Júri apresenta inúmeros inconvenientes, como, por exemplo, a falta de 

conhecimento “do processo e de processo” por parte dos jurados, bem como a falta 

de conhecimento jurídico mínimo; a fragilidade probatória, uma vez que não se exige 

a prova judicializada, podendo ser usados elementos do inquérito policial; e a falta 

de motivação do ato decisório, pois os jurados podem decidir segundo sua própria 

convicção, inclusive contrariamente às provas dos autos; entre outros. 

Viveiros (2003, p. 78-79), coadunado com Aury Lopes Jr., esclarece: 

O povo é incompetente para votar em questões que não pode entender; é 
incoerente em suas opiniões (quando as tem) e é, ainda, politicamente 
irresponsável, nada lhe sendo cobrado; o povo tende a votar de forma mais 
conservadora e, quando muito solicitado, torna-se apático para a 
participação política; o povo é mais vulnerável, do que seus representantes, 
às pressões do poder econômico e dos grupos ‘superorganizados’; o povo é 
dirigido pela ‘tirania da maioria’ e dominado pelas ‘paixões’. 

 

Ressalta Streck (2001, p. 161) que o julgamento por pessoas leigas 

permite que se o acusado possuir boa conduta e não tiver antecedentes criminais, 

ou seja, se estiver enquadrado dentro dos padrões das camadas sociais 

dominantes, existe grande probabilidade de absolvição, ao passo que aquele tido 

como inimigo, ou com feições e comportamento de criminoso, invariavelmente será 

condenado. 

Lopes Jr. (2011b, p. 345-46) continua a crítica ao julgamento por jurados, 

defendendo que nesse caso, onde não há conhecimento jurídico por quem julga, as 

chances de injustiça são infinitamente maiores. O autor esclarece que os juízes 
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togados, por possuírem maior conhecimento jurídico, são mais confiáveis, apesar de 

também errarem, mas que nesses casos “existe todo um sistema de garantias e 

instrumentos limitadores do poder, que reduzem os espaços impróprios da 

discricionariedade judicial (mas não eliminam, é claro)”. (Id. Ibid., p. 346). O autor 

completa, fazendo uma analogia, comparando que seria muito melhor a realização 

de um parto com um médico obstetra em um hospital, do que com uma parteira em 

plena selva amazônica. 

Não há como negar que essas ponderações são pertinentes, porém os 

resultados da pesquisa não confirmam, de certa forma, alguns dos pontos criticados 

acima. 

Atentando para a Tabela 29, percebe-se que o padrão das decisões da 

primeira fase do procedimento do Júri é de grande maioria de decisões de 

pronúncia, com 76,66% (Percentual P1), superior ao padrão de 70% de 

condenações do procedimento ordinário. Isto permite concluir que na Vara do 

Tribunal do Júri analisada os juízes aplicam o princípio – muito questionado35 – do in 

dubio pro societate, pronunciando os acusados com mero indício de autoria, mesmo 

em caso de dúvida. Possivelmente, se houvesse um juiz garantista na vara, o 

número de absolvições sumárias e impronúncias seria expressivamente maior. 

Outro ponto que chama a atenção é o pequeno número de absolvições 

sumárias, pois de um total de 240 decisões proferidas ao final da primeira fase do 

procedimento, durante os três anos avaliados da Vara do Júri, apenas 06 foram de 

absolvição, ou meros 2,5% do total, ratificando uma tendência não-garantista dos 

magistrados nessa vara. 

No que se refere às decisões da segunda fase, provenientes dos jurados, 

percebe-se que o resultado padrão foi muito próximo ao apresentado na Tabela 28. 

