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RESUMO
Esta tese é uma proposta de estudo de fluxo cujo objeto é o processamento – pelo
Sistema de Justiça Criminal (SJC) de Belo Horizonte – de certos fatos sociais qualificados
pela legislação penal brasileira como crimes de furto, roubo e tráfico de drogas, quando
estes delitos se iniciam a partir de um ponto comum: prisões em flagrante. Na tentativa
de compreender se existe (e como opera) uma lógica orientadora das operações da justiça
criminal, esta pesquisa aplicou a perspectiva da justiça em linha de montagem (Blumberg,
1967) e a teoria dos laços frouxamente articulados (Meyer e Rowan, 1977; Hagan, 1989),
conjugando-as com a abordagem das instituições habitadas (Ulmer, 2019). Partiu-se da
hipótese de que, tanto para crimes patrimoniais como para os delitos envolvendo drogas,
a justiça criminal é uma instituição habitada que funciona fortemente acoplada, numa
linha de montagem aos moldes de uma Mc Justice (Bohm, 2006), na qual as decisões
judiciais proferidas em audiências de custódia aceleram o processamento e aumentam as
chances de condenação do indivíduo preso em flagrante. A forte articulação do SJC se dá
pela inquisitorialidade, ainda que os atores e instituições envolvidos nesse processo
encontrem dificuldades em estabelecer linhas de comunicação e coordenação.
Conjugando dados quantitativos e qualitativos produzidos pelo Centro de Estudos em
Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais
(CRISP/UFMG) e pela própria pesquisadora, obteve-se os seguintes resultados: a) para
distintos crimes iniciados por prisões em flagrante, a decretação da prisão preventiva
durante as audiências de custódia (variável independente) mantém os indivíduos acusados
presos provisoriamente até o desfecho do caso e o processamento ocorre de forma muito
célere, aumentando as chances de condenação (variável dependente). Logo, as prisões
preventivas tornam os processos resultantes de prisões em flagrantes muito eficientes
quanto à produtividade, mas mais inquisitoriais; b) essa inquisitorialidade articula e
contamina todo o fluxo do sistema de justiça criminal, sendo produzida também por atores
judiciais – a “Grande Família” composta por juízes, promotores e defensores públicos –
e não somente por policiais. Desta forma, a racionalidade operativa do Sistema de Justiça
Criminal contribui para o encarceramento em massa da população prisional, bem como
viola sistematicamente direitos e garantias individuais de acusados.

Palavras-chave: justiça criminal, linha de montagem, Mc Justice; roubo, tráfico de
drogas, inquisitorialidade judicial

ABSTRACT
This thesis is a proposal of a flow study whose object is the processing - by the
Criminal Justice System (SJC) of Belo Horizonte - of certain social facts qualified by
Brazilian criminal legislation as crimes of theft, robbery and drug trafficking, when these
crimes start from a common point: arrests in the act. Trying to understand whether (and
how) the guiding logic of criminal justice operations exists, this research tested the
assembly in line justice (Blumberg, 1967) perspective and the theory of loosely coupled
systems (Meyer and Rowan, 1977. ; Hagan, 1989), combining them with the approach of
inhabited institutions (Ulmer, 2019). This study started from the hypothesis that, both for
property crimes and for crimes involving drugs, criminal justice is na inhabited institution
that works tightly coupled, in an assembly in line to the molds of a Mc Justice (Bohm,
2006), in which judicial decisions enacted in hearings of custody accelerate the processing
and increase the chances of conviction of the individual arrested in pre trial detentions,
and the strong articulation of the SJC is given by the inquisitoriality (police and judicial),
although the actors and institutions involved in this process find difficulties to establish
lines of communication and coordination. Combining quantitative and qualitative data
produced by the Center for Studies in Criminality and Public Security of the Federal
University of Minas Gerais (CRISP/UFMG), as well as by the researcher herself, the
following results were obtained: a) for crimes of theft, robbery and drug trafficking
initiated by arrests in the act, the enactment of preventive detention during the custody
hearings (independent variable) keeps the accused individuals provisionally detained
until the case is concluded and the processing takes place very quickly, increasing the
chances of convinction (dependent variable). Therefore, preventive arrests make the
processes resulting from arrests in act very efficient in terms of productivity, enhancing
the assembly line, but also inquisitoriality; b) this inquisitoriality contaminates the entire
flow of the criminal justice system, being produced also by judicial actors – the “Big
Family” composed of judges, prosecutors and public defenders – and not only by police
officers. In this way, the operational rationality of the Criminal Justice System contributes
to the mass incarceration of the prison population, as well as systematically violating the
individual rights and guarantees of the accused.

Key words: criminal justice, assembly in line, Mc Justice, robbery, drugs, judicial
inquisitoriality
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INTRODUÇÃO
O objeto de análise desta tese é o processamento, pelo Sistema de Justiça Criminal
(SJC) de Belo Horizonte, de certos fatos sociais qualificados pela legislação penal
brasileira como crimes de roubo, furto e tráfico de drogas. Trata-se, portanto, de um
estudo de fluxo do SJC1, cujo objetivo geral é examinar se existe (e como opera) a lógica
que orienta o funcionamento deste sistema quando diferentes crimes estão tramitando.
Mais especificamente, o intuito é verificar que tipo de racionalidade guia as operações da
justiça criminal em Belo Horizonte quando os processamentos de diferentes crimes –
tráfico de drogas e roubos – se iniciam, todos, a partir de um ponto comum: prisões em
flagrante2. Ou seja, num universo em que prisões em flagrante são o gatilho para o
processamento de delitos distintos, pretendo perquirir: a) se a justiça criminal funciona
fortemente acoplada, como uma justiça de linha de montagem (BLUMBERG, 1967;
BOHM, 2006; METCALFE, 2016), com o depoimento policial adquirindo mais
rapidamente o status de verdade judicial (JESUS, 2016), acelerando o processamento e
aumentando as chances de condenação do indivíduo preso e/ou b) se a justiça criminal
funciona frouxamente articulada (MEYER e ROWAN, 1977; HAGAN, 1989), pela
dificuldade de atores e instituições envolvidas neste processo em estabelecer linhas de
comunicação e coordenação (VARGAS e RODRIGUES, 2011).
Na intenção de alcançar tal objetivo, pretende-se analisar o tempo de
processamento para cada um desses delitos, além dos os padrões de seleção e filtragem
operantes nesse sistema, bem como identificar e descrever os tipos de interações
existentes entre diferentes atores, verificando se os processos decisórios variam, de fato,

1

Para fins desta pesquisa, a ideia de fluxo adotada é aquela que faz referência ao conjunto de pessoas e
instituições que interagem com algum grau de articulação, ou em ‘linha de montagem’, numa produção
(atitudinal e documental) contínua e sucessiva para: 1) assegurar a responsabilização penal do autor de um
crime e 2) impedir arbitrariedades por parte do poder estatal (Garland, 2002 apud Lages, 2020) durante este
processo. O conjunto de atores envolvidos neste processamento são, nesta ordem: as polícias (militar e
civil), a promotoria pública, as defesas (pública ou privada), o poder judiciário (magistrados e servidores)
e os estabelecimentos prisionais, os quais recebem os indivíduos suspeitos de um crime e devolvem à
sociedade sujeitos condenados ou absolvidos. Tudo isso, como dito, obedecendo a um fluxo contínuo de
pessoas e documentos (Lages, 2020).
2
Nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal brasileiro, será considerado em flagrante delito,
aquele indivíduo que: (i) está cometendo a infração penal; (ii) acaba de cometê‐la; (iii) é perseguido, logo
após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da
infração; (iv) é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir
ser ele autor da infração. No caso do crime de tráfico de drogas, um dos objetos desta tese, entende‐se que,
como é um crime permanente, a consumação deste delito se prolonga no tempo, logo, enquanto uma pessoa
estiver guardando a droga consigo ou em sua residência, haverá o estado de flagrância.
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conforme o tipo de crime. Para além disso e com o intuito de evitar explicações
dicotômicas para o funcionamento da justiça criminal (contrapondo estruturas e códigos
normativos às práticas discricionárias dos atores), tenciona-se compreender como tais
processamentos

são

subordinados a circunstâncias políticas,

institucionais e

interpretativas, o que, no caso brasileiro, pode estar relacionado às perspectivas
tipicamente inquisitoriais de construção de uma verdade judiciária (KANT DE LIMA,
1995) e à mecanismos de ‘criminação’ de eventos e ‘incriminação’ de pessoas (MISSE,
1999; 2008).
E por que a Sociologia para tratar dessa temática? Bernard Lahire, em conferência
realizada no Brasil em 2013, afirmou que as Ciências Sociais são filhas da democracia,
uma democracia gerida e ligada historicamente às “luzes” e, portanto, à ‘produção de
verdades’ sobre o mundo social, ou, em suas palavras: “a verdade dos fatos objetiváveis,
mensuráveis, que é infelizmente a verdade das desigualdades (...)”. Embora este estudo
não parta do princípio de que ‘a verdade’ possa ser tomada como algo a ser alcançado,
acredita-se que a Sociologia é uma ciência capaz de apontar, com fidedignidade
sustentada pela racionalidade, para fatos e fenômenos sociais práticos e discriminatórios,
muitas vezes escondidos por detrás de normas aparentemente universais e igualitárias.
Assim, procura-se entender a prática jurídica como ela é, e não como o “dever ser”,
próprio das ciências normativas.
Neste sentido, debruçar-se sobre o estudo sociológico do funcionamento da justiça
criminal pode ser traduzido como um exercício de problematização dos enunciados
jurídico-normativos, bem como das práticas de atores e instituições do mundo legal, as
quais tantas vezes se revelam por meio de acordos, constrangimentos, conflitos, disputas
e negociações manifestados nas interações cotidianas dos agentes, em suas
discricionariedades e em suas experiências e subjetividades. Em ambos os casos – dos
enunciados e dos comportamentos dos atores – a Sociologia se revela como instrumento
científico-racional, capaz de desnudar como agentes e instituições conferem significados
às suas realidades, espelhando tantas vezes a desigualdade social nas práticas judiciais.
Para atingir a finalidade pretendida, este esforço de pesquisa vai se concentrar na
análise conjugada (quantitativa e qualitativa) de 825 casos que foram iniciados por meio
de prisão em flagrante e, por conseguinte, passaram por audiências de custódia entre
setembro de 2015 e outubro de 2016. Esses dados encontram-se reunidos em banco
produzido pelo CRISP/UFMG e foram disponibilizados pela instituição a essa
pesquisadora. Os casos inseridos neste banco de dados correspondem à 14,4% das
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audiências de custódia realizadas no município de Belo Horizonte entre setembro de 2015
e março de 2016, contendo informações relativas aos atores, instituições e
processamentos da justiça criminal belorizontina e serão melhor descritas no capítulo
destinado a tratar da metodologia usada nesta tese.
Algumas razões permeiam a escolha pelas audiências de custódia, bem como
pelos referidos crimes. A implementação das Audiências de Custódia no Brasil busca,
dentre outras funções, garantir a apresentação do preso em flagrante a um juiz de forma
mais célere, com vistas a reduzir o número de presos provisórios3 - evitando o uso
indiscriminado do encarceramento cautelar – ao mesmo tempo em que tenta coibir a
violência policial, uma vez que, ao postular o imediato comparecimento do indivíduo
preso ao juiz, permite, no plano formal, que o magistrado visualize, inclusive, supostas
agressões praticadas por policiais durante as prisões.
Regulamentadas pela Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), as audiências de custódia possuem os objetivos precípuos de servir de instrumento
para mitigação da superlotação carcerária, bem como de proporcionar direitos individuais
dispostos em diversos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, ao garantir que a
pessoa presa seja imediatamente apresentada a uma autoridade judicial.
Acima de tudo, o fato de as audiências de custódia estarem circunscritas a prisões
que ocorrem em flagrante reflete um fluxo na justiça criminal diferenciado e ainda pouco
explorado se comparado ao processamento da maioria dos crimes que não são iniciados
por prisões em flagrantes. Um exemplo são os homicídios, que possuem taxa de
esclarecimento muito baixa, isto é, apenas 30% dos casos que adentram o sistema de
justiça são esclarecidos, de acordo com pesquisas mais recentes (INSTITUTO SOU DA
PAZ, 2020). Além disso, COSTA, ZACKSESKI e MACIEL (2016) constataram que a
maior parte dos inquéritos policiais (cerca de 75%) referentes a estes crimes são
instaurados por portaria e não por autos de prisão em flagrante. Pelo menos em tese e
observando os prazos dispostos nas normas legais, o processamento de crimes em
flagrante se desenrolam mais rapidamente do que aqueles iniciados por meio de portarias,
apontando para a existência de uma justiça mais eficiente quando considerado apenas o
critério temporal.

3

De acordo com dados do Anuário do Fórum de Segurança Pública (FBSP, 2016), o cenário brasileiro é
caracterizado por 726.354 presos, dos quais 235.241 são presos provisórios, ou seja, 32% da população
carcerária brasileira é composta de presos provisórios.
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Mais contundentes e expressivos do que os achados para homicídios, entretanto,
são as descobertas de COSTA e OLIVEIRA (2016) que, ao examinarem as principais
características de casos de investigação policial que foram denunciados pelo Ministério
Público Estadual no Brasil, constataram que prisões em flagrante ocupam lugar
preponderante no processamento criminal, influenciando fortemente a produção do
sentenciamento judicial. Trata-se de um estudo demonstrativo 4 para o qual a maioria dos
processos criminais brasileiros não resulta de um trabalho de investigação policial
primordialmente, mas sim de prisões em flagrantes, o que, por si só, já se constituiria na
principal justificativa para o estudo do fluxo de diferentes crimes por meio do instituto
das audiências de custódia. Não obstante, compreender a lógica de funcionamento deste
instrumento para distintos tipos de crimes pode ser muito elucidativo no sentido de revelar
que modelo(s) de justiça vem sendo praticado na capital mineira e suas implicações para
uma sociedade recém-redemocratizada e ainda tão desigual.
Quanto aos tipos penais selecionados para análise, as razões que motivam as
escolhas repousam no aspecto comparativo sobre as formas diferenciadas de
processamento destes delitos e na peculiaridade de se estar colocando em foco a análise
de fluxos iniciados por flagrantes. Com relação aos furtos e roubos, por exemplo, existem
alguns estudos relacionados ao fluxo desses crimes – IBCCRIM E IDDD (2005);
CASTILHO e BARRETO (2009), COSTA FERREIRA (2013) e KOBIELSKI &
AZEVEDO (2020) – todavia, as análises já realizadas não contemplam estes tipos penais
em perspectiva comparada a outros crimes com fluxos diferenciados, a exemplo do tráfico
de drogas (que conta com procedimentos e prazos processuais tão singulares, que são
objeto de lei própria – Lei 11.343/06), tampouco descrevem pormenorizadamente o papel
dos atores e a natureza de sua relação com as demais agências institucionais envolvidas
no processamento de tais delitos.
Já para o tráfico de drogas, o cenário é diferente. Há uma produção crescente de
estudos para esses crimes (BOITEUX et al, 2009; GRILLO et al, 2011; JESUS et al,
2011; LEMGRUBER e FERNANDES, 2015; AZEVEDO e SINHORETTO, 2018;
4

COSTA e OLIVEIRA (2016) utilizam dados de varas criminais produzidos pelo IPEA referentes a nove
unidades da federação (DF, ES, MG, PA, PR, PE, RS, RJ, SP) com autos finalizados e arquivados até o ano
de 2011, perfazendo um total de 2.344 processos analisados. Constataram que em 64,4% dos casos os
acusados já se encontravam presos no momento da instauração do inquérito policial. Ademais, a prisão em
flagrante ocorreu em 86,9% dos processos que tramitaram com o réu preso, sendo muito raros os casos em
que houve prisão na fase judicial. Como em 73,3% dos casos de prisão em flagrante, a prisão provisória foi
mantida, os autores concluíram que este tipo de prisão (provisória) “é a regra e não a exceção no Sistema
de Justiça Brasileiro” (p.158). Por sua vez, a manutenção desta prisão provisória na fase judicial influencia
fortemente o sentenciamento, já que em somente 17, 3% dos casos os réus foram absolvidos.
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MACHADO, ZACKSESKI e RAUPP, 2016; RIBEIRO, ROCHA e COUTO, 2017;
CONECTAS, 2018), porém não se pode afirmar que as análises existentes também os
contemplem em perspectiva comparada a outros crimes, de forma a permitir a
compreensão destes tipos penais em função de suas dinâmicas próprias de criminalização.
Sem essa perspectiva comparada, não se sabe se, além da prisão em flagrante, o tipo de
crime processado também interfere no fluxo da justiça.
Assim, percebe-se uma lacuna na literatura quanto à operatividade do sistema
quando levantadas indagações como: as versões policiais (fortemente relacionadas ao
flagrante delito e utilizadas no curso processual) possuem o mesmo peso para influenciar
a decisão de se processar um indivíduo acusado da prática de roubo como teriam para um
indivíduo acusado por tráfico? Será que a justiça atua apenas referendando o trabalho
policial? Se sim, a transformação da verdade policial em verdade processual se dá da
mesma forma para qualquer destes crimes, considerando que a tradição de ‘busca pela
verdade’ – marcada por seus traços inquisitoriais – parece perpassar todo o processo
decisório da justiça criminal, desde a prisão até o sentenciamento? Se não, os
determinantes de decisões judiciais estão amparados em mecanismos adversariais ou
criam desigualdades e seletividades próprias que se somam àquelas concebidas pela
polícia para definição do destino condenatório dos acusados? E o mais importante: é
possível, dentro da lógica de funcionamento do fluxo criminal brasileiro, conciliar
eficiência e garantia de direitos no processamento ou a justiça criminal opta pela
produtividade em detrimento do não reconhecimento da cidadania do acusado?
Neste sentido, a questão orientadora deste estudo é a seguinte: num universo em
que todos os fluxos se iniciam por meio de prisões em flagrantes, o ‘quê’ e ‘como’
determina o funcionamento do sistema de justiça criminal quando diferentes crimes
são considerados (tráfico de drogas, furtos e roubos)?
Os desenhos de pesquisa existentes apontam para uma lógica de frouxa articulação
no processamento de crimes como os homicídios, no tocante às instituições e atores que
delas fazem parte (MISSE e VARGAS, 2007; RIBEIRO, 2009, 2010; CANO e
DUARTE, 2010; VARGAS e RODRIGUES, 2011; RIBEIRO et al, 2014; COSTA,
2015). Por outro lado, os crimes de tráfico de drogas apresentam um formato de linha de
montagem. De acordo com diversas análises (BATITUCCI, 2007; ADORNO e
PASINATO, 2007; PAES, 2008; JESUS et al, 2011; VARGAS, 2014; CAMPOS, 2015;
AZEVEDO e CIFALI, 2015; LEMGRUBER e FERNANDES, 2015; MACHADO,
ZACKSESKI e RAUPP, 2016; RIBEIRO, ROCHA e COUTO, 2017), há intensa
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articulação entre atores e agências institucionais na promoção do processamento e
punição desses delitos. E quanto aos furtos e roubos, as pesquisas realizadas (IBCCRIM
e IDDD, 2005; CASTILHO e BARRETO, 2009; COSTA FERREIRA, 2013 e
KOBIELSKI & AZEVEDO, 2020) ainda apresentam alguma fragilidade, principalmente
por não contemplarem os fluxos criminais destes delitos em sua totalidade, ora se
concentrando em análises sobre componentes específicos (acórdãos/penas alternativas)
do fluxo para realizar inferências sobre todo o processamento criminal e seus atores, ora
por não se dedicarem às questões de articulação e justiça em linha de montagem operantes
entre atores e instituições da justiça criminal. Em resumo, os estudos existentes serão
tomados em termos metodológicos como pontos de partida empíricos na investigação da
lógica operativa no processamento dos delitos escolhidos, bem como no levantamento e
análise das variáveis que interferem e são determinantes para funcionamento desses
fluxos criminais para os diferentes crimes citados.
Aspira-se com este estudo, preencher parte do lapso existente na literatura
acadêmica sobre o tema; colaborar para subsidiar as discussões sobre teorias no campo
da justiça criminal e, simultaneamente, fomentar as discussões já existentes sobre fluxo,
suscitando novas questões e ponderações que sirvam de contribuição para um debate
democrático no campo sociológico dos estudos sobre justiça criminal.
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Capítulo 1 – Teorias de justiça criminal e análises organizacionais: o dilema da
compatibilização entre direitos, regras e eficiência
“Seguimos sendo a Suprema Corte mais produtiva do mundo.
Encerramos o semestre com o menor acervo dos últimos 24 anos"
Ministro Dias Tóffolli5

Embora haja numerosos e distintos estudos relativos à temática, é possível afirmar
que ainda há pouca teoria sobre justiça criminal e muito do que foi produzido até então
remonta, em grande parte, à literatura norte americana (FEELEY, 1973; HAGAN, 1989;
BERNARD e ENGEL, 2001). Antes, porém, de adentrar essa produção teórica, é
necessário realizar uma exposição acerca do contexto e das influências que
proporcionaram o surgimento desta área.
A justiça criminal enquanto campo acadêmico das Ciências Sociais (com objeto
teórico delimitado e autônomo de análise) receberá indispensáveis contribuições da
Sociologia do Direito, sendo alavancada também pelo desenvolvimento da Sociologia das
Organizações.
No que se refere à Sociologia do Direito, Shirley (1987) é um dos autores a
esclarecer que, de modo geral, o direito nos é apresentado na forma de um conjunto de
códigos escritos, cujo objetivo é disciplinar os comportamentos sociais na forma de regras
e sanções a serem aplicadas por instituições estatais, que se encontram no âmbito dos
poderes legislativo e judiciário. Sua maior contribuição consiste em revelar que o direito
é, a despeito de como muitos o concebem na atualidade ocidental, algo maior e anterior
ao próprio estado, isto é, o direito é “mais” do que a lei em vigor nos códigos. Tomar em
consideração esta concepção corresponde a pensar o direito a partir de uma perspectiva
socioantropológica e o autor elucida sua ‘teoria’ ao demonstrar como o estado é
prescindível na garantia da ordem social. Para tanto, rememora a existência de sociedades
(indígenas e esquimós, por exemplo) que desconhecem as burocracias estatais como seus
eixos estruturantes. Chama a atenção ainda para o fato de que nessas sociedades sem
estado também há regras, sanções e mecanismos de controle social – expressos pela
família e pela comunidade – e que tal é possível porque normas, hábitos e costumes

5

A frase foi dita pelo Ministro Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, em
pronunciamento proferido em 01/07/2020, ao fazer um balanço das atividades judiciárias brasileiras no
período da Pandemia de COVID-19. Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=CRlvxyjcH8k, acesso em
02/09/2020, às 19h:43min
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existem em qualquer meio social e são geralmente obedecidos, mesmo quando não
existem numa forma escrita, sendo que, em caso de desobediência, pune-se o indivíduo.
Obedece-se às regras, de acordo com o autor, porque entende-se que sejam
úteis/necessárias (ao convívio, à sobrevivência, à economia...) e disso deriva mais uma
contribuição: a de que normas sociais são feitas a partir de “bases sociais e econômicas”.
É exatamente por isso que o estado não pode ser considerado o principal produtor de
normas/leis, pois, independentemente das burocracias estatais, “a vida do direito não é
lógica, mas experiência” (Shirley,1987, p.12) e toda e qualquer sociedade possui uma
cultura legal – “a estrutura e a hierarquia de normas e valores que permitem a uma pessoa
sobreviver em seu ambiente, em sua sociedade” (Shirley,1987, p.12) – com capacidade
para transcender as regras jurídicas do direito positivo. Daí porque, estar inserido numa
determinada cultura legal, como a inquisitorial brasileira, permite aos sujeitos sociais,
quer estejam dentro ou fora da estrutura estatal, categorizar outros tantos sujeitos sociais
como bandidos e, portanto, merecedores de um processamento jurídico penal na condição
de presos temporários.
Embora o pensamento de Shirley seja importante no sentido de asseverar a
relevância do estudo do direito enquanto objeto socioantropológico de análise,
enfatizando, inclusive, a dimensão metodológica de pesquisa (observação participante,
comparações entre instituições jurídicas modernas, etc) alcançada a partir da criação do
estado e dos códigos, dois apontamentos merecem reflexão. O primeiro diz respeito ao
fato de que o autor produz o viés da linearidade em sua análise, pela concepção de que
sociedades evoluem e o fazem num movimento linear. Tanto assim que constrói um
esquema evolutivo a partir de sociedades sem estado (coletores, caçadores), nas quais as
disputas individuais não seriam tão fortes a ponto de exigir um terceiro mediador
(podendo ser solucionadas nas esferas familiares e comunitárias). Essas sociedades,
então, iriam se transformando e produzindo indivíduos hábeis para organizar a produção
de excedentes e garantir a posse da propriedade privada como direitos, levando à
necessidade de um terceiro ator para mediar as disputas e garantir esses direitos. Uma
autoridade – inicialmente religiosa/transcendental (estado primário) e, posteriormente,
profissional (estado secundário, com uma polícia profissionalizada que fizesse cumprir
as decisões judiciais) – emergiria enquanto detentora da violência como recurso legítimo
e com vistas a punir o ato e não mais o indivíduo que o cometeu. Trata-se de uma visão
que cria uma armadilha: conceber o direito a partir de uma evolução. É preciso lembrar,
no entanto, que nem mesmo a história é linear, sendo feita de avanços e retrocessos. O
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mesmo se dá no campo do direito. Quando nos propomos a refletir sobre este objeto sob
a ótica das Ciências Sociais, para as quais os valores e práticas sociais se revelam tão ou
mais reguladores da ordem do que os códigos, há que se levar em conta que sociedades
são, antes de tudo, dinâmicas; estão em constante ir e vir, em mutação.
Outro ponto a ser ponderado refere-se ao olhar eurocêntrico de Shirley, expresso
em sua reconstrução histórica da antropologia legal e que procura situar o estado como a
grande força motriz que alavanca o desenvolvimento das sociedades. Especialmente para
o contexto brasileiro, como se perceberá no decorrer desta tese, tal posicionamento se
apresenta como complexo porque restringe a análise dessa realidade (assim como a dos
contextos latino-americanos) a uma lógica colonial, na qual o direito passa a ser
compreendido a partir de uma relação quase maniqueísta (império x colônias) mediada
por um poder imperial.
Esta visão é complementada e se contrapõe, em grande medida, àquela proposta
por Oliveira (2004), cuja contribuição basilar parece repousar em dois pontos: a) na
diferenciação que faz entre as pesquisas jurídica (que analisa o direito de dentro para fora,
“adestrando” juízes para aplicá-lo, com uma origem definida no mito do Código de
Hamurábi e marcada pelo reverencialismo e manualismo) e sociológica (que estuda o
direito de fora para dentro por meio de métodos e técnicas, examinando sua adequação à
realidade empírica e até mesmo propondo sua modificação pelos embates teóricos,
metodológicos e ideológicos que produz) e b) nos perigos de se adotar uma perspectiva
“sociologista” nos estudos do direito.
Oliveira (2004) entende que o direito deve considerar as condições objetivas e
sociais de sua aplicação, de forma que é papel da sociologia jurídica estudá-lo
empiricamente enquanto um “fato” e não como uma “norma” ou um “valor”. Igualmente,
chama a atenção, inclusive, para o que denominou como “sociologismo jurídico”. O
termo refere-se ao crédito que se dá à vida social como a fonte única do direito. Logo,
uma disciplina comprometida com o estudo empírico (entrevistas, questionários, análise
de documentos e experimentos) de práticas jurídicas elaboradas no meio social estaria
devotada ao conhecimento do “direito vivo” (Ehrlich, 1976). É exatamente nisto que
reside a cilada: o entendimento de que tais pesquisas objetivam tão somente captar ou
constatar uma realidade. Uma pesquisa que se pretenda sociojurídica deve captar o real/o
presente de modo crítico e não acriticamente. Logo, se uma investigação empírica atesta
que usos e costumes policiais repressivos retratam o direito como aquilo que, embora fora
dos códigos, seja realmente o que é praticado (direito vivo) por um ou vários atores
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sociais, estamos diante de um estudo ancorado numa opinião pública, desconsiderando,
ao menos, dois problemas: o de que a opinião pública é construída socialmente e o de
que, ao fazer esse tipo de estudo, estamos tomando como natural, por exemplo, a violência
policial e, em sentido mais amplo, naturalizando a própria injustiça. Daí a crítica tão
pertinente do autor de que “uma pesquisa que não questione a estrutura social que
condiciona a formação da opinião pública – isto é, que não questione o real e procure
simplesmente captá-lo – arrisca-se a legitimar o status quo muitas vezes injusto”
(Oliveira, 2004, p.69).
Oliveira defende, por fim e de maneira mais amplificada, que o direito deveria ser
estudado “para além da norma e para além do fato”, adotando-se conceitos (direitos
humanos e justiça social) que permitam avaliar tanto as regras escritas como as realidades
percebidas. Não pormenoriza objetivamente, entretanto, o que isso significa e/ou como o
pesquisador poderia incorporar tais conceitos no emprego de métodos e técnicas de
pesquisa, mas ainda assim, oferece uma pista ao informar que a sociologia pode subsidiar
o direito, bem como a crítica social está obrigada, sempre, a subsidiar a sociologia
jurídica. Tal como colocado, essa tarefa – não parece difícil deduzir – só poderia ser
empreendida no âmbito de um campo de estudos sociojurídicos e nunca por uma
investigação puramente jurídica, haja vista que esta encontra-se distante da neutralidade
axiológica (adoção de uma postura metodológica neutra); caracteriza-se pelos
argumentos de autoridade (produção de um saber normativo subsidiado somente pela
doutrina e não referenciado na realidade empírica) e, principalmente, encontra-se
demarcada em uma legislação mitológica - o Código de Hamurábi – que, ao determinar
a “origem” do direito no mundo jurídico, reforça o papel do estado como o formulador
das regras que os indivíduos deverão cumprir, bem como se apresentará como o mediador
legítimo do convívio social porque, afinal de contas, algo só pode ser tomado como justo
se constar dos manuais (“o que não está nos autos, não está no mundo”). Assim é que
Oliveira, diferentemente de Shirley, encontra-se alerta para o chamado darwinismo
social, no qual a ideia de modernidade, desenvolvimento e avanço é tomada segundo uma
perspectiva colonialista, imperialista e europeia, de acordo com a qual é a partir do direito
moderno ocidental que são apreciadas as instituições jurídicas de outros sistemas numa
abordagem evolucionista.
Ora, por quê e como essas contribuições da Sociologia do Direito se relacionam
ao desenvolvimento da justiça criminal como um campo acadêmico das Ciências Sociais?
Ao informar que o estudo do direito precisa ir além das regras prescritas e do próprio
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estado, a Sociologia do Direito fornece à justiça criminal um objeto permanente de
análise, uma vez que esta se ocupa, dentre outros aspectos, de como o direito é aplicado
por instituições estatais.
Por outro lado, pode-se argumentar que a Sociologia do Direito coloca um
“problema” à justiça criminal ao informar que o direito antecede o estado. Afinal, se o
direito antecede e prescinde do estado, por que razão este importaria aos estudos de justiça
criminal? Não se pode responder essa questão sem recorrer a outro campo de
desenvolvimento científico: a Sociologia das Organizações, que, por sua vez, está
profundamente calcada nas contribuições weberianas
Weber (1864-1920) foi um teórico que se ocupou do entendimento de
características específicas do capitalismo, tendo se orientado pela investigação das
condições que propiciaram o surgimento e desenvolvimento deste sistema econômico.
Ao considerar que a formação do capitalismo possuía estreita vinculação com uma
determinada visão de mundo (protestantismo ascético), acabou por atestar que valores e
crenças influenciam ações/condutas humanas6 quer no plano social, político ou
institucional.
O ponto central sob o qual foi construída a sociologia weberiana leva em conta a
definição do que ele denominou ação social, ou seja, uma conduta empreendida por um
ou mais agentes e dotada de um sentido que é socialmente compartilhado a partir da
interação com outros indivíduos. Transpondo para os planos do direito e da justiça,
corresponderia a afirmar, por exemplo, que, numa sociedade regida por regras, indivíduos
podem interpretar uma norma como válida ou não e, a partir daí, orientar seus
comportamentos, optando, inclusive, por violar tais normas. Todavia e considerando que
tais indivíduos estão inseridos no contexto de uma sociedade moderna, isto significa que
existem instâncias jurídicas de coação (entendidas como legítimas) e o direito, por meio
da ação de sua ‘comunidade jurídica especializada’ da qual os magistrados, promotores e
defensores, por exemplo, fazem parte, se imporá forçosamente sobre os indivíduos pela
aplicação das normas jurídicas.
6

A partir dessa demonstração, Weber constrói uma tipologia das ações humanas: a) ação tradicional:
decorrente de comportamentos arraigados, como por exemplo: casamentos arranjados; b) ação afetiva:
baseada em afetos, sacrifícios; c) ação racional orientada a fins/instrumental: aquela em que fins e meios
são calculados racionalmente, pesando-se os custos e d) ação racional orientada a valores: quando se age
mediante concepções, certezas e valores que são mais elevados, éticos. Exemplo: mãe que decide ter um
bebê sem condições por considerar que a vida de um nenê é o mais importante dos valores. Ao criar tipos,
Weber não pretende descrever a realidade, mas sim interpretá-la. O que este teórico pretende é explicar
causalmente os fenômenos de forma compreensiva, de tal modo que as relações causais são também
parciais.

27

De acordo com Weber, portanto, a justiça nas sociedades modernas é concretizada
a partir de uma estrutura burocrática racional-legal, ou seja, por um aparato estatal
altamente especializado 7 sob critérios formais-racionais. Este aparelho estatal burocrático
(a ‘comunidade jurídica especializada’, no caso do direito) guarda o monopólio da
administração judicial, o que o tornaria capaz de aplicar normas gerais e abstratas (leis
estatuídas e codificadas) a casos concretos via processos lógico-controláveis, permitindo
então que a administração judicial seja configurada como uma administração racionalburocrática (SANTOS, 1986).
O pensamento weberiano enunciará uma ideia muito cara à nascente teoria de
justiça criminal, em função dessa estruturação burocrática-racional: a separação entre a
‘criação do direito’ e a ‘aplicação do direito’8, construção próxima àquela descrita
anteriormente e que é realizada no âmbito da Sociologia do Direito, embora por caminhos
teórico-metodológicos diferentes. Pois bem, esta ideia trata-se de uma contribuição
basilar tanto para a constituição da justiça criminal enquanto disciplina acadêmica, como
também para a emergência de estudos na área com foco na análise organizacional. Por
quê? Porque esse desmembramento vai contrapor o direito substantivo-normativo ao
direito real, bem como despertará o olhar dos estudiosos para a execução prática das leis
e, portanto, para as operações que ocorrem no âmbito desta aplicação, principalmente
após a segunda Guerra Mundial.
O período pós-guerra é marcado, conforme apontado por SANTOS (1986), por
discussões em torno da “discrepância entre o direito formalmente vigente e o direito
socialmente eficaz” (p.14), ou seja, pela oposição law in books e law in action. As décadas
de 1950 e 1960, principalmente, foram caracterizadas por estudos empíricos das
organizações da justiça criminal americana num contexto de reformas jurídico-penais
sistemáticas (REMMINGTON, 1990; WALKER, 1992 apud BERNARD e ENGEL,
2001). Tais reformas não vão se dar, como já apontado pela Sociologia do direito, em
função de uma superação das sociedades tradicionais em um movimento histórico linear,
mas sim, como a superação de um liberalismo clássico que enxergava no estado de direito
7

Este aparato estatal especializado é denominado Burocracia, entendida em Weber como a forma mais
eficiente de administração. Na burocracia, as pessoas são livres e ocupam cargos, sendo que suas atribuições
são definidas em função de suas habilidades técnicas. O autor considera que na burocracia, a maior fonte
de superioridade repousa no conhecimento técnico, portanto a burocracia corresponde à dominação por
meio do conhecimento.
8
“Por criação do direito entendemos atualmente o estabelecimento de normas gerais estatuídas, das quais,
cada uma, na linguagem dos juristas, assume o caráter de uma ou várias disposições jurídicas racionais. A
aplicação do direito significa para nós a utilização daquelas normas estatuídas e das respectivas disposições
jurídicas a fatos concretos que são a elas subsumidos” (WEBER, 2015, p. 10)
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formal uma possibilidade de o próprio direito regular as relações sociais. É exatamente
por isso que o estado importa à justiça criminal. Porque, uma vez iniciado o processo de
consolidação das sociedades modernas pós-industriais, após a Segunda Guerra Mundial,
a questão da efetividade dos direitos se interpõe, deixando clara a necessidade de um
campo de estudo – a justiça criminal - que, como colocado anteriormente por Oliveira,
procure estudar o direito “para além das normas e para além dos fatos”.
Direito e Justiça foram entendidos, a partir desse período, como elementos de
transformação social, possuindo papel fundamental para o desenvolvimento econômico e
isso significava que as operações da justiça criminal deveriam ser conhecidas, o que
motivou estudos tanto no campo da Sociologia Organizacional, bem como estimulou a
fundação de um campo teórico próprio da justiça criminal.
Nos Estados Unidos da América, as pesquisas desenvolvidas à época foram
capitaneadas pela American Bar Foundation9 (ABF). Antecederam à sua criação, todavia,
estudos descritivos que objetivavam aproximar as práticas reais da justiça criminal (law
in action) das normas prescritivas (law in books). Como explicam BERNARD e ENGEL
(2001), essas primeiras análises empíricas estabeleceram um valor moral negativo ao
afastamento entre normas legais e atividades práticas sendo que tais reflexões
classificaram este distanciamento como corrupção ou incompetência por parte dos atores
da justiça criminal. Entretanto, e na medida em que os estudos patrocinados pela ABF se
desenvolveram, a não-correspondência completa entre normas e atividades práticas – que
ULMER (2019) mais tarde denominará não-conformidade aos sistemas regulatórios
formais – passou a ser compreendida de outra forma. Ou seja, muitas atividades práticas
reais da justiça criminal, mesmo quando se desviavam do ideal, poderiam e deveriam ser
entendidas como legítimas. Essa interpretação levou ao desgaste da ABF, mas funcionou
como mola propulsora para os estudos de tais práticas, agora denominadas
discricionárias.
As primeiras teorias sobre justiça criminal teriam nascido, portanto, deste conflito
polarizado entre o real e o legal que perdurou ao longo de anos, todavia assumindo novos
contornos, de acordo com BERNARD e ENGEL (2001). Se antes interessava diminuir a
distância entre o real e o ideal, ou melhor, entre as concepções oficiais sobre como agentes

9

A American Bar Foundation (ABF) é um instituto de pesquisa norte-americano, independente e sem fins
lucrativos, estabelecido em 1952 e localizado em Chicago, destinado ao estudo empírico e interdisciplinar
do
direito,
processos
legais
e
instituições
jurídicas.
Fonte:
(http://www.americanbarfoundation.org/about/index.html, acesso em 03/05/2020, às 13h:14min)
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da justiça criminal deveriam se comportar e a discricionariedade destes mesmos agentes
em suas atividades cotidianas, agora um entendimento havia sido inaugurado: o de que
ambas as contribuições (legais e discricionárias) eram necessárias ao entendimento dos
mecanismos pelos quais a justiça criminal opera.
A contribuição inicial e ‘polarizante’, neste sentido, vem de PACKER (1964,
1968), formulador de uma teoria clássica sobre justiça criminal. Trata-se de um modelo
de justiça criminal muito mais conceitual do que empírico e está respaldado em dois
princípios/modelos legítimos e competitivos: o devido processo legal e o controle do
crime.
PACKER (1968) apresenta o modelo de controle do crime como um “modelo
administrativo e gerencial” (p.11) em que a preocupação primordial se volta à eficiência,
assim definida por ele como “a capacidade do sistema de apreender, julgar, condenar e
eliminar uma alta proporção de criminosos cujas ofensas se tornam conhecidas” (p. 10).
Trata-se de um modelo, portanto, construído em torno do conceito de eficiência
processual, cuja regra de ouro poderia ser resumida em processar o maior número possível
de casos da maneira mais célere e econômica possível.
Este processo pode ser comparado a uma linha de montagem de produção em
massa (com condenações eficientes como produto), de tal forma que haveria uma espécie
de triagem inicial manifesta na chamada “presunção de culpa – uma declaração
probabilística descritiva segundo a qual um réu cujo caso foi aprovado pela polícia e pela
promotoria tem grande probabilidade de ser culpado” (AVIRAM, 2011, p.239). Essa
presunção, por sua vez, carrega consigo implicações muito importantes, de acordo com
Aviram: a) o modelo de controle do crime enfatiza fortemente os estágios iniciais do
processamento criminal, isto é: a investigação policial (dotada de amplos poderes,
liberdade e autoridade necessários para descobrir “a verdade”) e a discricionariedade do
Ministério Público na acusação – este último entendido como “guardião” dos tribunais;
b) prioriza-se os casos pré-selecionados para serem processados mais rapidamente, via
declarações de culpa e barganhas, em detrimento dos julgamentos, que são mais caros e
constituem uma fase processual mais complicada e c) como se trata de um modelo focado
nos fins, há um desencorajamento para rever decisões judiciais por meio de recursos.
Em contraposição, o modelo do devido processo não coloca a eficiência como
meta porque ela seria incompatível com o tratamento equitativo dos cidadãos, uma vez
que o sistema de justiça criminal não teria capacidade para lidar com numerosos processos
judiciais. A ênfase, neste caso, repousa sobre a necessidade de se garantir o “controle de
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qualidade” dos julgamentos criminais, por meio de um processo justo. Diferentemente do
modelo anterior, a etapa investigativa é vista de forma mais reticente, ou seja,
potencialmente enviesada e mais propícia aos abusos. De acordo com AVRIRAM (2011),
o julgamento, sob tal modelo, atua como um “mecanismo equilibrado que equipa os réus
com as ferramentas necessárias para desafiar efetivamente a aplicação da lei”. Essas
ferramentas compreendem o ônus da prova, os direitos constitucionais ao julgamento e a
assistência e representação por um advogado de defesa. Assim, entre promover um
tratamento justo e atuar de maneira eficiente, o modelo do devido processo opta pela
primeira opção, preocupado que está em preservar os direitos dos réus, especialmente os
mais pobres e as minorias, uma vez que são entendidos como os mais vulneráveis a abusos
do aparato de aplicação da lei. Em suma, "um sistema de devido processo legal fornece
aos réus não apenas direitos e garantias durante o julgamento, mas também oportunidades
mais amplas para rever as condenações” AVRIRAM (2011, p.240).
Sintetizando, portanto, a abordagem de Packer, é possível afirmar que a justiça
criminal funciona sob dois modelos normativos de processamento criminal. O primeiro
modelo (crime control) conduzido pela polícia e por promotores que trabalham numa
cadeia criada, programada, estruturada para transformar suspeitos em indivíduos
condenados. O segundo modelo (due process of law), por sua vez e por antítese, é
conduzido por um magistrado com autoridade para fazer respeitar as regras do direito
tendo por valor central proteger o acusado, o quê, na prática, constituiria um obstáculo ao
funcionamento da cadeia de metas.
Com toda essa perspectiva descritiva, entretanto, o estudo de Packer não se
preocupou em mensurar as metas do sistema de justiça criminal, em que pese ter sido um
dos primeiros a dizer que tal sistema opera em linha de montagem (assembly line, p.159).
Sua teoria, na tentativa de abranger todo o sistema de justiça criminal, se volta muito mais
à representação dos processos judiciais norte-americanos (processo de negociação e
barganha) do que à compreensão operativa das estruturas e dos recursos, como por
exemplo, a existência de conflitos entre regras institucionais e critérios de eficiência tanto
nos tribunais como nas instituições policiais; bem como o fato de que o trabalho de
funcionários de tribunais pode influenciar essa linha de montagem, dentre outros. Mesmo
a despeito dessas ‘falhas’, Packer foi uma contribuição importante juntamente com outras
teorias polarizantes10, no sentido de fornecer um arcabouço que permitisse a compreensão
10

Entre as décadas de 1950 e 1980, diversas pesquisas e estudos se concentraram na dualidade operativa
da justiça criminal. Alguns exemplos: 1) Skolnick (1966): contrapôs lei (concepção oficial) e ordem
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posterior e aprofundada das operações cotidianas da justiça criminal, como ressaltado por
BERNARD e ENGEL (2001), além de ter esboçado o conceito de linha de montagem
(p.159), mais tarde definido e transformado em teoria por BLUMBERG (1967).
A lacuna de Packer quanto à não-abordagem pormenorizada das estruturas
organizacionais será suprida, em alguma medida e tempos depois, por contribuições da
Sociologia Organizacional, dentre as quais se destacam as propostas neoinstitucionalistas de MEYER e ROWAN (1977) e de HAGAN (1989), como
desenvolvido no tópico a seguir.