O percentual padrão de condenações (decisões procedentes e parcialmente 

procedentes) foi de aproximadamente 68% (percentual P2), contra os 70% 

apresentados nas outras varas criminais. Portanto, pode-se concluir que não há 

diferença significativa no processo julgado por um juiz togado (Tabela 28) e um 

processo julgado por jurados, pois o índice de condenações e absolvições foi muito 

semelhante. A tendência condenatória atinge também os jurados, pois, tal qual os 

                                            
35 Segundo Lopes Jr. (2011b, p. 345), este princípio não possui base constitucional alguma, “pois ele não foi recepcionado pela 
Constituição de 1988 e não pode coexistir com a única presunção constitucionalmente consagrada: a presunção de inocência e 
o in dubio pro reo”. 
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magistrados, são também influenciados pelo clima de emergência das Teorias de 

Combate à Criminalidade. 

Entretanto, uma ressalva acerca do padrão percentual P2 da Tabela 29 

merece atenção. Verifica-se que o percentual de decisões parcialmente procedentes 

é de 30,18%, o de decisões procedentes 37,38% e de decisões improcedentes 

32,43%. Apesar de o padrão condenatório ter sido semelhante ao da Tabela 28, o 

mesmo não se pode dizer da distribuição em cada categoria. Enquanto o percentual 

P2 de decisões procedentes na Tabela 28 foi de 46,79%, na Tabela 29 foi de 

apenas 37,38%, quase 10% de diferença. Isto é muito significativo, pois mostra que 

no Tribunal do Júri os jurados decidem proporcionalmente menos nos termos da 

inicial, do que os juízes togados nas outras varas. Isto é benéfico para o acusado, 

visto que muitas vezes, conforme já destacado no subtítulo 4.1, a decisão 

parcialmente procedente pode ser considerada uma vitória para o réu. 

Merece destaque, também, que se for comparado o percentual padrão de 

pronúncias (76,66%) com o percentual padrão de condenações pelos jurados 

(67,86%), verificar-se-á que há uma diferença significante, de quase 10%. Enganam-

se, pois, aqueles que defendem que o jurado só condena, sem haver chance de 

vitória do acusado. 

Outra comparação importante é com os juízes “justiceiros”, que 

apresentaram um percentual de condenações extremamente alto, acima de 85%. A 

diferença para o percentual do Júri chega a quase 20%. Vê-se, nesse ínterim, que a 

influência das Teorias de Combate à Criminalidade é mais acentuada nos juízes 

“justiceiros” do que nos jurados, apesar de estarem sujeitos ao mesmo “ambiente 

social”.  

Percebe-se, com base no parágrafo anterior, que o magistrado com a 

gestão da prova (sistema inquisitório) e influenciado por todas as Teorias e 

Movimentos de Combate à Criminalidade verdadeiramente incorpora um papel de 

“vingador social”, praticamente aniquilando qualquer possibilidade de um julgamento 

imparcial e de defesa do acusado. Apesar de muitos autores defenderem que um 

dos problemas do Júri seria o fato de decidirem segundo suas paixões, com o senso 

comum, o que se percebe com a pesquisa é que os jurados, apesar de condenarem 

bastante, são mais comedidos e menos suscetíveis à influência externa do que os 

juízes “justiceiros”. 
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No entanto, se uma comparação for realizada com um juiz garantista, fica 

claro que a diferença é gritante, pois enquanto nas varas com estes juízes (Juiz B e 

Juiz J) o percentual padrão foi de 57% de absolvições e 43% de condenações, no 

Júri o percentual de condenações foi de 68%. Nessa comparação fica evidente que 

o acusado terá muito mais garantias com o juiz garantista do que com os jurados, 

pois estes não possuem o conhecimento jurídico necessário para que se faça uma 

“filtragem constitucional” durante o processo criminal. Porém, nem todos os juízes – 

a maioria – são garantistas... 

Pertinente, então, uma ponderação acerca do que se mencionou 

anteriormente a respeito do pensamento de Aury Lopes Jr., onde o mesmo defende 

a preferência por juízes togados com saber jurídico. Para os acusados a tese do 

autor só seria verdadeira se o juiz togado fosse garantista, uma vez que em se 

tratando dos juízes “justiceiros”, é mais benéfico para o acusado o Tribunal do Júri, 

em virtude maior probabilidade de absolvição. 

 

 

4.6 O(s) sistema(s) processual(ais) penal(ais) brasileiro(s). 

 

 

Grande controvérsia existe acerca da natureza do sistema processual 

penal brasileiro, não havendo um consenso entre os doutrinadores brasileiros. 

Alguns entendem ser um sistema misto, outros acusatório e uma minoria que 

sustenta ser inquisitório. 

Guilherme de Souza Nucci (2008, p. 117), conforme já mencionado no 

início do capítulo, defende a existência de um sistema misto no Brasil, ainda que não 

oficialmente. O autor alega que possuímos uma Constituição com caráter acusatório 

e um Código de Processo Penal “elaborado em nítida ótica inquisitiva”, resultando 

em um sistema com características híbridas. Conclui o autor que nosso sistema é 

“inquisitivo-garantista”, por mais absurdo que possa parecer o termo. 

Na esteira de um sistema acusatório está Eugênio Pacelli de Oliveira 

(2010, p. 09), que fundamenta sua existência na Constituição Federal (ampla 

defesa, contraditório, devido processo legal, etc). Para caracterizar o sistema 

acusatório brasileiro, no que tange à gestão da prova, Pacelli defende que “[...] 

limitada à iniciativa probatória do juiz brasileiro ao esclarecimento de dúvidas 
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surgidas a partir de provas produzidas pelas partes no processo [...]” e continua “[...] 

e ressalvada a possibilidade de produção ex officio daquela (prova) para 

demonstração da inocência do acusado [...]”. 

Já na defesa de que se tem no Brasil um sistema inquisitório, está Aury 

Lopes Jr. (2011a, p. 74-78) – baseado no que já explicitado acerca do núcleo 

fundante de um sistema ser a gestão da prova – que enfatiza que dispositivos como 

o art. 156, I e II, do Código de Processo Penal36 externam um princípio inquisitivo, 

concebendo no Brasil um sistema processual penal inquisitório.  

Enfatiza o autor (Id. Ibid., p.75) que: 

[...] o fato de um determinado processo consagrar a separação (inicial) de 
atividades, oralidade, publicidade, coisa julgada, livre convencimento 
motivado etc., não lhe isenta de ser inquisitório. É o caso do sistema 
brasileiro, claramente inquisitório na sua essência, ainda que com alguns 
“acessórios” que normalmente ajudam a vestir o sistema acusatório37 (mas 
por si só não o transforma em acusatório). 

Para demonstrar a inquisitoriedade predominante no Código de Processo 

Penal de 03 de outubro 194138, transcrevem-se trechos da exposição de motivos do 

referido texto: 

II – De par com a necessidade de coordenação sistemática das regras do 
processo penal num Código único para todo o Brasil, impunha-se o seu 
ajustamento ao objetivo de maior eficiência e energia da ação repressiva do 
Estado contra os que delinquem. As nossas vigentes leis de processo penal 
asseguram aos réus, ainda que colhidos em flagrante ou confundidos pela 
evidência das provas, um tão extenso catálogos de garantias e favores, que 
a repressão se torna, necessariamente, defeituosa e retardatária, 
decorrendo daí um indireto estímulo à expansão da criminalidade. Urge que 
seja abolida a injustificável primazia do interesse do indivíduo sobre a tutela 
social. Não se pode a contemporizar com pseudodireitos individuais em 
prejuízo do bem comum. O indivíduo, principalmente quando vem de se 
demonstrar rebelde à disciplina jurídico-penal da vida em sociedade, não 
pode invocar, em face do Estado, outras franquias ou imunidades além 
daquelas que o assegurem contra o exercício do poder público fora da 
medida reclamada pelo interesse social. Este o critério que presidiu à 
elaboração do presente projeto de Código. No seu texto, não são 
reproduzidas as fórmulas tradicionais de um mal-avisado favorecimento 
legal aos criminosos. O processo penal é aliviado dos excessos de 
formalismo e joeirado de certos critérios normativos com que, sob o influxo 
de um mal compreendido individualismo ou de um sentimentalismo mais ou 
menos equívoco, se transige com a necessidade de uma rigorosa e 
expedita aplicação da justiça penal. 
 