1.1 O legal e o real: laços frouxamente articulados e poder político na justiça
criminal

MEYER e ROWAN (1977) realizaram um estudo no qual trataram da
sobrevivência e do sucesso de organizações formais (organizações modernas das
sociedades pós-industriais). Revisitando as teorias organizacionais predominantes,
problematizaram a associação feita por tais teorias, segundo a qual organizações
burocráticas da modernidade poderiam ser consideradas bem-sucedidas simplesmente por
possuírem estruturas11 de caráter formal, impessoal e racional, o que as tornaria aptas a
coordenar e controlar serviços, funções, departamentos e programas de acordo com metas
estabelecidas.
Questionaram, em suas análises empíricas, que tais teorias negligenciam o
pressuposto básico da legitimidade proposto por Weber, uma vez que a legitimidade não
reside nas normas em si mesmas. E ressaltaram que era imprescindível considerar o
modelo weberiano como um modelo ideal, o que corresponde a afirmar que as normas
são incorporadas às sociedades como valores gerais e são, portanto, influenciadas pela
realidade social na qual se inserem. Da mesma forma, em sociedades modernas, estruturas
formais estão assentadas em entendimentos da realidade social e é exatamente por isso

(concepção real); 2) Packer (1968): contrapôs lei nos livros (devido processo) e lei na prática (controle do
crime); 3) Feeley (1973): contrapôs sistema racional (resultados na justiça criminal alcançados por adesão
às normas) e sistema funcional (natureza das normas influencia o comportamento dos atores da justiça
criminal conduzindo-os à adaptações, intercâmbios e cooperações); 4) Lipsky (1980): contrapôs
procedimentos formais (como fruto de políticas formuladas dentro das organizações formais) e Street-level
bureaucracies (discricionariedade e autonomia das linhas de frente organizacionais impactando a cidadania)
11
Por estrutura, Meyer e Rowan entendem o projeto de atividades de uma organização que inclui seus
serviços, departamentos, funções e programas. Segundo os autores, todos esses elementos se ligam por
metas e políticas que definem como e com que finalidade as atividades das organizações formais podem
ser realizadas juntas.
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que elementos das organizações modernas (políticas, programas e procedimentos) podem
ser impostos pela lei e/ou até mesmo pela opinião pública.
Os autores argumentam ainda que organizações possuem sim projetos formais,
mas não se pode supor que elas funcionarão em total conformidade com tais projetos, isto
é, seguindo adstritamente as regras e procedimentos normativos, pois é preciso levar em
conta a existência de uma organização informal. Para além disso, eles argumentam que
entre a organização formal e a informal existe uma lacuna, razão pela qual, na prática, as
organizações são fracamente articuladas. A frouxa articulação é assim definida MEYER
e ROWAN (1977):
“(...) as organizações formais são, com frequência, fracamente
articuladas: os elementos estruturais são ligados apenas frouxamente uns
aos outros e às atividades; as regras são sempre violadas, as decisões nem
sempre implementadas ou, se implementadas, possuem consequências
incertas, as tecnologias são de eficiência problemática e os sistemas de
avaliação e inspeção são subvertidos ou tornam-se tão vagos que
permitem pouca coordenação. ” (MEYER e ROWAN, 1977, p: 343) 12

Que tipo de implicações decorrem dessas construções teóricas? Em primeiro
lugar, o fato de que as regras institucionais entram fortemente em conflito com os critérios
de eficiência. Para que tais organizações se mantenham vivas, estáveis e ainda gozem de
legitimidade perante as sociedades nas quais estejam inscritas, suas estruturas formais
devem ser “amortecidas” por práticas institucionais, ou seja, elas se tornam frouxamente
articuladas. Em segundo lugar, a estrutura formal de uma organização reflete a realidade
construída socialmente na forma de mitos e isso faz com que ela se adapte a seus
ambientes institucionais e passe a empregar regras cerimoniais em seus funcionamentos,
a fim de garantir sua sobrevivência. Essas regras cerimoniais entram em conflito direto
com as atividades técnicas das organizações e com as demandas por eficiência, levando,
necessariamente a adaptações para que as aparências sejam mantidas e a organização seja
legitimada, validada.
Neste sentido, para solucionar inconsistências entre regras cerimoniais e garantir
a eficiência das atividades cotidianas, as organizações lançam mão de duas estratégias. A
primeira seria a disjunção, permitindo que os atores organizacionais trabalhem
“(...) formal organizations are often loosely coupled (MARCH and OLSEN, 1976; WEICK, 1976):
structural elements are only loosely linked to each other and to activities, rules are often violated, decisions
are often implemented or, if implemented, have uncertain consequences, technologies are of problematic
efficiency and evaluation and inspection systems are subverted or rendered so vague as to provide little
coordination” (MEYER and ROWAN, 1977, p.343)
12
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“interdependências técnicas informalmente”, possibilitando ainda a minimização dos
conflitos, uma vez que a aplicação de regras formais por parte da organização geraria
inconsistências. A segunda seria a confiança e boa-fé. Confiança nos mitos que justificam
a existência da organização e pressuposição de que todos os participantes da organização
agem de boa-fé, pois, apesar da falta de coordenação e controle, as organizações
desarticuladas não se tornam anárquicas em decorrência da disjunção. Existe ordem nas
atividades cotidianas e o que legitima essas organizações, apesar da falta de validações
técnicas, é a confiança e a boa-fé de seus participantes em nível intra e inter
organizacional. Por conseguinte, quanto mais mitos forem institucionalizados, maior a
necessidade de demonstrações de confiança e boa-fé.
Ambas as estratégias permitem evitar a inspeção e avaliação efetivas. Assim, a
minimização dos conflitos e das disputas, gerados entre as regras formalizadas e a prática,
bem como entre as unidades dirigidas à atividade fim, é feita por meio de sua disjunção.
A quebra da integração possibilita à organização legitimar sua estrutura formal, ao mesmo
tempo em que suas atividades continuam respondendo às necessidades práticas que lhe
são colocadas. No lugar de controle e avaliação, passa a prevalecer a lógica da confiança
(MEYER e ROWAN, 1977 apud VARGAS e RODRIGUES, 2011).
Em suma: as estruturas organizacionais são criadas e elaboradas a partir do
surgimento de mitos institucionalizados e suas ações devem se apoiar nesses mitos. Mas
como esses mitos entram em desacordo com as atividades cotidianas, essa organização é
mantida em um estado de fraco acoplamento, tornando essencial que exista boa-fé, por
meio de ações cerimoniais entre os atores, para contornar situações problemáticas
decorrentes do conflito mitos institucionalizados versus demandas técnicas imediatas.
Este arcabouço teórico, a despeito de não ter sido pensado para abordar o campo
do direito e da justiça diretamente, é importante porque servirá de base para que HAGAN
(1989) elabore os pressupostos direcionados à construção de uma teoria sobre justiça
criminal, problematize as teorias polarizadas (no caso, a teoria do consenso e a teoria do
conflito) e verifique em que casos, ou sob quais circunstâncias, os sistemas de justiça
funcionariam desarticuladamente.
Hagan afirma que as teorias do consenso e do conflito foram amplamente
utilizadas na tentativa de explicar a influência de variáveis legais e extralegais nos
resultados da justiça criminal. Assim, a teoria do conflito pretende demonstrar o papel
significativo das variáveis extralegais (ex: classe, gênero, raça) revelando que a influência
desses desequilíbrios de poder na punição dos crimes representa ameaças às relações de
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poder já existentes. Por outro lado, a teoria do consenso se volta à influência de variáveis
legais (antecedentes criminais, gravidade do crime, etc) como determinantes da punição.
Segundo Hagan, em nenhum dos casos essas variáveis se mostraram significativas ou
consistentes o suficiente, entretanto estudos atuais nas áreas de decision making ainda se
articulam a partir dessas duas perspectivas, na tentativa de demonstrar qual delas possui
maior poder explicativo em termos de resultados de pesquisa obtidos. Tais resultados têm
se mostrado estatisticamente significativos, razão pela qual não se pode afirmar que uma
teoria seria capaz de se sobrepor à outra.
Aplicando a teoria de frouxa articulação de MEYER e ROWAN (1977) ao estudo
dos tribunais norte-americanos, HAGAN, HEWITT e ALWIN (1979) analisaram a
influência de atuação dos probation-officer: agentes responsáveis por investigar a
personalidade e a situação sócio legal dos acusados nas cortes criminais e juvenis com
objetivo de realizar recomendações que individualizassem as sentenças. As observações
empíricas desses estudiosos demonstram, entretanto, que a criação do subsistema de
probation relacionava-se muito mais à construção de mitos legais do que à reestruturação
dos processos decisórios propriamente dita. Assim, quando as recomendações feitas por
esses agentes de probation não conflitavam com as demandas por eficiência dos tribunais,
eram recepcionadas, prevalecendo a junção e o funcionamento fortemente integrado do
sistema. Todavia, nos casos em que essas recomendações conflitavam com as demandas
por eficiência do tribunal, estratégias de disjunção se manifestavam para que não
houvesse o acolhimento dessas recomendações, evidenciando a configuração de frouxa
articulação do sistema visando preservar o mito da individualização.
Este efeito de cadeia decisória sanfonada (junção-disjunção) pode ser retratado
pelo conflito de princípios – eficiência x individualização – que faz o sistema de justiça
criminal operar ora de forma integrada, ora desintegrada, ao mesmo tempo em que revela
o papel cerimonial do probation-officer que cumpre, no fim das contas, duas funções:
preservar o mito da individualização e conferir legitimidade aos tribunais. Mas, ressaltam
os autores, “o entendimento da relação histórica e organizacional entre mito e cerimônia
nos tribunais criminais é essencial para o desenvolvimento de uma teoria precisa e
abrangente das operações judiciais” (p.507), demonstrando claramente que a frouxa
articulação verificada se deu em função das práticas decisórias judiciais estarem mais
voltadas à cerimônia do que à “substância”. Ou seja, a depender da meta, a disjunção
pode não se revelar uma opção, razão pela qual não se pode afirmar que todo sistema de
justiça criminal funcione de maneira frouxamente articulada.
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Dez anos mais tarde, em artigo no qual examinou as ligações negligenciadas entre
poder e organizações nos níveis macro e micro-organizacionais, HAGAN (1989) compila
diversas análises organizacionais e, a partir do conceito de frouxa articulação, procura
compreender melhor o que se denominou acima de cadeia decisória sanfonada. Muito
mais do que a relação histórico-organizacional, o autor vai relacionar a falta de teoria em
justiça criminal ao fato de que as teorias existentes não levam em conta “as relações
estruturais que emergem da junção de forças políticas e organizacionais em direção às
operações do sistema de justiça criminal” (HAGAN, 1989, p. 31)
O argumento defendido por Hagan é o de que as teorias de justiça criminal devem
se voltar tanto às estruturas quanto aos ambientes em que essas organizações operam.
Logo, a pretensão na formulação de conjecturas abstratas sobre justiça criminal deve se
apresentar como uma teoria estrutural-contextual que considere a conjugação entre
imposição do poder político e formas organizacionais como elemento chave explicativo
das operações aleatórias do sistema.
Suas análises evidenciam que é na ausência de poder político (direcionado a
objetivos ligados ao crime) que os sistemas e subsistemas de justiça norte-americanos se
tornam frouxamente desarticulados. Essa frouxa articulação é entendida como uma forma
de acomodar diversos interesses sociais e simultaneamente preservar a autonomia de
setores governamentais. Isto é, em sociedades democráticas, o sistema de justiça
frouxamente articulado serve como legitimação poderosa de necessidades. A partir desse
entendimento, HAGAN (1989) forneceu a estrutura para uma teoria das operações do
sistema de justiça criminal que enfatiza a importância de examinar o poder político e as
formas organizacionais.
O autor elaborou uma longa seleção de estudos de caso organizacionais
produzidos desde a década de 1960 e chegou a quatro proposições preliminares que
embasariam, segundo afirma, uma teoria contextual-estrutural para a justiça criminal
americana. São elas: a) fluxos de crimes com vítimas são mais resistentes ao controle
pelas forças políticas, portanto iniciativas políticas para aumentar os níveis de atividade
policial frequentemente aumentam o processamento criminal de crimes sem vítimas; b) a
acusação de crimes sem reclamantes aumenta o uso de técnicas acusatoriais proativas, o
que inclui a plea negotiations, a barganha de acusações e a redução das sentenças; c) o
aumento no uso de técnicas acusatoriais proativas leva ao aumento dos níveis de variância
explicada dentro e entre subsistemas quando as conexões entre tais subsistemas são
fortalecidas/estreitadas e d) esses aumentos nos níveis de variância explicada são
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refletidos nos aumentos da influência de variáveis organizacionais (recomendações
acusatoriais), legais (antecedentes criminais e gravidade da ofensa) e extra-legais (raça,
status, classe).
A maior contribuição de Hagan pode ser resumida na recomendação deixada ao
final de seu artigo, quando afirma que os estudiosos devem se afastar dos campos de
pesquisa que se debruçam frequentemente sobre as operações normais e convencionais
da justiça criminal e dar mais atenção aos contextos que se afastam das normas,
principalmente em termos de ambiente político. Até porque “o propósito da pesquisa em
justiça criminal não é simplesmente aumentar a variância explicativa dos resultados, mas
sim aumentar nossa compreensão acerca das operações da justiça criminal” (HAGAN,
1989, p. 130)

1.1.1 Disjunção no Brasil: laços cerimoniais de um sistema cartorial

Quando Hagan começou a se questionar acerca das razões pelas quais havia tão
pouca teoria sobre justiça criminal, seus esforços de pesquisa se concentraram em análises
do sistema de justiça norte-americano o qual, segundo o autor, tendia a ser frouxamente
articulado com baixos níveis de variância explicada em seus vários subsistemas. A
inconsistência das variáveis legais e extra-legais (identificada por ele em diferentes
pesquisas já realizadas) sugeriam que os resultados dos diversos estudos não deveriam
ser ignorados, mas sim, lidos pela necessidade de incorporação de um componente até
então ignorado nas análises: as forças estruturais políticas e organizacionais em nível
macro e em nível micro. A questão é: esses pressupostos poderiam ser aplicados à
realidade brasileira, tal qual o foram ao contexto norte-americano? Como os estudos
brasileiros dialogam com as produções internacionais?
No que se refere à produção nacional sobre justiça criminal, é consensual que os
estudos sobre o Judiciário e o funcionamento das diversas instituições ligadas à justiça
criminal despertam a atenção dos cientistas sociais tardiamente, focados que estavam nos
interesses sobre a produção e o controle do crime, se comparados às análises da relação
entre o mundo das normas e a constituição social, como observa SINHORETTO (2011).
Inobstante, desde a fundação das Ciências Sociais brasileiras, a relação entre o
direito e a realidade social foi objeto de preocupação entre alguns autores que, no contexto
de resistência ao período ditatorial, vão se dedicar à investigação tanto das instituições
judiciais quanto do próprio acesso à justiça sob o prisma da desigualdade, seja ela jurídica
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ou de direitos reais, todavia sempre discriminatória com relação às diferenças étnicas, de
gênero, de renda e de ocupação.
Os primeiros estudos nacionais datam da década de 1980 (PAIXÃO, 1982;
COELHO, 1986, 1988; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1987; KANT DE LIMA, 1989)
e, assim como nos EUA, também estarão fundados no “hiato entre as prescrições
normativas e as práticas dos operadores” (VARGAS, 2014), sendo que uma das
contribuições de viés organizacional mais substanciais do período é representada pelos
estudos de fluxo da justiça criminal no Rio de Janeiro entre 1942 e 1967, realizada por
Edmundo Campos Coelho (1986).
Na intenção de descobrir padrões ou tendências na produção de taxas (estatísticas
criminais) pela justiça criminal, COELHO (1986) reconstrói o fluxo de papéis e
indivíduos13 pelos estágios de processamento na justiça criminal fluminense relativos a
inquéritos e processos de crimes registrados entre 1942 e 1967. Seu trabalho evidencia
uma seletividade em termos de funcionamento da justiça criminal que se reflete no
aspecto de funil assumido pelo fluxo, de forma que certos grupos sociais (pretos/pardos,
de baixo nível de educação formal e com situações ocupacionais bastante específicas, tais
como prostitutas, camelôs e egressos do sistema penitenciário) se constituiriam em
objetos privilegiados da vigilância policial e potenciais clientes do sistema de justiça
como um todo. Demonstrou ainda haver forte correlação entre as taxas de aprisionamento
e a capacidade de absorção de mais presos por parte do sistema penitenciário, de forma
tal que a produção do sistema de justiça (medida pelas taxas de aprisionamento) estaria
vinculada à questão da superlotação penitenciária. Todavia, o autor observa que “se a
hipótese da sobrecarga explica a produção agregada do sistema de justiça criminal como
um todo, ela não é satisfatória para dar conta dos níveis de produção dos subsistemas
isoladamente, muito provavelmente por faltar a compreensão de como tais subsistemas
são interdependentes e como interagem uns com os outros” (COELHO, 1986, p.330)
Ao considerar a interação entre os distintos componentes da justiça criminal,
COELHO (1986) identifica que a junção do sistema seria obtida pelo fluxo de papéis,
13

Fluxo de papéis e pessoas é o nome atribuído a representação quantitativa tanto da construção social de
um crime como dos processos decisórios sequenciais que movimentam essa construção. O fluxo
quantitativo de pessoas é formado pelos presos (provisórios ou em flagrante) e pelos indiciados no
subsistema policial; pelos denunciados no subsistema do Ministério Público, pelos acusados/réus no
subsistema dos Tribunais/varas criminais e pelos condenados/apenados no subsistema prisional. Quanto ao
fluxo quantitativo de papéis, este responde pelos registros de ocorrências, flagrantes e inquéritos no
subsistema policial, pelas denúncias/ações penais no subsistema das promotorias públicas, pelas
condenações e absolvições nos subsistemas de tribunais e varas criminais, pelos acórdãos nos tribunais
superiores e, por fim, pelos prontuários de apenados no subsistema prisional. (Adaptado de Vargas, 2014).
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pela atuação prática dos atores e pela construção social de determinados tipos sociais que
serviriam de “matéria prima” para os ‘papéis’ a serem produzidos por estes atores, dentre
os quais policiais, promotores, advogados e juízes. Para além disso, e em consonância
com este enquadramento de tipos sociais criminais, o autor, assim como Hagan, observou
a existência de interferências políticas atuando na justiça criminal, principalmente sobre
os indiciamentos por contravenções, delitos que evidenciavam a pressão de governos para
que determinados grupos fossem considerados “suspeitos” e, portanto, potenciais clientes
das malhas da justiça.
A frouxa articulação, em especial, é representada pelas atividades práticas dos
operadores da justiça criminal que, orientados por lógicas diferentes e conflitantes,
suplantam os dispositivos normativos jurídico-penais em nome do que cada um destes
subsistema julga ser a eficiência no controle do crime. Tal dimensão leva COELHO
(1986) a elencar as duas tarefas do sistema de justiça criminal: não pode condenar mais
indivíduos do que as unidades prisionais sejam capazes de absorver ao mesmo tempo em
que também não pode apresentar baixa produtividade, sob pena de obstruir a máquina
judicial. Como saída, recorre à disjunção entre trabalho policial e trabalho judicial,
tornando-se frouxamente integrado. E para agravar ainda mais a situação:
“a pressão sobre a capacidade de processamento da justiça criminal
determina até certo ponto a prevalência de princípios burocráticos de eficiência
de produção. Há fortes indícios de que esses princípios constituem séria ameaça
aos direitos do réu a um tratamento justo” (COELHO, 1986, p. 336)

A partir deste trabalho, surgiram inúmeras pesquisas que corroboraram o desenho
afunilado do fluxo de processamento criminal (ADORNO, 1994; SOARES et al, 1996;
TAVARES et al, 2004; RIFIOTIS, 2006; CANO, 2006; MISSE e VARGAS, 2007;
SAPORI, 2207; CANO e DUARTE, 2009; RIBEIRO, 2010; BATITUCCI et al, 2010),
dentre as quais se destaca o trabalho de VARGAS (2000, 2004) pela aplicação direta da
teoria dos laços frouxamente articulados. Pesquisando o processamento de casos de
estupro e violência sexual no município de Campinas, VARGAS (2000, 2004) reforçará
o pressuposto do fluxo criminal em forma de funil para os crimes pesquisados e atribuirá
a integração do sistema de justiça criminal à correspondência de concepções de senso
comum compartilhada pelos mais diferentes atores, desde vítimas e testemunhas à
policiais e demais atores judiciais. Dentre seus achados, encontra-se o “efeito
cumulativo” do processo penal que, a seu final, estigmatizou em diversas instâncias e
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repetidamente, suspeitos em relação à sua condição social, relação com a vítima, cor da
pele e pela prisão ocorrida no decurso do processamento que contribuiria
significativamente para a prisão destes indivíduos.
Anos mais tarde, o formato de funil será novamente evidenciado para os crimes
de homicídio por VARGAS e RODRIGUES (2011). Todavia, a frouxa articulação do
sistema será atribuída à obrigatoriedade legal de um documento do fluxo de papéis: o
inquérito policial. Trata-se de um documento oficial e obrigatório, escrito em linguagem
jurídica, de acordo com o disposto no Código Penal Brasileiro. Em sua forma, este
instrumento, de caráter administrativo e cuja produção está a cargo da polícia civil,
deveria estar restrito à constatação de um fato tido como criminoso e à elucidação da
materialidade e autoria delitiva. Na prática, entretanto, circula fisicamente por todas as
instâncias do sistema de justiça criminal antes de ser utilizado para fundamentar a
denúncia, a ser oferecida (ou não) por um promotor de justiça, e não se restringe às
funções anteriormente mencionadas, sendo utilizado para formar a culpa do suspeito “ao
encadear os fatos de maneira coerente, de forma a fazer emergir ‘a verdade’ do que
aconteceu” (MISSE, 2010; VARGAS e NASCIMENTO, 2010).
VARGAS e RODRIGUES (2011) constataram que há enorme desarticulação
entre os trabalhos feitos pela Polícia Civil e pelo Ministério Público, sendo que a relação
entre tais instituições se dá quase que exclusivamente pela troca de documentos e com o
objetivo de atender demandas burocráticas relativas ao próprio inquérito policial,
evidenciando uma forte tradição cartorial no funcionamento da justiça criminal brasileira.
Trata-se de uma disjunção prejudicial tanto à qualidade como à celeridade dos inquéritos
policiais e das próprias denúncias. Mas que, por outro lado, também serve ao propósito
de minimizar o conflito entre tais organizações, posto que a promotoria aceita
passivamente o trabalho realizado pela polícia civil, sem qualquer controle, orientação ou
acompanhamento. Não obstante, a atuação de magistrados nesse arranjo é apenas
cerimonial e desconectada do propósito de elucidação dos homicídios, restringindo-se
apenas a autorizar atos policiais que afetem, de alguma forma, direitos e liberdades
individuais.
À par disso e, diferentemente do proposto por MEYER e ROWAN (1977), no
processamento da justiça criminal brasileira, VARGAS e RODRIGUES (2011) ressaltam
que a suposição de boa fé na atuação dos diferentes atores não acompanha a disjunção
observada nas diversas organizações que compõem este sistema. Pelo contrário, as
relações entre as instituições são pautadas pela desconfiança e pelo descrédito nos
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trabalhos uns dos outros, principalmente entre o subsistema policial e o subsistema
judiciário, o que pode ser atribuído a uma hierarquia expressa pela desigualdade entre tais
subsistemas (KANT DE LIMA, 1989), a qual remonta ao caráter inquisitorial da justiça
brasileira e será melhor desenvolvida nos capítulos seguintes.
Por ora e considerando a realidade do Brasil no tocante à aplicação da teoria da
frouxa articulação, este é o panorama que se observa por meio dos estudos já realizados.
O que este contexto permite afirmar é que as regras cerimoniais transformadas em mitos,
bem como a disjunção entre instituições e atores que compõem a justiça criminal, podem
ser plausíveis para explicar a existência do processamento criminal e o seu, digamos, ‘não
colapso’. Mas, no mundo ocidental, à medida que a racionalização e a modernização
atingem e transformam cada vez mais organizações e pessoas, as metas por eficiência
tornaram-se a tônica de comportamentos e procedimentos profissionais e institucionais,
impondo-se não mais como um valor geral, mas como uma demanda produtiva
garantidora de sobrevivência organizacional não somente no âmbito dos mercados, mas
inclusive nos ramos burocrático-governamentais. Como a justiça criminal responde às
essas metas por produtividade sem renunciar ao seu caráter formal de asseguradora de
direitos é o tema do tópico seguinte.

1.2 A busca por eficiência: justiça criminal como linha de montagem

Numa vertente diferente da apresentada por Hagan, mas ainda organizacional,
encontram-se os estudos etnográficos de BLUMBERG (1967), que procuram explicar o
comportamento individual de diversos atores da justiça criminal em função de suas
socializações no ambiente de trabalho. Ao realizar tal tarefa, também desvenda a razão
pela qual as realidades das práticas observadas em tribunais são tão divergentes das
concepções oficiais.
Blumberg analisa decisões relativas a direitos penais de acusados na Suprema
Corte dos EUA no sentido de levantar questões sobre a administração da justiça criminal
naquele território. Parte do princípio de que a maioria dos estudos sociológicos estava
voltada à explicação dos resultados das decisões da justiça criminal em função das
variáveis extralegais (raça, status, classe social, etc). Ou seja, essas variáveis apareciam
nas análises como as responsáveis pelo destino condenatório de muitos acusados nos
tribunais penais americanos. Mas, partindo-se de um outro ponto de vista muito mais
pragmático, segundo o qual a justiça possa ser caracterizada como tudo aquilo que resulta
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das operações deste sistema, as variáveis de estrutura organizacional e os agentes
envolvidos nessa engrenagem são dotadas de potencial explicativo muito mais
significativo. Isso se dá porque tanto a estrutura como o pessoal próprio dos tribunais
possuem “impulso, propósito e direção próprios” que cooperam mutuamente para
alcançar a produção máxima do sistema, de forma que:
“Os objetivos e a disciplina organizacionais impõem um
conjunto de demandas e condições de prática às respectivas profissões no
tribunal criminal, às quais eles respondem abandonando seus
compromissos ideológicos e profissionais com o cliente acusado, a
serviço dessas reivindicações mais altas da organização judicial. Todo o
pessoal do tribunal, incluindo o próprio advogado do acusado, tendem a
ser cooptados para se tornar agentes mediadores que ajudam o acusado a
redefinir sua situação e reestruturar suas percepções concomitantemente
a uma acusação de culpa. ” (BLUMBERG, 1967, p.20)

Como a prioridade dos tribunais consiste nessa produção máxima, os atores legais
frequentemente violam as regras processuais durante o processamento de um indivíduo,
amparados que estão pela cumplicidade que surge entre eles em função das conformações
cooperativas. Contudo, tais violações assumem o caráter de arranjos informais que,
embora institucionalizados, jamais serão publicizados, para que nenhuma moral advinda
de críticas externas possa atrapalhar este arranjo. Essa engrenagem nada mais é do que o
que Blumberg denominou justiça de linha de montagem (assembly-line justice), ou seja,
um conjunto de procedimentos práticos que orientará os atores organizacionais a fazer
justiça em tempo ágil, ainda que, para isso, os princípios do “devido processo legal sejam
comprometidos.
A exceção à esta regra estaria na figura do advogado de defesa (público ou
privado) do acusado que, por seu status de “oficial do tribunal”, carrega a dupla obrigação
de atender eticamente e simultaneamente ao seu cliente e ao próprio tribunal. Na prática,
os advogados são atores que mantêm relações estreitas, contínuas e discretas com
promotores e magistrados porque esse comportamento é uma forma de obter, manter e
desenvolver sua atuação profissional. Isso porque a eficiência da justiça está
simbioticamente vinculada, como já mencionado, às permanentes negociações entre os
atores e como o próprio autor frisa, “as relações informais são o sine qua non não apenas
da manutenção de uma prática, mas também da negociação de argumentos e sentenças”
(BLUMBERG, 1967, p.21), demonstrando serem os tribunais “comunidades fechadas”
de interesses e cumplicidade.
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O que menos importa neste processo todo é o cliente, o acusado, que se torna
apenas um meio para que outras finalidades racionais dos demais atores da justiça
criminal sejam alcançadas e isso, segundo Blumberg, não está necessariamente atrelado
à cor, sexo ou qualquer outra ‘deficiência social’ deste indivíduo. Assim, qualquer
contingência ou conflito que apareça durante o processamento tende a ser diluído até
desparecer, para que os arranjos informais sejam mantidos e o advogado possa continuar
gozando dos benefícios que seus vínculos (profissionais, econômicos, intelectuais) com
demais membros do sistema possibilitam, em detrimento da ligação com o próprio cliente.
Como compreender, então, o papel do advogado de defesa? Por meio do jogo de
confiança que se estabelece entre ele e seu cliente. Blumberg exemplifica a questão
comparando a visibilidade do trabalho de um encanador e de um advogado. O primeiro
pode ter o serviço de limpeza de um ralo entupido empiricamente verificável por seu
cliente e assim receber por ele. No caso do advogado, o trabalho é intangível e o cliente
pode estar pagando por um telefonema ou por uma pesquisa realizada por seu defensor
numa biblioteca para a formulação de uma apelação. Torna-se imprescindível a este
profissional, então, sustentar uma boa aparência sobre sua capacidade profissional e, neste
jogo, ele conta com a preciosa ajuda do pessoal do tribunal que cria e mantém essa
imagem porque, afinal, o relacionamento com o cliente é transitório e superficial, mas
com a organização judicial é duradouro, exigindo que a lealdade figure como um valor
importante. O que importa, ao final, é a constatação de que “o advogado no tribunal
criminal atua como agente duplo: servindo a fins organizacionais mais elevados do que
profissionais, ele pode ser considerado envolvido em práticas burocráticas e não privadas.
Até certo ponto, o ‘jogo da confiança’ advogado-cliente, além de outras funções, deve
ocultar esse fato”. (BLUMBERG, 1967, p. 31)
Não há praticamente nenhum esforço na tentativa de individualização tanto dos
casos como dos acusados e cabe ao advogado, entendido como uma autoridade
organizacional, um papel de mediação dupla entre a organização do tribunal e o réu.
Havendo algum conflito, ele será solucionado em desfavor do réu e a favor da manutenção
da existência organizacional. O resultado, como aponta Blumberg é que: “a fim de reduzir
as tensões e os conflitos impostos no que é, em última instância, uma obrigação de papel
excessivamente exigente para ele, o advogado se envolve no "jogo da confiança" do
cliente advogado, de modo a estruturar mais favoravelmente um sistema de papéis
oneroso”. (BLUMBERG, 1967, p. 31). Daí porque o advogado é o primeiro a recomendar
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os acordos para confissão de culpa e também considerado o influenciador preponderante
sobre a decisão final de defesa.
A grande contribuição de Blumberg para a formulação teórica no campo da justiça
criminal provavelmente respalda-se na constatação de que “evasões institucionalizadas”
praticadas pelas comunidades judiciais sempre acontecerão, em maior ou menor grau, nas
estruturas organizacionais da justiça criminal, mas é preciso considerar que as condições
locais “idiossincráticas” é que determinarão a qualidade da administração desta justiça.
Também analisando o cenário norte-americano e abordando o tema das relações
cooperativas encontra-se o trabalho de METCALFE (2016) que procura compreender o
impacto da familiaridade e da semelhança entre os atores do tribunal no modo e no tempo
de sentenciamento escolhido. A autora parte de um cenário em que cerca de 94%
(DUROSE et al ,2009) das condenações criminais norte-americanas são solucionadas por
confissões de culpa (guilty pleas), sem que maior atenção por parte dos estudiosos tenha
sido voltada à compreensão dos processos criminais que levam à essas declarações de
culpa, focados que estão na compreensão do sentenciamento sob outras categorias de
análise, como o perfil do acusado, por exemplo. Sob um ponto de vista ‘ideológico’,
argumenta que, grosso modo, espera-se que em uma estrutura de justiça penal adversarial
juízes se apresentem como tomadores de decisão justos e imparciais, promotores se
esforcem para manter os criminosos fora das ruas e advogados de defesa se empenhem
em fornecer a melhor defesa para seus clientes, salvaguardando os direitos destes. Ao
realizar tais funções, promotores e advogados de defesa estariam promovendo interações
contraditórias que seriam mediadas por juízes. Entretanto, e em conformidade com os
achados de BLUMBERG (1967), METCALFE (2016) revela uma realidade bastante
distinta: no lugar do embate adversarial, as relações cooperativas entre distintos atores
são as protagonistas das resoluções de conflitos criminais nos tribunais capazes de
explicar a predominância de declarações de culpa nestas arenas.
O objetivo da autora consiste em avaliar quantitativamente até que ponto as
interações dos atores dos tribunais criminais estão relacionadas a condenações por
confissão de culpa. Neste sentido, a cooperação entre atores foi mensurada pelo modo de
sentenciamento/julgamento (casos solucionados por confissão de culpa e casos que foram
a julgamento/júri) e pela velocidade deste sentenciamento (número de dias em que o
acusado foi preso até ser declarado culpado ou absolvido). Já a familiaridade foi medida
pelo número de interações nos grupos de trabalho, isto é, entre promotores e advogados
de defesa e entre promotores e magistrados num mesmo caso. Neste processo, Metcalfe
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verifica ainda a semelhança entre estes atores/grupos de trabalho sob quatro categorias:
racial (operadores possuindo mesma raça ou raças distintas), sexual (operadores do sexo
feminino ou masculino), formação superior comum (operadores que frequentaram a
mesma faculdade de direito) e tempo de experiência na função (diferentes gerações de
atores atuando no caso).
Dentre os achados desta pesquisa está o fato de a semelhança sexual entre atores
ser um preditor significativo de maior disposição para se aceitar a resolução de um caso
por confissão de culpa com diminuição do tempo de sentenciamento. Da mesma maneira,
a semelhança de experiências também se reflete numa tendência à cooperação entre atores
num tribunal, contribuindo para os processos de negociação, sendo que a dissimilaridade
entre experiências dificulta bastante os arranjos informais e a obtenção de eficiência nas
cortes. O resultado mais contundente, entretanto, está voltado às interações constantes e
repetidas entre juízes e promotores, que aumenta a possibilidade de um caso ser
solucionado por meio de um acordo de confissão de culpa com tempo de sentenciamento
do réu reduzido, pois estes atores teriam mais a perder, em termos de reputação, se o caso
fosse a julgamento, já que julgamentos demorariam mais a ocorrer, incidindo diretamente
sobre a eficiência de tais atores. Por outro lado (e igualmente importante) está a
descoberta do advogado de defesa familiar, o qual pode impedir o processo formal,
facilitando as negociações informais e tornando o processamento criminal mais eficiente.
Dentre as limitações deste estudo está o fato de que a análise de Metcalfe está
restrita a um tribunal apenas, de forma que a influência de fatores organizacionais e
ambientais não foi contestada. Embora os atores sejam um componente importante do
processamento de casos, eles são motivados por preocupações organizacionais, como a
redução do número de casos e das incertezas que um julgamento traz, principalmente para
magistrados e promotores.
O ambiente e as ideologias compartilhadas (ou não) em um tribunal serão
abordadas por ULMER (2019), para quem os relacionamentos particulares entre os atores
do tribunal se estendem para além do número de interações, numa perspectiva por ele
denominada de ‘instituições habitadas’. Antes, porém, de tecer considerações sobre esta
abordagem, pretende-se no tópico seguinte refletir sobre como os estudos brasileiros
refletiram a abordagem organizacional das relações cooperativas entre diferentes atores
na justiça brasileira, tanto sob o viés da justiça em linha de montagem como sob o sentido
específico da familiaridade e semelhança entre agentes.
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1.2.1 A justiça brasileira contemporânea: entre a linha de montagem e a “família”
judiciária

Um dos trabalhos seminais de aplicação da justiça em linha montagem para a
realidade brasileira é encontrado em SAPORI (1995), que analisou a administração e,
portanto, as operações cotidianas da justiça criminal em uma área metropolitana do Brasil.
Sob seu entendimento, a burocratização da justiça racionalizou não somente a criação,
mas a aplicação do Direito, conduzindo a uma estruturação tal que, no caso da justiça
criminal, implicou intensa divisão de trabalho entre os diferentes atores no campo
criminal. Daí porque promotores denunciam indiciados, advogados os defendem e
magistrados julgam réus, absolvendo-os ou condenando-os. Tudo isso realizado com base
em procedimentos padronizados que não estão referenciados necessariamente nas
estruturas formais ou em prescrições normativas. Ao contrário, são os “programas de ação
informais” já institucionalizados que, de acordo com o autor, garantem o funcionamento
da máquina judicial.
Toda essa engrenagem é balizada pelo objetivo de atingir a produção máxima, ou
seja, a eficiência se apresenta como a verdadeira e prevalente meta do sistema de justiça
criminal. O princípio da eficiência não somente explicaria, como também justificaria a
união de atores com papéis (no plano ideal-normativo) tão distintos e supostamente
conflitantes. SAPORI (1995) entende ainda que a produtividade de promotores,
defensores e juízes se dá no sentido de impedir o ‘congestionamento excessivo’ da justiça
criminal, de maneira que estes atores são constrangidos a manter uma taxa de produção,
pactuando, entre eles, um acordo tácito para agilização dos processos penais. Fazem parte
desse acordo diversas estratégias que visam a agilização processual, como os pedidos de
juízes para dispensa de testemunhas consideradas não-essenciais ao caso julgado ou a
inquirição rápida e objetiva por parte de advogados e promotores nas audiências.
Por tudo isso, a justiça brasileira, assim como constatado por Blumberg para o
cenário norte-americano, funcionaria como uma comunidade de interesses em que
individualidades processuais cedem lugar ao tratamento processual categorizado e nos
quais defesas, denúncias e alegações são padronizadas ‘em função do tipo de crime e de
características do processo’, conforme apontado por Sapori. Ou, ainda mais importante
que tal padronização: a existência de acordos informais entre juízes, defensores e
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promotores, violando regras do Código de Processo Penal e transformando, por exemplo,
audiências de interrogatório em audiências de julgamento14.
Não há que se falar, contudo, em arbitrariedades por parte dessa justiça em linha
de montagem, de acordo com o autor. Isso porque ‘a categorização é um sintoma da
racionalidade formal’ que caracterizaria essa forma de administrar conflitos na esfera
penal. Não somente a padronização, mas inclusive outros elementos como os programas
de ação, a pressão para a máxima produtividade, a objetividade e a rotinização fariam da
justiça brasileira em linha de montagem “uma perfeita burocracia” que apenas foi
institucionalizada sob um arranjo informal, sob a forma de leis ‘não escritas’, leis não
convencionais.
O problema está, contudo, no paradoxo que essa forma de fazer justiça carrega
consigo: a estrutura informal institucionalizada colide diretamente com a estrutura
burocrático-formal sob a qual foi edificada a justiça criminal brasileira e isso não se deve
pura e simplesmente ao fato de que os informalismos violam ‘rituais burocráticos’
contidos nos códigos criminais, mas antes porque tais estratégias desrespeitam princípios
doutrinários que deveriam ser muito caros tanto à estrutura administrativa quanto aos
próprios atores da justiça criminal brasileira, tais como os princípios do devido processo
legal, da verdade real e o princípio do contraditório. Como assinala o próprio autor:
“O tratamento categorizado dos processos penais implica
também a negação dos princípios doutrinários da justiça. Mas,
particularmente, do princípio da verdade real. Este princípio impõe, a
meu ver, um tratamento individualizado dos processos. Priorizar a busca
da verdade dos fatos exige a análise do processo em todos seus detalhes,
em todas suas particularidades, de modo a obter uma convicção bem
fundamentada a respeito da culpabilidade ou inocência do réu. Os
depoimentos testemunhais, os laudos periciais e o interrogatório
deveriam ser examinados pormenorizadamente, de modo a revelar
possíveis singularidades do crime em questão, que por sua vez podem ser
decisivas na formulação de qualquer defesa, acusação ou mesmo
sentença. E, como já demonstrei, não é essa a perspectiva dos atores
legais no despacho diário de processos. A necessidade de manter um bom
nível de produtividade culmina na desconsideração do que possa haver
de específico e singular nos diversos processos”. (SAPORI, 1995, p.1011)

14

O estudo de Sapori data de 1995, portanto, anterior à Reforma do Código de Processo Penal. À época da
pesquisa, o CPP vigente disciplinava que que o interrogatório do réu e seu julgamento se dariam em atos
separados
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Assim, existe uma tensão permanente no funcionamento da justiça criminal
brasileira entre duas demandas muito bem delimitadas: ser ágil/eficiente no
processamento de crimes e respeitar/garantir a cidadania dos envolvidos neste processo,
principalmente para suspeitos e réus. E embora este pareça ser o grande dilema dos
sistemas de justiça criminal como um todo, apresenta-se com muito maior gravidade em
uma sociedade tão desigual como a brasileira, na qual a cidadania não está efetivamente
ao alcance da maior parte da população. Isto é, o ‘quantum’ de cidadania difere de uma
sociedade para outra e, como defendido no decorrer desta iniciativa de pesquisa, interfere
na qualidade de justiça a ser prestada e disponibilizada socialmente.
A peculiaridade mais importante dos achados de Sapori, entretanto, não reside
nesta constatação, mas sim no fato de que as informalidades institucionalizadas no
funcionamento da justiça criminal brasileira são as garantidoras de sua produtividade,
diferentemente do defendido pelas análises organizacionais tradicionais que analisam as
informalidades como responsáveis pelas disfunções burocráticas e causadoras diretas dos
prejuízos organizacionais.
Ainda na linha de análise organizacional, outra aplicação das comunidades de
interesses e suas relações cooperativas pode ser encontrada num estudo brasileiro que
remete à pesquisa de METCALFE (2016). Trata-se da pesquisa empreendida por
RIBEIRO, DINIZ e LAGES (2020) que aplicaram a teoria 15 de DONALD BLACK
(1976) para a compreensão do processo de tomada de decisão na justiça criminal
brasileira.
Muito embora a referida teoria tenha sido pensada para sistemas tipicamente
contraditórios, os autores adaptaram-na para a realidade primordialmente inquisitorial
brasileira em que: a “verdade dos fatos” pode ser conhecida no decorrer de um
processamento (iniciado por uma investigação secreta empreendida por policiais) e no
qual, ao juiz, não cabe a função de garantir condições equivalentes para acusação e defesa,
mas sim deliberar em favor daquilo que por ele for compreendido como “o melhor
interesse do Estado”, conforme atestam estes estudiosos. Nesse processo, declarações
15

“A teoria de Donald Black (1976) baseia-se no pressuposto de que a quantidade de lei varia no tempo e
no espaço, de acordo com a geometria social dos cidadãos envolvidos em um determinado conflito.
Consequentemente, cada decisão tomada em todo o sistema de justiça criminal (prisão, prisão preventiva,
afastamento e condenação) representa o comportamento da lei que deve ser medido e explicado por
variáveis quantitativas, que são: estratificação (medida pelas características das pessoas envolvidas em um
determinado conflito), morfologia (como os indivíduos são distribuídos em relação um ao outro), cultura
(ideias sobre a realidade, concepções sobre o que deve ser feito, o certo e o errado), organização (capacidade
de ação coletiva) e controle social (aspecto normativo da vida social, que define e responde a
comportamentos desviantes)”. (RIBEIRO, DINIZ e LAGES, 2020, p.2-4)
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escritas elaboradas por policiais, quer civis ou militares, são determinantes para o
desfecho do processo decisório (JESUS, 2020 apud RIBEIRO, DINIZ e LAGES, 2020)
e há que se enfatizar, inclusive, que o arcabouço institucional brasileiro confere poderes
extremos a juízes e promotores, os quais possuem cargos irremovíveis, altíssimos
salários, pertencendo aos mesmos estratos sócio-econômicos e, portanto, bastante
distantes, em seus perfis e valores compartilhados, dos defensores e demais envolvidos
nas malhas da justiça criminal.
Apesar dos desequilíbrios e discrepâncias, a aplicação dos pressupostos de Black
à realidade brasileira foi possível, haja vista algumas semelhanças (juízes e promotores
ocupam cargos públicos tanto em sistemas contraditórios como em inquisitoriais) e
adaptações (ex: a estratificação passa a corresponder às condições materiais desiguais
sustentadas principalmente por juízes e promotores) efetuadas pelos pesquisadores.
Por meio de um modelo de regressão logística binomial, os autores analisaram
dados de audiências de custódia ocorridas em 13 diferentes cidades brasileiras no ano de
2018, apurando, como já evidenciado por Metcalfe, que havia uma relação bastante
diferenciada entre juízes e promotores e que esta relação interferia diretamente no
processo de tomada de decisão. Para o caso brasileiro, este processo de tomada de decisão
revelou-se rigorosa e particularmente inquisitorial, com expressiva correlação quanto aos
acordos entre pedidos de promotores e decisões de juízes, demonstrando que, entre
promotores e defensores, magistrados optam e concordam deliberadamente com os
primeiros, como os que melhor retratam os ‘interesses do Estado” e isso se deve ao fato
de que:
“Juízes e promotores são recrutados nos mesmos grupos sociais.
Como são membros da mesma família, do ponto de vista dos juízes, a
única coisa certa a fazer é atender à solicitação feita pelo promotor.
Portanto, as variáveis que determinam a razão de chances da decisão do
juiz seriam as mesmas que influenciam a solicitação do promotor. Essa
homologia entre juízes e promotores é o principal fator que explica por
que as solicitações do defensor são deixadas para trás e por que os juízes
sempre atendem às solicitações dos promotores”. (LAGES, RIBEIRO e
DINIZ, 2020, p.21, tradução livre)16

16

Judges and prosecutors are recruited from the same social groups. Since they are members of the same
family, from the judges’ perspective, the only right thing to do is to fulfill the request made by the
prosecutor. Hence, the variables determining the odds ratio of judge’s decision would be the same
influencing the prosecutor’s request. This homology between judges and prosecutors is the main factor
explaining why the defender’s requests are left behind and why judges always fulfill prosecutors’ requests.
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LAGES, RIBEIRO e DINIZ (2020) reconhecem, entretanto que, a despeito de
seus robustos resultados, a ausência de informações detalhadas quanto ao perfil dos atores
da justiça criminal brasileira impossibilitou que algumas dimensões estruturais do modelo
fossem testadas. Seu grande mérito, entretanto, consiste em testar empiricamente
postulados que trabalhavam cultura, processos e/ou interpretações em planos, por assim
dizer, mais abstratos. Conjugar teoria e métodos no estudo da justiça criminal é de
extrema importância para a compreensão de como as sociedades modernas capitalistas
administram seus conflitos no âmbito penal. É exatamente esta reflexão a que se propõe
o tópico seguinte.