A respeito da gestão da prova nas mãos do juiz: 

                                            
36 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:  
 I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, 
observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;  
 II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre 
ponto relevante.  
37Nesse ínterim, Geraldo Prado (2006, p. 195), apesar de não afirmar expressamente que o sistema brasileiro é o inquisitório, 
conclui que no Brasil prevalece a “teoria da aparência acusatória”. 
38Inspirado no Código Rocco Italiano (de 1930) – de índole sabida e inquestionavelmente fascista. 
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Por outro lado, o juiz deixa de ser um espectador inerte da produção de 
provas. Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente 
para dirigir a marcha da ação penal e julgar a final, mas também para 
ordenar, de ofício, as provas que lhe pareçam úteis ao esclarecimento da 
verdade. Para a indagação desta, não estará sujeito a preclusões. Enquanto 
não estiver averiguada a matéria da acusação ou da defesa, e houver uma 
fonte de prova ainda não explorada, o juiz não deverá pronunciar o in dubio 
pro reo ou o non liquet. 

 

Diante do que foi exposto, coaduna-se com Aury Lopes Jr. (2011a, p. 77), 

no sentido de que o sistema processual penal brasileiro possui uma matriz 

inquisitória. Portanto, conclui-se que teoricamente, com base na tese de que um 

sistema só pode ter um princípio unificador, o sistema brasileiro é o inquisitório, visto 

que prevalece o princípio inquisitivo em virtude da gestão da prova nas mãos do 

julgador. 

No entanto, não se pode olvidar que o Brasil possui uma Constituição 

com matriz acusatória e que em um Estado Democrático de Direito há a supremacia 

da Constituição. Portanto, em um Estado Democrático de Direito ninguém ou nada 

está acima da Constituição. 

Fundamental então, nesse ponto, trazer à baila o segundo significado da 

Teoria Garantista de Ferrajoli (2006, p. 786-787), já explicitado no primeiro capítulo 

(p. 21 e 22), que se refere a uma teoria jurídica da validade e efetividade das 

normas.  

Nesse sentido, o julgador pode (e deve), através de um posicionamento 

garantista, interpretar a legislação processual penal conforme a Constituição, 

considerando inválidas, inconstitucionais – realizando um verdadeiro controle 

concreto de constitucionalidade – ou não recepcionadas pela Constituição as 

normas que entender atentatórias ao princípio acusatório39.  

Como se percebe pelos resultados das varas com juízes garantistas, vê-

se que é plenamente possível, através dessa “filtragem constitucional”, afastar os 

dispositivos do Código de Processo Penal que caracterizam o sistema inquisitório. 

Destarte, nas varas com juízes garantistas observadas na pesquisa, os magistrados 

verdadeiramente relegam a gestão da prova às partes e, pautados na supremacia 

da Constituição, fundam um verdadeiro sistema processual penal acusatório. 

                                            
39“Cumpre, contudo, neste momento histórico em que vivemos, dar início a um processo de intensa filtragem constitucional da 
legislação, na busca de (re)adequação do processo penal ao sistema acusatório, adotado pela Constituição Federal. E isso só 
será possível a partir de uma mudança de posição epistemológica, inspirada pelo desvelo de uma ideologia que muitos ainda 
supõem inexistente, acreditando, ingenuamente (ou não!) na neutralidade da norma processual”. (MARTELETO FILHO, 2009, 
p. 197). 
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Portanto, pode-se concluir que na prática não há formalmente 

estabelecido no Brasil o sistema inquisitório ou acusatório, mas sim ambos, pois a 