1.3 A terceira via: da reconstrução dos campos teóricos à abordagem da justiça
criminal como instituição habitada

Do início deste capítulo até o presente momento, uma discussão foi empreendida
em dois sentidos bastante específicos: refletir sobre as razões pelas quais ainda há tão
pouca teoria sobre justiça criminal e apresentar os desenvolvimentos teóricos (e alguns
empíricos) sobre perspectivas organizacionais da justiça penal, haja vista que este tipo de
abordagem servirá de base analítica para as hipóteses aventadas nesta tese. Realizada esta
tarefa, outra ainda mais primordial se impõe: a de apresentar uma forma mais
“apropriada” de organizar a teoria sobre justiça criminal e agregar, a este exame, uma
perspectiva nova e mais abrangente de investigação nesta seara: a das instituições
habitadas (ULMER, 2019).
Em sua proposta de reconstruir a história e o desenvolvimento das teorias sobre
justiça criminal, BERNARD e ENGEL (2001) informam que há, essencialmente, três
formas de se estudar o campo criminal: a) pelo tipo de organização dentro do sistema (ex:
polícia, tribunais, prisões) que é o tipo mais utilizado; b) pelos pressupostos teóricos
subjacentes (ex: consenso e conflito) e c) pelas variáveis preditoras (ex: individual,
situacional, organização, comunitária). Todas essas abordagens, entretanto, carregam
problemas intrínsecos. No primeiro tipo, ao focar num só componente do sistema, tornase difícil produzir conteúdo teórico comparável e relacional entre as distintas
organizações que o compõem. No segundo caso, não é possível enquadrar a teoria sobre
sistema de justiça criminal em uma única classificação dicotômica (consenso e conflito)
porque esta é uma área multidisciplinar e não uma disciplina pura. Há quem, inclusive,
desconsidere a justiça criminal como um sistema. Por fim, na última proposta de
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classificação, o máximo que se consegue alcançar é uma divisão teórica mais ampla que
divide a literatura sobre o tema em dois subgrupos: o dos que estudam variáveis
dependentes e o dos que estudam variáveis independentes e esta divisão carrega o viés de
o estudo acabar focando em um único componente do sistema para análise. Um bom
exemplo seriam os estudos de comportamento da magistratura relacionado às variáveis
dependentes (condenação, absolvição, tempo de pena, etc) e às variáveis independentes
(variação do comportamento do juiz em função das metas organizacionais, do perfil dos
réus, do tipo de lei, etc).
A abordagem mais adequada para organização da teoria sobre justiça criminal,
ressaltam os autores, deveria, incialmente, agregar pesquisas que considerassem todos os
componentes do sistema de justiça criminal. Assim, para que se alcance uma teoria geral
sobre justiça criminal, deve-se agrupar as teorias já existentes, classificando-as de acordo,
primeiramente, com suas variáveis dependentes e, num segundo momento, conforme suas
variáveis independentes, sendo que, de acordo com BERNARD e ENGEL (2001)
existem, basicamente, três tipos amplos de variáveis dependentes. O primeiro referente
ao comportamento individual dos agentes da justiça criminal (ex: comportamento dos
policiais, dos funcionários dos tribunais, dos agentes penais). O segundo relaciona-se ao
comportamento das organizações de justiça criminal (ex: o comportamento dos
departamentos de polícia, das promotorias, defensorias e instituições prisionais). Por fim,
o terceiro tipo de variável dependente concentra-se nas características do sistema de
justiça criminal em geral e em seus componentes (ex: assassinatos policiais e taxas de
encarceramento). Esse último tipo atuaria em nível agregado junto às teorias e pesquisas
que examinam a relação entre as características do nível social e as taxas e distribuições
de comportamentos do sistema de justiça criminal.
Esta forma de classificar teorias (primeiro entre variáveis dependentes e depois
em função das variáveis independentes) oferece uma grande vantagem: permite a
comparação entre diferentes abordagens e, por conseguinte, facilita a elaboração de
possíveis generalizações. Assim, a título de exemplificação, teorias que explicam o
comportamento dos atores da justiça criminal como adaptações socializadas ao ambiente
de trabalho (como BLUMBERG, 1967 e METCALFE, 2016;) são comparáveis porque
um tipo de variável dependente (comportamento de agentes individuais, no caso juízes,
promotores e advogados) é explicada por um tipo de variável independente (socialização
em um ambiente de trabalho).
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Um dos trabalhos mais atuais e expressivos que cumpre bem essa função de
desenvolvimento de teoria mais amplificada sobre justiça criminal pode ser encontrado
em ULMER (2019), com a perspectiva das instituições habitadas, a partir da análise de
processos organizacionais em tribunais penais. Muito embora a abordagem esteja
concentrada nos tribunais, trata-se de um estudo que, nas palavras do próprio autor,
“integra teoria e pesquisa nos tribunais em um nível mais genérico de abstração”, além
de oferecer ferramentas conceituais fundamentais para a compreensão de semelhanças e
diferenças entre os tribunais e suas práticas. Não obstante, é um estudo que dialoga com
diversas outras teorias organizacionais, discorrendo de Metclafe a Meyer e Rowan, além
de transitar entre diversos tipos de criminalidade: dos homicídios ao tráfico, por exemplo.
Valendo-se de inúmeros conceitos genéricos da teoria neoinstitucional da
Sociologia Organizacional, o autor disciplina que:
“(...) eu caracterizo os sistemas judiciais como campos
institucionais, nos quais leis, regras formais e políticas ocasionam
oportunidades para criação, adaptação e contenção de tribunais locais. No
entanto, os campos podem ser conceituados de maneira diferente para
diferentes propósitos: o próprio sistema de justiça criminal pode ser
considerado um campo, assim como os sistemas judiciais estaduais, o
policiamento e os diferentes setores do sistema correcional”. (ULMER,
2019, p.486, tradução livre)17

A interpretação de Ulmer lança um olhar sobre as instituições “de baixo para
cima”, ou seja, como sendo ‘habitadas’ por atores e organizações que possuem agência e,
por isso mesmo, tais corporações não podem ser concebidas como estruturas estáticas e
sim dinâmicas. Mais especificamente, tratar as instituições como habitadas significa
compreender que indivíduos e organizações em tribunais estão, a todo tempo, oscilando
entre regras formais e informais; previsibilidades e incertezas; leis, práticas e
expectativas. Nesse mar revolto, a quantidade de agência e poder também não se mantém
fixa e é exatamente em função de toda essa dinâmica que muitas teorias sobre
organizações complexas podem ser aplicadas na tentativa de compreender esse campo 18,

17

I characterize court systems as institutional fields, in which laws, formal rules, and policies occasion
opportunities for local court sense making, adaptation, and contention. However, fields can be
conceptualized differently for different purposes: the criminal justice system itself could be considered a
field, as could state court systems, policing, and different sectors of the correctional system.
18
O conceito de campo aqui utilizado refere-se à concepção de Bourdieu (1977) para tratar da arena onde
atores individuais e coletivos se envolvem em “esforços mutuamente organizados” direcionados a metas
mutuamente reconhecidas e, para tanto, desenvolvem convenções, regras, significados e práticas distintas.
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desde as que versam sobre o chamado isomorfismo de campo àquelas que contemplam a
variação organizacional.
No que tange ao isomorfismo de campo, o que se leva em conta são os fatores e
variáveis, bem como suas quantidades, que tornam as organizações em um campo
conformes aos sistemas regulatórios. Sob este ângulo, a conformidade no campo pode ser
alcançada por coação de autoridades, por normas institucionalizadas, por expectativas
comportamentais, pela percepção de legitimidade ou simplesmente porque as ‘lentes’ da
cultura e dos significados e experiências compartilhados foram utilizadas neste processo.
Qualquer que seja o caso, a produção de conformidade conduz não somente à redução de
incertezas, como também, à processos complexos de tomada de decisão.
Quanto às variações organizacionais, como exaustivamente tratado durante esta
exposição, ela se refere à discrepância entre regras institucionais e suas aplicabilidades.
Assim é que, neste quesito, pode-se estar ocupando do conceito de frouxa articulação em
dois aspectos: a) a discrepância entre normas institucionais formais e a prática
organizacional na qual, geralmente, os chamados mitos organizacionais (igualdade e
uniformidade perante a lei, devido processo legal e controle do crime por meio de
dissuasão e incapacidade) estão em desacordo com a realidade, levando à fuga das normas
das regras formais e do controle (MEYER e ROWAN, 1966) e b) conexão entre
organizações ou estágios da justiça criminal, bem exemplificada pela abordagem de
HAGAN (1989), em que organizações individuais da justiça criminal podem tornar-se
frouxamente articuladas entre si mesmo com regras institucionais centralizadas, pois o
que a legitima é a aparência de uma estrutura formal, enquanto, na verdade, suas suborganizações judiciais se comportam de modo a responder aos seus próprios contextos,
conforme os interesses dos atores e instituições envolvidos.
A questão preponderante, todavia, não diz respeito à conformidade ou variação
comportamental em função das normas. Sob a ótica das instituições habitadas interessa
mesmo é que as adaptações organizacionais criam, conservam e modificam normas e
práticas com uma dada “ordem processual”, ou seja, uma ordem social que surge a partir
das interações (negociações, persuasões, ameaças, coerções) entre atores organizacionais.
Há que se atentar para o fato, todavia, de que o ensaio produzido por Ulmer está
voltado ao cenário norte-americano, no qual a justiça criminal é bastante diferenciada da
brasileira, principalmente no que diz respeito a juízes e promotores. Enquanto no Brasil,
juízes e promotores ingressam em suas respectivas carreiras via concurso público e
ocupam cargos vitalícios, nos EUA, juízes e promotores são eleitos (elective selection)
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por suas comunidades. Devem, portanto, expressar os valores destas comunidades, caso
intencionem a permanência em seus cargos. Daí porque, nesta realidade, o tribunal pode
ser entendido como uma instituição habitada por comunidades de interesse que se
articulam de fora para dentro. Tais comunidades também são responsáveis pelo
desenvolvimento de ordens processuais capazes de gerar culturas organizacionais locais
distintas e variações nas normas e práticas informais desses tribunais. Tudo, claro, dentro
de limites, uma vez que os processos de tomada de decisão dos tribunais são circunscritos
por, por exemplo, a leis mínimas obrigatórias, regras administrativas, mandatos
legislativos e influências políticas. Mas ainda assim, com liberdade para interpretar e
aplicar as regras institucionais, exatamente porque o processo decisório pode ser guiado
por fatores ideológicos externos à própria lei. É o caso descrito por METCALFE (2016),
como já exposto, no qual a semelhança e a familiaridade entre o promotor e o juiz
ampliavam a probabilidade de declarações de culpa e reduziam o tempo de
sentenciamento.
Ou seja, a abordagem proposta por Ulmer é de tal forma valiosa, que angaria
distintas e complementares teorias e aplicações ao campo da justiça criminal, sempre na
tentativa muito bem-sucedida de conjugar métodos estatísticos de análise com
explicações interpretativas, culturais e de processos. A implicação mais importante e
imediata de seu pensamento, entretanto, consiste em entender que tanto as estruturas
como as políticas de justiça criminal pertinente à gestão dos tribunais e a seus processos
decisórios são dependentes de seus atores. Logo, a compreensão destes processos
demanda necessariamente que a discricionariedade não seja estudada a partir de
comportamentos dos atores individualmente, mas antes, deve-se ter como objetivo a
compreensão das interações que, conjuntamente, levam a decisões discricionárias. Daí o
convite do autor para que se estude “o que os habitantes pensam e fazem” uma vez que a
tomada de decisões em tribunais se dão a partir de diferentes dinâmicas de grupos de
trabalho, o que permite aos pesquisadores, por exemplo, estar de frente para uma sentença
e compreender que ali, para além da discricionariedade do magistrado, há a
discricionariedade de todos os processos interativos ocorridos entre atores diferentes que
culminaram no sentenciamento.

*

54

O objetivo deste capítulo foi promover uma reflexão em torno dos significados
em teoria da justiça criminal e de como utilizá-la em pesquisa, em muito ancorada na
percepção de BERNARD e ENGEL (2001), segundo a qual ‘o critério último da teoria é
a utilidade para a pesquisa, assim como o critério final da pesquisa é a utilidade para a
teoria’. Para além desta finalidade, procurou-se elencar as principais contribuições que
embasarão a presente pesquisa, exemplificando algumas de suas aplicabilidades à
realidade brasileira. Isso foi feito numa espécie de contextualização e preparação para a
abordagem a ser desenvolvida no capítulo seguinte, que consiste em pormenorizar o
funcionamento da nossa justiça criminal para o processamento específico de crimes como
o roubo e tráfico de drogas. A ideia é levantar os principais estudos e pesquisas existentes,
mas também problematizar o fato de que a justiça brasileira, independentemente do tipo
de crime e de seu processamento, opera sob o fenômeno da macdonaldização, ou seja,
potencializando a linha de montagem judicial, como melhor detalhado no capítulo
seguinte. Assim, mesmo que os crimes sejam diferentes, com fluxos próprios e
divergentes uns dos outros, as decisões serão praticamente as mesmas e bastante
padronizadas, exatamente porque, como se demonstrará nas páginas seguintes, as
operações judiciais são guiadas, em sua quase totalidade, por princípios inquisitoriais
conjugados às operações pautadas por critérios de eficiência gerencial.
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Capítulo 2 – Processamentos criminais brasileiros: a Mcdonaldização de uma justiça
marcada pela inquisitorialidade
“- Prendam os suspeitos de sempre
- Sim, capitão”
Capitão Louis Renault, do filme Casablanca (1941)19

Este capítulo pretende colocar em perspectiva, para o cenário brasileiro, os crimes
de tráfico de drogas e roubo, tanto sob o ponto de vista jurídico-legal – por meio da
descrição de seus ordenamentos – como sob a ótica de seu real processamento pelas
instituições penais. Anteriormente, discutiu-se o percurso formativo da teoria em justiça
criminal, destacando-se: as polarizações entre os planos da normatividade e dos
comportamentos (individuais e institucionais); as pesquisas desconectadas dos métodos;
a concentração dos estudos em determinados componentes do campo e a importante
emergência e conexão das pesquisas sobre a temática com as análises organizacionais
norte-americanas, ressaltando algumas aplicabilidades para a conjuntura do Brasil.
O exercício do capítulo anterior foi realizado com dois objetivos: a) acompanhar
como a teoria sobre justiça criminal vem sendo construída e aplicada para a realidade
brasileira e b) verificar como as teorias já existentes podem ser utilizadas para testar a
hipótese desta tese, segundo a qual o SJC operaria sob a lógica de uma justiça de linha
montagem, mas aos moldes de uma McJustice (conceito a ser desenvolvido no curso desta
seção) conjugada com a inquisitorialidade brasileira. Essa discussão é necessária porque
os estudos nacionais existentes sobre diversos tipos de crimes, incluindo os que se
pretende examinar, quando empregam a metodologia de análise de fluxo, apontam para a
frouxa articulação e/ou a linha de montagem como teorias capazes de significar as
operações do sistema de justiça criminal. Há trabalhos, entretanto, que não se valem desta
metodologia, mas contemplam alguns desses crimes (principalmente o tráfico de drogas),
buscando fazer inferências sobre seu processamento, ora a partir de métodos
exclusivamente qualitativos, ora conjugando modelos estatísticos e técnicas qualitativas,
ao mesmo tempo em que elegem um único componente da justiça criminal para análise,
comumente o comportamento de atores institucionais.
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Nas cenas finais do filme Casablanca (1941), Capitão Louis Renault (Claude Rains) ordena aos policiais
que saiam em busca de quem havia matado o oficial nazista Strasser, enquanto caminha tranquilamente ao
lado do indivíduo que havia atirado no citado oficial, tendo o próprio capitão presenciado o fato.
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No intuito de compreender como a teoria sobre justiça criminal foi incorporada e
se desenvolveu até o presente momento nesta parte da América Latina, bem como de
problematizar algumas lacunas sobre o que já foi produzido até então, passa-se a expor a
ritualística processual normativa e a trajetória das principais pesquisas acadêmicas sobre
os crimes de tráfico de droga e de roubo. Muito mais do que enfatizar uma produção
nacional preocupada com as representações dos sujeitos que ingressam nas malhas
judiciárias, ou seja, ‘os suspeitos de sempre’, o que se objetiva tornar claro neste capítulo
é que não somente o perfil, mas a trajetória judicial percorrida por tais suspeitos, também
é ‘a mesma de sempre’.
Cabe, por conseguinte e de início, a indagação: quem são ‘os suspeitos de sempre’
no processamento criminal brasileiro? Como apontarão os estudos a seguir, nem sempre
são as pessoas que, dispostas em redes estruturadas ou participantes de organizações
criminosas, cometem os crimes. São, em sentido amplo de análise, os que avisam sobre a
existência de ‘crimes’, muitas vezes perpetrados contra eles próprios. Em se tratando da
realidade brasileira estes ‘tipos’ são, em sua maior parte, homens jovens, pretos, pobres
e com baixo nível de instrução, desempregados, residentes em aglomerados e, em sua
maior parte, sem antecedentes criminais. Isso, independentemente do crime em questão:
roubo ou tráfico de drogas.
O que talvez não esteja tão evidente quanto o perfil dos que percorrerão o ‘trajeto’
criminal nos tribunais, como ressaltado, seja o processo de tomada de decisão dirigido,
durante todo o percurso punitivo por eles trilhado. A estes indivíduos, isto é, os suspeitos
de sempre, são aplicadas as decisões processuais de sempre, muito embora, como já
mencionado, os ritos judiciários variem conforme o tipo penal. Em suma: atores e
instituições responsáveis pela identificação e processamento dos ‘suspeitos de sempre’
decidem ‘como sempre’ e, assim sendo, para os suspeitos de sempre, as decisões de
sempre. Portanto, conhecer quem são os indivíduos que adentrarão e serão sentenciados
nas malhas da justiça criminal é tão importante como refletir sobre ‘quem’ e ‘como’
identifica e processa tais indivíduos.
O que esta análise pretende enfatizar encontra-se exatamente entre o início e o fim
deste processo, interessando-se, portanto, pelo ‘miolo’ do funcionamento do sistema de
justiça criminal. Argumenta-se, à vista disso, que a justiça criminal brasileira opera
segundo uma lógica bastante semelhante ao trabalho realizado em redes de fast food
(RITZER, 2004), em que pouco importa se o ‘pão’ ou o ‘recheio’ variem de um
‘sanduíche’ para outro, uma vez que todos eles serão feitos de forma ágil, uniforme,
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previsível e controlada, de modo a entregar a um cliente, ao fim do processo, o que este
solicitou. Logo, importa mais conhecer “os ingredientes” do sanduíche do que sua
montagem propriamente dita. Estes princípios de agilização, uniformização,
previsibilidade e controle podem ser (e são) transpostos à administração das operações da
justiça criminal, a fim de se atingir uma eficiência máxima.
De acordo com BOHM (2006), a McJustice ou a “Mcdonaldização da justiça”,
cujo funcionamento remete à justiça em linha de montagem, corresponde à aplicação da
teoria da burocratização e racionalidade de Max Weber à justiça criminal, todavia sob o
viés dos elementos que orientam o trabalho nas redes de fast food. BOHM (2006) dialoga
diretamente com RITZER (2004) e PACKER (1968) na formulação de sua teoria, se
valendo desses autores para compreender o desenvolvimento e as operações da justiça
criminal nos EUA. Seu argumento repousa no fato de que, frente ao grande número de
casos processados anualmente pelas agências de justiça criminal norte-americanas, a
eficiência operacional se apresenta como ‘necessidade prática’. Ser eficiente no campo
da justiça criminal corresponderia, portanto, a controlar a criminalidade (postulado de
Packer corroborado por Bohm) e, por conseguinte, “tudo que torna o processamento mais
ágil, coopera para que o crime seja controlado”. Inobstante, tal velocidade, como
discutido anteriormente, implica em tratar os casos de maneira uniforme, informal e, de
preferência, dificultando os “pedidos especiais”, já que estes são responsáveis pelos
atrasos na linha de montagem judicial.
Atente-se para o fato, entretanto, de que na justiça criminal norte-americana mais
de 90% dos casos são solucionados por confissões de culpa (METCALFE, 2016), ou seja,
um cenário bastante diferente (e até oposto) daquele verificado no Brasil, onde os
julgamentos são a regra. Assim, se os réus solicitam/optam (pedidos especiais) por um
julgamento com júri, no lugar de uma homologação de acordo acompanhado de uma
declaração de culpa, a linha de montagem judicial, que já é lenta, torna-se ainda mais
morosa. Daí porque as negociações de culpa (plea bargaining) são mecanismos muito
utilizados nos EUA, pois apresentam-se como barganhas bem-sucedidas promovidas em
direção ao réu e que, não somente agilizam a administração judicial, bem como
simplificam-na, evitando os possíveis conflitos que poderão derivar de um julgamento
criminal.
De acordo com BOHM (2006), as barganhas possuem a mesma mecânica e, tal
qual os sanduíches de fast food, “apenas a substância (recheio) dos negócios difere”.
Apesar de amplamente disseminada, bem como de beneficiar os participantes do processo
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judicial (como apontado por Blumberg no capítulo anterior), as barganhas/negociações
feitas não possuem nenhum suporte constitucional ou estatutário, como aduz o autor. A
despeito disso, sua ampla utilização relaciona-se, entre outros aspectos, à calculabilidade
(é possível prever o tempo e o resultado dos casos a custos menores e com muito mais
eficiência), à previsibilidade (serviços e produtos relacionados à administração judicial
são padronizados em todos os lugares, de tal forma que até as sentenças são determinadas
em função do tipo de crime, com estabelecimento de tempos mínimos e máximos quando
das condenações) e ao controle (capacidade de fazer com que atores e réus sigam as regras
e regulamentos do processamento judicial).
Paradoxalmente, todo esse arcabouço institucional tão racionalizado da McJustice
acaba por produzir irracionalidades que atingem desde os processos de negociação (plea
bargaining) às distintas formas de controle sobre os atores judiciais. São inúmeros os
problemas advindos do uso de declarações de culpa como principal forma de
administração judicial de casos criminais nos EUA, a começar pelos danos causados ao
réu inocente e à própria vítima, que são os mais prejudicados por estas negociações. Os
primeiros, porque são pressionados por advogados a renunciarem a seu direito a um
julgamento e os segundos porque seus interesses não são contemplados nas barganhas.
Como ressaltado pelo próprio Bohm, é comum que as vítimas se sintam "revitimizadas"
pelos acordos executados entre promotores e réus, bem como considerem que, ao acionar
o aparelho judicial, a justiça que buscavam e mereciam lhes foi negada. Para piorar o
cenário, a situação é agravada pelo fato de que, uma vez aceita a declaração de culpa,
encerra-se, com ela, toda e qualquer possibilidade de que qualquer investigação sobre
possíveis erros por parte da polícia, da acusação ou até mesmo na fase processual sejam
detectados.
Não por acaso, iniciativas como o Innocence Project surgiram no cenário norteamericano em decorrência deste tipo de funcionamento da justiça criminal e de suas
irracionalidades. Criada em 1992 por Peter Neufeld e Barry Schek, esta organização se
ocupa de reverter condenações injustas promovidas pelos tribunais de todo os Estados
Unidos (libertando pessoas inocentes do encarceramento), bem como de atuar na reforma
do sistema de justiça criminal com vistas a evitar futuras injustiças. Desde a sua fundação,
o Innocence Project reverteu condenações ilícitas de mais de 300 indivíduos sentenciados
e encarcerados apenas ao suscitar provas científicas ignoradas pelas agências de justiça
criminal (tais como testes de DNA), demonstrando que tais condenações não são eventos
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isolados, mas antes defeitos sistêmicos derivados do funcionamento da justiça criminal
nos EUA.
Em relatório produzido no ano de 2016, a equipe do Innocence Project se dedicou
a investigar, por exemplo, como a má conduta deliberada de promotores públicos incidia
sobre as condenações injustas e as razões pelas quais o sistema de justiça criminal não
responsabilizava estes agentes por seus erros. Somente no período compreendido entre
2004-2008, o relatório aponta que dos 660 erros/má conduta dos promotores, apenas 133
foram consideradas prejudiciais, sendo em um só caso o promotor sofreu alguma sanção
administrativa, ou seja, os sistemas de supervisão das funções deste órgão são
inadequados e ineficientes:
“O sistema de supervisão da promotoria claramente não é tão
forte e eficiente quanto a Suprema Corte em Thompson supôs que fosse.
Como a pesquisa conduzida por outras organizações e jornalistas, nossa
investigação revelou um processo disciplinar externo seriamente
inadequado, essencialmente não funcional e uma problemática falta de
transparência. É necessário mudar a cultura da justiça criminal de um
lugar de sigilo e desrespeito aos erros para um lugar onde os erros são
vistos como um reservatório profundo de informações úteis que podem
melhorar muito não apenas o trabalho individual do Ministério Público,
mas o sistema como um todo”. (INNOCENCE PROJECT, 2016, p.13)20

No que se refere especificamente ao controle exercido sobre os funcionários da
justiça criminal, as irracionalidades perduram, pois,

independentemente dos

regulamentos, das estruturas e das tecnologias empregadas para controlar o
comportamento dos funcionários, haverá erros, entre outros motivos e como de antemão
explicado por ULMER (2019), devido ao fato de que os atores possuem agência e poder,
variáveis conforme as normas institucionais, as coações de autoridades e as expectativas
organizacionais. Estes erros, por sua vez, são de toda ordem e perpetrados por todos os
atores indistintamente.
Como esclarecido por Bohm, policiais podem falhar: quando realizam uma
investigação malfeita e identificam “a pessoa errada” como o criminoso; quando mentem
num julgamento ou quando fabricam e/ou destroem provas contra e/ou a favor de um

20

“The prosecutorial oversight system is clearly not as strong and efficient as the Supreme Court in
Thompson assumed it to be. Like the research conducted by other organizations and journalists, our
investigation revealed a severely inadequate, essentially non- functioning external disciplinary process and
a problematic lack of transparency. There is a need to shift the criminal justice culture from a place of
secrecy and disregard for errors to a place where errors are viewed as a deep reservoir of useful information
that can greatly improve not just individual prosecutorial work but the system as a whole”.
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suspeito ou ainda quando se valem de métodos “coercitivos e manipuladores ilegais” para
fazer com que indivíduos dos quais suspeitam confessem um crime que não cometeram21.
No caso dos promotores, estes podem guardar para si uma prova que beneficiaria um
suspeito, podem subornar, mentir e usar “evidências impróprias” para alcançar um
determinado resultado. Advogados também erram quando não se comunicam com seus
clientes, ou quando se comunicam de modo apressado ou desdenhoso; quando não se
preparam para o julgamento ou quando fazem defesas/interrogatórios superficiais, bem
como quando negociam com juízes e promotores, em detrimento dos interesses de seus
clientes Por fim, quanto aos erros de juízes, o mais grave certamente diz respeito ao
respaldo ao assassinato de um inocente por policiais ou pelo Estado nos casos de pena de
morte, por exemplo, tipo de condenação comum nos EUA. Para além deste erro, no
entanto, podem impedir a defesa de oferecer provas; pré-julgar um caso; recusar-se a dar
certas instruções ao júri; deixar de advertir o promotor por alegações impróprias ou não
autorizar a retirada de uma confissão de culpa.
Todas essas situações que envolvem as dinâmicas de negociações e
irracionalidades na linha de montagem da McJustice e, a despeito de terem sido
evidenciadas para a realidade norte-americana, podem ser verificadas (guardadas as
devidas especificidades) também para o Brasil. Cabe, no entanto, o questionamento: por
que a Mc Justice não pode ser tratada simplesmente como uma linha de montagem?
Quando Blumberg se refere à linha de montagem ele está aludindo a um
funcionamento da justiça criminal que resulta de um processo de socialização de
indivíduos dentro das estruturas dos tribunais. Como o próprio explica, os objetivos e a
disciplina organizacionais suplantam os compromissos ideológicos e profissionais dos
atores do sistema de justiça, de modo que, para dar conta do processamento em tempo
hábil, as regras processuais necessitariam ser violadas e acordos são firmados com base
na cumplicidade que se estabelece entre esses atores para fazer a máquina judicial girar.
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O exercício profissional da polícia é marcado por um alto grau de discricionariedade, o que é comum em
atividades relacionadas às organizações públicas. No caso das polícias e como observado por Wilson
(1968), essa discricionariedade se destaca porque ela aumenta à medida de em que se desce na hierarquia.
Assim, aos policiais de linha de frente (atores contemplados nas falhas identificadas por Bohm) compete a
aplicação da lei, entretanto e na prática, esses profissionais decidem se, quando, onde e como agir. Essas
decisões são pautadas pela chamada cultura policial (processo de socialização comum no qual os policiais
mais velhos ensinariam aos mais novos como realizar atividades de policiamento e lidar com o perigo, a
autoridade e as pressões por eficiência, resultando na formação de uma ‘personalidade de trabalho’). Ao
oferecer as diretrizes para as ações policiais discricionárias, essa cultura policial conduz à “justiça sem
julgamento” (Skolnick, 1966), isto é, policiais executam essas ações discricionárias com vistas a garantir
que a justiça seja, de fato, realizada, uma vez que desconfiam ou desacreditam dos procedimentos
judiciários desenvolvidos pelos tribunais
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A tônica da abordagem da justiça em linha de montagem, portanto, estaria nas
conformações cooperativas assumidas pelos tribunais, entendidos pelo autor como
“comunidades fechadas de interesse e cumplicidade”.
Já no caso da abordagem da Mc Justice, algumas diferenças precisam ser
ressaltadas. Em um primeiro momento, a perspectiva de Mc Justice não se restringe
somente aos tribunais. Quando Bohm volta seu olhar à justiça criminal, sua preocupação
parece estar relacionada à compreensão de quais são os acordos informais, entre quais
atores são estabelecidos e, principalmente, em como poderiam ser descritos, uma vez que
não constam de estatutos. Daí porque essa abordagem extrapola as estruturas dos tribunais
e concentra esforços na linha de montagem como um todo, envolvendo, inclusive, a
participação dos policiais no processamento criminal. A atenção de Bohm, neste sentido,
concentra-se não somente nos tribunais em si, mas em processos que, mesmo não estando
confinados ao âmbito interno das estruturas judiciais, também agem ativamente no
processamento criminal de um indivíduo. Ao estabelecer parâmetros para o
funcionamento da linha de montagem (previsibilidade, calculabilidade e controle), o autor
permite que a linha de montagem seja estendida ao processamento como um todo. E mais:
para além da constatação dos acordos informais, a Mc Justice explica a customização das
soluções e a padronização de respostas de distintos atores (policiais, promotores,
advogados e magistrados), estabelecendo os parâmetros já citados, como operações
cotidianas executadas e verificáveis para todos os atores envolvidos no processamento.
Com a Mc Justice, a linha de montagem, portanto, atinge seu ponto máximo de eficiência.
Tecidas essas considerações e de posse da caracterização feita por Bohm, as
seções seguintes apresentarão os crimes a serem investigados nesta pesquisa, contrapondo
seus campos normativos às práticas discricionárias dos diversos atores da justiça criminal,
com o objetivo de demonstrar que não importa o quão diferentes sejam os ritos
processuais para estes delitos, pois, no que se refere ao processo decisório, atores e
instituições da justiça criminal no Brasil comportam-se de forma muito semelhante. Essa
homogeneidade, como já apontado, pode ser relacionada à forma de ingresso e regras de
permanência (via concursos públicos e com cargos, muitas vezes, vitalícios) dos atores
da justiça criminal brasileira, diferentemente do cenário norte-americano, no qual atores
variam no tempo e no espaço, em razão do voto popular.
A intenção consiste em agregar ao campo brasileiro de estudos as perspectivas das
instituições habitadas (ULMER, 2019) e as contribuições de BERNARD e ENGELMAN
(2001) sobre a análise de todos os componentes da justiça criminal, a partir dos
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comportamentos individuais, organizacionais e das características do SJC em si,
evidenciando, ainda e por fim, o papel desempenhado por nossa inquisitorialidade como
pilar de sustentação de nossa justiça seletiva e desigual.

2.1 Irracionalidades do tráfico de drogas no Brasil: imprecisões normativas e
determinismos seletivos das comunidades judiciais
O debate sobre drogas22 e suas implicações em qualquer parte do mundo deveria
considerar a temática sob diversos aspectos: sociais; políticos, econômicos, legais e
culturais, uma vez que a droga pode ser entendida para muitos grupos sociais como uma
solução e não como um problema, a exemplo dos casos de uso de Ayahuasca em rituais
religiosos e da Cannabis para fins terapêuticos. Ocorre que esse debate, quando penetra
a seara das políticas públicas e legislações, está carregado de vieses que variam conforme
posições políticas (ora mais repressivas, ora mais flexíveis), momentos históricos e até
mesmo distintas localidades.
Do ponto de vista temporal, as drogas adquirem o status de problema societário
em um plano macrossocial com o imperialismo, de acordo com LEAL (2018). A autora
informa que as drogas se transformaram em “mercadorias em disputa” a partir do
desenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção do capitalismo. Embora
o problema não seja exclusivo deste sistema, Leal explica que a demarcação temporal
internacional que vincula o problema das drogas e o estágio imperialista do capitalismo
pode ser localizada no início do século XIX, quando os embates por disputas territoriais
e de poder entre as potências por meio de estratégias imperialistas se acentuaram, de
forma que a proibição às drogas é radicalizada após a Segunda Guerra Mundial e o
começo da Guerra Fria (1947-1989).
Especificamente, a partir de 1960, verifica-se um aumento na produção e oferta
de drogas, principalmente com a formação dos chamados “cartéis”, na América Latina
(Colômbia, Peru, Bolívia). Uma vez instalada nas sociedades ocidentais, o fenômeno
assume uma conotação geopolítica e geoeconômica inaugurando as políticas
proibicionistas, também chamadas no modelo estadunidense de enfrentamento do
fenômeno de “guerra às drogas”.

22

Para fins desta análise, o termo drogas se refere a toda e qualquer substância considerada ilícita (de
entorpecentes a psicotrópicos) nos termos da legislação brasileira.
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Uma vez instauradas as políticas proibicionistas, estas pautariam não somente as
legislações de diferentes Estados sobre o assunto, bem como ditariam o funcionamento
da justiça criminal internacional em relação ao tema. Desde então, a maior parte das
nações se uniu, por meio de vários acordos e tratados, para lidar com a questão das drogas
sob este viés. As iniciativas governamentais, principalmente as empreendidas pelos norteamericanos, transitaram entre a invisibilização e a criminalização do consumo, de uma
forma tal que as classes baixas dos grandes centros urbanos foram alvo direto das políticas
de criminalização do consumo, enquanto as classes médias consumidoras e o
empresariado das drogas foram pouco afetados pelas políticas empreendidas. Ademais,
ao longo deste percurso, o consumidor assumiu várias classificações, movendo-se da
delinquência à doença, até atingir o status de cliente.
As convenções mundiais organizadas em torno destas políticas repressivas
condicionaram os Estados signatários a se envolverem na elaboração de legislações para
controle da produção, da distribuição e do comércio das chamadas substâncias ilícitas, de
forma que, na década de 1980, esse tipo de iniciativa já havia se amplificado de tal forma
que a temática das drogas havia se tornado uma questão criminal central. Assim,
consensualmente, foi encarada como um desafio coletivo global, para o qual a cooperação
e a corresponsabilidade entre diversas nações tornaram-se basilares no sentido da
repressão à produção, à venda, ao transporte e à distribuição de substâncias entorpecentes
e de psicotrópicos, como anfetaminas e LSD (BOITEUX et al, 2009).
Especificamente em relação ao Brasil, esse momento se traduziu em região
propícia para aplicar essa estrutura repressiva, uma vez que o período correspondeu ao
estabelecimento e desenvolvimento da Ditadura Militar (1964 a 1984) em terras
nacionais. Sob tais circunstâncias e influências internacionais, a política nacional de
drogas se erigiu e se desenvolveu no Brasil, de forma que mesmo o uso de entorpecentes
foi criminalizado, uma vez que não somente a lei, mas sua aplicação pelas instâncias da
justiça criminal, adotaram a ideologia repressiva quanto ao tema. E essa é uma realidade
que só adquire novos contornos mais recentemente, com questionamentos feitos por
diversos países para que a política internacional de drogas liderada pela ONU seja revista.
Embora as Convenções internacionais no tocante à temática ainda permaneçam
pautadas pela defesa da criminalização do uso e do comércio de drogas, países como a
Itália na década de 1990, por exemplo, encabeçaram o movimento antiproibicionista
desenvolvendo políticas mais inovadoras para enfrentar o problema do uso de drogas
ilícitas, que se baseiem na despenalização e/ou descriminalização do usuário e na política
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de redução de danos. Portugal, Holanda e Espanha, além de parte de alguns estados dos
próprios EUA também são localidades que vêm pautando suas políticas criminais na
direção da despenalização e/ou descriminalização dos usuários de substâncias ilícitas.

2.1.1 - Disciplinamento legislativo-penal brasileiro sobre drogas: o ritual normativo

A influência das legislações mencionadas foi determinante para a formulação das
normas de política criminal de drogas na América Latina. O Brasil, como parte deste
território e em concordância com as principais diretrizes dos EUA do período de maior
proibicionismo, pautou suas normas pela repressão penal, sendo que a política de Guerra
às Drogas vai ditar os códigos nacionais relativos à matéria e suas aplicabilidades. Um
bom exemplo de como essa linha restritiva e punitiva foi incorporada à política criminal
brasileira pode ser encontrado na Lei 6.368/74, responsável por incluir na categoria de
tráfico ilícito a posse, a compra e o cultivo das substâncias entorpecentes para uso pessoal.
Desenvolvida no período militar, esta legislação de cunho rigorosamente beligerante
proporciona um discurso jurídico-político no qual a lei confunde dependência com crime:
não distingue o usuário do traficante e ainda produz a figura da associação para o tráfico.
Foi uma época em que, tanto para usuários como para traficantes, apenas uma pena era
destinada: a privativa de liberdade, entendida então como a grande marca da política
proibicionista e como um instrumento eficiente para sanar o problema tanto do uso, como
da venda de entorpecentes.
Atualmente, não solucionadas as questões da comercialização e consumo de
drogas, essa realidade alterou-se muito pouco e o problema das drogas é disciplinado pela
Lei 11.343/2006, conhecida como a Nova Lei de Drogas. No que se refere às inovações,
este diploma legal institui o chamado Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas – SISNAD que “prescreve medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas; estabelece normas para repressão
à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes” (Art.1º, Lei
11.343/2006).
Por essa legislação interna, pode-se afirmar que a política brasileira de drogas é
uma das mais avançadas da América Latina e isso se deve, principalmente ao fato de seu
diploma legal ser pautado pelos princípios do respeito à autonomia e aos direitos
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humanos, bem como pelas estratégias de redução de danos 23. Mas, “a crítica que se faz
internamente é no sentido da necessidade de apoiar financeiramente a ampliação dos
programas de redução de danos e de regulamentar essas estratégias no país, além da
desproporcionalidade das penas na previsão legal do delito de tráfico” (BOITEUX et al,
2009, p. 31), aumentadas de três para cinco anos.
A despeito das críticas, verifica-se logo nos primeiros artigos desta nova lei de
drogas (principalmente o art, 4º), que a norma federal é pautada por direitos e garantias
(direitos fundamentais da pessoa humana, direito à cidadania, promoção de
responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade, atenção e reinserção social de
usuários e dependentes de drogas, etc) e com relação à posse de drogas, a principal
inovação que se apresenta diz respeito à despenalização do uso, disciplinada pelo art. 2824
da referida lei.
Trata-se de uma legislação, portanto, que procura distinguir – embora não o faça
criteriosa e objetivamente – o ‘uso’ (art. 28) do ‘tráfico’ (art. 33), despenalizando o
primeiro ao mesmo tempo em que reduz o controle penal sobre os usuários, mas incluindo
o segundo na categoria de crimes de muito maior gravidade e aumentando a pena mínima
para este delito, conforme disciplinado no art. 3325 do mesmo ordenamento jurídico.
No que compete especificamente aos ritos, a Lei 11.343/06 possui particularidades
que tornam o processamento dos delitos envolvendo drogas bem diverso dos delitos de
roubo, por exemplo. Basicamente, as infrações previstas no art. 28 da lei (porte de drogas
para consumo pessoal e semeadura, cultivo e/ou colheita de plantas destinadas a
fabricação de drogas para consumo pessoal) seguirão os ritos da Lei 9.099/95, que dispõe

23

A política de redução de danos foi normatizada pelo Ministério da Saúde do governo federal brasileiro
em 04/07/2005 por meio da portaria 1028/95 consistindo de “ações que visem à redução de danos sociais e
à saúde decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência”. Sua importância
reside no fato de que a questão das drogas passa, pelo menos no campo normativo, a ser considerada um
problema de saúde, já que até então fora concebida como objeto criminal.
24

O art. 28 disciplina que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para
consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será
submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à
comunidade ou III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Tais medidas
valem para não só para o consumo pessoal, mas inclusive para quem semeia, cultiva ou colhe plantas que
sirvam à preparação de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.
25 De acordo com o art. 33, comete crime de tráfico aquele que importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo,
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena prevista na lei para tais
condutas é a de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e
quinhentos) dias-multa. (Lei 11.343/06).
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sobre os Juizados Especiais Criminais (JECRIM): instância de processamento dos
denominados crimes de menor potencial ofensivo. Neste caso, um indivíduo portando
drogas para consumo pessoal, quando surpreendido e abordado por uma autoridade
policial não poderá ser preso em flagrante. Deve, então, ser conduzido/encaminhado a
uma autoridade judicial e, em sua falta, a uma autoridade de polícia judiciária, de modo
que um promotor de justiça ofereça a tal pessoa uma proposta de transação penal, ou seja,
uma espécie de acordo em que são aplicadas medidas despenalizadoras (advertência sobre
os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade, comparecimento a curso ou
programa educativo) sendo possível até mesmo a suspensão condicional do processo.
Essa previsão se encontra disposta na própria lei de drogas em seu art. 4826.
Por outro lado, os crimes previstos no art. 33 da nova lei de drogas estabelecem
um rito completamente diferenciado do previamente descrito. Conforme esta tese esteja
priorizando a análise de fluxos processuais criminais para crimes iniciados por flagrantes
e levando-se em conta que a maior parte dos casos relacionados a tráfico de drogas ocorre
por meio de flagrantes (AZEVEDO e SINHORETTO, 2018), passo a descrever o rito
processual nestes casos.
Havendo a prisão em flagrante27 de um indivíduo, a autoridade policial militar (ou
outra autoridade que tiver realizado a abordagem, como os guardas municipais, por
exemplo) encaminha o(s) indivíduo(s) abordado/suspeito(s) a uma unidade de polícia
civil/judiciária a qual, deve, imediatamente, comunicar tal fato a um juiz competente,
juntamente com a cópia de um auto de prisão em flagrante, do qual será dada vista ao
órgão do Ministério Público, responsável por analisar sua regularidade formal e a
ocorrência (ou não) do flagrante em 24 (vinte e quatro) horas, tudo conforme art. 50. O
mesmo dispositivo disciplina ainda que é “suficiente o laudo 28 de constatação da natureza

26

O art. 48. Informa que o agente de qualquer das condutas previstas no art. 28 da Nova Lei de Drogas será
processado e julgado na forma dos arts. 60 da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais
Criminais, sendo que em se tratando da conduta prevista no art. 28 desta Lei, não se imporá prisão em
flagrante, devendo o autor do fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste,
assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as
requisições dos exames e perícias necessários.
27

De acordo com o art. 302 do CPP, a prisão em flagrante ocorre quando um indivíduo: a) está cometendo
a infração penal; b) acaba de cometê-la; c) é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por
qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração; d) é encontrado, logo depois, com
instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.
28

Este laudo de constatação é feito com reagentes químicos que deixam um objeto com uma dada cor,
quando se trata de uma droga. É um laudo provisório feito com meio simples e serve apenas como condição
para que o delegado lavre o auto de prisão em flagrante (demonstrando a materialidade do delito), para que
o MP ofereça a denúncia e para que o juiz receba tal denúncia e dê andamento aos demais atos processuais.
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e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea”
(Lei 11.343/06, art. 50, § 1º) para a lavratura do auto de prisão em flagrante, bem como
para atestar a materialidade do delito. E ainda que, uma vez recebida a cópia deste auto
de prisão em flagrante, o juiz, em 10 dias, certificará a regularidade deste documento e
determinará a destruição das drogas apreendidas em 15 (quinze) dias, na presença do
Ministério Público e de uma autoridade sanitária.
Também para este rito processual, o inquérito policial (procedimento preparatório
da ação penal, de caráter administrativo, confeccionado pela polícia civil/judiciária que
objetiva a colheita preliminar de provas para apurar a prática de uma infração penal e sua
autoria) deverá ser concluído no prazo de 30 dias, caso o suspeito esteja preso e, em 90
dias, quando solto, diferentemente de outros ritos, como o do roubo, em que os prazos
não são tão elásticos. Estes prazos podem ainda ser duplicados a pedido da autoridade
policial judiciária. Findo o inquérito, este é encaminhado ao Ministério Público que terá
10 dias para arquivá-lo, requerer mais diligências ou aceitá-lo pelo oferecimento de
denúncia (com arrolamento de até 5 testemunhas), a ser encaminhada ao juiz. Este, por
sua vez, não recebe a denúncia de plano, conforme no rito de roubo, mas fornece 10 dias
para que o agora denunciado apresente defesa prévia (uma resposta escrita à acusação
feita na denúncia), sendo que a Lei 11.343 não prevê qualquer manifestação do MP
quanto às alegações e provas trazidas nesta defesa preliminar. Somente após recebida tal
defesa, o magistrado decide, em 5 dias, se recebe ou não a denúncia e instaura o processo.
Optando por instaurar o processo, o juiz designa data e hora para a audiência de
instrução e julgamento - AIJ (ato do processo em que há oitiva de testemunhas,
interrogatório do réu, alegações finais orais de defesa e acusação e prolatação da
sentença), ordena citação pessoal do acusado, a intimação do MP e requisita os laudos
periciais. Esta audiência deve ser realizada em até 30 dias após o recebimento da denúncia
e consiste na oitiva das testemunhas e interrogatório do réu. Após ambos, o juiz confere
ao MP e à defesa um prazo de 20 minutos para promover suas alegações finais de forma
oral. Ao final desse prazo, o magistrado deve proferir a sentença de imediato ou fazê-lo
em 10 dias.
Trata-se de um rito que pretende promover a oralidade e a celeridade, por isso
todos os atos são realizados, preferencialmente de forma una. Cabe salientar, ainda que,

A sentença final, entretanto, só poderá ser proferida mediante laudo toxicológico definitivo, a ser
confeccionado por peritos oficiais.