Constituição e o Código de Processo Penal proclamam, respectivamente, o princípio 

acusatório e o inquisitório. Isto permite que o julgador dirija o processo criminal 

segundo convicções próprias, ainda que isto seja discutível. Ou seja, assumindo um 

posicionamento garantista, com base no que foi descrito acima, resultará 

configurado um sistema processual penal acusatório; por outro lado considerando 

válidas as normas do Código de Processo Penal, aceitando, desta forma, a gestão 

da prova, o magistrado estará ratificando um sistema processual penal inquisitório. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Verificou-se, no presente trabalho, que a Teoria do Garantismo Penal e 

de um Direito Penal Mínimo primam pela observância, em qualquer situação, dos 

direitos e garantias fundamentais do acusado presentes na Constituição Federal, 

devendo-se considerar o Direito Penal sempre como ultima ratio e não a solução 

para os problemas sociais. O processo penal em um Estado Democrático de Direito, 

deve, portanto, ser calcado obrigatoriamente em um sistema de garantias aos 

acusados. 

Por outro lado, as Teorias de Combate à Criminalidade – em especial os 

movimentos de Lei e Ordem, Teoria da Tolerância Zero e o Direito Penal do Inimigo 

– defendem a expansão do Direito penal como forma de controle da criminalidade e 

solução dos problemas sociais. O delinquente deve ser tratado como não-pessoa, 

devendo ser expurgado da sociedade. O Poder Judiciário, nesse sentido, deve 

processar e condenar todos os marginais, mesmo que para isso seja necessária a 

mitigação de direitos e garantias fundamentais. 

Como destacado, o Brasil possui uma situação peculiar, com um Código 

de Processo Penal com matriz inquisitória e uma Constituição Federal com matriz 

acusatória. Por causa disto, existe grande divergência doutrinária acerca da 

natureza do sistema processual penal brasileiro, sendo que alguns doutrinadores 

defendem que prevalece um sistema acusatório, outros um sistema inquisitório e 

ainda aqueles que defendem, ainda que discutível, um sistema misto. 

A análise estatística dos dados coletados demonstrou que o padrão das 

decisões da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Vara Criminal, dentro do período proposto, foi de uma 

grande maioria de condenações, da ordem percentual de 70%, contra apenas 30% 

de absolvições. Na Vara do Tribunal do Júri o resultado foi semelhante, com 68% de 

condenações. 

Porém, uma análise dos dados de cada vara e do questionário respondido 

por um dos magistrados permitiu a identificação de dois juízes garantistas, 

defensores da Teoria do Garantismo Penal e do Direito Penal Mínimo. Nas varas 

presididas pelos mesmos, constatou-se que o padrão das decisões era 

completamente diferente do padrão geral obtido, apresentando um percentual de 

quase 60% de absolvições, contra apenas 30% de condenações. Este grande 
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percentual de absolvições afasta, portanto, a influência das Teorias de Combate à 

Criminalidade, sendo reflexo de um processo penal de garantias, pautado na 

Constituição. 

Por outro lado, analisando-se os dados das varas sem juízes garantistas, 

restou demonstrado que o percentual de condenações passou para 80%, havendo 

varas, inclusive, com percentuais da ordem de 90% de condenações, revelando 

verdadeira tolerância zero. Conclui-se, pois, que nessas varas há a atuação de 

juízes “justiceiros” empenhados em salvar a sociedade do “mal”, dos inimigos. Os 

juízes atuam em um sistema processual penal inquisitório, sendo influenciados, 

consciente ou inconscientemente, pelas Teorias de Combate à Criminalidade. Esta 

combinação de um sistema inquisitório com um juiz “justiceiro” tem consequências 

nefastas para os acusados. 