68

em sendo a sentença condenatória, o réu não poderá recorrer da mesma em liberdade,
salvo se for primário e possuir bons antecedentes. Reunindo os prazos fixados na lei
11.343/06, portanto, um rito de processamento de tráfico de drogas deveria ser concluído
em 105 dias (Quadro 1).
QUADRO 1 – PRAZOS PROCESSUAIS LEI 11.343/2006

Este é, portanto, em linhas gerais, o disciplinamento normativo básico da Lei de
Drogas aplicada em território nacional, sendo que, do ponto de vista legislativo, as
modificações mais profundas em face dos regramentos até então existentes consiste em:
“i) a distinção entre o “traficante profissional” e o “traficante ocasional”, por força da
previsão contida no art. 33, § 4º, ii) a diferenciação entre estes e o mero usuário e,
finalmente; iii) o fim da pena privativa de liberdade na hipótese do porte de droga para
uso próprio” (BOITEUX et al, 2009, p.).
Os estudos brasileiros que analisaram a implementação e aplicação desta nova lei
no campo da justiça criminal apontaram, no entanto, que tal legislação, além de não
solucionar os problemas decorrentes do uso e tráfico de entorpecentes, contribuíram
significativamente para o superencarceramento, escancarando a seletividade já latente do
sistema penal brasileiro que perpassa todos os componentes do fluxo, desde as
instituições policiais até as camadas do subsistema prisional. A seguir, este Direito
normativo

será

problematizado,

em

função

de

sua

prática

e

de

suas

ambiguidades/irracionalidades, por meio da apresentação de alguns trabalhos nacionais
que trataram da temática das drogas mediante a atuação do sistema de justiça criminal.
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2.1.2 Fabricando os ‘bandidos’ do tráfico: aplicações discricionárias da Nova Lei de
drogas pelo Sistema de Justiça Criminal e super encarceramento no Brasil

Um dos primeiros estudos com respeito à Lei 11.343/06 é encontrado no trabalho
de GRILLO et al (2011), que analisam os efeitos da nova legislação sobre a repressão
legal ao consumo de drogas, sob o ponto de vista do processamento de casos que chegam
ao sistema de justiça criminal. Trata-se de uma análise descritiva-qualitativa acerca das
práticas dos profissionais do SJC e, logo de início, os autores já chamam a atenção para
o fato de que, embora o diploma legal tenha sido modificado no sentido de despenalização
do uso de drogas, as instituições que lidam com o problema permaneceram as mesmas,
ou seja, o consumo de drogas continuou a ser objeto do campo da justiça criminal.
Contemplando componentes do fluxo da justiça criminal fluminense por meio de
etnografias (em uma delegacia fluminense; com usuários de crack na região
metropolitana do RJ e nos Juizados Especiais Criminais-JECRIM, junto a juízes,
promotores, defensores e conciliadores) bem como por entrevistas junto a policiais
militares e usuários de drogas de classe média, esta análise constatou, dentre outros
aspectos, que, após a nova lei, juízes, promotores, defensores e conciliadores que atuavam
no JECRIM passaram a entender que o uso de drogas não se configurava mais como um
objeto de suas competências, o que explicava a expressiva redução no número de
julgamentos pelo crime de uso de drogas, bem como a queda acentuada no número de
ocorrência de flagrantes referentes ao uso de drogas registrados pela polícia militar do
Rio de Janeiro.
Esse comportamento não poderia ser explicado pela simples alteração promovida
pela lei, conforme argumentam os autores. Simplesmente porque, pela legislação atual,
os usuários29 flagrados usando entorpecentes devem ser encaminhados a uma autoridade
judicial ou de polícia judiciária (delegacia) para que seja promovido um acordo (termo
circunstanciado), conforme rito descrito na seção anterior. Na medida em que as
instâncias judiciais se abstinham de lidar com os crimes de uso, GRILLO et al (2011)
passaram a supor que administração destes casos foi transferida à Polícia Militar, ator
responsável pelo policiamento ostensivo de forma que, nas palavras dos autores: “o

29

De acordo com § 2º do art. 28 da Lei 11.343/06, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se
desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
(grifo nosso)
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aparente descaso do poder judiciário com a redução da entrada de usuários no sistema
parece ter legitimado a atuação informal dos policiais militares que, já desde antes da
nova lei, negociavam o encaminhamento, ou não, dos indivíduos flagrados para a
delegacia” (GRILLO et al, 2011, p.135)
Assim é que o processamento legal destes crimes perde importância
simultaneamente ao aval dado pelo poder judiciário para que as negociações promovidas
pela polícia militar ocorressem. Estas negociações, por sua vez, são classificadas pelos
estudiosos em dois tipos: “dura” e “desenrolo” e ambas são fruto do processo de
negociação entre policiais militares e pessoas surpreendidas em flagrante. Logo, a decisão
de encaminhar (dura), ou não (desenrolo), o indivíduo que porta drogas a uma delegacia
torna-se uma mercadoria política30 (MISSE, 1999) que fica à cargo do arbítrio policial
(KANT DE LIMA, 1995), ou seja, das práticas judiciárias não oficiais exercidas por
policiais militares que, durante a abordagem, classificam os indivíduos segundo sua
postura momentânea e seu status social, aplicando-lhes, de antemão, uma punição. Esta,
por sua vez, varia de uma multa (que cause prejuízo monetário ao abordado), passando
por uma intimidação verbal até chegar a uma humilhação acompanhada de agressão
física. Neste ponto, chama a atenção o fato de que usuários normalmente prefiram se
submeter às arbitrariedades policiais a encarar a Justiça num processo jurídico-legal. Por
quê?
Segundo os autores, isso ocorre porque as pessoas abordadas não carregarem a
certeza de como adentrarão o sistema de justiça criminal: se como usuários ou como
traficantes. Ademais, até mesmo o uso de drogas não foi descriminalizado com a nova
legislação. As penas continuam a existir. Elas apenas passaram do campo da privação da
liberdade para o campo da restrição da liberdade. Pagar uma multa, perder um bem ou
prestar um serviço comunitário obrigatório também é uma pena de modo que “a ameaça
da pena é que caracteriza a criminalização” (GRILLO et al, 2011)
As circunstâncias desta situação, portanto, revelam outra faceta da mercadoria
política. Para além do registro ou não de um flagrante, compete aos policiais militares, na
prática, o enquadramento de um indivíduo como usuário ou traficante. Assim, a
tipificação penal, factualmente, também se encontra sob a responsabilidade de policiais
militares. Assim, embora tal competência esteja legalmente à cargo da polícia civil, essa
30

O termo mercadoria política refere-se ao conceito cunhado por Misse (1999) e refere-se a um objeto
(neste caso a atitude de um policial militar) que é produzido e/ou reproduzido, por meio de uma combinação
de custos e recursos políticos, para gerar um valor de troca político e econômico.

71

o fará com base nas declarações prestadas pelos militares que procederam à abordagem.
Portanto, em função de a lei não estabelecer critérios objetivos para diferenciação de
traficantes e usuários e, considerando a margem de barganha dos militares durante a
interpelação de uma pessoa, cabe-lhes inclusive a tarefa de escolher o crime dos seus
assediados, um exercício tão confuso como não-criterioso e que permite o uso da
violência, da corrupção e da extorsão como linguagens, principalmente nas camadas
sociais mais baixas, que figuram como os alvos preferenciais destes atores.
Sob tais circunstâncias, o que menos importa para a tipificação penal é a
quantidade da substância em posse do abordado e o que mais importa, por outro lado, é a
subjetividade de critérios empregados por policiais que, em seus imaginários, já têm
construídas as representações sociais dos que merecem figurar nas malhas judiciais, a
exemplo dos moradores de favelas onde se localizam as bocas (pontos de venda de
entorpecentes nos aglomerados) e daqueles indivíduos que não possuem carteira de
trabalho (desempregados ou sem empregos fixos). Com base nestes perfis, um processo
de construção social é iniciado para vigiar e incriminar determinadas pessoas. Trata-se da
sujeição criminal que consiste em um “processo social que incide sobre a identidade
pública e muitas vezes íntima dos indivíduos” (MISSE, 1999, p.210 apud GRILLO et al,
2011) capaz de personalizar os rótulos a eles dirigidos.
Como o tipo penal a ser aplicado é definido com fundamento em discursos
elaborados a partir das práticas policiais e das negociações que se dão durante as
abordagens, a versão dos fatos apresentada nas delegacias por estes policiais é que
embasará o inquérito policial e, posteriormente, o processo, uma vez que o inquérito
compõe os autos, sendo determinante para a instrução processual (KANT DE LIMA,
2007; VARGAS e RODRIGUES, 2011). Nas palavras dos autores:
“A construção da narrativa dos fatos é mediada por todas as
referidas disputas e negociações e remete ao processo da criminaçãoincriminação, definido pelo enquadramento de um curso de ação na
classificação criminalizadora típico-idealmente definida, isto é, a
criminação de um evento, e a atribuição do fato criminal a um suposto
sujeito autor, enfim, a sua incriminação (MISSE, 1999). A elaboração do
texto oficial final, que descreve as circunstâncias do flagrante, vai
encaixar um indivíduo nas categorias de usuário ou traficante que, apesar
da imprecisão nos parâmetros que as separam, possuem previsões de
pena tão díspares”. (GRILLO et al, 2011, p.143)

O trabalho de GRILLO et al (2011) é uma contribuição importante não somente
por seu pioneirismo, ao evidenciar a fragilidade das fronteiras estabelecidas pela lei de
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drogas na diferenciação entre usuários e traficantes, mas também por problematizar o que
os próprios autores denominam de “classificações penais arbitrárias” que são realizadas
por policiais militares durante as abordagens, com base em um processo muito particular
ao contexto brasileiro, qual seja a sujeição criminal. No entanto, pouco contempla sobre
o protagonismo de outros atores/agências, como juízes/judiciário e promotores/MP neste
processamento. E, conforme se trata de uma pesquisa eminentemente qualitativadescritiva, aspectos do funcionamento do fluxo, como os arranjos entre agentes e
instituições em busca de produtividade e eficiência, sequer são abordados como
elementos que interferem diretamente para que um indivíduo abordado seja classificado
como usuário ou traficante.
Igualmente relevante para a compreensão da aplicabilidade da nova lei de drogas
é a pesquisa de LEMGRUBER e FERNANDES (2015), que buscou compreender como
o Judiciário fluminense trata pessoas presas em flagrante sob acusação da prática de
tráfico de drogas. O trabalho examina, conjugando métodos quantitativos e qualitativos
todos os processos judiciais iniciados por flagrantes ocorridos na cidade do Rio de Janeiro
no ano de 2013, tomando como unidade de análise o réu e não o processo em si, haja vista
que um mesmo processo pode conter mais de um indivíduo sob tal condição. Foram
verificados 1.330 casos que chegaram à fase de sentenciamento até o término da pesquisa.
Em se tratando de resultados, este estudo apurou que a maioria dos réus pertencia
ao sexo masculino (92,7%), era primária (80,6%), atendida por defensores públicos
(59,6%) e o mais importante: a maior parte deles (2/3 dos processos ou 62,8%) estavam
sendo processados por uma única conduta ilegal, ou seja, o tráfico de drogas, sendo que
em 70,2% dos casos, os indivíduos foram mantidos presos durante a tramitação
processual. Foi verificado, inclusive, que a justiça criminal fluminense leva, em média,
180 dias no processamento total de indivíduo preso e 303 dias para os que respondem em
liberdade, de forma a condenar 45% deles à prisão. Isso corresponde a dizer que há um
uso abusivo da prisão provisória relacionada ao tráfico de drogas na cidade do Rio de
Janeiro, já que a maior parte das pessoas (55%) será absolvida ou receberá penas
restritivas de direitos ao final da tramitação processual.
As autoras chamam a atenção para a existência de uma narrativa perniciosa em
torno do tráfico de drogas que cria a noção (tanto para o judiciário, como para a sociedade
em geral) de que todas as pessoas acusadas de tráfico de drogas são de altíssima

73

periculosidade. Trata-se de uma ideia vinculada à própria constituição brasileira 31, que
eleva tais crimes à categoria de hediondos (situação alterada conforme nota 15),
merecendo, portanto, um tratamento jurídico mais rigoroso. Tal imagem, entretanto, não
corresponde ao perfil apurado pelas pesquisadoras, como demonstrado acima.
A discrepância entre o ‘imaginário demonizante’ e a real condição dos acusados
é visível nos julgados da capital fluminense, pois, com frequência, juízes ignoram o
disposto no § 4o, do artigo 3332 da Lei 11.343/06, isto é, a primariedade e os bons
antecedentes, atestando a relação do réu com facções criminosas, de modo a negar-lhes a
chance de redução de pena. Daí porque este estudo constata que menos de 1/3 dos
acusados por tráfico têm a pena reduzida, embora mais de 80% deles sejam primários.
Ressalte-se ainda que, dentre os 1.330 casos analisados, uma amostra de 242 foi
selecionada para a elaboração de um estudo de casos que pretendeu esclarecer se o direito
de defesa para acusados por tráfico se constituía em instrumento de acesso à justiça, bem
como examinar a qualidade da prova processual da qual se valem os juízes quando da
fundamentação de suas sentenças. Os resultados obtidos nessa análise são tão
contundentes como os anteriores. LEMGRUBER e FERNANDES (2015) observaram
que 2/3 dos indivíduos presos em flagrante por tráfico de drogas em 2013 portavam
quantidades mínimas de drogas (até 50 gramas) e que metade dos que se transformaram
em réus foi detida com um só tipo de substância. Ademais, as autoras revelam que a maior
parte dos réus presos (85,5%) estava sozinha no momento da prisão policial, portando
apenas a substancia do flagrante (o que não denotava comercialização) e um número
mínimo deles (não mencionado na pesquisa) portava arma de fogo.
Inobstante, de 95% dos casos iniciados por prisões em flagrante, 97% dos
acusados encontravam-se desacompanhados de um defensor no momento da
comunicação do fato ao juiz e à Defensoria Pública (em desconformidade com a
legislação atual que prevê uma comunicação em até 24 pós-prisão), sendo que o tempo
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De acordo com o art. 5º da CF-88: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem; ”
“§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a
dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons
antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. ” (Lei 11.343/06)
32
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médio para a primeira intervenção da defesa foi de 50 dias (que basicamente acontece na
audiência de instrução e julgamento), a partir da distribuição, sendo que esta:
“É a etapa em que, após o réu tomar conhecimento da denúncia,
levam-se ao juiz argumentos e provas para tentar convencê-lo a não
instaurar a ação penal. Mas, se até esse momento o acusado não contou
com assistência de advogado particular ou defensor público, faltou-lhe a
oportunidade de relatar sua versão e indicar provas e testemunhas. O
processo, portanto, já transcorre desde o início com viés desfavorável ao
réu: sem conhecer a narrativa dos fatos do ponto de vista do acusado, o
defensor que entra em cena nesse instante irá provavelmente limitar-se a
cumprir a formalidade jurídica, com poucas chances de apresentar algum
contraponto eficaz à denúncia do Ministério Público e de evitar a
instauração da ação penal. (LEMGRUBER e FERNANDES, 2015, p. 15)

Por fim, corroborando os achados de GRILLO et al (2011), as autoras apontam
para o que denominaram “prova escassa”, ou seja, em 98% das denúncias e em 90% das
defesas, a prova testemunhal foi requisitada para apontamento da autoria e materialidade
delitiva, em detrimento das provas técnico-periciais. Como a maior parte das
testemunhas, no caso da defesa, são fictícias (sequer possuíam endereço), mais de 2/3 dos
casos utilizaram testemunhas de acusação que, em sua maioria (93%) eram constituídas
por policiais militares ou demais agentes de segurança que haviam efetuado o flagrante.
Assim, como a base probatória é precária, promotores e juízes se valem das versões
policiais como provas “únicas e absolutas” – capazes de se sobrepor ao interrogatório do
réu – com vistas a denunciar e sentenciar um indivíduo.
Com relação especificamente ao sentenciamento, em razão de as provas serem as
mesmas e os procedimentos processuais repetitivos e previsíveis, os juízes são guiados,
principalmente, por seus posicionamentos ideológicos. Desse modo:
“[...] em julgamentos conduzidos sob um viés conservador e
inquisidor, quem assume o papel protagônico são os policiais e a sentença
do juiz meramente fecha o ciclo iniciado com um suposto flagrante de
tráfico. Mas os poucos casos em que esse ciclo não se completa
demonstram que a responsabilidade maior está de fato na mão dos juízes:
são eles que detêm o poder, seja de sancionar a fala dos policiais, seja de
cumprir o dever de garantir ao réu a presunção de inocência e outros
direitos constitucionais imprescindíveis à legitimidade do processo
penal”. (LEMGRUBER e FERNANDES, 2015, p.22)

Ao estender a análise da justiça criminal para a esfera judicial propriamente dita,
LEMGRUBER e FERNANDES (2015) complementam significativamente o trabalho de
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GRILLO et al (2011) e levantam, pelo menos, três significativas vicissitudes do sistema
de justiça criminal brasileiro: a) a utilização indiscriminada e indevida das prisões
provisórias; b) o comprometimento do real acesso à justiça por parte dos acusados por
tráfico em virtude de defesas irrisórias e c) a discricionariedade excessiva no
enquadramento de pessoas como usuários ou traficantes, amparada por uma visão
preconceituosa e inquisitorial acerca dos acusados por tráfico. Contudo, assim como no
primeiro caso, este tipo de análise não contempla a justiça penal como uma instituição
habitada (ULMER, 2019), ou seja, os mecanismos que guiam as operações desta justiça
criminal são contemplados, quase que exclusivamente, em função dos comportamentos
de atores. Questões estruturais como metas, relações cooperativas entre atores e
demandas por eficiência não são apreciadas num âmbito institucional de análise. O
mesmo se verificando para as forças políticas que tão diretamente atuam sobre tais
operações (HAGAN, 1989) e sobre a elaboração das próprias políticas criminais sobre
entorpecentes.
Um trabalho que se debruça mais diretamente sobre o peso das forças políticas em
relação às operações do sistema de justiça pode ser encontrado na pesquisa “Tráfico de
Drogas e Constituição” de BOITEUX et al (2009). Os autores desenvolvem neste estudo
uma análise em torno do art. 33 da nova lei de drogas, confrontando a normativa jurídica
às práticas sociais da justiça criminal, quando da aplicação do dispositivo legal a casos
concretos. Em sentido mais genérico, estes estudiosos avaliaram o modelo brasileiro de
controle de drogas ilícitas em sua aplicabilidade pelo Poder Judiciário (na cidade do Rio
de Janeiro e no Distrito Federal), bem como sua permeabilidade às influências externas,
verificada pelo impacto dos tratados internacionais sobre a legislação e realidade penal
brasileiras.
Especificamente com relação ao trabalho de campo, a pesquisa concentrou-se na
análise de sentenças e acórdãos dos juízes e de tribunais da capital do Rio de Janeiro e da
cidade de Brasília-DF. Trabalhando entre outubro de 2006 (quando a nova lei foi
instituída) até maio de 2008, os achados deste estudo reforçam os anteriormente
mencionados nesta tese, enfatizando como recorrente a imagem do traficante de drogas
como um criminoso contumaz, violento, dotado de expertise na prática de vários delitos
e participante de organização criminosa multifacetada, profundamente hierarquizada e
com uma atividade fim específica: o tráfico de drogas ilícitas. Porém, demonstrações
empíricas desta pesquisa, tal como as demais, apontam que os indivíduos criminalizados
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nada mais são do que meros comerciantes descartáveis de drogas: “individuais e
ocasionais”.
Por outro lado, o estudo evidenciou que o sistema penal orientado pela nova lei
de drogas é incapaz de capturar e processar a figura do grande traficante, de modo que a
seletividade do sistema de justiça criminal brasileiro, como defendem os próprios autores,
“opera em desfavor do micro, do pequeno e do médio traficantes, ou de todos aqueles que
se encontram nas hierarquias inferiores da complexa teia que integra esse fenômeno
social” (BOITEUX et al, 2015, p.95).
Ao destacar que a seletividade da justiça criminal brasileira trabalha
cotidianamente para incluir os pequenos e excluir os grandes traficantes, BOITEUX et al
(2009) revelam a complexidade do fenômeno do comércio de substancias ilícitas, o qual
pode variar, inclusive de uma realidade regional para outra. Isso se evidencia nos achados
comparativos entre Brasília e Rio de Janeiro. Enquanto na primeira cidade a droga mais
encontrada, constante nos registros policiais, foi a maconha (46,9% dos casos), na
segunda a cocaína é que norteia os registros (71,1% dos casos), o que se repete quanto à
quantidade média de substancias ilícitas apreendidas. O valor médio da quantidade de
maconha apreendida constante em processos nas varas criminais de Brasília é de 2,4 kg,
sendo que em 50% dos casos, a quantidade apresentada foi de até 51,6 gramas. Já para o
Rio de Janeiro, este valor médio (de maconha), considerando igualmente os processos
que correm em varas criminais, é de 25,7 kg, isto é, um valor muito superior à média do
Distrito Federal. Paradoxalmente, a mesma pesquisa indicou que a quantidade e o tipo de
droga não são levados em consideração no processo de sentenciamento. Assim é que:
“Ao contrário do modelo legal de controle penal, que se mostra
estático e uniforme, o comércio de drogas é adaptado à economia e à
diversidade locais. No entanto, no campo jurídico, a estratégia tem sido
a seguinte: os tipos penais são genéricos e não diferenciam a posição
ocupada pelo agente na rede do tráfico, sendo a escala penal altíssima;
ausência de proporcionalidade das penas, e banalização da pena de
prisão”. (BOITEUX et al, 2009, p. 108)

Para os autores, o campo jurídico encontra-se “alienado” da realidade concernente
ao comércio ilícito de entorpecentes no Brasil. As indeterminações do dispositivo legal
quanto à diferenciação entre usuários e traficantes (principalmente ao não estipular a
quantidade de drogas que caracterizaria cada uma das condutas) aliada à alta (e
desproporcional) pena legalmente prevista apresentam-se como um processo de condução

77

indutiva para juízes que se tornam reféns das provas indicadas pela polícia. Logo, a pena
de prisão e a prisão provisória passam a ser aplicadas de forma automática, reiterando a
exclusão social e a violação de direitos humanos dos pequenos traficantes,
principalmente.
Inobstante, essa atuação sistemática dos operadores da justiça criminal,
envolvendo desde as abordagens policiais à aplicação (pelos juízes) de penas
desproporcionais superlotam as penitenciárias, ao mesmo tempo que, em nada prejudicam
o comércio, a produção e a demanda por drogas, os quais só aumentam. Como
consequência, aduzem os estudiosos, a política criminal de drogas no Brasil cumpre
função meramente simbólica (quanto à saúde pública) e realisticamente inquisitorial, pela
manutenção da tradição de repressão e controle punitivo sobre os mais pobres e
socialmente excluídos.
Essa dinâmica só pode ser assimilada, conforme alegam estes pesquisadores,
quando se compreende a estruturação da indústria da droga no Brasil. Embora não se
apresente como produtor de entorpecentes, o estado figura como país de trânsito e como
expressivo mercado consumidor, principalmente de maconha e cocaína. O mercado
brasileiro de drogas se encontra em plena operação e o carro-chefe deste ‘negócio
lucrativo’ consiste na distribuição destas substancias ilícitas dentro de grandes centros
urbanos, a qual é realizada por ‘trabalhadores informais’, assim classificados por
BOITEUX et al (2009), como as pessoas que formam a camada de excluídos do sistema
econômico. Muitos destes indivíduos são moradores de aglomerados que enxergam nesta
atividade ilícita – o comércio de entorpecentes – uma “alternância econômica”. Quando
operam no varejo, podendo ser classificados como pequenos traficantes, constituem o
alvo preferencial dos policiais, posto que não possuem poder econômico para corrompêlos, haja vista ocuparem os extratos mais baixos na cadeia do comércio ilícito de
entorpecentes. Os policiais, por sua vez, incapacitados de impedir tanto a venda como o
uso de drogas, atuam conforme sua conveniência, selecionando indivíduos que vão
responder nas malhas judiciais como traficantes. Daí porque, alegam os autores que:
“[...] nem sempre fica claro para os operadores da justiça
criminal, ou estes preferem ignorar, que os juízes só julgam os raros casos
que chegam até a justiça, após a amostragem prévia feita pela polícia,
razão pela qual o sistema penal, seletivo em todas as esferas, se torna
ainda mais seletivo no caso do tráfico. [...] o poder está com o policial
que efetua a prisão, que é o responsável pelo primeiro julgamento,
realizado de acordo com as possibilidades de efetuar a prisão e,
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eventualmente, de acordo com a situação financeira do suspeito. Uma vez
apresentado em juízo um preso em flagrante por tráfico, o magistrado não
terá condições de perceber como ocorreu de fato sua prisão, pois ele
depende exclusivamente da palavra do policial, que normalmente é a
única testemunha arrolada pelo Ministério Público. ” (BOITEUX et al,
2009, págs. 44-45).

As forças políticas que atuam sobre as operações do sistema de justiça criminal
brasileiro relativamente às drogas, portanto, iniciam-se pela própria lei penal, que confere
vasto poder ao policial, facultando ao mesmo não somente a opção pela tipificação penal
(uso ou tráfico), bem como pela não-diferenciação entre as diversas categorias de
comerciantes de drogas. Como consequência, argumentam os autores, cabe ao Poder
Judiciário tão somente a aplicação de “uma lei extremamente punitiva e desproporcional”,
somente aos casos que chegam a seu conhecimento e que, em muito, favorecerão a
superlotação das prisões com pequenos traficantes pobres, enquanto os grandes saem
impunes, num ciclo vicioso que se repete há anos.
BOITEUX et al (2009) destacam, todavia que mais importante do que a
identificação de tais forças e/ou dinâmicas está a tarefa de situá-las e compreender suas
atuações e consequências num contexto macro. Como isso pode ser traduzido? Os autores
explicam que, ao voltarem seus olhares para a evolução das legislações e suas
aplicabilidades pelos sistemas penais de distintos países, fica evidente o fracasso das
políticas de Guerra às Drogas. Um dos exemplos mais contundentes e atuais remete às
recentes legislações norte-americanas.
Precursores de políticas proibicionistas, os EUA promoveram mudanças
significativas no campo da repressão às drogas. Dados do UNODC (2016) demonstram
que este país sozinho gastou cerca de US $ 25,5 bilhões de seu orçamento federal em
2015 para o controle de drogas e os resultados desta criminalização foram prisões cheias
de pequenos traficantes e usuários, graves violações na área dos Direitos Humanos,
corrupção de instituições judiciais responsáveis pela aplicação das leis corrompidas, além
da ampliação do poder e dos lucros dos cartéis e quadrilhas estabelecidos não somente
naquele território, mas pelo mundo inteiro.
Muito embora o consumo e o tráfico de drogas permaneçam como crimes em
âmbito federal, estados como Washington, Alaska, Oregon e Colorado legalizaram, por
exemplo, a produção, o uso e o consumo da maconha para fins inclusive recreativos. No
caso específico do Colorado, ALMEIDA (2017) esclarece que uma consultoria
econômica denominada Marijuana Policy Group (MPG) foi contratada especificamente
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com vistas a retratar a demanda e o tamanho do mercado da maconha naquela localidade
após a regulamentação estatal. Esta consultoria estimou que somente em 2015, foram
criados 18.005 empregos de tempo integral (dos quais 12.591 constituíam empregos
diretos) e que a cadeia produtiva legal da maconha movimentou US$ 2,39 bilhões na
economia do estado. A transformação de mercados ilegais em legais, portanto, vem se
apresentando, inclusive, como uma iniciativa lucrativa.
Contrariamente a este movimento e ainda que as legislações internas da América
Latina sejam orientadas por princípios como o respeito aos Direitos Humanos e pelas
políticas de redução de danos, ambos não se efetivam na prática. No caso específico do
Brasil, as políticas proibicionistas continuam a vigorar e isso não pode mais ser explicado,
como exemplificado, por uma filiação brasileira às diretrizes políticas norte-americanas,
de forma que pressões ideológicas e políticas internas é que parecem estar contribuindo
para esta permanência.
Assim como nos trabalhos anteriores, esta pesquisa, embora amplie o escopo de
análise da justiça criminal brasileira para o nível macro, negligencia o fato de que o Poder
Judiciário também possui agência, de modo que promotores e juízes, por exemplo, não
se constituem como meros aplicadores da lei penal ou simples reprodutores de versões
policiais. A ideia segundo a qual os juízes, principalmente, são reféns das atuações e
registros produzidos por policiais, colide, como demonstrado anteriormente, com os
achados internacionais de METCALFE (2016) e as pesquisas nacionais de RIBEIRO,
DINIZ e LAGES (2020). Além disso, BOITEUX et al (2009) ressaltam que a pesquisa
de campo não contemplou a análise do processamento criminal em sua integralidade,
priorizando a parte final deste fluxo, qual seja, sentenças e acórdãos.
Na mesma direção da pesquisa de BOITEUX et al (2009), o estudo “Prisão a
qualquer custo”, promovida pelo Instituto CONECTAS (2018), também reflete sobre a
nova legislação de Drogas, entretanto e diferentemente do anterior, este possui por
objetivo compreender como operadores do Direito, que atuam tanto nas audiências de
custódia quanto nas varas de conhecimento, processam o conteúdo do art. 33, §4º da lei
11.343/2006 (vide nota de pé de página 10), no que se refere à presença dos requisitos
legais 33 que retiram o caráter hediondo dos crimes de tráfico e assim possibilitam que a
pena restritiva de liberdade seja substituída por uma pena restritiva de direitos.
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Estes requisitos legais referem-se às condições do que se denominou, por meio do Habeas Corpus n o
118.533 proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ano de 2016, de tráfico privilegiado (art. 33,
§4º da Lei 11.343/06). Essa modalidade de tráfico passa a ser classificada como crime comum e não mais
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De acordo com dados do DEPEN/MJ, em dezembro de 2019 o Brasil possuía
755.27434 (FBSP, 2019, p.282) indivíduos presos, dos quais 229.823 constituídos por
presos provisórios, ou seja, 30% dos brasileiros encarcerados não receberam uma
sentença condenatória. Considerando-se apenas os 748.009 presos nas unidades
prisionais, os mesmos dados revelam que 200.583 (aproximadamente 20%) encontravamse encarcerados por delitos relacionados ao tráfico. Esse cenário que já vinha se
desenhando nos últimos anos levou o Instituto Conectas a realizar questionamentos, a
partir da atual lei de drogas, tais como: “vender drogas é um crime hediondo? ”; “Pessoas
acusadas de crimes relacionados ao comércio de drogas devem cumprir seus tempos de
pena em presídios, superlotando ainda mais as unidades prisionais? ”
Ao fazer tais indagações, o que se pretendeu foi compreender se, de fato, o Poder
Judiciário aceita a figura do tráfico privilegiado como crime não-hediondo. Para atingir
tal objetivo, essa pesquisa valeu-se da metodologia de análise do fluxo de processamento
criminal em três momentos, basicamente: a) na prisão em flagrante e na audiência de
custódia (etapa em que foi medido se a categoria tráfico privilegiado era considerada por
meio do afastamento da prisão cautelar nos flagrantes); b) na sentença de primeira
instância (etapa em que foi mensurado se as pessoas presas preventivamente
permaneciam reclusas até o julgamento, bem como se as penas de prisão foram
substituídas por outras penas em caso de tráfico privilegiado), e c) nos agravos em
execução (fase em que foi medido se a partir do Habeas Corpus35 118.533 do STF, as
pessoas sentenciadas por tráfico privilegiado passaram a ter direito a uma progressão de
regime mais rápida do que os demais sentenciados por tráfico comum e se foram
beneficiados por algum indulto). O trabalho foi realizado, na primeira etapa, em Belo
Horizonte, Salvador e São Paulo. As demais etapas foram verificadas somente para o
município de São Paulo.

hediondo. Assim, indivíduos que praticam crimes relativos ao comércio de drogas, sendo tal prática
ocasional e tais indivíduos primários (sem antecedentes criminais) e sem vínculos com organizações
criminosas, podem fazer jus ao recebimento de medidas cautelares distintas da prisão, ou seja, penas
alternativas. Não obstante, também podem usufruir de uma progressão de regime mais rápida e solicitar
pedidos de indulto e/ou comutação da pena.
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Esse valor corresponde à soma, em números absolutos, de indivíduos presos no sistema penitenciário
(748.009) e aqueles presos sob custódia dos policiais (7.265) no ano de 2019. Informações obtidas por meio
eletrônico: https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/10/anuario-14-2020-v1-interativo.pdf.
Acesso em 06/12/2020, às 23h:56min.
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Habeas Corpus é uma medida judicial que visa proteger/garantir a liberdade de locomoção de um
indivíduo quando a mesma se encontra ameaçada ou restringida de alguma forma, seja em virtude de
ilegalidade ou de abuso de poder. Está previsto no LXVIII do artigo 5º da CF-1988 e pode ser
entendido como uma forma de prevenir ou anular uma prisão arbitrária
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Cumpre esclarecer, antes de apresentar os resultados desta pesquisa, a opção dos
autores por analisar as audiências de custódia. Muito embora, somente ao final do fluxo
de processamento criminal de tráfico de drogas é que se avalie as causas de diminuição
da pena (art. 33, §4), os pesquisadores argumentam que “as condições que permitirão ao
acusado pleitear estes redutores (ser primário, por exemplo) já estão presentes no
momento inicial do processo. Tampouco se olvida que, na prática judicial cotidiana,
certamente as condições particulares negativas da pessoa acusada serão utilizadas para
restringir sua liberdade; desse modo, o oposto também deve ser sopesado” (CONECTAS,
2018, p.24)
Basicamente, os principais achados deste estudo consistem em que, dos 336
processos de audiência de custódia analisados, nota-se em relação ao custodiado que,
aproximadamente 1/3 das pessoas não possuíam qualquer registro em suas Certidões de
Antecedentes Criminais (CAC). Isto é, em média, 1 a cada 3 pessoas implicadas em
crimes relativos ao comércio de drogas não havia tido qualquer experiência com o sistema
de justiça criminal anteriormente. Com relação ao perfil, a maior parte dos acusados é
composta de homens negros e 66% possuem algum tipo de atividade laborativa, embora
a maior parte desses indivíduos atue em ramos informais do mercado de trabalho. Da
mesma forma, a maior parte dos detidos em flagrante por tráfico de drogas tornou-se
presos provisórios (86% em SP, 53% em BH e 36% em Salvador, este único município a
divergir dos demais) pelas mãos dos magistrados nas audiências de custódia pelas quais
passaram, mesmo sem apresentar qualquer registro criminal, como anteriormente
mencionado. Logo, aduzem os estudiosos, que a prisão provisória é usada
indiscriminadamente, sem que qualquer critério objetivo seja levado em consideração,
pois, o simples fato de que um flagrante seja correspondente ao conteúdo da Lei
11.343/06 não implica automaticamente que a prisão em flagrante deva ser convertida em
prisão preventiva. É indispensável que os magistrados avaliem se os requisitos legais para
decretar a prisão preventiva estão presentes e não somente decretá-la porque a mesma
decorreu de um crime de drogas.
Assim é que, mesmo na fase pré-processual (delegacia e audiências de custodia),
os atores do SJC já conseguem mobilizar a hediondez para manter as prisões provisórias
em casos nos quais os indivíduos claramente se enquadrariam nos pressupostos do ‘tráfico
privilegiado’. Tudo isso com base apenas nas condições subjetivas destas pessoas. E no
que se refere à fase processual, a situação não se altera. Embora somente tenham sido
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analisados processos pertinentes à capital paulista, os autores ressaltam que o estado de
São Paulo é responsável, sozinho, por 50% das prisões por tráfico do país.
Dos 151 processos analisados na capital de SP, 120 (79%) haviam chegado à fase
de sentença, em aproximadamente 62 dias (lapso de tempo entre a audiência de custódia
e a sentença). Dentre estes, em 92% dos casos, a sentença foi condenatória, sendo que,
em 108 (90%) casos de sentença condenatória, os acusados responderam ao processo
presos provisoriamente, cumprindo, portanto, uma pena antecipada. Em 100% dos casos
foram apreendidas drogas com o acusado no momento do flagrante e este dado é
significativo pois, como alegam os pesquisadores do CONECTAS, pessoas que possuem
contato direto com a droga não possuem ‘cargo de comando’ em operações comerciais.
Destes 120 casos, em 64 (53%) houve o reconhecimento da causa de diminuição prevista
no art. 33, §4, no entanto 59 desses réus permaneceram presos (em média 62 dias) e
aqueles que solicitaram pedidos de revogação da prisão provisória, tiveram suas
solicitações negadas. Por fim, destes 64 casos, todos os indivíduos foram sentenciados a
regimes fechados (penas privativas de liberdade) e não puderam recorrer em liberdade:
“Dessa forma, ainda que a decisão do STF no HC 118.533 tenha
sido o reconhecimento do tráfico privilegiado como um crime comum,
afastando-se a hediondez dos casos em que há aplicação da causa de
diminuição do parágrafo 4 do art. 33, verifica-se que juízes de primeira
instância continuam aplicando tratamento desproporcional ao delito, em
comparação com outros delitos sem violência de igual pena. A pesquisa
demonstra que a gravidade abstrata do delito pesa ainda no imaginário do
sistema de justiça, mesmo quando todas as dimensões legais negativas
direcionadas à pessoa envolvida no transporte de drogas – concretas ou
simbólicas – já foram desconstruídas pela jurisprudência, sendo a
hediondez a última delas.” (CONECTAS, 2018, p.42)

Finalmente, a análise dos 96 Agravos em Execução (acórdãos) também na capital
paulista demonstra que 81 deles referiam-se a pedidos de indulto, ao passo que 15 diziam
respeito a solicitações de progressão de regime. Em sentido objetivo, a pesquisa está
analisando as decisões colegiadas (manifestações de três desembargadores de segunda
instância) sobre os casos de tráfico de drogas quanto à consideração, por parte do
judiciário, do caráter hediondo do tráfico privilegiado. Assim, dos 96 agravos de execução
penal examinados em São Paulo, em 44 o requerente era o apenado e em 52 casos, o MP,
o qual normalmente pauta seus pedidos pela hediondez do delito e tenta dificultar a saída
do apenado do cárcere. De todas as decisões, neste sentido, em 70 casos, o
posicionamento jurisprudencial do STF não foi considerado, demonstrando que, “via de
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regra, para juízes e promotores, a prática de crimes relacionados ao comércio de drogas é
tratada como um crime hediondo, causador de dano inerente à ordem pública; ou seja,
baseiam-se na gravidade abstrata do delito, e não no caso concreto – ou mesmo com
respeito aos avanços jurisprudenciais” (CONECTAS, 2018, p. 23).
Esta pesquisa é especialmente importante porque manifesta uma cisão muito
importante na esfera decisória judicial: instâncias superiores (protagonizadas por
ministros das altas cortes) comportam-se de forma mais garantista/adversarial e instâncias
‘inferiores’ (representadas por magistrados, desembargadores e membros do Parquet)
atuam de forma mais inquisitorial no tocante aos crimes de uso e de tráfico de drogas,
constituindo-se como entrave real ao desencarceramento. O quadro apresentado por meio
da análise de fluxo (de pessoas/operadores e documentos do SJC) permite uma visão mais
amplificada das operações do sistema, principalmente sob o aspecto cultural, exibido na
atuação dos operadores e nos registros de suas operações, essencialmente. Assim como
os demais exemplos antes referidos, contudo, não prioriza a análise da justiça criminal
brasileira sob um ponto de vista organizacional, enfatizando questões que dizem respeito
à própria lógica estrutural desta justiça e seus princípios orientadores (como a eficiência
e a produtividade), tão determinantes a este funcionamento e que tanto impactam a
direção e o sentido das operações do campo penal no Brasil.
Há inúmeras outras pesquisas que chegaram tanto ao mesmo perfil de “clientes
preferenciais” das malhas judiciais e enfatizaram os mesmos padrões decisórios no
processamento de acusados por tráfico de drogas, priorizando análises que desnudassem
a inquisitorialidade presente principalmente no comportamento dos atores do SJC
brasileiro. Esta não poderia ser finalizada, entretanto, sem que as contribuições mais
recentes à temática do tráfico de drogas sob o enquadramento da Lei 11.343/06,
personificadas nas pesquisas de JESUS (2011; 2020) e RIBEIRO, ROCHA e COUTO
(2017) sejam agregadas a esta reflexão. A primeira porque reflete sobre as percepções
dos aplicadores da lei quando do processamento dos crimes de drogas, demonstrando
como a inquisitorialidade está alicerçada nas práticas policiais e judiciárias brasileiras e
a segunda porque incorpora a perspectiva de linha de montagem à análise dos casos
envolvendo uso e tráfico de drogas.
JESUS et al (2011), no estudo “Prisão provisória e lei de drogas: um estudo sobre
os flagrantes de tráfico de drogas na cidade de São Paulo”, querem entender o uso da
prisão provisória em casos de tráfico de drogas por meio das práticas e discursos dos
profissionais do SJC em São Paulo. O foco deste trabalho consiste em mostrar como a
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justiça é desigualmente distribuída entre os cidadãos, resultando em graves violações de
direitos humanos e o ponto central da análise revela a importância das crenças e valores
dos distintos operadores da justiça criminal no exercício de aplicação da lei 11.343/06.
Esta pesquisa atuou em duas frentes: quantitativa e qualitativa. No âmbito
quantitativo coletou informações de 667 autos de prisão em flagrante (APF) e de 604
processos judiciais, de modo a obter um retrato do tráfico de drogas quanto às
circunstancias do fato, perfil dos acusados e resposta judicial a esses delitos. Isso foi feito
para que se chegasse a identificação de um padrão de aplicação da nova lei de drogas e
do uso da prisão provisória nestes casos pois, como já exposto antes, a superlotação
observada no sistema carcerário possui forte relação com o uso excessivo de prisões
provisórias, para as quais o crime de tráfico de drogas contribui com alto percentual.
Quanto à parte qualitativa, foram realizadas 71 entrevistas junto aos operadores do SJC,
bem como acompanhamento de 10 audiências de instrução e julgamento para que se
conseguisse identificar as perspectivas, valores e ‘anseios’ dos profissionais da justiça
criminal no intuito de compreender as razões e os conflitos envolvidos na aplicação da
nova lei e das prisões provisórias. Como resultados, os autores chegaram a um padrão
quanto aos flagrantes de tráfico de drogas, concluindo que:


A Polícia Militar é a maior responsável pelos flagrantes (86%), em via
pública (82% dos casos) e em patrulhamento de rotina (62% dos casos);



A regra é a apreensão de apenas uma pessoa (69% dos casos) presa por
ocorrência e a única testemunha do fato é a autoridade policial (74% dos
casos) que efetuou a prisão;



A média das apreensões comuns foi de 66,5 gramas de droga;



Os acusados não possuem defesa na fase policial (84% dos casos);



A pessoa apreendida não estava portando consigo a droga (48%);



As ocorrências de flagrantes de tráfico de drogas não envolvem violência;



Os acusados representam uma parcela específica da população: homens
(87%), jovens entre 18 e 29 anos (75%), pardos e negros (59%), com
escolaridade até o primeiro grau completo (60%) e sem antecedentes
criminais (57%);



A maioria dos réus é assistida pela Defensoria Pública (61%);



A maioria dos réus responde ao processo presos (88%);
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A maioria dos acusados é condenada à pena inferior a 5 anos (59%);



A maioria dos condenados recorre da sentença privada de liberdade (93%).

Sob o ponto de vista qualitativo, o estudo apurou também que Polícia Civil e
Polícia Militar entram em conflito constantemente na execução de seus trabalhos e que
todas as instituições do SJC apresentam certa insatisfação em relação ao trabalho umas
das outras. Isso se torna evidente quanto às percepções dos atores sobre como a nova lei
de drogas trata o usuário. Para juízes e defensores, a nova lei é mais equilibrada por trazer
o uso para o campo da saúde, prevendo que o mesmo deva ser tratado. Para policiais
militares, principalmente e, por outro lado, o usuário deve ser punido inclusive com a
pena de prisão, pois financia o tráfico. E naquilo que se refere à distinção (pretendida pela
nova lei de drogas) entre usuários e traficantes, os operadores da justiça criminal também
não possuem qualquer consenso, de forma que seus posicionamentos pessoais e a
condição socioeconômica dos suspeitos atuam diretamente sobre esse processo de
diferenciação. Por outro lado, a maioria destes profissionais entende a prisão provisória
como um instituto necessário para os crimes de tráfico, sendo que este tipo de delito é
entendido como um crime grave e hediondo por natureza.
Merece especial atenção neste estudo, a ênfase dada às percepções dos operadores
da justiça criminal em relação aos crimes envolvendo drogas, a começar pelos policiais
militares. Para estes profissionais entrevistados na pesquisa, as abordagens relacionadas
às substâncias entorpecentes são motivadas e justificadas por “atitudes suspeitas” sendo
o traficante facilmente identificado porque muda o comportamento ao ver aproximar
policiais ou viaturas, momento em que tenta fugir ou esconder “algo”. Mais do que isso,
“normalmente o suspeito usa pochete, moletom, blusa de frio ou casaco, e que isto já é
um indicativo de que a pessoa está escondendo algo” (JESUS et al, 2011, p.36). E como
também já apontado por outros exemplos ilustrados nesta seção, o tipo de droga importa
pouco na classificação de um indivíduo como usuário ou traficante, todavia a combinação
de mais de um tipo de droga indica um ‘propósito mercantil’ para os policiais militares
que farão o enquadramento de um indivíduo como suspeito ou traficante.
Além disso, em 82% dos casos, os policiais entram na casa dos suspeitos por meio
do que denominam ‘entrada franqueada’, algo não percebido por promotores como
ilegalidade, mas como uma estratégia policial legítima porque o “excesso de garantias” e
de respeito aos direitos atrapalha o direito penal. Uma menor parte dos promotores
entrevistados, todavia, entende que embora esta entrada franqueada seja ilegal, é aceita
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porque, afinal de contas, como o tráfico é crime permanente, torna-se difícil questionar o
policial por esta atitude, ainda que na ausência de uma autorização judicial.
Outro dado interessante sobre a fase policial do processamento do tráfico diz
respeito ao que ocorre nas delegacias. De acordo com o apurado na pesquisa qualitativa,
o que chega às delegacias de polícia no dia a dia são os pequenos traficantes presos em
flagrante e quanto a essa situação “não é preciso fazer a investigação, já está tudo pronto”
pois os policiais civis “acabam trabalhando mais com o que a polícia militar traz” (JESUS
et al, 2011, p.38). No que se refere especificamente aos flagrantes, os entrevistados
apontaram que raramente são produzidas provas, para além do que foi coletado e
registrado na lavratura dos flagrantes, de modo que os inquéritos tendem a reproduzir os
autos de prisão em flagrante.
Quanto à fase processual, o estudo revela a superficialidade e rapidez do encontro
entre acusados e seus defensores (públicos e/ou assistidos), o qual ocorre, na maioria dos
casos, apenas uma vez durante todo o processamento e minutos antes da audiência de
instrução e julgamento. Embora este seja o único momento em que o defensor tenha
acesso à versão do acusado sobre os fatos, promotores e juízes entendem que tal não
prejudica o acusado durante a tramitação do processo criminal porque, segundo estes
atores, defensores públicos são tão competentes ou mais que os advogados particulares.
Em regra, a pesquisa aponta que, na fase processual, as audiências são rápidas,
curtas, objetivas e não se verifica confronto entre acusação e defesa ou, nas palavras dos
autores: “a audiência parece ser mais uma ‘formalidade jurídica’ do que cumprir com a
função de representar uma oportunidade das partes se manifestarem e produzirem provas”
(JESUS et al, 2011, p.810).
Também nesta fase processual, é imprescindível a consideração de como se
verifica a tendência em acatar a versão policial como verdadeira e a do acusado como
falsa. Em estudo complementar a este, desenvolvido posteriormente, JESUS (2020) cuida
de explorar o repertório de crenças acionado pelos operadores da justiça para
fundamentarem seus argumentos e justificativas ao acolher as narrativas policiais como
verdades facilmente transportáveis ao campo do direito. No caso dos promotores, por
exemplo, os mesmos se valem dos vocabulários policiais na elaboração das denúncias.
Não se observa a solicitação de novas diligências para buscar outras testemunhas,
tampouco a realização de procedimentos adicionais aos que foram produzidos pela
polícia. O que o promotor faz é validar a narrativa policial como “verdade dos fatos”,
tornando o vocabulário policial em vocabulário de direito. E no caso dos juízes, a mesma
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lógica é observada. Defende a pesquisadora que os juízes atribuem aos policiais militares,
testemunhas do fato, “credibilidade inquestionável” e que esta vem ancorada na própria
jurisprudência que cumpre o propósito de justificar a incorporação da versão policial nas
decisões a serem proferidas por estes magistrados.
Mas como exatamente a narrativa policial é incorporada em detrimento da palavra
do acusado? De acordo com JESUS (2020), por meio de um repertório sustentado pela:
a) Crença na função policial: a imagem do policial como funcionário público no
cumprimento do dever legal e, portanto, detentor de fé pública é justificativa
usada por juízes em suas decisões, pois acredita-se que os agentes policiais
representam/ fazem parte do Estado e, por isso mesmo, realizarão suas funções
de forma objetiva amparados em estatutos legais, o que torna legítimo o uso
de suas decisões por outras instâncias estatais;
b) Crença na conduta policial: acredita-se que policiais agem conforme a lei e
não em causa própria, logo não se pode duvidar destes agentes, tampouco
conceber que agiriam mediante emprego de violência numa abordagem. Juízes
que decidem crimes de tráfico não concebem a agressão policial como
violência institucional e quando consideram a violência policial é sob o ponto
de vista pontual ou situacional;
c) Crença no saber policial: juízes e promotores creem que policiais sabem
identificar um traficante porque possuem experiência e conhecimento. Porém,
esse saber policial não é científico, mas fruto de uma prática diária, do contato
com a população e demais policiais. Ainda assim, é usado por juízes para
validar a narrativa policial no campo do direito;
d) Crença de que o acusado vai mentir: juízes e promotores acreditam que os
acusados mentem e alegam terem sido vítimas de violência policial como
estratégias para se verem livres da incriminação e da prisão e, por isso, suas
versões devem ser vistas com cautela;
e) Crença de que há uma relação entre o perfil dos acusados e criminalidade:
policiais consideram a posição social da pessoa abordada, bem como seu perfil
racial e geracional quando vai classificar uma apreensão como uso ou tráfico
e a interpretação que fazem é compartilhada por juízes e promotores. Assim é
comum nas decisões destes atores manifestações de que há indícios de
envolvimento criminal, uma vez que indivíduos desempregados não teriam
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condições de estar na posse de dinheiro e drogas, o que se aplica também a
indivíduos com histórico de antecedentes criminais;
f) Crença de que juízes possuem o papel de defender a sociedade: juízes e
promotores acreditam em seu papel de defensores da sociedade. Isso implica
em sustentar a crença policial, pois é a partir dela que juízes podem prender e
punir, demonstrando à sociedade seu comprometimento com o combate ao
crime e conferindo, por conseguinte, credibilidade à própria justiça.

Tão importantes como esse sistema de crenças, contudo, são as consequências
dele para o processamento dos crimes envolvendo drogas. Neste sentido, nada é mais
significativo no estudo de JESUS et al (2011) do que os apontamentos feitos acerca do
uso sistemático da prisão provisória para casos de tráfico de drogas. Como apontado pelos
autores, em 88% dos casos, os acusados por tráfico respondem ao processo presos e em
93% dos casos em que houve condenação, este estado permanece inalterado. Assim
sendo, a maioria dos acusados encontra-se presa provisoriamente. Embora tratada como
exceção pelo ordenamento jurídico brasileiro, a prisão provisória é amplamente utilizada
por magistrados nos casos de delitos envolvendo drogas que elencam como principais
argumentos para sua manutenção: a) a gravidade do delito; b) a garantia de ordem pública;
c) a garantia da aplicação da lei penal; d) o entendimento do tráfico de drogas como um
crime hediondo; e) a conveniência da instrução criminal e f) a quantidade de drogas
apreendidas.
Ainda que, como visto no estudo de BOITEUX et al (2009), o STF tenha
pacificado entendimento no sentido de que a gravidade do crime de drogas não autorizar
por si só a prisão, juízes tendem a ignorar o entendimento da Corte Superior e optam pela
manutenção da prisão provisória. Este comportamento é verificado porque juízes
concebem o crime de tráfico como gravíssimo e lançam mão da prisão provisória como
“medida pedagógica” em desfavor do acusado. Não obstante, querem mostrar à sociedade
que também estão atuando para combater este crime:
“Esses dois fatores acima expostos, a compreensão de um “efeito
pedagógico” e a pressão social a que estão sujeitos os profissionais do
sistema de justiça não fazem parte dos critérios estabelecidos em lei e,
em regra, não aparecem nas decisões ou sentenças proferidas pelos juízes
nem em peças policiais ou do Ministério Público. Porém é um fator muito
presente e influente nas atividades desses profissionais, cujas funções são
pautadas também por seus valores pessoais”. (JESUS et al, 2011, p. 92)
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O problema considerável na inversão da lógica de uso da prisão provisória,
transformando-a em regra, em vez de exceção, está no fato de que, dos indivíduos
sentenciados, cerca de 9% recebeu sentença absolutória ou foi beneficiado com uma
sentença que desclassificou o crime de tráfico para uso. Essas pessoas responderam ao
processo presas, condição que jamais deveriam ter ocupado em momento algum e não há
como compensá-las pelo tempo que passaram presas. Isso, de acordo com os autores,
aponta para uma tendência ao abandono de determinadas garantias individuais para
abraçar uma atuação voltada à preservação da sociedade quanto ao tráfico de drogas, de
maneira que o uso da prisão provisória se apresenta como uma das formas entendidas por
esses profissionais para exercer tal função: “a prisão provisória acaba assumindo um
papel de “prevenção e controle” por parte do Estado em relação à pessoa apreendida,
mesmo sendo ela possivelmente uma usuária de drogas e não traficante” (JESUS et al,
2011, p. 116). E como apontado neste estudo, sua maior contribuição consiste em
evidenciar os obstáculos enfrentados pelos operadores e suas resistências no intuito de
repensarem suas atuações estatais a partir de uma ótica mais democrática – que não seja
seletiva a ponto de ser orientada por critérios sócio econômicos, tampouco se valha da
prisão provisória como instrumento de controle e punição, pois:
“[...] além disso incidir em evidente ilegalidade, ela se mostra
como um instrumento absolutamente ineficaz para combater ou reprimir
o tráfico de drogas. [...] Se a não punição gera impunidade e descrédito
na Justiça, é preciso reforçar que a punição injusta, desarazoada ou
desproporcional também gera descrédito na Justiça e enfraquecimento
dos valores basilares do Estado Democrático de Direito e da legitimidade
de suas instituições” (JESUS et al, 2011, p. 127).

Por fim, a pesquisa de RIBEIRO, ROCHA e COUTO (2017) se ocupa de
compreender como as Varas Criminais de Tóxicos de Belo Horizonte administram os
delitos previstos na Nova Lei de Drogas (uso e tráfico de drogas). Pretendem os autores
compreender como o crime de tráfico de drogas é administrado quanto: a) aos
mecanismos de incriminação (se por prisão em flagrante ou inquérito policial) e b) ao
tempo de tramitação do processo penal, com vistas a verificar se a justiça mineira operaria
segundo uma linha de montagem quanto a este delito.
O estudo se vale de todos os procedimentos (29.618 casos) enquadrados na Lei
11.343/06 dos quais foram selecionados aqueles que chegaram à fase final (com sentença
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transitada em julgado, sem possibilidade de recursos) entre janeiro de 2008 e setembro
de 2015, em Belo Horizonte, disponibilizados a partir de um banco de dados cedido pelo
próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de modo que a posição defendida pelos
autores é a de que as varas de tóxicos da capital mineira funcionam em linha de montagem
quanto ao processamento dos casos em que se aplica a Nova Lei de Drogas,
principalmente àqueles iniciados por flagrante e ainda que isso signifique a supressão de
direitos do indivíduo acusado.
Similarmente a outros estudos, este também converge quanto ao perfil dos
envolvidos nos delitos de entorpecentes. A maioria dos casos que chegam às varas de
tóxicos refere-se ao tráfico de drogas, sendo que em 92% dos casos, os implicados neste
crime pertencem ao sexo masculino. Da mesma maneira, os autores verificaram que
pouco mais que um terço (36,2%) dos indivíduos acusados por tráfico de drogas possuíam
mais de um procedimento nas Varas de Tóxicos e 63,8% possuíam somente um
procedimento. Por fim, em aproximadamente 63% dos casos, os indivíduos foram presos
em flagrante.
A inovação deste estudo, todavia, está na demonstração realizada pelos autores de
como a forma de construção do registro de tráfico de (por meio de flagrante ou não) se
refletiu no tempo do processo penal, contribuindo para um fluxo em forma de cilindro
(com muitos processos iniciados e encerrados com uma sentença válida) em vez de um
fluxo no formato de um funil (com muitos processos iniciados e poucas sentenças
válidas). Assim é que, de todos os casos sob análise, 26.942 transformaram-se em
processos judiciais. Neste universo, os autores constataram que o tempo médio entre a
chegada do inquérito policial (distribuição) e o encerramento do processo, com sentença
transitada em julgado (baixa), é de 179 dias, isto é, aproximadamente seis meses. Este é
um tempo classificado como excessivamente curto, principalmente quando se compara o
processamento deste tipo penal a outros como os homicídios dolosos, cuja média, para a
mesma Belo Horizonte, é de 3.319 dias.
O tempo de processamento do tráfico de drogas na capital mineira, portanto é 18,6
menor quando comparado ao homicídio doloso, o que aponta, de acordo com os autores,
para um funcionamento (das varas de Tóxicos) em linha de montagem, hipótese testada
e confirmada pela aplicação de um modelo de regressão linear no qual a variável
dependente foi tomada como o tempo do processo (mensurado pela quantidade de dias
transcorridos entre a distribuição e o encerramento) e as variáveis independentes como:
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(a) a presença do flagrante; (b) o caso contar apenas com envolvidos do sexo masculino;
e (c) o envolvido contar com mais de um registro no banco de dados.
RIBEIRO, ROCHA e COUTO (2017) concluíram, após aplicação deste modelo,
que os flagrantes funcionavam como gatilho para impulsionar as metas por eficiência das
operações da justiça criminal, de maneira que os casos nos quais este elemento estivesse
presente, eram processados sem a coleta de provas e resultam em prováveis e esperadas
condenações. Isso se dá, segundo os autores, porque os flagrantes são as “alavancas” da
justiça em linha de montagem, agilizando os trabalhos dos atores judiciais e maximizando
sua produtividade, vez que o destino dos acusados por tráfico poderia ser definido
somente com o depoimento policial. Logo:
“As Varas de Tóxicos operam sob o paradigma da “justiça em
linha de montagem” (Sapori, 1995) porque os procedimentos policiais
classificados como “tráfico de drogas e condutas afins” são processados
de maneira muito rápida, especialmente quando comparados com a
morosidade característica do sistema de justiça criminal (Ribeiro et al.,
2014). Aparentemente, nas Varas de Tóxicos da capital mineira, sob a
máxima eficácia, reduz-se o tempo de processamento para quem já está
nas malhas da justiça (Jesus et al., 2011); sob a máxima da eficiência,
suprimem-se direitos e garantias fundamentais dos acusados como
traficantes, já que o flagrante acelera substantivamente a velocidade do
processamento (Lemgruber e Fernandes, 2015); sob a máxima da
efetividade, aumenta-se ano após ano a quantidade de presos por tráfico
de drogas no país (Azevedo e Cifali, 2015)” (RIBEIRO, ROCHA e
COUTO, 2017, p. 422).

De todos os estudos citados nesta seção, portanto, percebe-se que: a) há um perfil
preferencial de indivíduos que se enquadram como acusados por tráfico no Brasil e ele
contempla as camadas mais marginalizadas da sociedade brasileira, o que aponta para
seletividade da justiça criminal quanto a quem vai entrar em suas malhas; b) ao perfil dos
acusados pelo tráfico de drogas corresponde um perfil de atuação inquisitorial comum a
todos os atores do sistema de justiça criminal quanto ao processamento deste tipo de
“suspeito”, capturando-o para o sistema prisional e contribuindo para o super
encarceramento brasileiro e c) esta atuação dos profissionais da justiça criminal brasileira
é sempre racionalmente dirigida pela forma como as operações da justiça criminal se
estruturaram, tanto em função de forças políticas expressas nas legislações como de
pressões sociais sobre os significados de senso comum sobre “fazer justiça”. A presente
tese pretende investigar se, também sob o ponto de vista organizacional, as instituições
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habitadas da justiça criminal brasileira têm padronizado, além dos perfis, os processos
decisórios que condenam as camadas sociais mais desfavorecidas à exclusão de sua
condição de cidadãos, ainda que tal condição nunca tenha sido atingida em plenitude.
A seção seguinte, portanto, pretende realizar o mesmo exercício de descrever ritos
processuais e problematizar suas aplicações pelos atores da justiça criminal, no entanto,
para os crimes de roubo e furto, tentando verificar se as características observadas e
descritas acima para os crimes relacionados às drogas se repetem ou se aplicam também
àqueles tipos penais distintos.

2.2. Os crimes de roubo no Brasil: dos ritos processuais fixados pela legislação à
operacionalidade inquisitorial e seletiva da justiça criminal
O patrimônio público e/ou particular sempre foi um dos “bens de vida” mais
protegidos, de modo que atentar contra ele figura no index de condutas delitivas desde
que estas passam a ser catalogadas como crimes. Ocorre que, em sociedades mais arcaicas
(anteriores ao capitalismo moderno), o patrimônio possuía relação direta com a
sobrevivência, mas, com o desenvolvimento do capitalismo e a consequente possibilidade
de acúmulo excedente de bens, o patrimônio passa ser tutelado pelo Estado como um bem
jurídico tão ou mais importante que a vida e, portanto, como objeto de proteção legal.
No caso específico do Brasil, pode-se afirmar que a legislação penal colonial não
contemplava a propriedade privada de forma universalizada, posto que esta não se
constituía como um direito à disposição de qualquer cidadão. A terra equivalia ao bem de
vida essencial para o modo de produção vigente no período e era distribuída, via de regra,
pela Coroa Real Portuguesa a segmentos específicos da sociedade colonial. Não havia
livre comércio e quem atentava contra a propriedade individual estava fazendo-o, de fato,
contra a própria Coroa e não em desfavor da propriedade de outrem. Neste sistema, o tipo
penal fundamental, portanto, referia-se ao furto, cuja punição para quem o cometia
envolvia desde o açoitamento até a pena de morte, de acordo com PIERANGELLI (1980).
Ressalte-se ainda que, neste período, o Brasil alicerçava-se sob base profundamente
escravocrata, sendo que os negros não se constituíam como cidadãos, mas sim como
propriedade, principalmente dos senhores de engenho e das autoridades locais, sendo que
a eles eram destinadas as penas mais cruéis.
É com o Código Penal de 1830 que esta situação começa a se alterar e os delitos
passam a ser divididos entre públicos e privados, de modo que também os crimes contra
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o patrimônio passam a ser sistematizados em duas categorias: crimes contra a propriedade
em si (aludindo ao furto – art. 257) e crimes contra a propriedade e a pessoa (referindose ao roubo – art. 269 a 274) e, na medida em que o processo abolicionista avançava e a
sociedade brasileira se modernizou para alcançar os novos padrões impostos pela ainda
incipiente infraestrutura socioeconômica capitalista, uma nova legislação penal surgiu
para fazer frente a este movimento: o Código Penal Republicano de 1890.
A realidade econômica da agro exportação, capitaneada pelos coronéis detentores
das grandes propriedades rurais, definiu o papel da propriedade nesta nova ordem penal
mais liberalista. O código deste período republicano passou, então, a tipificar trinta e oito
condutas como crimes contra a propriedade e, entre o furto e o estelionato, condutas como
mendicância e vadiagem foram criminalizadas. A proteção legal da propriedade tornouse inequívoca de tal forma que até mesmo os “vagabundos sem domicílio”, cuja pena
pelos delitos de furto ou de dano fosse tão somente a de multa, não possuíam direito a
fiança, de acordo com o art. 6º do Decreto nº 3.475, de 4.11.1899 (RIBEIRO, 2013).
Começava a se delinear o viés criminalizante de determinados segmentos sociais e a ser
conferida ênfase repressiva ao sistema penal.
Com a Revolução de 1930 e a entrada do país no caminho da industrialização, um
novo Código Penal surge em 1940 e várias alterações na legislação quanto aos crimes
patrimoniais foram realizadas, como por exemplo: “o maior ou menor valor da lesão
patrimonial não interfere no tratamento penal, com exceção aos crimes de furto,
apropriação indébita ou estelionato, que, em sendo de pequeno valor a coisa furtada e se
o criminoso for primário, o juiz poderá substituir a pena de reclusão pela de detenção,
diminuí-la em até dois terços ou aplicar somente a pena de multa, art. 155, § 2º, 170, 171,
§ 1º” (RIBEIRO, 2013, p.111). Houve, assim, um movimento de abrandamento na
interpretação e até mesmo na aplicabilidade da lei penal de 1942 (quando o Código Penal
é efetivamente posto em prática) até meados da década de 1980.
Esse Direito menos rigoroso e não tão intervencionista vai sofrer uma espécie de
inflexão, paradoxalmente, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Várias
leis, decretos e medidas provisórias tentarão solapar as ideias liberalizantes da Carta
Magna de 1988, sendo um dos mais expressivos, a Lei 7.960, de 31/12/1989, instituindo
um novo tipo de prisão: a prisão provisória (ou temporária) que “inverte totalmente a
presunção de inocência”, de acordo com PIRES (1998). Para o autor, em vez de o estado
dotar o aparelho repressivo de condições para o exercício, principalmente, das
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investigações científicas, “concedeu à polícia um prazo para que ela possa trabalhar o
preso em busca de uma confissão” (PIRES, 1998, p. 78).
Esse afastamento do disposto na CF-88, em especial em seu art. 5º, vai se tornar
uma constante a partir da década de 1990 e se manifestará na atuação de todo o Sistema
de Justiça Criminal, em distintos momentos do processamento de crimes contra o
patrimônio (e não somente para estes crimes, haja vista que tal prisão é também
mobilizada em casos de corrupção, a título de exemplo). Por ora, salienta-se que, de sua
instituição até os dias de hoje, o Código Penal de 1940 passou por diversas reformas. Das
33 condutas tipificadas penalmente nesta legislação, cujo bem jurídico tutelado é o
patrimônio, poucas foram as alterações no que diz respeito às concepções sobre furtos
(art. 15536) e roubos (art. 15737).

36

De acordo com o Código Penal de 1940 em seu art. 155, o furto pode ser entendido como o ato de
“subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel”. A pena para este delito é de “reclusão, de um a quatro
anos, e multa”. De acordo com: § 1º do mesmo artigo, tal pena pode ser aumentada de um terço, se o crime
é praticado durante o repouso noturno; § 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente
a pena de multa e ainda, conforme o § 3º deste artigo, “equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou
qualquer outra que tenha valor econômico. Na modalidade de furto qualificado, o mesmo artigo disciplina
em seu § 4º que a pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime for cometido: I - com destruição
ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada
ou destreza; III - com emprego de chave falsa ou IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.
37

De acordo com o Código Penal de 1940 em seu art. 157, o roubo pode ser entendido como o ato de
“subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou
depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. A pena para este delito é
de “reclusão, de quatro a dez anos, e multa”. De acordo com: § 1º do mesmo artigo “na mesma pena incorre
quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro; § 2º a pena aumenta-se de
um terço até metade: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso
de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal
circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado
ou para o exterior; (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) V - se o agente mantém a vítima em seu poder,
restringindo sua liberdade. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996) VI – se a subtração for de substâncias
explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou
emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com
emprego de arma branca; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); § 2º- a pena aumenta-se de 2/3 (dois
terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018): I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de
arma de fogo; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018); II – se há destruição ou rompimento de obstáculo
mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº
13.654, de 2018); § 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso
restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 13.964,
de 2019) § 3º Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de sete a quinze anos, além
da multa; se resulta morte, a reclusão é de vinte a trinta anos, sem prejuízo da multa. (Redação dada pela
Lei nº 9.426, de 1996) I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e
multa; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018) II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta)
anos, e multa. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
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Quanto aos ritos, ambos os delitos – furto e roubo – são processados por meio de
ações penais, ou seja, aquelas em que o Poder Judiciário, provocado pelo Ministério
Público (por meio de uma denúncia em caso de ação penal pública) ou por pela parte
ofendida (por meio de uma representação formal, em caso de ação penal privada) atuará
com vistas a comprovar a existência de uma conduta classificada legalmente como crime
e de sua autoria para realizar a punição legal do indivíduo que cometeu tal ato.
Cumpre esclarecer, contudo, que enquanto o processamento dos crimes
relacionados às drogas é regulado por lei especial própria (Lei 11.343/06), crimes
patrimoniais (como o roubo e furto) obedecem às disposições contidas no Código de
Processo Penal. Assim, considerando apenas os procedimentos iniciados por flagrantes
(objetos desta tese), quando a Polícia Militar surpreende um suspeito – com ou sem o
objeto do furto/roubo – um Boletim de Ocorrência – BO/REDS (documento no qual a
polícia registra uma ação por ela entendida como delituosa) é lavrado por este policial,
ali contendo informações do abordado, circunstâncias em que foi abordado e uma breve
narrativa sobre os fatos que ocorreram na abordagem. Tal indivíduo é, então,
encaminhado a uma delegacia de polícia civil onde o auto de prisão em flagrante é lavrado
com base nas informações constantes no BO/REDS e, portanto, fornecidas pelos militares
que realizaram a abordagem. As referidas ações penais se iniciam quando os delegados
de polícia civil (polícia judiciária), após realização de investigações, enviam os Termos
Circunstanciados (caso dos furtos) ou os Inquéritos Policiais (caso de roubos) ao
judiciário. Antes, porém de iniciarem as investigações, notificam a autoridade judicial
competente acerca da prisão efetuada, no sentido de que a mesma decida sobre a
manutenção ou não da prisão realizada quando daquela abordagem.
A Polícia Civil possui 10 dias (em se tratando de suspeito preso) ou 30 dias (em
se tratando de suspeito solto) para concluir e encaminhar à vara criminal competente o IP
concluído. Recebido nas varas criminais por juízes, o IP é encaminhado ao Ministério
Público a fim de que o promotor use tal documento para embasar sua denúncia ou possa
solicitar ao juiz o arquivamento do feito. O prazo para oferecimento da denúncia é de 5
dias (para o acusado preso) e de 15 dias (para acusado solto) contados do recebimento do
IP. Após este prazo, o juiz decidirá se arquiva ou se recebe a denúncia. Optando por
recebê-la, o juiz ordenará a citação do réu no prazo de dez dias para promover sua defesa
nos autos (caso de acusado solto).
Caso o acusado esteja preso, o juiz designa a audiência de instrução e julgamento,
sendo o réu requisitado para comparecer ao interrogatório, a ser realizado no dia da AIJ.
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Trata-se de uma audiência uma, em que são ouvidas testemunhas de acusação e defesa,
além do acusado, nesta ordem. Todas as provas deverão ser produzidas nesta audiência,
sendo que acusação e defesa terão 20 minutos para produzirem suas alegações finais, após
manifestação do réu. Logo após os debates, o juiz proferirá a sentença em até 30 dias para
concluir o processo, independentemente de o réu estar preso ou solto (ver figura 1, página
seguinte).
Por fim, resta um esclarecimento quanto aos procedimentos referentes aos delitos
de furto e roubo. O rito anteriormente descrito refere-se ao procedimento ordinário que
compete aos crimes de roubo. São crimes cuja pena máxima é igual ou superior a 4 anos,
em que há arrolamento de, no máximo, 8 testemunhas por parte e no qual é estipulado um
prazo de 60 dias para conclusão do processo. Os delitos de furto, por sua vez, obedecem
ao chamado rito sumário, cuja pena máxima é inferior a 4 anos, com arrolamento de, no
máximo, 5 testemunhas por parte e no qual é estipulado um prazo de 30 dias para
conclusão do processo.
Tal como no crime de tráfico de drogas, os crimes de roubo e furto no Brasil,
quanto à sua aplicabilidade pelo Sistema de Justiça Criminal, também são marcados pela
discrepância entre a legislação e a atuação da Justiça Criminal, no entanto, como
demonstrado, o roubo/furto obedece a uma ritualística um tanto diferente. Na seção
seguinte, apresenta-se os principais estudos brasileiros produzidos sobre o processamento
destes crimes. Diferentemente dos delitos de drogas, a produção nacional brasileira
quanto a furtos e roubos não contempla profundamente a atuação dos distintos atores da
justiça criminal, sendo que os estudos se encontram restritos, em geral, a análises que se
situam na parte final dos fluxos de processamento, privilegiando, por exemplo, o exame
de acórdãos.
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FIGURA 1: RITO JURÍDICO-PROCESSUAL PARA CRIME DE ROUBO

Fonte: https://www.direitonet.com.br/roteiros/exibir/1/Procedimento-sumario-penal-Lei-11719-

08#

98

2.2.1 A ocasião faz o ladrão e a justiça criminal faz o bandido? O que os estudos
nacionais revelam sobre os determinantes de processamento pela justiça criminal
para crimes de roubo/furto.

Um dos estudos mais expressivos sobre roubos foi desenvolvido pelo Instituto de
Defesa do Direito de Defesa - IDDD em parceria com o Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais - IBCCRIM, no ano de 2005, intitulado “Decisões Judiciais nos crimes de
roubo em São Paulo: A lei, o Direito e a ideologia”. Trata-se de uma pesquisa que tem
por objeto as decisões de primeira e segunda instâncias da Justiça Criminal de São Paulo,
referente a delitos de roubo. O objetivo consistiu em produzir um retrato da atuação
jurisdicional no processamento de roubos, tomando-se por referência casos em que foram
interpostos recursos de apelação ao então existente Tribunal de Alçada daquele estado.
Conforme o próprio relatório, uma amostra de 605 processos de roubo - escolhida
num universo de 6.530 processos com julgamento entre 01/01/1999 e 31/12/2000 – foi
selecionada, dela extraindo-se dados sobre a quantificação de: condenações e
absolvições; regimes impostos; fixação de pena-base no mínimo legal; reincidência;
ocorrência de tipos de defesa em cada momento do inquérito e do processo, além das
fundamentações (legais e extralegais) em decisões condenatórias para determinação da
pena e do regime. De posse dessas informações, foi possível aferir os critérios que
norteariam a determinação da quantidade de pena e a fixação da natureza do regime
prisional.
Os resultados são reveladores da seletividade que deriva da atuação de
magistrados da justiça criminal em SP para crimes de roubo. No que se refere à primeira
instância, as sentenças condenatórias perfazem a grande maioria dos casos (98,86%),
enquanto na segunda instância o percentual diminui (os acórdãos mantêm a condenação
em 94,55% os casos), demonstrando que há uma reforma da decisão em apenas 2% dos
acórdãos. O mesmo se repetindo quanto à tipificação das decisões, ou seja, a maioria das
sentenças de primeiro grau (89,75%) classifica o roubo como qualificado em detrimento
do tipo simples, padrão que se mantém nos acórdãos (87,11%), todavia com leve
reclassificação do tipo penal (em torno de 2% dos casos).
Quanto ao regime de cumprimento de pena nos casos de condenação, apurou-se
que o regime fechado foi o escolhido em 77,19% dos casos e, sobre os acórdãos, os
mesmos demonstram que, em segunda instância, a incidência de condenações no regime
fechado é 9% menor do que na primeira instância, atingindo 66,94% dos casos. Os
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pesquisadores chamam a atenção ainda para o fato de que 90,55% dos casos que os
acórdãos impuseram regime fechado são originários de sentenças no mesmo sentido.
Outro dado importante refere-se à fixação da pena-base no mínimo legal (4 anos)
que ocorreu em 77,19% das sentenças de primeiro grau. Este alto percentual de fixação
da pena-base no mínimo legal corresponde, conforme apontam os pesquisadores, ao
percentual de sentenças condenatórias em regime fechado. Quando se analisam os
acórdãos, contudo, este percentual alcança 81,82% dos casos.
O dado mais espantoso obtido na pesquisa refere-se à reincidência, posto que em
78,18% dos casos os réus eram primários o quê, quando cruzado com os dados sobre tipo
de regime e quantificação da pena, aponta para “inconsistências e contradições na
aplicação da lei e do direito penal, revelando, além do recrudescimento do sistema, as
ilegalidades da operacionalização do aparato jurídico-penal” (IDDD & IBCCRIM, 2005,
p.35).
Sobre a defesa, a mesma é analisada na fase de inquérito e na fase processual,
embora não seja mencionado o tipo de defesa, ou seja, se privada, pública ou dativa. Os
dados apontaram que 97,69% dos casos não apresentaram qualquer tipo de defesa no auto
de prisão em flagrante (na fase de inquérito) e em 98,18% dos casos não houve defesa em
nenhum momento do inquérito policial. Embora se trate de uma fase administrativa em
que não vigora o princípio do contraditório, o direito à ampla defesa é preconizado pela
Constituição Federal. Assim como verificado para os crimes de drogas e como
argumentam os próprios autores do relatório, “é sabido que é na fase de inquérito que o
conjunto probatório tem maiores chances de se formar” (IDDD & IBCCRIM, 2005, p.36),
o que, por si só já aponta para os prejuízos causados aos acusados de roubo. Não obstante,
tal situação revela um cenário de violações de direitos cominado com a perversão na
concepção de acesso à justiça.
No que diz respeito à fase processual, duas são as situações: a) pedidos de
liberdade provisória para relaxamento da prisão em flagrante e revogação da prisão
preventiva: somente 23,80% dos acusados apresentaram tais pedidos e o fizeram por meio
de advogado particular; b) demais fases processuais: a assistência judiciária só é
constituída a partir do interrogatório em 39,67% dos casos, sendo que é na defesa prévia
que mais se registra sua atuação (52,07% dos casos).
Por fim, a fundamentação da sentença e dos acórdãos se dá em função de três
categorias: a) gravidade do delito: fundamentou 60,83% das sentenças e acórdãos e foi
mobilizada de forma genérica, isto é, a simples ocorrência de roubo já é suficiente para
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expressar a gravidade do delito, aumentando sua pena e levando a um regime mais
gravoso. O que importa nestes casos é o julgamento de valor que se faz em torno do
roubo; b) a periculosidade: fundamentou 56,86% dos acórdãos e seu uso semântico nas
decisões diverge daquele definido pela legislação penal, isto é, não tem a ver com as
circunstâncias e características concretas do caso, mas antes vincula-se ao caráter
ideológico de sua produção. Assim é que a pesquisa aponta para o fato de que o simples
enquadramento de uma ação em um tipo penal específico (ex: roubo qualificado) já seria
suficiente para conferir uma identidade (bandido, assaltante, etc) aos acusados, numa
clara alusão ao processo de sujeição criminal; c) defesa da sociedade: fundamentou
41,65% das sentenças e acórdãos. Também usada para agravar a pena essa categoria
aponta para uma visão conservadora da sociedade, supostamente composta de todo
harmônico em suas relações para cujo crime seria fator intolerável e que deve ser evitado
a todo custo. Essa visão social na qual a sociedade se divide entre criminosos e
trabalhadores ordeiros não somente é fantasiosa, como motiva a ação dos magistrados
com elementos como medo e insegurança no lugar de “sentimentos” como liberdade e
igualdade, conforme apontam os pesquisadores.
Os resultados desta análise, em conjunto, permitem concluir que a maioria dos
indivíduos condenados por roubo obtém tal condenação com base no mínimo legal e num
regime mais gravoso que o previsto em lei, mesmo sendo eles primários. Ademais,
motivações de cunho extrajurídico e de caráter ideológico fundamentam as decisões, que
se nutrem das noções do senso comum do que venha a ser periculosidade, segurança
pública e justiça. Os pesquisadores entendem que os resultados do estudo desnudam o
funcionamento real do sistema de justiça criminal sobre o processamento seletivo dos
crimes de roubo. Todavia, há que se ter cuidado com tal afirmação, na medida em que
não é possível, conforme apontam BERNARD e ENGELMAN (2001), fazer afirmações
sobre a justiça criminal tomando-se por base apenas um de seus componentes. Não
obstante, as relações institucionais e suas dinâmicas não são contempladas enquanto
elementos que interferem diretamente nos processamentos de roubos e furtos.
Igualmente importante para a compreensão do processamento de furtos e roubos
é o trabalho de BARRETO e CASTILHO (2009) na pesquisa “Roubo e furto no Distrito
Federal: avaliação da efetividade das sanções não privativas de liberdade”. Por meio de
análise documental, bem como da realização de grupos focais e entrevistas com vítimas
e réus, esta pesquisa procurou avaliar se as penas alternativas aplicadas para os crimes de
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furto e roubo respeitavam os direitos de réus e vítimas, bem como os interesses da
sociedade.
No aspecto quantitativo, o estudo se ocupou de uma pesquisa documental em 378
processos de furto e 471 de roubos, ocorridos no Distrito Federal (DF) iniciados entre
1997 e 1999. A maioria dos réus acusados por furto (91,5%) e por roubo (70,1%) não
contratou advogado particular, tendo sido assistida por defensores públicos e/ou dativos38.
Dos muitos resultados apurados, destaca-se, no que se refere aos acusados do
cometimento desses delitos, que, em 88% dos casos de furtos, os réus não recorrem,
diferentemente dos roubos, em que este percentual corresponde a 51%. O baixíssimo
percentual de interposição de recursos para furtos (não alcançando 12% dos casos) em
um país cujo sistema penal faculta ao réu recorrer pessoalmente da sentença condenatória,
“sugere uma frustração à garantia do duplo grau de jurisdição nesses casos” (BARRETO
e CASTILHO, 2009).
Ademais, constatou-se que a presença de defensor privado, quando comparada
especificamente à defesa dativa, exerceu influência para que: a) os réus fossem
condenados a regimes menos severos, b) a pena fosse aplicada mais frequentemente no
mínimo legal e c) a observação de tempo de prisão cautelar fosse inferior quando
comparados aos réus defendidos pela assistência jurídica gratuita. Considerando que a
maioria dos réus de furto (91,47%) e de roubo (70,18%) não contratou advogado
particular para promoção de suas defesas, ficou clara a diferença de tratamento recebida
pelos réus quantos aos três quesitos analisados (regime fixado, tempo de prisão provisória
e pena fixada acima do mínimo legal). Assim, Castilho e Barreto (2009) argumentam que
os réus assistidos por defensor particular obtiveram proporcionalmente mais condenações
nos regimes aberto e semiaberto, revelando a tendência a que o regime fixado para a pena
seja menos severo quando há patrocínio privado da defesa.
Quanto à pena aplicada, verificou-se que, em 56% dos casos em que o réu foi
defendido por advogados nomeados pelo juiz, a pena mínima foi fixada para além do
mínimo legal, enquanto esse número foi de 37,65% para os réus que possuíam advogado
particular. Da mesma maneira, réus defendidos por advogados particulares têm menor
tempo médio de prisão cautelar. Com efeito, “a própria dependência de uma estrutura
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Em relação à natureza da defesa, este estudo não faz diferenciação entre advogados dativos e defensores
públicos, de forma que a defesa privada é comparada à defesa pública, sem especificação quanto ao
defensor público ou advogado dativo, para análise do regime fixado, do tempo de prisão provisória e da
pena fixada acima do mínimo legal
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burocrática estatal é fator que tende a majorar o tempo de prisão provisória dos atendidos
pela Defensoria Pública em comparação com aqueles patrocinados por escritórios de
advocacia privados, que contam com maior flexibilidade administrativa” (BARRETO e
CASTILHO, 2009, p.32)
Neste sentido, a argumentação desenvolvida pelos pesquisadores se direciona no
sentido de afirmar que defensores públicos nomeados por juízes cumprem a função de
aparente defesa, pois, diante do fato de que a defensoria pública/dativa é responsável por
um acompanhamento massificado de processos, a defesa “efetiva” de acusados estaria
restrita ao cumprimento de prazos processuais. Por outro lado, embora os pesquisadores
reconheçam que a deficiência na estrutura da Defensoria Pública seja capaz de explicar a
diferença de tratamento quanto aos réus observada na pesquisa, chamam a atenção para
o fato de que “a dinâmica da relação entre defensores dativos e juízes não é a mesma que
se estabelece com advogados particulares, seja pela continuidade na atuação conjunta (o
mesmo defensor trabalha, via de regra, com o mesmo Juiz e Promotor por um longo
período de tempo), seja pelo tipo de clientela atendida” (BARRETO e CASTILHO, 2009,
p.36). Logo, advogados públicos podem agir no sentido de atender às expectativas do
Tribunal, em detrimento da defesa propriamente dita do acusado, fazendo com que tais
atores possuam papel preponderante e legitimador na construção de consensos para a
produção de decisões diferenciadas entre réus assistidos por advogados públicos e/ou
privados.
Ainda com relação à prisão cautelar, pelo ordenamento jurídico brasileiro, a
mesma deveria ocupar o status de somente ser aplicada em casos de extrema
excepcionalidade. No entanto, a pesquisa realizada no DF demonstrou, no que se refere a
furtos e roubos, que a prisão provisória (quer em função de prisão em flagrante ou de
decretação de prisão preventiva) é uma regra durante todo o processamento, ainda que a
pena estipulada seja restritiva de direitos ou fixe o regime aberto ou semiaberto para
cumprimento. Por isso é que 48,67% dos acusados de roubo são presos em razão do
flagrante e 18,89% deles têm o decreto de prisão preventiva cumprida, ao passo que
75,69% dos acusados de furto são encarcerados provisoriamente em decorrência da prisão
em flagrante. CASTILHO e BARRETO (2009) afirmam que “a maioria absoluta dos réus
de roubo e de furto é presa antes de ser julgada”.
Essa custódia cautelar deveria assumir caráter temporário, no entanto, a pesquisa
demonstrou que para os casos de roubo, este tipo de prisão é a regra e ela se mantém
durante todo o processo, de forma que a maioria dos réus de roubo (55%) é mantida presa
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provisoriamente por mais de 81 dias, o que leva tais estudiosos a defenderem que a prisão
em flagrante funciona como gatilho para o uso abusivo da prisão provisória, constituindose como uma “armadilha” que subverte o papel do sistema processual penal: em vez de
ser um agente garantidor de direitos, atua como legitimador de práticas violadoras de
direitos.
Quanto à vítima, o principal resultado de pesquisa revela a importância de sua
interferência para que a investigação policial seja realizada. O empenho da vítima em
comunicar o fato à polícia e em fornecer dados para a identificação do autor, a localização
do bem ou para efetuar o flagrante foi muitas vezes o que ensejou a atuação do sistema
de justiça criminal. Mesmo que a legislação determine que a ação penal dos crimes de
furto e de roubo não depende de representação da vítima, as evidências indicam que a
iniciativa da vítima exerce forte influência para que se dê início a uma investigação
criminal de crimes de furto e de roubo.
Por fim, no que diz respeito diretamente à intervenção dos atores do sistema de
justiça criminal na trajetória de indivíduos acusados da prática de furtos e roubos, a
pesquisa identificou alguns padrões. O primeiro se refere à prisão cautelar que
desempenha papel central na atuação das instituições policial e judicial do DF quando da
criminalização de furtos e roubos, argumento desenvolvido na mesma linha daquele feito
para a discussão anterior sobre os acusados e seus direitos.
Recuperando-se, portanto, os dados deste estudo, tem-se para os casos de roubo
que mais de 48,67% dos inquéritos policiais iniciaram-se por meio do auto de prisão em
flagrante e em 18,89% dos feitos houve a decretação e o cumprimento da prisão
preventiva. Logo, em 67,56% dos casos houve prisão provisória, sendo que mais de 75%
delas foram mantidas durante todo o curso do processo. Assim é que, em geral, nos casos
de furto para os quais não houve flagrante, também não haverá investigação. Já para os
roubos, ainda que seja feita a investigação, ela culmina na decretação da prisão
preventiva, demonstrando que a prisão provisória é um importante resultado das
investigações policiais nesses crimes patrimoniais.
O mesmo estudo levantou ainda que somente em 20,2% das execuções penais a
prisão do réu se deu após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, apontando
para a relação direta existente entre a prisão provisória e o cumprimento da pena privativa
de liberdade. De mais a mais, em se tratando de roubo, a liberdade provisória raramente
é concedida aos réus durante o processo, enquanto a maioria deles é condenada aos
regimes semiaberto ou fechado.
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Considerando, então, estes achados, é possível identificar basicamente dois
padrões na atuação cotidiana da justiça criminal, tanto para roubos quanto para furtos: “a)
primeiro se prende, depois se julga; b) mantém-se a prisão provisória se há chances de o
réu ser condenado a uma pena privativa de liberdade (ou mantém-se a prisão e o réu logo
em seguida será condenado). Há, portanto, uma vinculação direta entre a prisão provisória
e a entrada do sujeito no sistema penitenciário” (CASTILHO e BARRETO, 2009, p.78).
Este último padrão se dá em virtude de que a entrada do réu no sistema carcerário
antecipadamente não exige maior esforço, quer por parte da polícia, quer por parte do
Judiciário para que a prisão cautelar seja iniciada ou mantida.
A consequência mais substantiva dessa forma de operar da justiça criminal revela
que a prisão em flagrante não somente facilita a persistência de política criminal centrada
na prisão provisória, como inclusive permite que a violação ao princípio da presunção de
inocência aconteça em graus mais elevados. Em suma:
“[...] a lógica de atuação do sistema de justiça criminal nos casos
de furto e de roubo é centrada no uso da prisão provisória. Como se pôde
demonstrar, a mudança dessa cultura da antecipação de pena depende não
apenas da previsão cautelar, de normas que limitem a adoção da prisão
mas também do enfrentamento dos seguintes problemas: a) a influência
que o flagrante exerce para a existência e manutenção de prisões
provisórias; b) a baixa eficiência da agência judicial (lentidão e baixa
exequibilidade de suas decisões), c) a ausência de mecanismos
alternativos à prisão provisória aplicáveis a esses tipos penais que possam
ser adotados enquanto as decisões judiciais não se tornam definitivas”
(CASTILHO e BARRETO, 2009, p 86-87)

Merece reflexão, finalmente, a relação entre reincidência criminal e o regime de
pena fixado pelo poder judiciário. A pesquisa concluiu que ao regime mais gravoso
(regime fechado) correspondeu o maior índice de reincidência e mais: que isso foi se
reduzindo de acordo com a gravidade do regime (semiaberto, aberto e suspensão
condicional, nessa ordem). Assim, os réus que não enfrentaram a prisão (provisória ou
definitiva) foram os que mostraram o menor índice de reincidência, sendo que os
pesquisadores constataram que indivíduos que não foram presos cautelarmente e que
tiveram a suspensão condicional como resultado do processo apresentaram o índice de
17,2% de reincidência, significando que 82,8% deles não voltaram a ser condenados pelo
SJC no DF.
Esta discussão importa porque problematiza as teorias preventivas da pena que
defendem a pena de prisão como instrumento para agregar valor positivo ao apenado e,

105

por isso mesmo, capaz de prevenir novos delitos. Tal não corresponde à realidade
encontrada pela pesquisa aferindo junto aos réus que o contato com o sistema prisional e
com demais detentos altera a identidade pessoal dos que ingressam no sistema carcerário,
fomentando o cometimento de novos ilícitos e diminuindo as chances dessas pessoas
regressarem ao seu antigo convívio social. Portanto, não há que se falar em consciência
do crime cometido derivada da pena de prisão. Pelo contrário: a pena de prisão convertese, potencialmente, numa possibilidade de especialização na trajetória criminosa, “pelo
aprendizado na vida carcerária e a vedação que a estigmatização produz para o seu retorno
ao convívio social” (CASTILHO e BARRETO, 2009). Por outro lado, a penas
alternativas parecem constituir-se em respostas mais efetivas no tocante aos roubos e
furtos, o que se revela nos baixos índices de reincidência identificados pela pesquisa.
O cerne deste trabalho traduz-se em torno da importância das prisões em
flagrantes na atuação seletiva da justiça criminal e da problematização de seu uso quanto
às garantias e direitos dos acusados de crimes de furto e de roubo, principalmente. Assim
como no primeiro caso, entretanto, as relações institucionais são muito pouco abordadas,
não sendo apresentadas em termos de suas configurações, dinâmicas, princípios e
determinações.
Também trabalhando a questão da seletividade penal, a pesquisa de COSTA
FERREIRA (2013) é igualmente proveitosa a este esforço de tese. Em seu estudo acerca
dos julgamentos de roubo, furto e peculato39 nos Tribunais Federais brasileiros, a autora
analisa 564 acórdãos relativos aos mencionados crimes e proferidos entre os anos de 2006
e 2007 com o objetivo de compreender como os Tribunais julgam os réus de crime contra
o patrimônio e de crimes contra a administração pública, que semelhanças e diferenças
há entre esses julgamentos e que tipo de discurso é empregado para cada decisão.
Relativamente às análises quantitativas, a pesquisadora verificou que:


65,4% dos acórdãos referiam-se a crimes contra o patrimônio e apenas
27,8% correspondiam a crimes contra a administração pública,

39

De acordo com o Código Penal Brasileiro, o crime de peculato é disciplinado pelo art. 312 e consiste em
“apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio”. A pena par
cometimento deste crime é de reclusão, de dois a doze anos, e multa. Disciplina o § 1º que se aplica a
mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou
concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe
proporciona a qualidade de funcionário. O peculato será culposo, de acordo com o § 2º do mesmo artigo, e
o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, sendo que a pena, neste caso, é de detenção,
de três meses a um ano.
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demonstrando que juízes priorizam o julgamento de crimes contra o
patrimônio em detrimento dos crimes contra a administração pública
(assumindo que, em ambos os tipos a taxa de recurso é a mesma).