Também foi verificado, após a análise estatística dos dados, um grande 

percentual de decisões de extinção de punibilidade, porém com distribuição uniforme 

entre as varas criminais, independentemente do posicionamento do juiz. Constatou-

se que, em virtude da objetividade da decisão de extinção da punibilidade, não há 

influência relevante das Teorias do Garantismo Penal e de Combate à 

Criminalidade. Pode-se supor, em virtude do grande número verificado de decisões 

de extinção da punibilidade decorrentes de prescrição, decadência e perempção, 

que a morosidade do Judiciário brasileiro seja a responsável pelos percentuais 

expressivos deste tipo de decisão. 

No que tange à Vara do Tribunal do Júri, apesar de haver um padrão de 

condenações semelhante ao das demais varas, constatou-se que comparativamente 

às varas com juízes “justiceiros”, o percentual de condenações do júri foi quase 20% 

menor. Isto permite concluir que apesar das inúmeras críticas, os jurados sofrem 

menos influência das Teorias de Combate à Criminalidade do que os juízes 

“justiceiros”, tendo o acusado mais chances, ainda que pequenas, de absolvição no 

Júri. O mesmo, obviamente, não ocorre se a comparação ocorrer com um juiz 

garantista. 

A pesquisa demonstrou também que, na prática, não se pode falar em 

apenas um sistema processual penal no Brasil. Ficou demonstrado que o juiz 

garantista, sob a égide da supremacia da Constituição, faz uma “filtragem 

constitucional” das normas infraconstitucionais inválidas (cunho inquisitório), 
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fundando um verdadeiro sistema acusatório, que se traduz, nas varas analisadas, 

em um grande número de absolvições frente às condenações.  

Entretanto, se o magistrado, sob influência das Teorias de Combate à 

Criminalidade, aceita como válidos os dispositivos inquisitórios do Código de 

Processo Penal, como os poderes instrutórios do juiz, estará afastando o princípio 

acusatório da Constituição e fundando um sistema processual penal inquisitório. O 

resultado disto na prática já foi demonstrado, são os juízes “justiceiros” e a tolerância 

zero. 

Em que pese os excelentes resultados obtidos com a pesquisa, novos 

estudos do gênero precisam ser desenvolvidos, com o intuito de se verificar os 

resultados em outras cidades e Estados do Brasil, visando a um padrão Estadual ou 

Nacional, que permita futuras avaliações. 

Merece destaque também, que um estudo com uma análise qualitativa 

dos processos e das decisões criminais, e não apenas quantitativa como o presente, 

é de extrema importância, pois se poderá verificar qual a fundamentação 

(dispositivos, princípios, etc.) utilizada pelos magistrados, bem como a forma de 

atuação durante o processo. Desta forma, a influência das teorias utilizadas nesta 

pesquisa poderia ser mais fielmente demonstrada.  
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APÊNDICE A 

 

 

Modelo do questionário elaborado para a pesquisa e enviado para os magistrados. 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome do magistrado:_____________________________________________ 

 

1) Vossa Excelência acha que os poderes instrutórios do juiz no processo penal podem ser uma 
forma de sanar eventuais omissões das partes, tornando o processo mais 
eficiente?......................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
2) Considera a possibilidade de instrução probatória importante para o juiz no processo 
penal?..........................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
3) Vossa Excelência entende que princípios constitucionais (implícitos ou explícitos) podem 
fundamentar uma decisão, indo de encontro contra legislação 
infraconstitucional?............................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
4) Diante do aumento crescente da criminalidade e da ineficiência da Segurança Pública em 
Santa Catarina, Vossa Excelência acha que o Judiciário, através do processo penal, pode garantir 
maior segurança à população?............................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
5) Vossa Excelência pensa que determinados direitos dos acusados/réus poderiam ser 
mitigados, com o intuito de dar maior celeridade ao processo 
penal?................................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
6) Vossa Excelência acha que o sentimento da sociedade é por um grande número de 
condenações no processo penal?.................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
7) Vossa Excelência utiliza como subsídio para suas decisões teorias como a do Garantismo 
Penal e Direito Penal Mínimo?......................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
8) Considera teorias deste gênero importantes para o Direito Penal e Processual Penal na 
atualidade?....................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
9) Vossa Excelência defende uma expansão do Direito Penal, com criação de novos tipos 
penais e penas mais duras, como forma de um melhor controle da criminalidade 
atualmente?..................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
 