Ocorre absolvição em 31,2% dos casos de crimes contra a administração
pública, ao passo que, nos crimes contra o patrimônio, o percentual não
alcança 9% dos casos.



Em relação às condenações: identificou-se 308 casos de condenação nos
crimes contra o patrimônio. Dentre eles, em 58,4% dos casos, a decisão
não foi reformada (manteve-se a condenação). Contrariamente, os
tribunais reformaram suas decisões em 61,7% dos casos de crimes contra
a administração pública, o que não significa, necessariamente, que os réus
destes crimes tenham sido absolvidos. Podem ter sido contemplados, por
exemplo, com um regime de pena menos gravoso;



Em relação às reformas de absolvições, em 45,2% dos casos de crimes
contra o patrimônio elas ocorreram, ao passo que houve reforma em
apenas 15,2% dos casos de crimes contra a administração pública.



Em relação aos regimes de pena aplicados: o regime fechado foi aplicado
a 51,6% dos casos de crimes contra o patrimônio, assim como o
semiaberto a 15,3% dos casos, totalizando 66,9% dos casos. Em relação
aos crimes contra a administração pública, estes obtiveram percentuais de
74,8% para o regime aberto e 24,3% para o semiaberto, alcançando a
quase unanimidade de 99,1% dos casos.



Em relação à substituição da pena: a substituição da pena privativa de
liberdade foi aplicada a 64% dos casos de crimes contra a administração
pública e foi indicada em apenas 30% dos casos relativos a crimes contra
o patrimônio.

Por meio de seus achados quantitativos, COSTA FERREIRA (2013) constatou
que há uma clara opção, por parte dos tribunais, em aumentar a punição aos indivíduos
processados por crimes contra o patrimônio, enquanto para os crimes contra a
administração pública, o mesmo não se verifica. Seus dados, segundo aduz, permitem
concluir que não há a imposição de regime fechado aos condenados por crimes contra a
administração pública, todavia, nada há que impeça, legalmente, esta aplicação, a não ser
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a disposição da magistratura pelo não encarceramento desta classe de condenados. Para
além dessa constatação, a autora identifica uma acentuada criminalização dos pobres,
manifesta em discursos punitivos baseados na defesa social e nos quais é possível
verificar contradições entre a defesa de bens jurídicos ‘supérfluos’, em detrimento dos
considerados “essenciais”.
Com relação à pena de prisão, defende COSTA FERREIRA (2013), que a mesma
é reservada aos condenados por crimes patrimoniais. Estes, sustenta a autora, recebem
automaticamente a etiqueta de criminosos ao ingressarem no sistema penal.
Contrariamente, os condenados por crimes contra a administração pública são
beneficiados com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de
direitos, não recebem a etiqueta de criminosos e ainda são afastados do cárcere. Neste
processo, a autora afirma que a eventual gravidade da ofensa ao bem jurídico, estabelecida
na legislação, não influencia a fixação das penas.
No que concerne à análise qualitativa, COSTA FERREIRA (2013) esclarece que
há termos (perigo, periculosidade, risco) que reforçam a ideologia da defesa social e são
acionados pelos desembargadores dos Tribunais Regionais Federais das cinco regiões do
Brasil, para fundamentar as decisões que condenaram réus pelos crimes contra o
patrimônio. Este mesmo discurso que expõe as ideologias de defesa social apresenta-se
na forma da dicotomia “bem x mal”: as “pessoas honestas” (funcionários públicos
processados por peculato) x “agentes frios e calculistas, cheios de ganância e crueldade,
interessados em seu patrimônio” (processados por furtos e roubos).
Similarmente aos denominados termos-pivô, os princípios jurídicos da
insignificância, do livre convencimento do juiz e da importância das provas em matéria
criminal são manipulados pelos magistrados, de acordo com a autora, com “a evidente
intenção de diferenciar os ‘ladrões’ dos ‘honestos funcionários públicos’. Por fim,
COSTA FERREIRA (2013) revela que os juízes, ao registrarem suas decisões, lançam
mão de suas opiniões, de seus preconceitos e de seus julgamentos pessoais e morais. Com
efeito, reconhecem-se “automaticamente” num certo perfil de réus e, com a finalidade de
manter a operatividade seletiva do sistema penal – quer por ideologia própria, para
cumprir “metas de produtividade” de acordo com a demanda da justiça criminal, quer
pela simples ausência de reflexão acerca dos efeitos de suas decisões –, selecionam outro
perfil de condenados para ocupar as vagas do sistema prisional (COSTA FERREIRA,
2013, p.124).
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O mérito deste estudo consiste em ser uma análise de caráter nacional,
contemplando cenários regionais bastante diferenciados no tocante à criminalidade e
comparando-os em termos da operatividade da justiça criminal. No entanto, tal como os
demais trabalhos apresentados nesta seção, não enfatiza o papel das estruturas
organizacionais no processamento dos crimes analisados. Ademais, como frisado antes,
trata-se de uma análise focada na parte do final do fluxo de justiça criminal.
Finalmente, a recente pesquisa de KOBIELSKI e AZEVEDO (2020) dialoga com
todas as anteriormente citadas e examina recursos de apelação do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Sul e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do no ano de 2016,
relativos aos delitos de furto e de peculato, a fim de verificar a existência de diferenciação
no tratamento dos sujeitos que praticam tais delitos pelo sistema de justiça criminal.
Os autores justificam que optaram por analisar o crime de furto e de peculato
inicialmente porque ambos são crimes patrimoniais, que se dão em âmbito público e
privado e que não ocorrem mediante violência ou grave ameaça a pessoa, que facilitaria
um estudo comparativo. Enfatizam, inclusive, que os crimes de furto figuram entre os que
mais encarceram no Brasil, realidade completamente oposta aos crimes de peculato, que
se apresentam como um dos que menos levam à prisão. Não obstante, enquanto furtos
são praticados por indivíduos mais vulneráveis economicamente e os crimes de peculato
por pessoas ‘com estabilidade financeira’, os pesquisadores buscam identificar razões,
fundamentos e/ou argumentos para tal discrepância.
Em relação aos seus achados, KOBIELSKI e AZEVEDO (2020) apuraram que,
no período pesquisado, houve 3.715 julgamentos de recurso de apelação relacionados ao
crime de furto e apenas 33 apelações versando sobre o delito de peculato. Assim, em
termos percentuais, os autores evidenciaram que 99,18% das decisões encontradas
correspondiam ao crime de furto, enquanto apenas 0,82% das decisões tratavam do delito
de peculato. Isso corresponde a afirmar que o crime de furto foi 120,7 vezes mais julgado
que o crime de peculato no ano de 2016, ou seja, para cada uma decisão de peculato,
120,7 versavam sobre o crime de furto.
As análises ainda demonstram que o SJC, desde o momento da ocorrência do
flagrante até o trânsito em julgado dos processos criminais, não se preocupa com crimes
cometidos por servidores públicos, havendo uma discrepância considerável entre o
número de julgamentos nos Tribunais de segundo grau de furto e de peculato. Conforme
dialoguem diretamente com os estudos anteriormente referidos, destacam que a prisão em
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flagrante e o status “diferenciado” dos funcionários públicos contribuem diretamente para
resultado final de condenação (no caso dos furtos) e de absolvição (para peculato).
Concluem seu trabalho defendendo que o sistema de justiça criminal opera de
maneira desigual e seletiva, preocupando-se muito mais com alguns crimes do que com
outros. Daí porque o rótulo de criminoso recai mais fortemente sobre os indivíduos que
cometem o delito de furto, haja vista que o peculato “sequer passa pela criminalização
secundária, ele não é alvo do Poder Judiciário, das Polícias e Ministério Público”
KOBIELSKI & AZEVEDO (2020).
Considerando que a maior parte das pesquisas apontadas nesta seção concentrase na parte final do fluxo, isto é, contempla, as decisões de magistrados no tocante a
sentenças e acórdãos, algumas similaridades podem ser apontadas quanto aos crimes
patrimoniais: a) a magistratura atua seletivamente no sentido de criminalizar as classes
desfavorecidas quando do julgamento dos crimes de roubo e furto em detrimento de sua
atuação ao julgar crimes de peculato (cometidos por funcionários públicos); b)
magistrados associam a categoria periculosidade automaticamente aos crimes de roubo
(independentemente de o acusado ser primário) para a promoção de condenação dos réus
a um regime de pena mais gravoso, c) a defesa prioritária para crimes de furto e roubo é
pública (defensores públicos ou dativos) e contribui diretamente para veredictos
condenatórios e d) a prisão provisória é amplamente mobilizada para crimes de furto e
roubo, em detrimento dos crimes de peculato.
Assim, tal qual os estudos de uso e tráfico de drogas, as pesquisas sobre furtos e
roubos apresentam pontos de convergência principalmente no que se refere ao amplo uso
da prisão provisória durante o processamento dos casos e à mobilização da categoria
periculosidade como justificativa para a promoção de condenações. Nos processamentos
retratados tais coincidências remetem diretamente à inquisitorialidade brasileira que,
segundo argumenta-se, fundamenta a formação, estruturação e administração da justiça
criminal brasileira, (retro) alimentando a vala das desigualdades socioeconômica e
política do país, bem como fomentando a escalada do autoritarismo num estado recém
redemocratizado, como se verá no tópico final deste capítulo (parcialmente) e no capítulo
final desta tese.
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2.3 – Inquisitorialidade e administração da justiça no Brasil

O argumento central desta pesquisa repousa no fato de que a justiça criminal
brasileira se constitui e opera sob bases inquisitoriais. Mas o que pode ser entendido como
inquisitorialidade? Há uma definição consensual para o termo que se aplique
indistintamente a qualquer realidade de funcionamento da justiça criminal?
Segundo GUNN e MEVIS (2018), tanto a investigação como o julgamento no
processo penal obedecem a princípios dispostos em sistemas jurídicos distintos
denominados Common Law e Civil Law. O primeiro comporta o sistema jurídicoadversarial inglês e se encontra representado, no cenário europeu, pela atividade
judicativa criminal inglesa, enquanto o segundo refere-se ao sistema legal inquisitorial
também europeu, mas derivado do antigo direito romano e de sua combinação com as
tradições germânica e francesa de codificação do direito escrito sistematizado, com base
nos ideais da Revolução Francesa.
Os autores defendem que tanto o sistema adversarial (Common Law) quanto o
sistema inquisitorial (Civil Law) possuem o mesmo objetivo comum, qual seja o de
encontrar uma “verdade aceitável e confiável” sobre um crime, por meio de um
julgamento justo que leve a pessoa que cometeu este crime a ser condenada e que,
simultaneamente, seja capaz de implementar uma sanção “justa e razoável”, evitando que
inocentes sejam condenados.
Há, contudo, diferenças nas formas de se atingir tal objetivo. No sistema
adversarial, acredita-se que essa ‘verdade’ possa ser encontrada por meio de um embate
de opiniões entre partes iguais (acusação e defesa) em face de um árbitro independente,
o qual pode ser representado por um júri ou por um magistrado. Essa 'batalha', conforme
esclarecem GUNN e MEVIS (2018) estaria centrada nos “fatos e opiniões” apresentados
pelas partes e, conforme juiz e júri sejam apenas árbitros, os mesmos não levantam
questões procurando por respostas; somente examinam o conjunto probatório que lhes é
apresentado, mas sem a responsabilidade de averiguar se este material está completo. A
apresentação do caso fica à cargo das partes (acusação e defesa), que o instrumentalizam
separadamente, examinando e interrogando suas testemunhas e especialistas de tal forma
que o julgamento é entendido como um procedimento cujo objetivo primordial é fornecer
ao advogado de defesa a oportunidade de testar o caso da acusação. O procedimento
adversarial, como informam os autores, pressupõe que a verdade surja como uma espécie
de subproduto e não porque alguém esteja encarregado de buscá-la.
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No sistema inquisitorial, por outro lado e sob a ótica dos mesmos autores, acusado
e acusação não carregariam qualquer 'ônus da prova' uma vez que somente são
convidados a dar uma contribuição pelo juiz de primeira instância. Eles não estão em uma
batalha um com o outro. Neste sistema, o juiz possui papel preponderante desde o início,
tanto na apresentação das provas, como no julgamento: por meio de regras de
procedimento codificadas, o magistrado confere permissão para que as partes apresentem
seus casos, mas cabe a ele dizer o que quer conhecer. Assim, nestes sistemas, é o juiz
quem convoca e examina o acusado, as testemunhas e os peritos, enquanto à defesa e à
acusação cabe apenas a formulação de perguntas complementares. Em outras palavras:
incumbe ao juiz garantir a integridade da decisão, do procedimento e até mesmo da
própria investigação que antecede o processo penal a ser julgado, de forma a obter como
resultado a decisão “correta” de um caso.
Inobstante, esses sistemas não diferem somente quanto às responsabilidades do
juiz. GUNN e MEVIS (2018) apontam para a influência e a posição estrutural da
investigação que antecede o julgamento como outro elemento distintivo entre os sistemas.
Assim é que, em sistemas inquisitoriais, como a Civil Law, as chamadas autoridades
estaduais possuem muitos “poderes intrusivos” de investigação. Obviamente, tais poderes
estão discriminados em leis escritas, frutos de decisões democráticas, mas que colocam o
Estado em posição dicotômica pois, ao mesmo tempo em que lhe incumbe a
responsabilidade pela investigação, também lhe é imputado o dever de proteger os direitos
do acusado. Os autores explicam que a decisão de processar (e para quê) é deixada para
um funcionário de direito público, geralmente o promotor público. A denúncia, resultante
de uma investigação anterior ao julgamento, é oferecida como um caso a ser testado pelo
juiz e a função do julgamento não é, como no sistema adversarial, produzir todas as
provas: ele é um teste empreendido pelo juiz para verificar a exatidão do trabalho do
promotor. Quanto à defesa, aduzem os autores que a mesma se limita a lançar dúvidas
sobre o trabalho do promotor.
Em suma, GUNN e MEVIS (2018) defendem que a distinção entre os sistemas
inquisitoriais e adversariais poderia ser postulada, de forma abreviada, nos seguintes
termos: o sistema de Common Law tende a ser centrado no caso e, assim ao juiz é possível
exercer uma abordagem discricionária e pragmática, enquanto o sistema de Civil Law
tende a se basear nos resultados da investigação pré-julgamento bem como a ser um corpo
codificado de princípios abstratos gerais capazes de controlar o exercício da
discricionariedade judicial.
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Para além dessa constatação, entretanto, os autores levantam uma questão
importante: há um traço comum que une sistemas inquisitoriais e adversariais, qual seja
a valorização da confissão. Um fator comum tanto no sistema adversarial quanto no
sistema inquisitorial é que a confissão ainda é o ‘padrão ouro’ para a maioria dos
promotores. Quando um acusado confessa um crime, ele simplifica o processamento
criminal sobremaneira, tornando-o, inclusive, relativamente barato. Mas no mundo
moderno, as confissões não são obtidas tão facilmente, como também as formas de
investigação se modificaram. Isso significa que cabe à acusação, na modernidade,
encontrar provas capazes de colocar o suposto criminoso na cena do crime, levando em
conta que este indivíduo também poderá testemunhas a seu favor. Esse não é um processo
fácil, tampouco barato. Os mesmos estudiosos apontam que é tentador para os atores
envolvidos no processo acusatório recorrerem à tortura física e, na impossibilidade de
fazê-lo (tal qual no passado), lançam mão da coação psicológica para obter uma confissão.
A evidência confessional, entretanto, pode se apresentar como um processo falho e
deveria ser tratada com cautela, pois, na ausência de garantias sobre se a mesma foi obtida
com honestidade e lisura, há uma significativa probabilidade de que a justiça criminal
esteja fabricando injustiçamentos em série.
Quando GUNN e MEVIS (2018) tecem sua análise, pondera-se com detida
atenção o ponto de vista que desenvolvem sobre os sistemas inquisitoriais acerca da
função prevalentemente ativa dos juízes na produção de provas e nos julgamentos, bem
como o duplo papel do estado como órgão acusador e simultaneamente garantidor de
direitos de acusados, além da valorização da confissão como valor indicativo de
processamento “barato” e eficiente, vez que simplifica o esclarecimento de casos.
Inobstante, algumas ressalvas merecem consideração, como o fato de que, em tais
sistemas, a simples existência dos códigos pautaria os trabalhos dos magistrados e seria
capaz de controlar o exercício de sua discricionariedade judicial. As pesquisas utilizadas
neste capítulo demonstram exatamente o contrário, isto é, as leis, por si só, não impedem
que determinados tipos sociais sejam tratados como perigosos pelos atores da justiça
criminal de forma geral (policiais, promotores, juízes e até mesmo defensores), tanto
assim que indivíduos que sequer possuem antecedentes criminais são largamente
processados e condenados.
Quando o olhar se volta especificamente para realidade brasileira, a compreensão
do que venha a ser inquisitorialidade não se mostra tão clarividente como a sugerida
anteriormente. Isso se dá por inúmeros fatores, a começar pela chamada tradição jurídica
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mista operante no Brasil. Nosso arcabouço jurídico-penal está fundado em princípios que
combinam tradições distintas presentes em duas fases apenas formalmente demarcadas
no exercício do fazer-policial e do fazer-judicial brasileiros: uma etapa inquisitorial e uma
etapa acusatorial. Na realidade, contudo, a inquisitorialidade não se restringe à fase
policial ou extrajudicial. Pelo contrário, ela se inicia na fase policial e, a cada etapa do
fluxo de processamento, vai se estendendo e ganhando não só a contribuição, mas o
contorno dos outros atores. Com isso, afirma-se que a justiça brasileira não somente
reproduz a inquisitorialidade herdada da fase policial, mas também fabrica as suas
próprias, o que não tem sido muito explorado pela literatura, a qual tem enxergado o
processamento judicial como local de reprodução da inquisitorialidade policial:
“[...] em razão de ser ponto pacífico na literatura a questão de que
a seletividade do sistema não se concentra na atividade judicial, mas na
porta de entrada do sistema (fase policial). Depois dessa fase vestibular,
muito pouco é feito pelo Judiciário, cuja atividade e respectivo resultado
praticamente em nada modificam a seleção original. (Costa, Zackseski e
Maciel, 2016, p.43)

Mas como poderia ser conceituada, então, a inquisitorialidade brasileira? Em quê,
exatamente, ela difere daquela descrita por Gunn e Mevis?
O processo penal brasileiro tem sido entendido como um conjunto de princípios
que orientam a investigação e o julgamento criminal. Frequentemente é representado por
sua característica mais marcante, ou seja, seu caráter misto, com uma fase chamada
inquisitorial, na qual ocorre uma investigação policial sigilosa, sem a participação efetiva
da defesa e do Ministério Público e outra fase adversarial, que se inicia pela denúncia,
isto é, a transformação dos indícios em provas, a partir da intensa colaboração entre órgão
acusador e acusado, transmutando a fase judicial em acusatorial.
De acordo com alguns autores, como KANT de LIMA (1989), a inquisitorialidade
é um sistema misto de administração de conflitos e produção de verdades judiciárias,
formado a partir de três lógicas diversas e antagônicas, baseadas nas antigas formas de
procedimentos penais portugueses “em que crime e pecado se confundiam e no qual era
sempre preciso aplicar particularmente lei geral, desigualmente aos desiguais para se
fazer justiça” (KANT DE LIMA, MISSE e MIRANDA, 2000, p.52). Esses três ‘métodos’
seriam a inquisitorialidade presente na produção do inquérito e, na parte acusatorial, a
racionalidade do ‘contraditório’ (direito à defesa) quando do processamento penal e, por
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fim, a lógica da denominada “prova legal”, esta última em consideração aos crimes contra
a vida processados com o rito diferencial do Tribunal do Júri.
A inquisitorialidade, portanto, estaria à cargo das práticas policiais (embora não
só) de forma a fabricar provas contra determinados indivíduos sem o seu consentimento
ou participação (portanto de maneira sigilosa) e, menos ainda, com o conhecimento de
outros órgãos do estado. Assim é que a tarefa primeira da polícia é presumir a culpa de
alguém, para, em seguida, buscar sua condenação. A justiça, por sua vez e representada
pelo processo penal, presumiria a inocência de antemão num procedimento acusatorial
em que toda ‘investigação’, por assim dizer, se torna pública, uma vez que acusação e
defesa participam de igual maneira na produção das provas, de forma a não haver
elementos desconhecidos por qualquer dos envolvidos no conflito. Além disso, o mais
importante: o juiz, nessa fase, é um árbitro imparcial (KANT DE LIMA, 1989).
Sob tal concepção, à polícia compete a seleção dos clientes que adentrarão o
sistema de justiça criminal. Essa triagem, de sua feita, estaria apoiada em métodos que
refletem a cultura organizacional policial, marcadamente violentos e repletos de vieses
de classe, raça e sexo. O emprego desses métodos, conforme argumenta KANT de LIMA
(1989) colocaria a polícia numa posição subalterna desse sistema hierarquizado e a
‘verdade’ por ela produzida, então, poderia ser desclassificada, sob alegação de
permanente suspeita de ilegalidade, por parte do sistema judiciário. Em razão de tal
dinâmica, uma tensão constante marcaria o relacionamento entre polícia e justiça, fazendo
com que esta, sempre desconfiada do trabalho daquela, permanecesse isenta e “de pés e
mãos atadas” por ter que receber um produto estereotipado para promover o julgamento.
O conceito de inquisitorialidade adotado neste estudo como forma de
compreensão da realidade operativa da justiça criminal brasileira, entretanto, vai consistir
na contestação de alguns aspectos das definições anteriores, por um lado e na combinação
de muitos de seus elementos por outro. Trata-se, portanto e inicialmente, de oferecer uma
definição que problematize o sistema de justiça criminal e não apenas tome suas
instituições como referência. Assim, inquisitorialidade será compreendida como um
sistema de administração de conflitos do campo sócio jurídico que envolve a reunião de
princípios abstratos dispostos em códigos, bem como as práticas deles decorrentes, os
quais orientam a investigação, o julgamento e, de forma geral, o processo de
criminalização de indivíduos – que antecede até mesmo a investigação. Seu objetivo
consiste em encontrar uma verdade socialmente aceitável sobre um crime e a pessoa que
o cometeu, por meio de um processamento formalmente legitimado e o mais célere e
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racional possível. Trata-se, em conformidade com GUNN e MEVIS (2018) de um sistema
centrado na investigação, mas não somente e, diversamente do concebido pelos autores,
a discricionariedade judicial, como também a policial, não é controlada pela lei.
A realidade brasileira apresenta assim características muito particulares. Quanto
ao papel do juiz, permanece sua função hegemônica, tanto na investigação, como no
julgamento, uma vez que, no Brasil, é o magistrado que escolhe o que quer conhecer, bem
como também se responsabiliza pela convocação e exame do acusado, das testemunhas,
dos peritos e das provas, de forma a acessar o material probatório em sua plenitude para
proferir uma decisão correta sobre a “verdade dos fatos”, algo a ser perseguido e
encontrado no sistema inquisitorial brasileiro. Tal como na definição de Gunn e Mevis,
no Brasil também acusação e defesa fazem apenas perguntas complementares. Não à toa,
como se demonstrará nos resultados da pesquisa de campo, promotores e defensores
permanecem calados nas audiências de instrução e julgamento, manifestando-se (quando
raramente ocorre) apenas no sentido de complementar informações porventura não
conhecidas quando do interrogatório feito pelo magistrado.
O cenário brasileiro também revela que o Estado interfere na investigação em
virtude de seus poderes intrusivos, desempenhando funções dicotômicas de investigar e
proteger o acusado, em termos de assegurar direitos e garantias. Promotores e juízes são
exemplos claros. No caso dos promotores, os mesmos são responsáveis tanto pela
aplicação, como pela fiscalização da lei. Ainda no que diz respeito às funções, Gunn e
Mevis defendem para sistemas inquisitoriais que as denúncias servem somente como um
caso a ser testado, da mesma forma que o julgamento possui como único propósito avaliar
o trabalho do promotor, cabendo à defesa o papel irrisório de lançar dúvidas sobre este
mesmo trabalho. No Brasil, muito embora as denúncias sejam frequentemente lidas em
audiências de instrução e julgamento, elas são quase a reprodução das peças
investigatórias, de forma que os julgamentos não servem para verificar o trabalho do
promotor. No caso dos crimes de tráfico de drogas, podem ser consideradas ainda como
reproduções de como se deu o encontro com a polícia no momento do registro do crime.
Em função da linha de montagem, bem como dos tipos de articulações entre atores,
julgamentos servem como meio de endosso dos inquéritos policiais transformados em
denúncias, sendo que, também aqui a função da defesa é residual, no sentido de seus
parcos questionamentos, também ela fazendo parte da engrenagem que endossam os
trabalhos policiais.
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Enquanto Kant de Lima argumenta que a relação entre o trabalho judicial e o
trabalho policial é pautada por desconfianças, a perspectiva adotada nesta tese revela que
a relação do judiciário com a polícia, no que se refere ao processamento de crimes
iniciados por flagrante, é pautada, sobretudo, pela “confiança” da justiça nos trabalhos
policiais, tanto assim que os mesmos são amplamente usados como únicos meios de
provas nos sentenciamentos, como argumenta JESUS (2011, 2020). Há muito pouco
conflito entre os operadores na realidade inquisitorial brasileira e quando os conflitos se
manifestam, o juiz atuará prioritariamente de forma a ser mais tendente a uma das partes
(a promotoria) e à busca da verdade, o que muitas vezes acontece a partir do uso das
informações coletadas pelos policiais quando a investigação ainda era sigilosa.
A principal questão a ser destacada, no entanto, diz respeito ao escopo da
inquisitorialidade que, na realidade brasileira, não está confinada ao exercício profissional
policial. Como demonstram os procedimentos iniciados pelas Audiências de Custódia e
outros decorrentes do processamento criminal em si, a justiça não se constitui em mera
reprodutora da inquisitorialidade policial. Ela replica, de fato, mas produz seus próprios
estereótipos, julgando tipos sociais no lugar dos crimes, desconsiderando disposições
legais e aplicando penas mais gravosas a indivíduos denominados primários, além de
outros comportamentos (individuais e institucionais) melhor trabalhados no capítulo
seguinte.
Por outro lado, merece consideração a posição kantiana sobre como as provas são
produzidas no Brasil. Para além disso, a veiculação desta inquisitorialidade à traços
autoritário-punitivistas faz bastante sentido para o contexto brasileiro no qual a justiça
penal reproduz desigualdades sociais de toda ordem (classe, raça, sexo...), além de
legitimar o uso da violência na solução dos conflitos.
Neste contexto, é possível questionar a diferenciação legal entre fase inquisitorial
e acusatorial proposta pelo Código de Processo Penal brasileiro, argumentando que a
parte acusatorial não existe enquanto tal, posto que ela termina por comportar
“dispositivos de caráter inquisitorial que comprometem a posição de imparcialidade do
juiz” (KHALED, 2010, p. 294). Trata-se, assim, de argumentar que não há sistema misto
de fato, uma vez que a maneira como o Sistema de Justiça Criminal funciona, em sua
etapa processual propriamente dita, “desfigura o sistema acusatório, mas dá a ilusão de
que ele se encontra em vigor” (Ibidem) simplesmente porque há a participação do
Ministério Público e da Defensoria Pública. Em qualquer dos casos, a situação brasileira
apresenta-se como problemática, porque sua conformação conduz inevitavelmente ao
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comprometimento democrático e para demonstrar essa implicação é necessária a
compreensão de como a justiça funciona no processo legal brasileiro, independente do
critério adotado para classificá-lo.
Como é possível identificar esses traços inquisitoriais especificamente na justiça?
Uma das formas é voltando o olhar para a figura do magistrado, a quem, a legislação
processual penal delegou a função de garantir os direitos fundamentais do acusado. Este,
inclusive, é o sentido da justiça estabelecido no Código Penal e a ser proporcionado por
este Direito: garantir o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, etc. E mesmo
a restrição desses direitos em função de um processo punitivo não deveria se sobrepujar
às garantias constitucionais.
Quando, no sistema brasileiro, um magistrado, em função de um princípio de livre
convencimento, aduz em juízo indícios produzidos inquisitorialmente, transformando-os
em provas para promover a condenação de um acusado, está (re)afirmando que a
produção de uma verdade, qualquer que seja ela, vale muito mais que qualquer garantia
estabelecida pelos próprios códigos que deveriam orientar seu agir. Este é um dos
momentos mais significativos, inclusive, do processo penal brasileiro, no qual o processo
é consagrado como um instrumento punitivo, em vez de um dispositivo de garantia
individual e o comprometimento democrático se dá porque “o sistema penal em um estado
democrático de direito deve ser um sistema de garantias, onde a resposta penal deve
somente surgir a partir da aplicação de um modelo que exclua a arbitrariedade tanto no
momento de elaboração da norma quanto no de sua aplicação” (KHALED, 2010, p.
3017).
Esse capítulo, portanto, não poderia ser finalizado se a inquisitorialidade –
essencialmente a exercida por atores judiciais diretamente – não fosse inserida na análise
do processamento da justiça criminal brasileira. Muito embora e, até o presente momento,
este exame tenha contemplado os exames macrossociológicos organizacionais,
reconhece-se a importância da linha microssociológica interpretativa como de igual peso
nas explicações das operações da justiça criminal brasileira. Tanto porque, quando os
primeiros estudos sobre sistema de justiça no Brasil se iniciaram, o cenário dessa
discussão no mundo girava em torno do debate que se pautava entre dois paradigmas:
consenso e conflito. O Brasil, como já esclarecido, será muito influenciado pelo
paradigma do conflito e pelos estudos de Foucault não somente sobre as prisões, mas
sobre as formas de poder e como sua capilaridade servia aos propósitos de controle social.
Foram diversas as investigações brasileiras neste sentido (MISSE, 1995; ZALUAR, 1999;
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ADORNO; 1994, 1995; RIBEIRO, 2009; CANO e DUARTE, 2010; ADORNO e
PASINATO, 2010) sendo que todos possuem como ponto comum a identificação e a
descrição das diferentes formas de discriminação na justiça criminal.
Paralelamente, outras linhas interpretativas surgiram no sentido de ressaltar que a
aplicação desigual da lei no campo da administração da justiça criminal não resultava
somente das práticas desviantes de agentes e instituições, mas antes se deviam a uma
tradição inquisitorial inerente às formas brasileiras de administrar conflitos na área penal
(KANT DE LIMA, MISSE, MIRANDA; 2010), numa perspectiva de análise claramente
marcada pelo traço cultural e que encontrará ressonância em outra corrente teórica
também muito presente nos estudos de justiça criminal: a teoria de construção social da
realidade. Esta corrente redirecionou as análises de comportamento criminoso para
explicações que evidenciassem o papel das instituições nos processos de controle social
e estigmatização (COELHO, 1986; VARGAS, 2000, 2004), merecendo destaque os
trabalhos - tão utilizados nesta pesquisa - de MISSE (1999, 2006, 2008, 2010) sobre
sujeição criminal, isto é, um processo em que se constrói socialmente o agente das
práticas criminais enquanto sujeito criminoso, de tal forma que o ‘rótulo’ por ele recebido
possa ser legítimo, estável, ao mesmo tempo em que sua culpabilidade também possa ser
estabelecida antes mesmo do sentenciamento, uma vez que este rótulo refere-se ao sujeito
que é interpelado pela polícia, sendo muitas vezes este contato o momento de aplicação
da etiqueta “bandido”.
Assim é que o exercício que se propõe, de agora em diante, consiste em conjugar
ambas as abordagens – macro e microssociológicas – por meio da perspectiva de
instituições habitadas (ULMER, 2019) na tentativa de explicar as operações da justiça
criminal para crimes de roubo e tráfico de drogas, a partir de um ponto de partida comum:
os flagrantes.

**

Assim como os crimes envolvendo drogas, a literatura nacional contemplada neste
capítulo aponta, relativamente ao processamento de crimes de furto e roubo, para uma
atuação inquisitorial dos profissionais da justiça criminal, em grande medida guiada pelas
pressões sociais e pela moral social sobre o significado de “fazer justiça”. De forma
semelhante à verificada para os crimes de tráfico de drogas, o processamento de roubos
e furtos no Brasil revela um padrão de atuação para o qual as prisões em flagrantes são
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tão fundamentais quanto o tipo de “suspeito” a ser capturado para engrossar o contingente
prisional. Em ambos os casos, ingredientes como flagrantes, prisões provisórias e
decisões marcadamente inquisitoriais são usados em procedimentos decisórios
uniformizados para compor o sanduíche da justiça seletiva.
No início deste capítulo, defendeu-se que ‘os suspeitos de sempre’ não eram,
muitas vezes, os que cometiam crimes, mas os que alertavam sobre sua existência. Após
a discussão realizada em torno dos tipos penais sob análise nesta tese, argumenta-se que
os suspeitos de sempre são detidos, indiciados, denunciados e condenados ‘do jeito de
sempre’, independentemente do rito processual, pois tal como nas redes de restaurantes
do tipo fast food, importa é que os processamentos de crimes no Brasil são feitos de
maneira uniforme e previsível, ainda que tais delitos e os ritos de processamento a eles
conexos sejam distintos uns dos outros.
Portanto, a crimes diferentes correspondem decisões iguais. Não há surpresas: o
que existe é ordem, método, sistematização, rotina e regularidade em busca de atingir o
objetivo da justiça criminal, ou seja, a eficiência travestida de controle da criminalidade.
Mas será que o controle do crime é a finalidade última ou única da justiça criminal? Vale
empregar qualquer meio para atingir tal objetivo? O que os estudos expostos
demonstraram, ainda que não contemplem a perspectiva de Mc Justice, é que a lógica dos
processos decisórios aponta para um sentido incompleto e corrosivo das operações da
justiça criminal, qual seja, o comprometimento dos direitos e garantias dos suspeitos (de
fato ou os criados pelos profissionais da justiça criminal) pela prática dos crimes.
Decisões iguais para crimes diferentes levam à necessidade de reflexão sobre a
McJustice brasileira, pela qual as operações (policiais e judiciais) ágeis, uniformes e
previsíveis levam à condenação de determinados tipos sociais. Sustenta-se, nesta análise,
que a erosão dos direitos e garantias também está presente nessa linha de montagem como
um subprocesso que obedece aos mesmos princípios e o faz racionalmente, demonstrando
que a racionalidade do Direito aplicado não se assenta sob as bases da razão em si, mas
incorpora a inquisitorialidade presente nas crenças e valores destes operadores (que é o
que realmente parece guiar o exercício de suas funções) e nas irracionalidades que
decorrem deste tipo de funcionamento da justiça. Ademais, ao incorporar a perspectiva
da linha de montagem aos moldes da McJustice aos estudos já existentes, pretende-se
demonstrar que o excessivo número de casos e a urgência que se impõe para julgá-los são
ingredientes normalmente incompatíveis com as formalidades exigidas para tanto, e,
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assim sendo, a flexibilização das normas formais torna-se quase uma regra (PAIXÃO,
1988, p. 181).
A legislação, embora balize genericamente os trabalhos, é usada de acordo com
essas crenças, tanto individuais como corporativas, e não o contrário. Tanto assim que,
ao descrever a justiça criminal, KANT DE LIMA (1989) a ela não se refere como sistema,
mas antes como subsistemas voltados à manutenção de uma ordem segregatória, ponto a
ser discutido no capítulo seguinte, quando então serão apresentadas as análises da tese e
seus resultados. Enquanto as perspectivas organizacionais se debruçam sobre as
operações judiciais para a compreensão da lógica racional produtiva de seu
funcionamento, as abordagens de Kant de Lima e Misse se voltam à compreensão de um
outro tipo de lógica, também embutida nessas operações e nem sempre perceptível ou
enfrentada porque, como defendido por JESUS et al (2011), não encontram “respaldo no
debate público”, este sempre refém de tendências ideológicas mescladas às buscas por
metas de eficiência e produtividade.
Por outro lado, é possível argumentar que todo sistema de justiça criminal é
seletivo. O próprio perfil de vítimas e autores de delitos como tráfico e roubo, além da
atuação dos atores do SJC, são acionados como evidências dessa similaridade, de forma
que a inquisitorialidade não poderia ser usada como parâmetro da diferenciação de nossas
operações no campo da justiça criminal. Ressalte-se, todavia que o nível de desigualdade
que separa o Brasil de uma realidade como a norte-americana, por exemplo, é muito
significativo e acionado por alguns estudiosos (O’DONNELL, 2000; KANT DE LIMA,
1989, 1995) como elemento capaz de nos singularizar. Ainda que não o fosse, o simples
fato de haver consenso quanto à seletividade ser um marcador das operações da justiça
criminal brasileira já seria motivo suficiente para estudá-la. Inobstante, o que esse estudo
levanta como questionamento é que a inquisitorialidade pode não estar reservada ao
exercício discricionário da polícia. É possível que ela esteja sendo produzida pelas
instâncias judiciais. Assim sendo, o capítulo seguinte apresenta as análises dos dados para
teste da hipótese de tese e suscita a discussão da operatividade e da seletividade da justiça
criminal brasileira para os crimes de roubo e tráfico de drogas, conjugando perspectivas
macro e microssociológicas a partir, principalmente, da concepção de instituições
habitadas (ULMER, 2019).
Algumas questões, neste sentido, serão suscitadas para análise do capítulo 3, tais
como: eficiência é um princípio (ou uma prática) incompatível com regras e direitos?
Como as discricionariedades dos diferentes atores (policiais, promotores, juízes) impacta
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os rumos do processamento criminal dos indivíduos que adentram as malhas da justiça?
Que tipo de arranjos há num tribunal? Como a Mcdonaldização e o estabelecimento de
“laços familiares” entre determinados atores se apresentam na justiça criminal brasileira
para diferentes fluxos? Todos esses problemas serão abordados no capítulo seguinte, que
pretende colocar em perspectiva, como já mencionado, os crimes de roubo e tráfico de
drogas de forma comparativa, em termos de seus fluxos de processamento, não somente
por meio da aplicação das análises organizacionais neste capítulo abordadas, mas em
termos de suas conformações ao contexto da justiça criminal brasileira.
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Capítulo 3 – A linha de montagem inquisitorial em Belo Horizonte: “o quê” e
“como” determina o funcionamento do sistema de justiça criminal para crimes de
roubo, furto e tráfico de drogas

“Para a teoria social, a apreensão do law in action gera elementos
que permitem discutir a relação abstrata (teórica) entre ordens
sociais e ordens jurídicas e, assim, aperfeiçoar o nosso entendimento
não apenas sobre o que é direito (questão fundamental à teoria
jurídica), mas também sobre como ele integra processos mais amplos
de reprodução social”.
Fábio Sá e Silva
(Brazilian Journal of Empirical Legal Studies vol. 3, n. 1, jan 2016, p. 45)