10) Vossa Excelência acha que os acusados/réus considerados criminosos habituais deveriam ter 
os mesmos direitos, no decorrer do processo penal, dos cidadãos “de 
bem”?............................................................................................................(  ) SIM    (  ) NÃO 
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ANEXO A 

 

 

Exemplo do arquivo com os dados enviado pela Corregedoria-Geral da Justiça. 

 

 

Relatório Totalizador de Movimentações     

          

Parâmetros informados       

Período: Janeiro/2011 a Novembro/2011     
Foro: 23 - 
Capital         
         82 - Capital - 
Continente       
Vara: 11 - 1ª Vara 
Criminal       
         12 - 2ª Vara 
Criminal       
         13 - 3ª Vara 
Criminal       
         14 - 4ª Vara 
Criminal       
         21 - Vara do 
Tribunal do Júri       
         2 - Juizado 
Especial Criminal       
Área: 
Criminal         

Considera: Execução de sentença, Ação incidental, Incidente processual   

          

Foro Vara Classe Tipo de movimentação Total 

Capital 
4ª Vara 
Criminal Inquérito Policial 

Sentença de ext. punib. - Morte do 
agente 2

Capital 
4ª Vara 
Criminal Avaliação para atestar dependência de drogas Sentença de extinção da pena 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Petição Sentença de extinção da pena 4

Capital 
4ª Vara 
Criminal Exceção de Incompetência de Juízo Sentença - Procedência do pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Inquérito Policial 

Sentença de ext. punib. - Prescr. 
Decad./Perempção 6

Capital 
4ª Vara 
Criminal Habeas Corpus Julgamento denegando habeas corpus 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal 

Crimes de Responsabilidade dos Funcionários 
Públicos 

Sentença de ext. punib. - Morte do 
agente 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Julgamento acolhendo emb. de 
declaração/infringent 1

Capital 
2ª Vara 
Criminal Auto de Prisão em Flagrante 

Sentença de ext. punib. - Pagto 
integral débito 2

Capital 
4ª Vara 
Criminal 

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de 
Competência do Juiz Singular 

Sentença - Procedência parcial do 
pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal 

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de 
Competência do Juiz Singular Sentença - Improcedência do pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Crimes Ambientais 

Sentença - Procedência parcial do 
pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença de ext. punib. - Anistia, 
Graça / Indulto 22

Capital 
4ª Vara 
Criminal Avaliação para atestar dependência de drogas Sentença - Improcedência do pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário Sentença - Procedência do pedido 3

Capital 
3ª Vara 
Criminal Petição Sentença de extinção da pena 2

Capital 4ª Vara Outros Sentença de ext. punib. - Prescr. 1
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Criminal Decad./Perempção 

Capital 
4ª Vara 
Criminal Auto de Prisão em Flagrante 

Sentença de ext. punib. - Morte do 
agente 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença - Ext. punib. cump. 
transação penal 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença - Procedência parcial do 
pedido 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário Sentença de extinção da pena 8

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença - Transação penal (Lei 
9.099/95) 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença de ext. punib. - Perdão 
Judicial 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário Sentença de absolvição sumária 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença de ext. punib. - Prescr. 
Decad./Perempção 1

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença - Ext. punib. cump. sursis 
processual 11

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença - Ext. punib. cump. sursis 
processual 16

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença - Procedência parcial do 
pedido 58

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário Sentença - Improcedência do pedido 110

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença - Transação penal (Lei 
9.099/95) 17

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Sumário 

Sentença de ext. punib. - Anistia, 
Graça / Indulto 2

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença de ext. punib. - Prescr. 
Decad./Perempção 26