“Quem eles acham que são para jogar nosso irmão na prisão?
Sem provas concretas só hipóteses indiretas
Aqueles que pagam são os que não
tem nada a ver com o que eles fizeram
incriminam qualquer um para serem os condenados
de suas acusações com poucas ações
eles colocam na prisão o que não tinha nada a ver
com o crime q apareceu na TV
enquanto filhos de políticos andam de nariz impinado
são tudo os mesmos otários”
Justiça – do grupo de rap “Zero Coletivo”

Este capítulo tem como propósito colocar sob teste a hipótese de tese. Para a
consecução dessa finalidade, recupera-se o objetivo inicial de examinar a existência de
uma racionalidade e como ela é operacionalizada dentro da justiça criminal em Belo
Horizonte quando os processamentos criminais de diferentes delitos – tráfico de drogas e
roubos – se iniciam, todos, a partir de um ponto comum: prisões em flagrante. Assim,
para o contexto em que prisões em flagrante são o gatilho para o processamento desses
distintos delitos, pretendo investigar: a) se a justiça criminal funciona fortemente
acoplada, como uma justiça de linha de montagem (BLUMBERG, 1967; BOHM, 2006;
METCALFE, 2016), com o depoimento policial adquirindo mais rapidamente o status de
verdade judicial (JESUS, 2016), fazendo com que o processamento seja acelerado e
aumentando as chances de condenação do indivíduo preso e/ou b) se a justiça criminal
funciona frouxamente articulada (MEYER e ROWAN, 1977; HAGAN, 1989), pela
dificuldade de atores e instituições envolvidas neste processo em estabelecer linhas de
comunicação e coordenação (VARGAS e RODRIGUES, 2011). Hipoteticamente,
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assume-se que a linha de montagem em McJustice guia as operações deste sistema,
entretanto, postula-se também que há, sim, uma articulação entre atores e instituições que,
se por um lado e como afirmam os estudos mencionados no capítulo 1, pode ser
considerada frouxa, em termos dos laços cerimoniais que se formam entre eles, por outro
é muito forte, quando levada em conta a inquisitorialidade comum que perpassa
comportamentos e processos individuais e organizacionais.
O teste dessa hipótese se dará em função dos três objetivos específicos deste
estudo e que se constituirão, inclusive, na forma de organização deste capítulo, sendo que
antes de iniciar essa discussão e num primeiro momento, o percurso metodológico que
guiou a construção desse estudo empírico será apresentado. Após, numa segunda etapa,
pretende-se discutir a produtividade do SJC criminal no que diz respeito ao primeiro
objetivo específico, isto é, o fluxo e o tempo de processamento de cada um dos delitos
selecionados (furto, roubo e tráfico de drogas). Questões como a eficiência das operações
da justiça criminal mineira, bem como a aplicabilidade das teorias de seu funcionamento
em linha de montagem caracterizam essa seção.
A terceira parte será dedicada ao objetivo específico de identificação e
caracterização dos padrões de seleção e filtragem do sistema de justiça criminal em Belo
Horizonte. Para tanto, essa discussão se pautará pelo perfil de acusados nos distintos
delitos escolhidos para análise, bem como pelo perfil dos registros de ocorrências
policiais (REDS e procedimentos em delegacias) e das audiências de custódia realizadas
em BH entre agosto de 2015 e março de 2016, buscando identificar variáveis individuais
e organizacionais que determinam as formas de operar desta justiça.
Por fim, a última seção do capítulo será voltada especificamente à identificação e
descrição das interações entre as diversas agências e atores que compõem o sistema de
justiça criminal em Belo Horizonte, de modo a verificar, na prática: se os processos
decisórios dos diferentes crimes sob exame variam conforme o rito processual, se a
inquisitorialidade dirige (e como dirige) as operações e as consequências dessas
interações para a conformação do “fazer justiça” numa conjuntura maior de profundas
desigualdades de toda ordem, como é o contexto brasileiro.
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3.1. Percursos metodológicos: construindo a pesquisa empírica sobre justiça
criminal

Os estudos brasileiros existentes demonstram que os flagrantes são determinantes
para obtenção de eficiência em termos do tempo de processamento dos delitos pela justiça
criminal. Trata-se de uma eficiência notável, principalmente quando se coloca em
perspectiva comparativa o funcionamento desta para crimes não-iniciados por prisões em
flagrante, como demonstrado nos estudos citados em capítulos anteriores. As indagações
que se interpõem nessa tese, entretanto, pretendem problematizar uma realidade no
campo da administração da justiça criminal, todavia ainda não escrutinada: e se
considerarmos um cenário em que todos os crimes sejam iniciados por flagrantes? Como
serão as operações da justiça criminal neste contexto? O que determina a eficiência do
sistema de justiça criminal quando o ponto de partida é comum, ou seja, os flagrantes?
Como decorrência desses questionamentos, esta pesquisa, como já mencionado,
propõe um exame para a compreensão da racionalidade implicada nas operações da
justiça criminal para além dos flagrantes. A hipótese aventada é a de que, num universo
em que prisões em flagrante inauguram os processamentos (independentemente do tipo
penal e do rito processual-legal), postula-se que a operatividade do sistema se dá por meio
de uma linha de montagem no formato de Mc Justice e fortemente articulada em torno da
inquisitorialidade, porém o cerne desse funcionamento não se deve aos flagrantes e sim
às decisões judiciais de decretação das prisões preventivas em audiências de custódia. O
produto dessa forma de se fazer justiça baseada na eficiência por produtividade,
paradoxalmente, aponta para uma inversão profunda da lógica que deveria pautar o
exercício jurisdicional, qual seja a de desvendar um fato criminoso e aplicar uma punição
justa e razoável para o agente que o cometeu, assegurando a todos os envolvidos no
processamento, garantias e direitos preconizados constitucional e democraticamente. Ao
contrário, como se demonstrará nas análises a seguir, os processamentos criminais pelo
SJC, tal como têm sido realizados, colocam o autoritarismo e a desigualdade no horizonte
cada vez mais concreto do direito empírico praticado por agentes e estruturas do Estado,
ainda que tal não se dê na forma de um objetivo racionalmente construído e
intencionalmente desejável.
Apoiado nessa hipótese de pesquisa, este estudo cuida em desvelar a dinâmica de
administração de roubos e tráfico de drogas decorrentes de prisões em flagrantes na esfera
criminal de Belo Horizonte, esclarecendo “como” e “o quê” determina o funcionamento
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da justiça criminal da capital mineira, razão pela qual serão mobilizados dados
quantitativos e qualitativos para essa análise. Valendo-se de informações – produzidas no
âmbito da pesquisa nacional de monitoramento das Audiências de Custódia, coordenada
pelo IDDD e executada pelo CRISP/UFMG – pretende-se desenvolver uma análise
empírica de fatores legais e extralegais diretamente envolvidos no comportamento
individual de diferentes atores (policiais, defensores, promotores e juízes), bem como
perscrutar comportamentos organizacionais (departamentos de polícia, defensorias,
promotorias e tribunais) e as características da justiça criminal brasileira em geral (ex:
taxas de encarceramento, uso indiscriminado de prisões provisórias) num nível mais
agregado. A intenção é obter uma visão, a mais amplificada possível, do funcionamento
do SJC que permita interpretá-lo “de baixo para cima”, como uma instituição habitada
(ULMER, 2019).
Assim, a partir da próxima seção, passo a descrever o percurso metodológico desta
tese, elucidando não somente a construção do objeto de pesquisa, bem como do campo
que a alicerçou.

3.1.1 A estruturação do objeto de pesquisa: aspectos quantitativos

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que este estudo se insere no contexto das
pesquisas sobre fluxo do sistema de justiça criminal. Recuperando a definição do que se
entende por SJC brasileiro (para efeitos deste trabalho), este compreende a reunião de
instituições que se dedicam à aplicação da lei, à garantia de direitos, à correção dos
desviantes e à prevenção do crime. Os agentes responsáveis pela aplicação da lei
compreendem os promotores e os policiais, de tal forma que como resultado de seu
trabalho tem-se a produção do crime. No que se refere à garantia de direitos, esta constitui
atribuição da chamada Defensoria (pública ou privada), mas também do Ministério
Público (enquanto fiscal da lei) e do Poder Judiciário, de tal forma que o resultado de seus
trabalhos se traduz na produção de um culpado. A correção de delinquentes, por sua vez,
fica a cargo do sistema prisional e, por fim, a prevenção do crime compete a uma série de
agências concentradas em âmbito local.
Em termos gerais, então, esse sistema envolve o conjunto de agências e
procedimentos situados em diferentes instâncias (polícia militar, polícia civil/judiciária,
defensores públicos/particulares promotores, magistrados e agentes do sistema
penitenciário) bem como o produto de seus trabalhos (boletins de ocorrência; inquéritos
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policiais, denúncias, defesas, sentenças/acórdãos, prontuários penitenciários) que
compõem um verdadeiro fluxo de papéis e ações minimamente concatenadas, conforme
demonstrado pela figura 2 na próxima seção. Ressalte-se, mais uma vez, que essa forma
de conceituação adotada constitui apenas uma das maneiras de se estudar o Sistema de
Justiça Criminal e que diz respeito “às práticas de construção social e institucional do
crime e sua representação em números e taxas, produzida com base no resultado dos
processos decisórios sequenciais que se dão na polícia, na justiça e na execução penal”
(VARGAS, 2014, p. 411).
Uma vez definida a forma de estudo adotada neste trabalho, esclarece-se que o
arcabouço de dados utilizados nas análises seguintes foi fornecido a essa pesquisadora
pelo Centro de Estudos em Criminalidade e Segurança Pública da Universidade Federal
de Minas Gerais – CRISP/UFMG, no âmbito da Pesquisa de Monitoramento das
Audiências de Custódia, iniciada pela parceria com o Instituto de Defesa do Direito de
Defesa (IDDD) e continuada a partir do apoio do CNPq (301402/2018-3).
Como referido anteriormente, o projeto das audiências de custódia surge num
contexto de encarceramento em massa que, além de situar o país na incômoda colocação
de quarta maior população carcerária do mundo (posição ocupada quando da implantação
do referido projeto), revelava um perfil assustador desses encarcerados, 40% dos quais
composto de presos provisórios à época. O reconhecimento da necessidade de se enfrentar
esse fenômeno de super-encarceramento, aliado a uma demanda por dar aplicabilidade à
Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica 40)
culminou na implementação das audiências de custódia em capitais dos estados da
federação, no ano de 2015.
As audiências de custódia consistem na apresentação imediata a uma autoridade
judicial de todo indivíduo preso em flagrante delito, com o objetivo fundamental de
mitigar o uso abusivo da prisão provisória, uma vez que tais instrumentos se traduziriam
em oportunidades para que magistrados avaliem, de forma qualificada, a necessidade da
decretação da prisão preventiva do acusado. Durante essas audiências, juízes podem
realizar um controle direto sobre o uso da força durante a detenção e decidir acerca da
legalidade da prisão em flagrante, bem como sobre a necessidade de imposição de
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O Pacto de San José da Costa Rica foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em 06/11/1992.
Por este tratado internacional, “toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à
presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais e tem o direito de
ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo”
(Pacto de San José da Costa Rica, art. 7º, 5).
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medidas cautelares, dentre elas a decretação da prisão preventiva do acusado. Tudo isso
no intuito de reduzir as “conversões automáticas” das prisões em flagrante em prisões
preventivas, até então praticadas pelos juízes de primeiro grau sem que uma análise
pormenorizada do caso tenha sido feita, ou seja, baseadas única e exclusivamente nos
relatos policiais. Em suma: as audiências de custódia procuram diminuir o quantitativo
de presos provisórios a partir da qualificação da decisão judicial e, por conseguinte,
levando em conta o direito à defesa por parte do custodiado, todavia sem analisar o delito,
interrogar o suspeito ou promover qualquer julgamento sobre a veracidade ou não dos
fatos imputados ao acusado.
No que se refere à capital mineira, localidade pesquisada neste estudo, as
audiências de custódia iniciaram-se em 13 de agosto de 2015, sendo que o CRISP
acompanhou 825 audiências num total de 5.727 realizadas, entre setembro de 2015 e
março de 2016. Essa amostra, portanto, equivale a 14,4% do total de audiências feitas
pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) em Belo Horizonte, no período citado.
Os dados coletados na pesquisa de monitoramento das audiências de custódia
culminaram na construção de um banco de dados que reúne informações contidas desde
os autos em flagrantes lavrados por policiais às decisões proferidas nestas audiências 41,
além de entrevistas semiestruturadas com atores judiciais responsáveis pelas mesmas. A
partir de então, a pesquisa estendeu-se de forma a alcançar outros momentos processuais
do desenrolar dos casos, sendo que, até a conclusão desta tese, considerando os 825 casos
da amostra, tem-se que 554 tramitaram até a fase da sentença transitada em julgado. A
equipe de pesquisadores envolvida nesse projeto teve acesso ao processo penal e analisou
373 dessas sentenças, ou seja, 45,2% do total da amostra. Este material foi compilado
numa base de dados sob a formatação de dois programas: Excel e SPSS. Assim, as
informações quantitativas – e muitas qualitativas – para execução desta tese advêm da
análise desse banco e serão melhor esclarecidas na seção seguinte.

41

Para maiores explicações acerca da metodologia de coleta dos dados, ver relatório produzido pelo CRISP
intitulado: “Audiência de custódia em Belo Horizonte: um panorama”, disponibilizado no sítio eletrônico
da instituição: www.crisp.ufmg.br
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3.1.2. Os dados: coleta e aproveitamento de informações quantitativas

Os estudos que procuram avaliar a capacidade do sistema de justiça criminal em
processar adequadamente os delitos que chegam a seu conhecimento são importantes,
principalmente, porque permitem analisar a produção decisória das diferentes
organizações que compõem esse sistema e, por conseguinte, viabilizam a mensuração de
sua eficiência a partir do cálculo do percentual de casos que, uma vez registrados pelas
polícias, sobrevivem até a fase de execução da sentença (RIBEIRO e SILVA, 2010),
como demonstrado na figura 2 a seguir. Assim é que diferentes taxas (esclarecimento,
processamento, sentenciamento e condenação) permitem a reconstrução do fluxo de
processamento desses crimes e a determinação do formato deste fluxo como um funil
(com muitos casos iniciados e poucos encerrados) ou como um cilindro (com muitos
casos iniciados e encerrados), revelando a impunidade do sistema ou sua eficiência
produtiva.

FIGURA 2: O fluxo de processamento do Sistema de Justiça Criminal (SJC)

Fonte: reproduzido de Joana Vargas (1999, p.66)
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Os dados quantitativos a serem utilizados nesse trabalho procuram reconstituir as
referidas taxas e se encaixam numa metodologia longitudinal ortodoxa, isto é, no
acompanhamento de casos desde o seu registro pelos atores policiais até o seu
encerramento nas instâncias judiciais (com a sentença transitada em julgado).
A partir da amostra de 825 casos, um banco de dados foi gerado por pesquisadores
do CRISP desde 2015 até o presente momento, como já mencionado. Este banco
contempla, essencialmente, três momentos do fluxo e da execução da pesquisa de
monitoramento das audiências de custódia. O primeiro momento consiste na reunião de
informações sobre o perfil do preso em flagrante (nome, sexo, idade, cor, nacionalidade,
estado civil, escolaridade, profissão, residência, renda), o perfil da ocorrência que gerou
o flagrante (local da abordagem, razão da abordagem, horário da prisão, registro de
confissão, apreensão de armas/drogas, presença de testemunhas, registro na folha de
antecedentes criminais, presença de testemunhas diversas dos policiais que efetuaram a
abordagem) e o perfil da própria audiência de custódia (data da audiência de custódia,
nome e sexo de juízes, promotores e defensores da custódia, decretação da prisão
preventiva/manutenção/liberdade provisória na audiência de custódia, fundamentação do
juiz na decisão, pedido do MP na audiência, menção aos “maus” antecedentes do acusado,
comunicação do acusado e defensor na audiência em termos de local, tempo e conteúdo,
relato de maus tratos). Saliente-se que esta pesquisadora não participou desta etapa de
construção do banco, sendo que as informações reunidas nesta fase foram aproveitadas
por mim para a produção de séries estatísticas referentes ao perfil dos acusados, dos atores
envolvidos nesta parte do processamento e de seus respectivos padrões de decisões e
comportamentos.
A partir do acompanhamento dos casos pós-audiência de custódia, este banco de
dados foi alimentado pelos pesquisadores, de modo a acompanhar o processamento dos
eventos durante a administração judicial dos mesmos. Ou seja, o banco reúne nesta parte
informações que vão desde a denúncia à sentença transitada em julgado. Tais informações
contemplam, principalmente, as varas para as quais os processos iniciados na custódia
foram distribuídos, as datas de recebimento das denúncias, datas de realização das
audiências de instrução e julgamento, datas das últimas movimentações processuais,
casos que foram ou não sentenciados, datas de publicação das sentenças e natureza das
mesmas, presença ou não de recursos. Com base nesse material, esta pesquisadora pôde
produzir tabelas de mensuração dos tempos de processamento por parte de cada agência
da justiça criminal, à exceção do tempo de produção dos inquéritos policiais, haja vista
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que a base não produziu dados temporais sobre este instrumento investigativo policial.
Destaque-se que, neste momento, já iniciada a pesquisa de doutorado e com a pesquisa
sobre monitoramento das audiências em andamento, participei pontualmente da coleta de
informações (qualitativas e quantitativas) acerca das audiências de instrução e
julgamento, o que será melhor detalhado no tópico seguinte.
A base de dados contempla ainda um terceiro momento referente à fase de
sentenciamento, do qual participei (também parcialmente) na coleta e compilação do
material obtido. Esta parte do banco reúne informações da trajetória processual do
acusado/réu utilizadas para prolatar as sentenças, como: tipo e quantidade de drogas
apreendidas, apreensão de armas de fogo, menção das alegações finais do Ministério
Público e das defesas na sentença, tipo de sentença (condenatória, absolutória,
desclassificatória), tipo de pena (privativa de liberdade, restritiva de direitos), tempo de
pena, fundamentos da materialidade e autoria do crime utilizados pelo juiz na sentença e
menção à decisão preferida nas audiências de custódia. Tais elementos possibilitaram a
construção de séries estatísticas reveladoras do potencial condenatório das prisões
preventivas não somente para o aumento da velocidade de processamento, mas para o
tipo de condenação. Ademais, sob o aspecto qualitativo, possibilitaram a identificação e
caracterização do tipo de interações entre estruturas e agencias que compõem a justiça
criminal de Belo Horizonte.
Por fim, sobre o universo dos 825 casos pesquisados, faz-se necessário situar os
delitos estudados em termos de suas representatividades:

TABELA 1: Distribuições dos delitos pesquisados na amostra de 825 casos estudados
(Belo Horizonte, agosto de 2015 a março de 2016)
Crime

Número de casos

Porcentagem da amostra

Furto

167

20,2%

Roubo

292

35,4%

Tráfico

160

19,4%

Outros

206

25,0%

TOTAL

825

100%

Fonte: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)
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Os crimes a serem pesquisados nesse estudo, portanto, representam 75% da base
amostral, retratando os tipos de violações que mais ensejam prisões em flagrantes na
cidade de Belo Horizonte. Por conseguinte, o que os dados revelam é que os crimes
patrimoniais e aqueles relacionados ao tráfico de drogas são objetos preferenciais de
apreciação por parte da justiça criminal mineira. Estes 619 casos (amostragem de furtos,
roubos e tráfico) configuram o universo específico de análise desta pesquisa.

3.1.3. O campo: produção e aproveitamento de dados qualitativos

No que se refere à parte mais qualitativa propriamente dita desta tese, a mesma
remonta aos processos de acompanhamento das audiências de instrução e julgamento, à
pesquisa processual junto ao arquivo do TJMG para compilação de dados sobre o
sentenciamento dos processados em flagrantes e às entrevistas realizadas junto a distintos
operadores do sistema de justiça criminal mineiro, quando da realização das audiências
de custódia.
Quanto às entrevistas, esta pesquisadora esclarece que não participou do processo,
tendo apenas aproveitado o conteúdo dessas. É preciso informar que, no período
pesquisado, as audiências de custódia contaram com a participação de cinco atores fixos,
sendo dois promotores, dois defensores e uma magistrada. Todos estes foram
entrevistados, entretanto e considerando que estas audiências ocorrem ininterruptamente,
diversos outros juízes, promotores e defensores participaram das mesmas durante os
plantões de finais de semana em que elas ocorriam. Desta forma e tendo em vista todos
os profissionais que atuaram e constam na base de dados, tem-se: 15 juízes, 16 promotores
e 19 defensores, os quais se revezavam em dias e horários alternados na realização das
audiências de custódia.
Sobre as audiências de instrução e julgamento, bem como a respeito da pesquisa
das sentenças junto ao arquivo do TJMG, o acompanhamento de ambas foi iniciado em
março de 2019. Não obstante, foi sensivelmente prejudicado pela pandemia de COVID19, de forma que a partir de março de 2020, as audiências presenciais haviam sido
suspensas, bem como o acesso ao arquivo, uma vez que as dependências daquele tribunal
se encontravam fechadas, inclusive por força de decretos municipais. Ainda assim, foi
possível acompanhar 8 audiências de instrução e julgamento referentes à crimes de tráfico
e roubo/furto, bem como analisar 78 sentenças de roubo, 43 sentenças de tráfico, 36
sentenças de furto.
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Com respeito à pesquisa de sentenças junto ao arquivo do TJMG, cumpre
esclarecer que, quando de minha entrada neste processo, o mesmo já havia sido iniciado,
logo, não é possível afirmar que o acesso me foi dificultado, senão pela já mencionada
pandemia. O referido arquivo, diferentemente das varas criminais e varas de tóxicos, não
se localiza nas dependências do Fórum Lafayette, mas sim em outro bairro da capital,
para onde nos dirigíamos, eu mais outros três pesquisadores, em dias e horários
estabelecidos pela coordenação deste arquivo, para promover a coleta de dados. Tal qual
nas audiências de instrução e julgamento, os dados relativos às sentenças foram cotejados
por meio de formulário específico (vide anexo) que, em seguida, serviram para alimentar
a base de dados. Neste processo, cada pesquisador permanecia por cerca de cinco horas
no arquivo, manuseava, individualmente e com material próprio (luvas), cerca de até
quatro processos em cada ida ao arquivo, a fim de preencher o formulário mencionado,
uma vez que os processos não poderiam ser retirados fisicamente daquela localidade,
como determinado pela coordenação do TJMG no arquivo.

3.1.4 A análise dos dados

O material obtido tanto no trabalho de campo, bem como junto à base de dados,
foi utilizado para responder à pergunta de pesquisa: num universo em que todos os
fluxos se iniciam por meio de prisões em flagrantes, o ‘quê’ e ‘como’ determina o
funcionamento do sistema de justiça criminal quando diferentes crimes são
considerados (tráfico de drogas e roubos)?
No intuito de oferecer uma resposta à questão sugerida, uma revisão teórica sobre
o desenvolvimento e as propostas de aplicação da teoria em justiça criminal foi realizada.
O objetivo foi o de fornecer explicações para o funcionamento das operações que
considerassem perspectivas organizacionais e estruturantes desse funcionamento em
linha de montagem aos moldes de uma Mc Justice inquisitorial para delitos de tráfico de
drogas e roubos, sem abandonar, contudo, os olhares sociológicos mais culturais, que
convidam ao exame de comportamentos individuais na abordagem de fatores legais e
extralegais que pesam, principalmente, sobre os processos decisórios de distintos atores
do sistema de justiça criminal.
Portanto, a base de dados disponibilizada a esta pesquisadora pelo CRISP/UFMG,
o material contido nos formulários mencionados nas seções acima e as entrevistas
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compuseram um conjunto de informações quantitativas e qualitativas que propiciaram
análises organizacionais e culturais sobre as operações da justiça criminal mineira.
No que se refere aos dados quantitativos compilados (principalmente os que
permitiram a mensuração das taxas de processamento e sentenciamento), é possível
afirmar que foram fundamentais para a demonstração do funcionamento do SJC mineiro
em linha de montagem. A possibilidade de medir o tempo de duração de cada etapa
processual, desde a prisão em flagrante à prolatação da sentença transitada em julgado
conduziu ainda ao maior achado desta pesquisa, qual seja o potencial de eficiência
temporal e condenatória das prisões em flagrantes para desfecho de casos relacionados
ao tráfico de drogas e crimes de furto/roubo.
De outro lado, somente a conjugação das informações quantitativas com as
qualitativas foi capaz de fornecer explicações sobre o caráter das interações entre atores
e os padrões de seleção e filtragem do SJC mineiro para os crimes estudados. Em ambos
os casos, ficou evidente a associação entre a forte articulação do sistema em torno da
inquisitorialidade, demonstrando que a combinação entre inquisitorialidade e
desigualdade acentuada (realidade brasileira e que distingue o país de outros cenários
também inquisitoriais, mas bem menos desiguais socioeconômico e politicamente) pode
levar a grave comprometimento de direitos individuais, mas também de conquistas
democráticas coletivas, conquistadas a duras penas.
Não se trata, contudo, de colocar em oposição e problematizar fatores legais e
extralegais que interferem nos processos decisórios de atores, ou mesmo visões
microssociológicas e culturais se opondo às macrossociológicas e organizacionais na
explicação de complexos fenômenos presentes na justiça criminal. O propósito maior do
trabalho empreendido é o de compreensão e interpretação da racionalidade operativa
deste SJC a partir de seu entendimento como uma instituição habitada, sujeita às pressões
internas e externas, às forças políticas, às individualidades e organicidades, às agências e
estruturas. Assim, na seção seguinte, passa-se à análise dos dados e informações
coletados.
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3.2. É possível conciliar eficiência com preservação de direitos individuais? A
priorização da produtividade nos acordos e operações da justiça criminal em
detrimento das garantias do acusado

Como mencionado na seção anterior, o estudo empírico desta tese trabalha com
uma amostra de 825 casos criminais iniciados por prisões em flagrante, cujas audiências
de custódia foram acompanhadas entre agosto de 2015 e março de 2016, mas com
monitoramento contínuo de demais percursos na justiça criminal. Dentro da amostra,
foram selecionados todos os casos que dizem respeito a crimes de roubo (292), furto (167)
e tráfico de drogas (160).
Considerando-se apenas os crimes patrimoniais (furtos e roubos), os mesmos
totalizam 459 casos, ou seja, respondem por mais da metade (55,6%) de todos os delitos
processados pela justiça mineira em BH e que chegaram a seu conhecimento por meio de
prisões em flagrantes. Dentro do universo pesquisado, portanto, os crimes contra o
patrimônio são mais frequentes e expõem os suspeitos de os cometer muito mais à
vigilância policial e à entrada nas malhas judiciais do que outros tipos penais, como por
exemplo, crimes contra a vida. Se somarmos os casos patrimoniais àqueles que remontam
aos crimes de tráfico de drogas (160), chega-se a um percentual de 75%, de forma que
um número expressivo de acusações pelo cometimento de delitos é relativo a esses tipos
penais. Obviamente uma ressalva deve ser feita no sentido de que tais dados se referem a
um universo muito particular, limitado às prisões em flagrantes de suspeitos. Ademais,
os registros dos autos em flagrantes refletem as percepções dos policiais e os percursos
institucionais por eles percorrido ao coletarem tais dados (BATITUCCI, 2007).
Pois bem, com base nos processamentos dos referidos crimes e tendo em conta
que uma das questões mais intrincadas do direito (sob seu aspecto prático) refere-se à
capacidade da justiça criminal em processar apropriadamente as demandas por punição
que chegam a seu conhecimento, a avaliação da produção decisória desse SJC desponta
como essencial. Para efeitos desse estudo, esse atributo do sistema de justiça criminal de
processar e punir os delitos registrados pela polícia será entendido como eficiência.
Parte significativa dos estudos (vide capítulo 1) que buscam compreender a
dinâmica de atuação da justiça criminal brasileira apontam para uma ineficiência dessa
justiça em, basicamente, dois aspectos/indicadores intrinsecamente relacionados: 1) a
perda de casos durante o processamento, em função de gargalos na trajetória entre o
registro de ocorrências e o sentenciamento e que conduzem o fluxo a um formato de funil
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(um número alto de casos são registrados pelas polícias mas um número muito baixo
sobrevive até a fase de sentenciamento) e 2) os tempos de tramitação dos casos, uma vez
que a demora excessiva na tramitação dos feitos até o julgamento pode dificultar
imensamente a localização de testemunhas, vítimas, possíveis agressores e até mesmo a
identificações de possíveis falhas técnicas no percurso punitivo (ADORNO e IZUMINO,
2007). Em ambos os casos, a implementação da ideia de justiça fica comprometida e a
imagem das instituições que compõem o SJC torna-se cada vez mais atrelada à
impunidade.
O que ocorre nos casos estudados durante a pesquisa de monitoramento das
audiências de custódia é, curiosamente, o contrário do exposto acima. Nota-se uma
eficiência admirável na dinâmica de processamento tanto dos crimes pesquisados, quer
sob o aspecto do formato deste fluxo, que assume a aparência de cilindro (muitos casos
registrados sobrevivendo à fase de sentença), quer sob o aspecto temporal propriamente
dito, demonstrando uma surpreendente agilidade.
Tendo em vista o formato cilíndrico do fluxo, este pode ser evidenciado pelo
percentual de casos de prisão em flagrante que alcançaram o sentenciamento. Assim é
que, dos 292 flagrantes para crimes de tráfico de drogas, 80% haviam chegado ao
sentenciamento, mesmo percentual alcançado para o tráfico, em que 128 dos 160
flagrantes foram sentenciados. Somente os furtos destoam desse movimento, pois dos 167
casos, apenas 79, isto é, 47% obtiveram sentença, conforme tabela abaixo:

TABELA 2: Fluxo cilíndrico de processamento criminal em Belo Horizonte em função
da produção decisória do Sistema de Justiça Criminal

Momento do Fluxo

Furto
N

Flagrante
Denúncia
AIJ
Sentença
Condenação

167
142
108
79
69

%
100%
85%
65%
47%
41%

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
N
%
160
100%
145
91%
138
86%
128
80%
96
60%

Roubo
N
292
282
266
235
217

%
100%
97%
91%
80%
74%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)
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A eficiência do SJC é ainda mais realçada quando inserimos o aspecto temporal
nesta análise. Como se observa na tabela 2 e levando-se em conta, a título de
exemplificação, apenas o tempo compreendido entre a prisão em flagrante do acusado e
a publicação da sentença, os casos de furto levam, em média, 1,6 anos (441,9 dias) até a
sua finalização, enquanto casos de tráfico de drogas levam 1,2 anos (372,2 dias) e os de
roubo 0,94 anos (343,7 dias).
E ainda que o furto demore mais do que o roubo para alcançar uma decisão, a
eficiência produtiva do sistema para todos os casos em tela é espantosa, o que pode ser
respaldado em estudos como os de COSTA e OLIVEIRA (2016) que apontam as prisões
em flagrante como determinantes na instrução criminal e motivadoras do aceleramento
processual, ou ainda na pesquisa de RIBEIRO, ROCHA e COUTO (2017) – mencionados
no capítulo 2 – quando os autores comparam os processamentos de tipos penais distintos
(homicídios dolosos e tráfico de drogas), chamando a atenção para o fato de que o tempo
de processamento verificado para o tráfico de drogas na capital mineira foi 18,6 vezes
menor quando comparado ao período de processamento de homicídios dolosos. À época,
os pesquisadores creditaram aos flagrantes a razão desta extraordinária eficiência,
indicando que as varas de tóxicos de Belo Horizonte funcionavam aos moldes de uma
linha de montagem.
Os achados desta tese para crimes de roubo e tráfico de drogas processados a partir
de flagrantes apontam para direção semelhante, ratificando a hipótese levantada no que
se refere ao funcionamento em linha de montagem da justiça na cidade de Belo Horizonte.
Os dados indicam um padrão apresentado na forma de um número alto de indivíduos
presos em flagrantes dando entrada – e sendo processados rapidamente – nas malhas
judiciárias via audiência de custódia que, por sua vez, também obedece a um determinado
ritmo de produção e é exatamente neste ponto que o estudo que ora se apresenta começa
a diferir dos mencionados acima.
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TABELA 3: Tempo (em dias) de processamento de crimes em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Tráfico de drogas

Furto
Tempo
N
Tempo entre a prisão em
flagrante e a publicação da
sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a última
movimentação
Tempo entre a prisão em
flagrante e a audiência de
custódia
Tempo entre a prisão em
flagrante e o recebimento da
denúncia
Tempo entre a prisão em
flagrante e a data da AIJ

78

165

Mín. Máx. Média

82 1422

Desvio
Padrão

N

Desvio
Padrão

N

Mín. Máx. Média

Desvio
Padrão

564,0

441,9

128

128 1527

434,7

372,2 235

63 1573

371,4

343,7

126 1635 1164,2

327,3

159

216 1601 1040,0

343,2 291

24 1654 1127,3

313,4

167

0

2

1,4

0,6

160

143

16

974

89,0

117,9

105

75 1624

595,9

43 1602
62 1401

Tempo entre a denúncia e a data
da AIJ
105
Tempo entre a denúncia e a
publicação da sentença
78

Mín. Máx. Média

Roubo

0

33

1,7

145

23 1466

453,6

138

520,8

424,1

499,8

410,1

0

54

1,8

3,3

0,56

124,2

133,4 282

15

571

44,9

60,2

70 1505

358,7

375,6 266

50 1619

373

414,3

138

7 1382

249,6

344,2 266

26 1595

327,8

394,1

128

46 1429

328,8

351,5 235

63 1573

371,4

343,7

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama” (CRISP/UFMG)
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Analisando o ritmo de produção das audiências de custódia, é possível afirmar que
sua dinâmica também é pautada pela busca de eficiência e que, nas mesmas, os atores
(juízes, promotores e defensores) diretamente responsáveis por este instituto promovem
acordos para atingir essa meta (individual e institucional) de produtividade eficiente. Até
aqui, uma linha de montagem muito semelhante aos demais estudos. Entretanto, os
processos de categorização empreendidos e compartilhados por esses atores por meio de
acordos – tácitos ou explícitos – culminam em decisões associadas de decretação de
prisões preventivas dirigidas ao acusado preso em flagrante, ou seja, a partir dessas
audiências, tais pessoas vão traçar todo o seu percurso judicial sob a condição do
aprisionamento provisório. Para além disso e, em sua grande maioria, serão também
condenados.
Esta descoberta indica que as prisões preventivas e talvez não os flagrantes em si
é que seriam o motor de combustão na busca e obtenção de eficiência por parte da justiça
criminal. A decretação de prisões preventivas logo no início do fluxo é fundamental sob
dois pontos de vista: prioridade do processamento e condenação do acusado, pois apesar
de a custódia não dizer respeito a um juízo de valor, ela termina por projetar um
entendimento sobre a “culpabilidade”, sendo essa uma das hipóteses a ser trabalhada. Isso
pode ser evidenciado para todos os delitos, como demonstrado nas subseções seguintes,
que contemplam não somente o potencial de eficiência produtiva das prisões preventivas
em relação ao tempo de tramitação dos casos, como também demonstra a eficiência real
deste dispositivo na promoção de condenações.

3.2.1 A prisão preventiva no processamento dos furtos:

Quanto nos debruçamos sobre os delitos de furto resultantes de prisões em
flagrante, é possível verificar, sob o ponto de vista temporal, que a prisão em flagrante
diminui em um ano e meio o tempo médio de processamento desses crimes:
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TABELA 4: Impacto da prisão preventiva para o tempo de processamento dos crimes de
furto decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte:
Tempo médio
Fases do fluxo
Tempo entre a prisão em
flagrante e a audiência de
custódia
Tempo entre a prisão em
flagrante e o recebimento da
denúncia
Tempo entre a prisão em
flagrante e a data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
publicação da sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a publicação da
sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a última
movimentação

Diferença
Sem prisão Com prisão
média
preventiva preventiva
(em dias)

-0,128

Anova

P value

1,40

1,52

118,89

46,32

72,571 14,364 P < 0,001

806,08

381,77

424,306 29,191 P < 0,001

704,74

333,37

371,370 24,716 P < 0,001

730,75

301,81

428,940 28,894 P < 0,001

836,25

330,64

505,607 37,369 P < 0,001

1172,56

1149,55

23,012

1,682 P >0,050

0,188 P < 0,001

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Furtos derivados de prisões em flagrante foram, dentre os delitos estudados,
aqueles que apresentaram as características mais peculiares, pois, quando se analisa o
processamento desse fluxo por meio do quantitativo de casos que entram e saem, o que
se percebe é que 41% dos casos resultam em condenação, entretanto mais da metade
dessas condenações advém de prisões preventivas decretadas no início do percurso
criminal, isto é, 57%, como demonstra a tabela 4 abaixo. Frente aos roubos e aos crimes
de tráfico (que sentenciam 80% dos casos originais), o percentual de 47% de
sentenciamento pode parecer um resultado menos expressivo, mas tal afirmação seria um
equívoco em dois sentidos: o primeiro é que este dado parece estar ligado à reclassificação
de furtos em roubos e o segundo está relacionado ao impacto que a prisão preventiva
exerce sobre o tempo de processamento. A diminuição em um ano e meio na tramitação
denota uma tremenda eficiência e demonstra que este delito merece ser melhor estudado.
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TABELA 5: Impacto da prisão preventiva para condenação em crimes de furto
decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Momento do Fluxo
N
Flagrante
Denúncia
AIJ
Sentença
Condenação

Preventiva

Total

Sim
%

167
142
108
79
69

100
85%
65%
47%
41%

N

Não
%

61
59
52
43
39

37%
42%
48%
54%
57%

Não
106
83
56
36
30

%
63%
58%
52%
46%
43%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

3.2.2 A prisão preventiva no processamento de roubos:

Os delitos de roubo, juntamente com o tráfico de drogas, são exemplos bastante
contundentes do funcionamento da justiça criminal em linha de montagem. Em ambos os
casos, o formato cilíndrico do fluxo é muito evidente, assim como a celeridade processual.
No caso dos roubos, 74% dos casos terminam numa condenação. No universo de
condenações, 74% dos indivíduos foram presos preventivamente nas audiências de
custódia, como demonstrado na tabela 7. Trata-se de uma eficiência que aponta não
somente para os acordos entre os atores envolvidos nessa engrenagem, mas sinaliza, antes
de tudo, para uma padronização de procedimentos baseada em calculabilidade,
previsibilidade e controle. Com isso, a linha de montagem assume o máximo de sua
eficiência, podendo ser caracterizada como uma Mc Justice (BOHM, 2006).
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TABELA 6: Impacto da prisão preventiva para o tempo de processamento dos crimes de
roubos decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte:
Tempo médio
Fases do fluxo
Tempo entre a prisão em
flagrante e a audiência de
custódia
Tempo entre a prisão em
flagrante e o recebimento da
denúncia
Tempo entre a prisão em
flagrante e a data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
publicação da sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a publicação da
sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a última
movimentação

Sem prisão Com prisão
preventiva preventiva

Diferença
média
(em dias)

Anova

P value

1,69

1,91

-0,22

0,305 P >0,050

54,32

39,81

14,51

3,745 P >0,050

651,16

237,85

413,31 74,411 P < 0,001

594,14

198,32

395,81 75,723 P < 0,001

589,03

223,62

365,41 80,530 P < 0,001

638,81

260,25

378,56 78,775 P < 0,001

1233,38

1068,26

165,12 19,745 P < 0,001

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

As condenações nos roubos, em processamentos derivados de flagrantes nos quais
a prisão preventiva foi decretada em audiência de custódia, são mais um indicativo da
linha de montagem operativa aos moldes de uma Mc Justice. Tanto assim que, nesses
delitos, para aqueles que não receberam a preventiva como medida cautelar na audiência
de custódia, o tempo de processamento chega a ser um ano maior (365,41 dias),
considerado o tempo entre a denúncia e a publicação da sentença.
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TABELA 7: Impacto da prisão preventiva para condenação em crimes de roubo
decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Momento do Fluxo
N
Flagrante
Denúncia
AIJ
Sentença
Condenação

Preventiva

Total

292
282
266
235
217

Sim
%

N

100%
97%
91%
80%
74%

188
184
179
165
160

Não
%

64%
65%
67%
70%
74%

Não

104
98
87
67
57

%

36%
35%
33%
29%
26%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

3.2.3 A prisão preventiva no processamento do tráfico de drogas:

Assim como os roubos, delitos relacionados ao tráfico de drogas são muito
processados e o encurtamento do fluxo é excepcional. Para estes crimes, como demonstra
a tabela 8, a prisão preventiva no início do processamento diminui, novamente, em quase
um ano o tempo do percurso criminal.
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TABELA 8: Impacto da prisão preventiva para o tempo de processamento dos crimes de
tráfico de drogas decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte:
Tempo médio
Fases do fluxo
Tempo entre a prisão em
flagrante e a audiência de
custódia
Tempo entre a prisão em
flagrante e o recebimento da
denúncia
Tempo entre a prisão em
flagrante e a data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
data da AIJ
Tempo entre a denúncia e a
publicação da sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a publicação da
sentença
Tempo entre a prisão em
flagrante e a última
movimentação

Sem prisão
preventiva

Com prisão
preventiva

Diferença
média
(em dias)

Anova

P value

1,57

1,79

-,22

0,248 P >0,050

170,75

108,84

61,91

6,031 P < 0,050

729,35

251,29

478,07 54,001 P < 0,001

573,13

155,85

417,28 47,236 P < 0,001

540,38

280,03

260,35 11,593 P < 0,001

690,88

375,57

315,31 15,604 P < 0,001

1241,32

962,93

278,39 23,978 P < 0,001

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

O tráfico de drogas é um caso emblemático de como as prisões provisórias são
catalisadoras de condenações. Os estudos retratados no capítulo 2 já assinalavam para o
uso indiscriminado das prisões provisórias aplicadas a este tipo de delito. Muito embora
não tenham se ocupado em mensurar o peso das mesmas, já indicavam seu potencial
condenatório. O que se apurou nesta tese, conforme retratado na tabela acima, é que a
prisão preventiva diminui, novamente, em quase um ano o processamento, quando
considerado o tempo entre a prisão em flagrante e a publicação da sentença.
Os resultados do impacto da decretação da prisão preventiva nas audiências de
custódia são muito mais significativos para este delito do que para os anteriores. Num
universo em que 60% dos indivíduos presos em flagrante são condenados, 84% dessas
condenações dizem respeito diretamente a quem respondeu o processo preso
preventivamente.
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TABELA 9: Impacto da prisão preventiva para condenação em crimes de tráfico de
drogas decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Momento do Fluxo
N
Flagrante
Denúncia
AIJ
Sentença
Condenação

Preventiva

Total

160
145
138
128
96

Sim
%

N

100%
91%
86%
80%
60%

116
109
107
104
81

Não
%

Não

73%
75%
78%
81%
84%

%

44
36
31
24
15

28%
25%
22%
19%
16%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

O que se pode depreender destas análises é que o fato de percorrer uma trajetória
no sistema de justiça criminal na condição de preso preventivo é muito mais determinante
para a eficiência produtiva do SJC em Belo Horizonte do que o fato de ser preso em
flagrante propriamente. Mas este é somente um ponto a ser analisado, uma vez que o
alcance desta eficiência, tão notável em termos de seus valores, não pode ser explicada,
segundo se demonstrará adiante, somente pelas cooperações mútuas entre distintos atores
judiciais que resultam nas chamadas “evasões institucionalizadas” para diminuição de
tensões e conflitos em prol de se atingir determinadas metas produtivas.
Este propósito só pode ser materializado se tanto as estruturas organizacionais
como as operações relativas à administração da justiça criminal participarem deste arranjo
promovido e compartilhado entre os atores como forma de se atingir a máxima
racionalidade dentro do sistema. Daí por que, este estudo buscou conciliar perspectivas
de justiça em linha de montagem (acordos informais entre membros da comunidade
judicial) e Mc Justice (racionalização das operações da justiça criminal baseada nos
princípios que regerem as redes de fast food), bem como das instituições habitadas, na
compreensão do funcionamento do SJC em Belo Horizonte.
Embora esta seção tenha se revelado sob um ponto de vista mais descritivo e tenha
contemplado as correntes teóricas, num momento inicial, a partir da eficiência operativa
em função de tempo e produção, espera-se abordar com maior clareza, deste ponto em
diante, as operações judiciais além dos acordos e interações de agentes e estrutura que
possibilitam o enquadramento deste estudo neste arcabouço. Ao realizar tal tarefa, o preço
pago pela eficiência produtiva do SJC na cidade de Belo Horizonte será problematizado
em função dos tipos e níveis de comprometimento dos direitos e garantias democráticos.
3.3. Retratando os padrões de seleção e filtragem
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Quando BLUMBERG (1967) elaborou as bases sobre a teoria da justiça em linha
de montagem, ele o fez apoiado em estudos etnográficos que procuravam explicar o
comportamento individual de diversos atores da justiça criminal em função de suas
socializações no ambiente de trabalho. Assim, ao analisar decisões relativas a direitos
penais de acusados na Suprema Corte dos EUA, seu foco estava voltado à vinculação
entre a busca de eficiência máxima por parte dos tribunais e a violação das regras
processuais por parte dos atores da administração judicial (promotores, advogados, juízes
e funcionários dos tribunais) na consecução desse objetivo.
Enquanto Blumberg se concentrou nas evasões promovidas pelas comunidades
judiciais e, portanto, em QUEM administrava a justiça criminal, BOHM (2006) voltou
sua atenção para as operações do sistema, ou seja, para o QUÊ poderia se traduzir em um
indicativo de produtividade na seara criminal. Em ambos os casos, é preciso ter clareza
que tanto os acordos entre atores, como as operações extremamente racionalizadas
(previsíveis, controladas, uniformes e extremamente ágeis) não se dão de maneira
aleatória. Eles são padronizados e esse padrão é retratado por meio de seleções e
filtragens. Assim é que, nem todo cidadão será alvo de uma abordagem policial e/ou de
um processo judicial. Da mesma forma, a decisão de se aplicar uma pena mais ou menos
gravosa a um réu passará por um filtro no qual diversos elementos (legais ou extralegais)
serão considerados pelos atores e estruturas institucionais do processamento penal.
Na administração da justiça criminal, seleções e filtragens ocorrem em todas as
fases do processamento e abrangem tanto indivíduos (suspeitos/acusados) como
processos (abordagem policial, investigação, denunciação, defesa e sentenciamento),
assim como também são orientadas por estruturas (policiais e judiciárias) e atores
(policiais, promotores, defensores e magistrados). Trata-se de uma relação quase
simbiótica que se retroalimenta da própria dinâmica o tempo inteiro. Sob este arranjo,
agentes do estado, como os policiais, selecionam o público que entrará nas malhas
judiciais, da mesma forma que promotores, defensores e juízes promovem acordos para
efetuar um processamento mais célere.
Se na seção anterior foi possível descrever a linha de montagem e visualizar sua
eficiência no tempo, a partir de agora pretende-se expor suas engrenagens internas, ou
seja, os padrões de seleção e filtragem que explicam como o sistema de justiça criminal
em BH coordena sua linha de produção. A proposta consiste em identificar os processos
de seleção e filtragem, desde o início do fluxo, conjugando as seletividades, a partir da
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triagem operacionalizada pelos atores envolvidos na administração desta justiça,
iniciando-se pelas instituições policiais.