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário Sentença - Procedência do pedido 36

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário 

Sentença de ext. punib. - Morte do 
agente 7

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário Sentença de extinção da pena 26

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário Correção de ofício da sentença 1

Capital 
3ª Vara 
Criminal Procedimento Especial da Lei Antitóxicos Sentença - Procedência do pedido 15

Capital 
4ª Vara 
Criminal Ação Penal - Procedimento Ordinário Sentença de absolvição sumária 10
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ANEXO B 

 

 

Questionário respondido pelo Juiz B. 

Também, algumas respostas dadas espontaneamente pelo juiz. 

 

                             QUESTIONÁRIO 

 

Nome do magistrado: Juiz B 

1) Vossa Excelência acha que os poderes instrutórios do juiz no processo penal podem ser uma 
forma de sanar eventuais omissões das partes, tornando o processo mais 
eficiente?...............................................................................................(   ) SIM    ( X ) NÃO  

Ministério Publico, Juiz e advogados tem papéís e ofícios diferenciados....  

2) Considera a possibilidade de instrução probatória importante para o juiz no processo 
penal?.........................................................................................................(   ) SIM    ( X ) NÃO  

3) Vossa Excelência entende que princípios constitucionais (implícitos ou explícitos) podem 
fundamentar uma decisão, indo de encontro contra legislação 
infraconstitucional?.....................................................................................( X ) SIM    (   ) NÃO  

A legislação infraconstitucional é construída por múltiplas ideologias e, muitas vezes decorre de 
“movimentos de plantão”.  

4) Diante do aumento crescente da criminalidade e da ineficiência da Segurança Pública em 
Santa Catarina, Vossa Excelência acha que o Judiciário, através do processo penal, pode garantir 
maior segurança à população?..........................................................(  ) SIM    ( X ) NÃO 

Maior segurança- fenômeno complexo- passa, necessariamente pela qualidade de vida , com 
políticas públicas efetivas voltadas a população em geral. 
 
5) Vossa Excelência pensa que determinados direitos dos acusados/réus poderiam ser 
mitigados, com o intuito de dar maior celeridade ao processo 
penal?.............................................................................................................(   ) SIM    ( X ) NÃO 

A mitigação de direitos- supostamente de “uns”- abre espaço ao arbítrio e  vai acabar atingindo a 
todos. 

6) Vossa Excelência acha que o sentimento da sociedade é por um grande número de 
condenações no processo penal?...............................................................(  ) SIM    ( X ) NÃO 

Acredito que a população queira prisão, em face da pseudo sensação de segurança- segregação do 
conflito, afastamento de quem incomoda. 

7) Vossa Excelência utiliza como subsídio para suas decisões teorias como a do Garantismo 
Penal e Direito Penal Mínimo?...................................................( X ) SIM    (  ) NÃO 
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8) Considera teorias deste gênero importantes para o Direito Penal e Processual Penal na 
atualidade?.................................................................................................( X ) SIM    (  ) NÃO 

9) Vossa Excelência defende uma expansão do Direito Penal, com criação de novos tipos 
penais e penas mais duras, como forma de um melhor controle da criminalidade 
atualmente?..................................................................................................(  ) SIM  ( X ) NÃO 

Direito penal , ou seja políticas de repressão não substituem políticas públicas.  
 
10) Vossa Excelência acha que os acusados/réus considerados criminosos habituais deveriam ter 
os mesmos direitos, no decorrer do processo penal, dos cidadãos “de 
bem”?.........................................................................................................( X ) SIM    (  ) NÃO 

Pessoas são pessoas; bem/mal é uma dicotomia equivocada; ver  exemplos : pessoas adquirem cds 

piratas, jogam no “bicho”,  caso Delegado Monteiro do DEIC  ou crimes de colarinho branco e 

ambientais. Estariam onde? No bem ou no mal? 

 