3.3.1 Seleção e filtragem policial: o perfil dos crimes e da fase policial do fluxo

Nas sociedades modernas, à polícia são atribuídas três funções marcadamente
significativas: manutenção da ordem, aplicação da lei e prevenção do crime. Ao executar
tais funções, as organizações policiais estão zelando pela preservação do patrimônio
(público e privado) e pela integridade física dos cidadãos – como são chamados os
indivíduos nessas sociedades. Assim, sob o modelo institucional dos chamados estados
modernos democráticos, estabeleceu-se o pressuposto de que a manutenção da ordem é
assegurada mediante a obediência às leis e essas próprias normas estabelecem os critérios
para o poder de atuação das instituições (SKOLNICK, 1966).
Discorrendo sobre os desafios da polícia brasileira para a concretização desse
modelo de “ordem sob a lei”, SAPORI (2007) conceituou esta agência como “uma
organização autorizada pela coletividade para regular as relações sociais via utilização,
se necessário, da força física” (p.99) e sob tal concepção, essa instituição se apresenta
como a “expressão mais visível do estado democrático de direito”. Este modelo, porém,
carrega contradições intrínsecas que traduzem o que, para muitos estudiosos, é a questão
mais complexa das polícias brasileiras numa ordem democrática:
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“ O problema da polícia na ordem social democrática é garantir
o consenso moral – seja fazendo o crime não compensar pela detenção
rápida e certeira do criminoso, seja comunicando à periferia social as
regras públicas de comportamento da sociedade democrática – a
proscrição do ócio, do vício, do crime e da violência instrumental. Por
outro lado, a polícia é objeto a ser contido, dado o potencial de ameaça
ao pleno exercício, pelo cidadão, de suas liberdades negativas,
representado pelo uso arbitrário de poder pelos agentes do estado no
combate ao crime. O primeiro problema é de eficácia na provisão de
ordem, justiça e paz e envolve concentração de poder simbólico e
instrumental na organização policial; o segundo problema envolve
restrição no uso de poder pelo policial na produção de ordem. Ou seja, o
modelo de “ordem sob a lei” envolve paradoxo argutamente identificado
pela análise organizacional: “ordem” significa conformidade a padrões
absolutos de moralidade enquanto “lei” representa limites racionais à
imposição de ordem. Logo, é possível postular a incompatibilidade
potencial entre justiça substantiva e justiça formal, retoricamente
articuladas no modelo. ” (PAIXÃO E BEATO, 1997, p. 236, grifo nosso)

O modelo de “ordem sob a lei” pode ser compreendido como uma matriz ideal de
como a polícia deveria se relacionar com a sociedade em uma ordem democrática,
contudo, o que a citação acima indica é que a realidade passa ao largo deste plano ideal.
Logo, esse relacionamento pode ser melhor expresso pelo modelo discricionário, no qual
o parâmetro do trabalho policial é a “lógica em uso”, isto é, as regras e preceitos que
orientam o “fazer policial” estão “codificados no estoque de conhecimento da instituição
e comunicados no ofício cotidiano e na sociabilidade dos quartéis e delegacias” (PAIXÃO
e BEATO, 1997, p. 236), muito mais do que referenciadas nas categorias legais. Daí
porque, a tarefa que a polícia mais executa em suas atividades diárias é a interpretação e,
com ela, a constante ressignificação do que seja lei e ordem.
Esta dinâmica de atuação transforma essa organização numa instituição política
cujo papel instrumental consiste na articulação permanente entre legalidade e ordem
social, o que corresponde a afirmar que a polícia atua como mediador entre a estrutura
burocrática e o meio-ambiente, transitando entre a formalidade e a informalidade, entre a
repressão e a vigilância ou ainda entre atribuições administrativas e judiciárias.
Essa polícia, com todas as ambiguidades que lhe são características, possui
incumbência fundamental no sistema de justiça criminal: a de selecionar aqueles que
serão processados e/ou punidos por este sistema, tornando-se a porta de entrada do SJC.
Como esta seleção é realizada a partir de “ideologias e estereótipos” produzidos e
reproduzidos organizacionalmente, os mesmos tipos sociais, recrutados sempre nas
‘periferias sociais’, são, igualmente e sempre, eleitos pelos mesmos processos, mormente
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inquisitoriais, para figurarem nas malhas judiciárias como suspeitos, custodiados, réus,
condenados e, por fim, como presidiários.
Os resultados das análises feitas a partir do banco de dados do CRISP/UFMG
corroboram não somente a atividade discricionária da polícia como descrita acima, mas
revelam uma inquisitorialidade que não se esgotará num momento inicial do fluxo,
estendendo-se por todo o processamento e servindo de elo entre as organizações. Com
isso, desmistifica-se a ideia socialmente disseminada segundo a qual ficaria a cargo da
polícia o ‘trabalho sujo’ de ‘lixeiro da sociedade’ (porque emprega a violência e métodos
escusos/coercitivos na obtenção de confissões e outras provas) em contraste com o
judiciário, ao qual comumente é outorgado o trabalho “puro” de “aplicação imparcial e
desinteressada da lei através do ritual do procedimento” (PAIXÃO, 1988).
Assim é que, em Belo Horizonte, considerando-se os distintos delitos em análise
(furto, roubo e tráfico de drogas), evidencia-se um panorama muito semelhante para o
perfil da ocorrência que constrói e conduz os flagrantes nos delitos analisados. Esse perfil
de ocorrência é confeccionado com base nas informações coletadas durante o registro dos
crimes pela polícia. São dados, portanto, extraídos de documentos como o APDF (Auto
de Prisão em Flagrante Delito) e o REDS (Registro de Eventos de Defesa Social), mais
comumente conhecido como BO (Boletim de Ocorrência) em outras localidades do país.
Estes documentos constituem o primeiro registro da infração e, por conseguinte, é por
meio deles que o cometimento de um crime chega ao conhecimento estatal, passando aos
domínios oficiais. Ademais, cumprem ainda uma finalidade instrumental, na medida em
que se apresentam como ferramentas “estratégicas e operacionais” do acompanhamento
das dinâmicas criminais e de seus indicadores.
O atributo mais importante do REDS, todavia, está no fato de ele retratar um
evento sob o olhar do policial, possibilitando o acesso a informações, tais como: a) o local
geográfico dentro do espaço urbano em que o delito ocorreu; b) a instituição estatal
responsável pela abordagem (polícia militar, polícia civil, guarda municipal, etc); c) a
motivação dos agentes estatais para efetivação da abordagem; d) a presença de
testemunhas, para além dos agentes estatais que efetivaram o flagrante; e) a apreensão de
armas e/ou drogas e até mesmo f) a confissão da pessoa presa na unidade policial onde
foi registrado o flagrante.
A começar pelo local geográfico e tendo em conta que o espaço urbano está
subdividido entre público e privado, merece reflexão o fato de que as ruas constituem
lócus privilegiado não apenas da ocorrência do crime, mas sim do olhar das forças estatais
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responsáveis pela vigilância. Nestes espaços públicos é que se dará o encontro entre a
polícia e seu público; um encontro entre uma instituição com poderes e uma parte da
sociedade inábil para impor limites a esses poderes, haja vista que não plenamente cidadã.
Como demonstrado na Tabela 10 a seguir, o espaço urbano de Belo Horizonte
revela que os três crimes ocorrem majoritariamente nos espaços públicos das ruas, sendo
que roubos (85,3%) e tráfico de drogas (72,5%) são expressões mais fortes neste sentido.
O padrão que aponta para a ocorrência desses delitos em vias públicas se assemelha ao
verificado por GRILLO et al (2011) para os crimes de tráfico, como descrito no capítulo
precedente. Ao criar as categorias ‘dura’ e ‘desenrolo’ para classificar as interações entre
policiais e público-alvo nas ruas, os autores frisam que, em ambos os casos, o ambiente
de ocorrência do delito e da abordagem estão distantes das agências que controlam a
polícia, tornando este espaço urbano propício à construção de uma “fundada suspeita”,
ou seja, um mito cerimonial que “justificaria” uma abordagem por parte dos policiais
(PINC, 2014):

TABELA 10: Local de ocorrência dos flagrantes para os delitos de furto, roubo e tráfico
de drogas em Belo Horizonte
Local de ocorrência
Via pública
Residência
Estabelecimento comercial
Instituições públicas (delegacia, prisão,
centro de internação)
"Ponto de tráfico"
Sem informação
Total

Roubo
N
%
249
85,3
4
1,4
33
11,3
1
1
4
292

0,3
0,3
1,4
100,0

Tipo de Crime
Tráfico
N
%
116
72,5
31
19,4
4
2,5
4
4
1
160

2,5
2,5
0,6
100,0

Furto
N
%
60
35,9
10
6,0
94
56,3
2
1
0
167

1,2
0,6
0,0
100,0

*teste Qui-quadrado: 233,996 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Chama a atenção, contudo, a grande concentração do crime de tráfico de drogas
em casa (19,4%), bem como dos furtos em estabelecimentos comerciais (56,3%). No caso
do tráfico, este dado remete a percentual semelhante descrito por JESUS et al (2011)
também no capítulo anterior. Conforme afirmam os autores, as abordagens em residências
referem-se a situações nas quais os policiais, em virtude de patrulhamentos realizados nas
ruas ou por denúncias anônimas, adentram casas de acusados sem mandados judiciais que
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os autorizem a fazê-lo, a fim de apreender drogas. Trata-se, de acordo com os estudiosos,
de eventos muito comuns quando da ocorrência de flagrantes e lidos por demais atores e
agências envolvidos no processamento criminal como legítimos. Tanto assim que
promotores entrevistados naquela pesquisa confirmam a legalidade do procedimento sob
alegações do tipo: “o excesso de garantias, de respeito aos direitos, inviabiliza o direito
penal” ou ainda “a entrada franqueada não consiste em ilegalidade se o policial acha
drogas com o sujeito porque está confirmada a ação delituosa”.
A alta ocorrência de furtos em estabelecimentos comerciais, por sua vez, indica
que o patrimônio é um objeto prioritário de vigilância policial, inclusive porque policiais
podem ser acionados pelos próprios comerciantes ou ainda porque os vigilantes privados
nestes locais mobilizam a polícia, facilitando a prisão. Considerando que o horário de
ocorrência desses delitos concentra-se no período noturno, este dado aponta inclusive
para o tipo de patrulhamento policial realizado: nas proximidades de tais
estabelecimentos e durante a noite, quando há menor circulação de pessoas.
Os dados obtidos revelam ainda que não há diferença estatisticamente significante
quanto ao ator estatal responsável por efetuar a prisão, sendo que, em todos os casos, a
polícia militar é a maior responsável por essa atividade, independentemente do crime.
Com isso, o primeiro processo individual e organizacional na justiça criminal é iniciado
e consiste na decisão, por parte dos policiais, de abordar ou não um indivíduo. Optando
por efetivar a abordagem, a decisão imediatamente subsequente se refere a quem abordar.
Neste momento, portanto, já se percebe uma seleção acompanhada de uma triagem.
Policiais selecionam ‘se’ (desenrolo) e ‘quem’ (dura) abordar. A filtragem, por sua vez,
diz respeito às razões pelas quais os suspeitos (assim interpretados pelos policiais) são
abordados.
A abordagem policial é um tema bastante sensível tanto para as organizações
policiais como para a sociedade, porque envolve uma atitude de cerceamento temporário
de direitos personificado numa miríade de condutas que compreendem desde a atitude
suspeita (com seu alto nível de abstração) às investigações prévias. Pode ser definida
como “o encontro entre a polícia e o público cujos procedimentos adotados variam de
acordo com as circunstâncias e com a avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que
interage, podendo estar relacionada ao crime ou não” (PINC, 2007, p.7).
Enquanto responsáveis pela aplicação das leis, policiais possuem a prerrogativa
de interferir no direito de ir e vir das pessoas, bem como de interagir fisicamente (busca
pessoal) com as mesmas em seu exercício cotidiano de manutenção da ordem pública e
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controle da criminalidade. O problema é que se trata de um procedimento invasivo e
malvisto socialmente, sempre ligado a excessos e constrangimentos públicos (uma vez
que realizado nas ruas, à vista de todo e qualquer transeunte). Dessa percepção resulta a
ideia construída no imaginário coletivo – e tantas vezes confirmada nas práticas policiais
– não de um método legal e legítimo, mas, via de regra, de um mecanismo violento.
A importância da abordagem policial para esta análise reside no fato de ela ser o
evento, em termos práticos, que inaugura o fluxo da justiça criminal, já que se está
tratando somente de crimes iniciados por meio de prisões em flagrante. As variáveis
envolvidas neste procedimento, portanto, dizem muito sobre os atores que o executam, as
instituições as quais pertencem, bem como acerca do aproveitamento de elementos dele
derivados como ‘legítimos’ meios de prova a serem utilizados nas demais fases do
processamento, inclusive nas próprias audiências de custódia, para mobilizar prisões
temporárias, contribuindo significativamente para condenações posteriores.
Enquanto previsão legal, este tipo de abordagem consta dos manuais das
instituições policiais que são, em muitos estados da federação, bem detalhados sob a
forma de procedimentos operacionais padrão, como no caso da Polícia Militar do Estado
de São Paulo (PMESP), descrito por Tânia Pinc em artigo sobre a temática, em que
pormenoriza a norma daquela instituição:
“Na abordagem da pessoa em atitude sob fundada suspeita, o
policial saca sua arma e a mantém na posição sul, apontando-a para o
solo; determina que a pessoa se vire de costas, entrelace os dedos na nuca
e afaste as pernas. Se a abordagem é feita a uma pessoa, o procedimento
padroniza que essa ação seja operacionalizada por dois policiais, ou seja,
que sempre haja superioridade numérica de policiais em relação aos nãopoliciais. Após posicionar a pessoa da forma descrita, um dos policiais
recoloca sua arma no coldre, abotoa-o, e realiza a busca pessoal, enquanto
o outro permanece com sua arma na posição sul fazendo a segurança. ”
(PINC, 2007, p.14)

As abordagens policiais são um bom exemplo indicativo de como regras formais
de uma organização, no caso a policial, são suplantadas ou tornadas cerimoniais e dão
lugar a uma série de práticas institucionais, tantas vezes violentas, para fazer funcionar a
organização policial e as demais instituições judiciais que se aproveitam da produção
policial em seus processos decisórios.
Ao voltarmos o olhar para os crimes em análise neste estudo, especificando as
razões desta abordagem, perceberemos que as categorias “atitude suspeita” e “denúncia
identificada” são as mais acionadas como motivadoras das ações policiais. Como revela
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a Tabela 11 adiante, a abordagem dos suspeitos para o caso dos furtos é fortemente
relacionada às denúncias identificadas (65,9%), ao passo que, no caso de roubos,
“denúncias identificadas” (59,6%) compartilham com “atitudes suspeitas” (18,2%) os
percentuais mais relevantes elencados como motivações para a interpelação policial.
Merece destaque ainda o tráfico de drogas, para o qual a abordagem no flagrante se
distribui entre três categorias: atitude suspeita (28,8%), denúncia identificada (26,3%) e
pontos de tráfico (28,8%).
Problematizando a categoria “atitude suspeita”, compete o questionamento do tipo
de comportamento que ensejaria a suspeição e mais, em que ele se diferenciaria da
insuspeição. De acordo com PINC (2017, p.37) “os fatores determinantes da abordagem
estão diretamente relacionados às características das pessoas abordadas”. Sua pesquisa
elenca alguns desses ‘fatores’ e, entre parênteses, as alegações que os justificariam: (i)
pessoa com volume na cintura (pode estar portando uma arma); (ii) dois homens em uma
moto (conduta característica de quem pratica roubou ou furto); (iii) pessoa vestida de
forma inadequada para o ambiente e clima (usar casacos em dias quentes, também pode
sinalizar porte de arma); (iv) veículo com quatro homens em seu interior (conduta característica de quem pratica roubo ou furto) e (v) pessoa que desvia o olhar do policial
(demonstração de nervosismo ou de querer esconder algo).
O alto grau de abstração, subjetividade e ambivalência desses fatores já deveria
ser suficiente para questionar sua mobilização pelos policiais, no entanto, fundamentam
suas ações com o respaldo não somente das instituições de polícia, como também das
demais organizações da justiça criminal, que também os acionam para formar a imagem
do custodiado, do denunciado, do cliente típico da defensoria, do réu e do condenado,
outrora denominado suspeito, mas que apenas muda de nome, conforme a instância da
justiça criminal em que esteja. Na seção seguinte, que descreverá o perfil dos acusados,
este ponto será melhor especificado.
Por ora, importa registrar que o parâmetro real acionado pela polícia (individual e
institucionalmente) não se dá, em primeiro lugar, sob bases objetivas, mas ancorado em
percepções sensoriais dos agentes de segurança. Em segundo lugar, não objetiva
eficiência, pois se assim o fosse, as abordagens policiais até poderiam sobrepujar as
codificações legais que as orientam em nome de interpelar um maior número de suspeitos
ou tornar essa abordagem mais célere, mas nunca mais violentas, haja vista que violência,
embora legítima quando sob o monopólio estatal e tão utilizada pela polícia, não é
apontada como um fator de eficiência nem pelo Estado.
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TABELA 11: Razões que motivam policiais na abordagem diante de suspeitas de
cometimento dos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas em Belo Horizonte
Razão da abordagem
Atitude suspeita
Atitude suspeita e denúncia identificada
Ponto de tráfico
Blitz de trânsito
Olho Vivo
Denúncia anônima
Denúncia identificada
Investigação prévia
Sem informação
Total

Roubo
N
%
53
18,2
49
16,8
1
0,3
1
0,3
3
1,0
8
2,7
174
59,6
2
0,7
1
0,3
292
100,0

Tipo de Crime
Tráfico
N
%
46
28,8
7
4,4
46
28,8
1
0,6
2
1,3
42
26,3
8
5,0
7
4,4
1
0,6
160
100,0

Furto
N
%
38
22,8
10
6,0
0
0,0
0
0,0
5
3,0
2
1,2
110
65,9
0
0,0
2
1,2
167
100,0

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG) *teste Qui-quadrado: 233,996 P˂0,001

Bastante significativas na composição do perfil das prisões em flagrante é a
presença de policiais como únicas testemunhas dos eventos ‘criminosos’. Quanto a isso,
não há um padrão comum que aproxime os três tipos de crimes, como evidenciado na
tabela a seguir. Enquanto para o tráfico de drogas, os policiais que efetuaram os flagrantes
figuram como as únicas testemunhas do fato (95,6%), nos furtos eles representam apenas
¼ dos casos (25,7%) e nos roubos praticamente não aparecem. Nos crimes patrimoniais,
isso é compreensível quando verificamos quem são as demais testemunhas dos flagrantes.
A base de dados informa que, em 93,7% dos roubos e em 71,4% dos furtos, a única
testemunha do fato, para além dos policiais que promoveram a prisão em flagrante, são
as próprias vítimas. Portanto, é possível lançar um indivíduo nas malhas judiciárias sem
tanto peso sobre a prova testemunhal policial, porque o testemunho da vítima garantiria,
em certo sentido, o processamento legal, uma vez que esta é vista como fonte de
legitimidade para as práticas punitivas (GARLAND, 2008).
Quanto ao tráfico, os achados da pesquisa estão em consonância com os resultados
obtidos por JESUS (2011, 2020) e que demonstram a importância da polícia para o
processamento dos crimes relacionados às drogas, desde os flagrantes (pelos policiais
promovidos na maioria absoluta desses crimes) até a condenação. Conforme pontua a
autora, uma característica que singulariza o delito de tráfico na justiça criminal diz
respeito exatamente ao papel decisivo do ator policial, visto pelos demais atores judiciais
(promotores, defensores públicos e juízes) não como agentes violadores de direitos, mas
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como valorosos colaboradores e merecedores de todo crédito por seu empenho naquilo
que é entendido pelas instâncias judiciais como o delito que “mais enegrece a
personalidade”, nas palavras de uma magistrada de uma das varas de tóxicos pesquisada.

TABELA 12: Relação de testemunhas policiais e não-policiais nos crimes de furto, roubo
e tráfico de drogas decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Testemunhas do flagrante
(para além dos policiais)
Não
Sim
Total

Roubo
N
%
22
7,5
270
92,5
292
100,0

Tipo de Crime
Tráfico
N
%
153
95,6
7
4,4
160
100,0

Furto
N
%
43
25,7
124
74,3
167
100,0

*teste Qui-quadrado: 233,996 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Um dado que também chama muita atenção na análise da fase policial diz respeito
à confissão, quer ela seja feita pela pessoa presa aos policiais que efetuaram o flagrante
ou, em seguida, nas delegacias. Como mostra a tabela 13, a maioria dos presos em
flagrante suspeitos de cometimento do crime de tráfico de drogas não confessa o crime
em momento algum da fase policial. Nos crimes patrimoniais, verifica-se um percentual
bem mais expressivo de confissão em algum momento da fase policial do fluxo de
processamento criminal. A explicação pode estar relacionada ao tipo e à quantidade de
testemunhas do flagrante.
Nos delitos envolvendo drogas, tanto a literatura como a base de dados das
audiências de custódia revelam que os policiais figuram como únicas testemunhas durante
todo o processamento, sendo que os relatos por eles produzidos são sistematicamente
utilizados nas instâncias judiciais como únicos meios de prova para que o acusado
responda pelo crime de tráfico e preso preventivamente. Considerando que: a) compete
ao policial, na prática, o enquadramento do suspeito na categoria de usuário ou traficante
e b) no exercício de suas atividades cotidianas, policiais primeiro encontram o criminoso
para depois ir em busca do crime (PAIXÃO, 1982), a confissão por parte do acusado na
fase policial eliminaria qualquer possiblidade de um (re) enquadramento do acusado
como usuário na fase judicial. Afinal, estes indivíduos, até mesmo pela camada social a
qual pertencem, conhecem os diferenciais de poder entre suas versões apresentadas em
juízo e as versões daqueles que possuem “fé pública” por ocasião de suas atividades
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profissionais, assim entendidas como honrosas e idôneas por juízes, promotores e
defensores.
Os crimes patrimoniais, por sua vez, possuem uma outra lógica. No caso dos
roubos decorrentes de prisões em flagrante, percebe-se um percentual de 42,5% de
confissão em algum momento da fase policial, enquanto nos furtos, esse percentual atinge
46,1%. Em ambos os casos, portanto, as confissões na fase inquisitorial do processamento
alcançam quase metade dos presos em flagrantes. Também para os dois crimes, as vítimas
figuram como as principais testemunhas dos flagrantes. Isso pode apontar para o fato de
que as confissões de crimes patrimoniais decorrentes de prisões em flagrante, ao contrário
dos delitos de tráfico de drogas, poderiam beneficiar os acusados de furto e roubo na fase
judicial do processamento, produzindo sentenças menos gravosas, em casos de
condenação.

TABELA 13: Confissão do preso em flagrante na fase policial para crimes de furto, roubo
e tráfico de drogas decorrentes de prisões em flagrante na cidade de Belo Horizonte
Confissão do preso
Não há menção à confissão da pessoa
presa
Sim, para os policiais na delegacia
Sim, para os policiais que efetuaram a
prisão em flagrante
Sim, para os policiais que efetuaram a
prisão em flagrante e, depois, para os
policiais na delegacia
Total

Roubo
N

Tipo de Crime
Tráfico
%
N
%

Furto
N

%

168
89

57,5
30,5

134
14

83,8
8,8

90
51

53,9
30,5

18

6,2

5

3,1

11

6,6

17
292

5,8
100,0

7
160

4,4
100,0

15
167

9,0
100,0

*teste Qui-quadrado: 42,189 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

De forma geral, as variáveis apontadas nesse tópico, fornecem um retrato do
percurso criminal inicial das pessoas presas em flagrante, acusadas do cometimento de
crimes de furto, roubo e tráfico de drogas. Um panorama compacto da fase policial
fechará, portanto, essa seção que, em diálogo com a literatura utilizada em capítulos
anteriores, procurou desvendar parte dos mecanismos da linha de montagem e da
articulação da justiça criminal em Belo Horizonte.
Conforme descrito acima, então, os crimes de tráfico de drogas decorrentes de
prisões em flagrante ocorrem preferencialmente em vias públicas (72,5%) por meio de
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abordagens realizadas por policiais militares que levam em consideração, para tal,
critérios subjetivos de “atitude suspeita”, além dos “pontos de tráfico” e “denúncia
identificada”. Estes policiais são, inclusive, as únicas testemunhas (95,6%) dos flagrantes
e, como regra, os presos não confessam o cometimento do crime na fase policial (83,8%).
Dados da base apresentam-se estatisticamente significantes para outras informações
relativas a esses crimes e não problematizadas pormenorizadamente nesta seção, tais
como: em 91.9% deles não foram apreendidas armas; em 94,4% algum tipo de droga foi
apreendido; em 57,5% dos casos somente um suspeito foi preso e, por fim, na fase policial
81,3% dos presos não contaram com a presença de advogados, quer públicos ou privados.
Quanto aos delitos de roubo decorrentes de prisões em flagrante: ocorrem
preferencialmente em vias públicas (85,3%), por meio de abordagens realizadas por
policiais militares que levam em consideração, para tal, critérios subjetivos de “atitude
suspeita”, mas principalmente a “denúncia identificada” (59,6%). As vítimas, e não os
policiais, é que são representativas como testemunhas dos flagrantes (92,5%), sendo que
a confissão em algum momento da fase policial responde por 42,5% dos casos. Dados da
base, assim como no tráfico, apresentam-se estatisticamente significantes para outras
informações relativas a esses crimes e também não problematizadas pormenorizadamente
nesta seção, tais como: em 68,8% deles não foram apreendidas armas; em 97,6% nenhum
tipo de droga foi apreendido; em 48,6% dos casos somente um suspeito foi preso e, por
fim, na fase policial 91,8% dos presos não foram assistidos por advogados, quer públicos
ou privados.
Por fim, em relação aos delitos de furto decorrentes de prisões em flagrante:
ocorrem preferencialmente em estabelecimentos comerciais (56,3%) e em vias públicas
(35,9%) por meio de abordagens realizadas por policiais militares que levam em
consideração critérios subjetivos de “atitude suspeita” (22,8%), mas também a “denúncia
identificada” (65,9%). As vítimas, e não os policiais, é que são representativas como
testemunhas dos flagrantes (65,3%), sendo que a confissão, em algum momento da fase
policial, responde por 46,1% dos casos. Dados da base, assim como nos delitos anteriores,
apresentam-se estatisticamente significantes para outras informações relativas a esses
crimes e também não problematizadas pormenorizadamente nesta seção, tais como: em
95,2% deles não foram apreendidas armas; em 98,8% nenhum tipo de droga foi
apreendida; em 68,3% dos casos somente um suspeito foi preso e, por fim, na fase policial
95,2% dos presos não tiveram qualquer defesa, ou seja, não foram acompanhados por
advogados, quer públicos ou privados.
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Isto posto, retratados os perfis dos delitos e da fase policial, passa-se a descrever
os perfis dos acusados.

3.3.2 Perfil dos acusados

A representação dos acusados de cometimento dos crimes de furto, roubo e tráfico
de drogas é relevante sob muitos aspectos. Em primeiro lugar porque revela traços
identitários tanto do modelo de atuação das polícias como do funcionamento do sistema
de justiça criminal. Em segundo lugar porque, como explicitado no início da seção, a
maior parte desses acusados vai empreender uma trajetória no sistema de justiça criminal
na condição de réu preso preventivamente e assim, quando condenados, será possível
identificar as irracionalidades desta linha de montagem. Em terceiro lugar e por fim, o
perfil dessas pessoas informa que a seletividade e filtragem são processos contínuos ao
longo de todo o fluxo de processamento, não sendo interrompidos nem mesmo na fase
judicial, também denominada adversarial, do processamento. Em conjunto, esses pontos
de análise serão cruciais para a corroboração da segunda parte da hipótese dessa tese,
segundo a qual, o SJC se articula em torno da inquisitorialidade no processamento de
diferentes crimes decorrentes de prisões em flagrante.
Destarte, passa-se a apresentar os perfis dos acusados de modo comparativo e
considerando suas posições no início e ao final do fluxo, ou melhor, sob a circunstância
de “preso em flagrante” e na condição de “condenado”. Tal será feito considerando as
seguintes variáveis de análise: a) sexo; b) idade; c) raça/cor; d) estado civil; e) residência;
f) escolaridade; g) trabalho; h) renda e i) antecedentes criminais.
Quanto ao sexo, o perfil das pessoas selecionadas pela polícia para entrarem no
sistema de justiça criminal e serem condenadas pelo mesmo sistema mediante
reafirmação das seleções e filtragens iniciais (bem como da produção de outras similares)
é majoritariamente masculino para todos os delitos, como demonstrado na Tabela 14:
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TABELA 14: Perfil dos acusados presos em flagrante por tipo de crime e sexo
Furto

SEXO
Preso
Mulher
Homem
Sem
informação
Total

37
(22,2%)
130
(77,8%)
0
(0%)
167
(100%)

Condenado
8
(11,6%)
61
(88,4%)
0
(0%)
69
(100%)

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
Preso
23
(14,4%)
137
(85,6%)
0
(0%)
160
(100%)

Condenado
10
(10,4%)
86
(89,6%)
0
(0%)
96
(100%)

Roubo
Preso
13
(4,5%)
279
(95,5%)
0
(0%)
292
(100%)

Condenado
7
(3,2%)
210
(96,8%)
0
(0%)
217
(100%)

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Os dados mais recentes do DEPEN (2019) demonstram que o país apresenta uma
população carcerária de 748.009 indivíduos, sendo 711.080 (95,06%) homens e 36.929
(4,94%) mulheres. Assim, em comparação ao cenário penitenciário nacional, os dados
que representam o perfil tanto de presos em flagrante, como de condenados em função
dos três tipos penais sob análise refletem o padrão brasileiro e correspondem ao mesmo
parâmetro encontrado por pesquisas anteriores sobre estes crimes (vide capítulo 2).
A Tabela 14 demonstra que o fato de ser homem aumenta as chances de
condenação durante o processamento dos três delitos, independentemente do quão
distintos sejam esses processamentos sob o aspecto formal. Conforme a tabela esteja
comparando momentos distintos do fluxo de processamento (flagrantes e condenações),
o que os dados evidenciam é que pessoas do sexo masculino são o alvo preferido das
ações policiais, mas também da justiça, vez que o percentual de presos em flagrante
coincide com o percentual de condenados para a categoria sexo, tal qual coincidirá com
as demais, como se demonstrará adiante.
Duas situações, ainda, merecem ser destacadas nos casos analisados. A primeira
diz respeito aos crimes de furto, pois detectou-se que há significância estatística quanto
ao sexo, ou seja, as decisões de condenação dependem do sexo. Desta forma, há menos
chances de as mulheres serem condenadas, quando se compara o percentual de homens
que foram condenados. O mesmo não se dá para os casos de roubo e tráfico, isto é, o
percentual de homens que sai condenado é semelhante ao percentual de mulheres que é
condenada - considerando a quantidade de casos. No caso do tráfico, inclusive, quando
considerado pelos modelos estatísticos, não há qualquer significância estatística em
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termos de razão de chance de a variável sexo afetar a condenação. Mas no caso do roubo,
por outro lado, ser homem afeta bastante a chance de condenação.
Considerando o total de pessoas presas em flagrante (292) acusadas pelo
cometimento deste crime, verifica-se que 210 (71%) dos que foram condenados
pertencem ao sexo masculino enquanto apenas sete (2% dos 292 casos) condenadas são
mulheres. Chama bastante a atenção o fato de que ser homem aumenta em,
aproximadamente, 35 vezes a chance de ser condenado neste tipo penal. É um aumento
muito significativo quando comparado aos furtos e ao tráfico de drogas, nos quais, ser
homem aumenta em 9 e em 2 vezes, respectivamente, as chances de condenação.
Por fim, outro ponto a se realçar relaciona-se ao crime de tráfico de drogas. Como
tratado no capítulo 2, este tipo penal é regido por uma legislação específica (lei 11.343)
que entra em vigor somente a partir do ano de 2006. O último levantamento nacional de
informações penitenciárias (DEPEN, 2019) informava que 51% das mulheres
encarceradas cumpriam pena por este tipo de delito sendo que, em 2005, ano anterior à
promulgação da lei, o percentual correspondia a menos da metade deste número, isto é,
24,7%. Logo, é notável a influência que a nova lei de drogas exerceu sobre o
aprisionamento feminino.
De forma geral e excetuando-se as singularidades verificadas quanto ao sexo de
presos em flagrantes e condenados para furtos, roubos e tráfico de drogas, o perfil dos
acusados coincide em ambos os momentos do fluxo. Ou seja, não existem diferenças
estatisticamente significativas em termos de idade, raça, escolaridade, ocupação no
mercado de trabalho, presença de antecedentes criminais e entre quem é preso em
flagrante e quem é condenado.
Desta maneira, no tocante ao perfil dos 292 presos em flagrantes pelo crime de
roubo, a base de dados revelou que: 237 (81%) são jovens, possuindo entre 18 e 29 anos;
239 (81,8%) são negros (pretos e pardos); 220 (75,3%) são solteiros; 272 (93,2%)
possuem residência fixa; 174 (59%) possuem baixa escolaridade, possuindo até 9 anos de
estudo (ensino fundamental completo); 222 (76%) estão alocados no mercado informal
de trabalho; 159 (54,5%) não possuem renda fixa e 232 (79,5%) não possuem
antecedentes criminais.
Comparativamente, destes 292 presos, 217 (74%) foram condenados, tendo
apresentado perfil bastante semelhante ao apurado para a condição de “preso em
flagrante”, ou seja: 176 (81%) são jovens, possuindo entre 18 e 29 anos; 182 (84%) são
negros (pretos e pardos); 159 (73%) são solteiros; 208 (96%) possuem residência fixa;
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138 (64%) possuem baixa escolaridade, possuindo até 9 anos de estudo (ensino
fundamental completo); 168 (77,4%) estão alocados no mercado informal de trabalho;
116 (53,5%) não possuem renda fixa e 175 (80,6%) não possuem antecedentes criminais.
Com relação ao perfil dos 167 presos em flagrante acusados do cometimento de
furtos, a base de dados apontou que: 82 (49%) são jovens, possuindo entre 18 e 29 anos;
128 (76%) são negros (pretos e pardos); 112 (67%) são solteiros; 151 (90%) possuem
residência fixa; 110 (66%) possuem baixa escolaridade, possuindo até 9 anos de estudo
(ensino fundamental completo); 129 (77 %) estão alocados no mercado informal de
trabalho; 107 (64%) não possuem renda fixa e 130 (78 %) não possuem antecedentes
criminais.
Em comparação ao perfil dos 69 (41%) condenados pelo mesmo crime, obteve-se
como resultado o seguinte: 61 (88%) são jovens, possuindo entre 18 e 29 anos; 59 (85%)
são negros (pretos e pardos); 51 (74%) são solteiros; 62 (90%) possuem residência fixa;
50 (73%) possuem baixa escolaridade, possuindo até 9 anos de estudo (ensino
fundamental completo); 55 (80 %) estão alocados no mercado informal de trabalho; 45
(65%) não possuem renda fixa e 46 (67 %) não possuem antecedentes criminais.
Por fim, relativamente aos 160 presos em flagrante acusados do cometimento do
delito de tráfico de drogas, o perfil apresentado foi o seguinte: 137 (85%) são jovens,
possuindo entre 18 e 29 anos; 118 (74%) são negros (pretos e pardos); 121 (75%) são
solteiros; 119 (74,5%) possuem residência fixa; 155 (97%) possuem baixa escolaridade,
possuindo até 9 anos de estudo (ensino fundamental completo); 127 (79 %) estão alocados
no mercado informal de trabalho; 97 (60%) não possuem renda fixa e 121 (76 %) não
possuem antecedentes criminais.
Em relação aos 96 (60%) condenados, a base mostra que: 75 (78%) são jovens,
possuindo entre 18 e 29 anos; 75 (78%) são negros (pretos e pardos); 68 (71%) são
casados ou vivem numa união estável; 95 (99%) possuem residência fixa; 56 (58%)
possuem baixa escolaridade, possuindo até 9 anos de estudo (ensino fundamental
completo); 75 (78 %) estão alocados no mercado informal de trabalho; 59 (61%) não
possuem renda fixa e 77 (80 %) não possuem antecedentes criminais.
Como se pôde verificar, o perfil dos presos em flagrante e dos condenados, em
todos os tipos penais analisados, é praticamente o mesmo. Assim, consideradas todas as
variáveis acima, pessoas presas em flagrante e condenadas pelos crimes de furto, roubo e
tráfico de drogas são majoritariamente homens, jovens, negros, solteiros, possuidores de
residência fixa e baixa escolaridade. Conforme alocados no mercado de trabalho
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informal, não possuem renda estabelecida e regular, além do mais importante: cerca de
80% deles, em todos os tipos penais (exceto furto) não possuíam antecedentes criminais.
Pessoas que ingressam, são processadas e condenadas nas malhas da justiça, por
conseguinte, são detentoras de um perfil coincidente que independe do tipo de crime pelos
quais são acusadas e principalmente, independe do tipo de processamento que as conduziu
até a condenação. Esta constatação reforça a ideia de que a justiça criminal funciona em
uma linha de montagem macdonaldizada, na qual o tratamento judicial, sobretudo, não
busca a individualização dos casos ou a tipificação das condutas, mas sim a tipificação
social de pessoas por meio de processamentos rotinizados, céleres, previsíveis e
controlados, como são, por exemplo, as audiências (de custódia e de instrução e
julgamento) e assim, “a transformação da realidade dos conflitos em fatos jurídicos opera
no sentido de sancionar uma estrutura de relações na qual a desigualdade é vista como
natural” (SINHORETTO, 2011, p. 49) e nunca problematizada por atores e instituições
da justiça criminal porque, em função de demandas crescentes pela solução dos casos
aliadas a pressões políticas e ambientais, a ordem do dia é ser eficiente, mesmo que para
tal, os direitos de “alguns” sejam sacrificados.
A tipificação social produzida nessa dinâmica de funcionamento, nomeada por
BOHM (2006) como irracionalidade, encontra na sociedade brasileira uma analogia na
figura do bandido, categoria definida por MISSE (2010) como referente não somente às
pessoas que cometem crimes, mas àqueles dos quais se espera que continuem a cometer
e, a partir de então, passa a se diferenciar do proposto para a análise norte-americana. O
processo de criação deste bandido foi denominado por Misse como ‘sujeição criminal’ e
está intimamente vinculado à ideia de inquisitorialidade. Por quê?
Uma primeira consideração antes de tentar buscar uma resposta para essa questão
está em refletir sobre a punição. Há uma diferença significativa entre punir um indivíduo
porque ele cometeu um delito e investigar as razões pelas quais ele o cometeu. Inteirarse das razões que levam uma pessoa a cometer um crime quer dizer conhecer a
subjetividade dessa pessoa: por que ele cometeu esse crime? Em que essa pessoa difere
de uma outra que não cometeu esse crime? Onde se localiza essa diferença? Enfim, muitas
questões são levantadas no sentido de conhecer a ‘verdade’ ou, como melhor descreve
MISSE (2010) “as causas dentro da subjetividade que levam ao crime”.
Recuperando a discussão sobre inquisitorialidade empreendida no capítulo
anterior com a perspectiva de KANT DE LIMA (1989), sabe-se que o termo deriva de
outro: inquisição. A inquisição foi o alicerce do direito canônico (conjunto de leis e
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regulamentos formulados pela Igreja para regular a vida da comunidade eclesial) e em
sua busca para eliminar o pecado do interior do indivíduo, este era torturado até que
confessasse e assim se visse livre deste pecado. O autor argumenta que este sistema de
verificação da verdade foi transposto à justiça criminal brasileira a qual, diante de um
crime, não estava interessada em suas causas, mas no sujeito que o cometeu e esse
argumento importa exatamente porque sobre ele é que Misse vai refletir e encontrar
definições para o que é o sujeito e a sujeição criminal.
Em ensaio produzido há, aproximadamente dez anos, MISSE (2010) definirá
sujeito como um processo que constitui e reconstitui identidades, logo ele não pode ser
considerado uma identidade, pois esta seria apenas parte do que o forma. Da mesma
maneira, sujeição criminal é definida pelo autor como um processo no qual “a
constituição do sujeito se dá por meio de sua identidade estigmatizada e agredida”, isto
é, por sua inserção num determinado tipo social. Assim, o traficante ou o ladrão não diz
respeito ao sujeito que cometeu um crime, mas sim à pessoa que sempre vai cometer
aquele crime.
Não se trata de um rótulo ou um estigma por várias razões. Primeiro porque a
sujeição não é somente uma identidade, mas sim um processo de constituição dinâmico
e, por isso mesmo, implica a interação com um acusador posto que, como explica MISSE
(2010), não há sujeição sem que haja também alguém para sujeitar o outro. Ademais, é
um processo no qual a identidade degradada e estigmatizada ganha uma abrangência tal
que acaba por atingir outros indivíduos, como familiares e vizinhos. E como é
representada socialmente como muito negativa, surge um discurso de ‘extermínio e
higiene social’ do tipo “bandido bom é bandido morto’ ou ainda ‘é preciso limpar a
sociedade desse lixo”, como verificado nos intervalos das audiências de custódia, quando
operadores distintos (promotores, juízes e defensores) conversavam entre si, lançando
mão dessas mesmas narrativas.
Na sujeição criminal o bandido carrega o crime dentro de si, ainda que nunca tenha
praticado um crime. Não tem a ver com uma identidade que surge a partir de um estilo de
vida. Há condições para se tornar um bandido: ser jovem, pobre, excluído socialmente de
direitos como educação e moradia, ou seja, apresentar um perfil muito congruente com o
descrito acima para presos em flagrante e condenados durante o processamento de furtos,
roubos e tráfico de drogas na cidade de Belo Horizonte.
Enquanto um modelo ideal, como explica Michel Misse, a sujeição criminal opera
sob três métodos/processos: incriminação, criminação e criminalização. A incriminação
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consiste na busca do autor do crime; a criminação equivale ao esforço de interpretação de
um evento como crime e, por fim, a criminalização traduz-se na inscrição normativa da
reação moral que designa um acontecimento como crime. Interessante notar, no caso
específico da criminação, como ressalta o autor, que iniciar um processo de
reconhecimento cognitivo de um evento como crime não é exatamente algo óbvio. Se
assim fosse todo o arcabouço institucional da justiça seria dispensável. Não seria
necessário, sequer um único perito, para apontar um exemplo de trabalho técnico utilizado
na criminação. Igualmente, merece consideração o processo de incriminação, o qual pode
ser iniciado sem que haja crime (e vice-versa).
Ambas as observações importam principalmente no caso dos flagrantes. O que
são os flagrantes? Processos relacionais interpretativos em que a lógica em uso
(PAIXÃO, 1982) dos policiais permite, inclusive, o não enquadramento de um evento
num tipo penal, ou, como no caso das drogas, o encaixe de alguém numa categoria de
usuário e de outrem como um traficante. O ajuste do sujeito antecede e se sobrepõe ao
fato, logo, se o policial interpretou um evento como crime, logo em seguida vai buscar
seu autor. Se, pelo contrário, interpretou como um acidente, por exemplo, não há que se
falar em autor de coisa alguma. O que dizer, então, sobre uma justiça que não
problematiza os processos interpretativos promovidos pelos policiais, mas antes os
legitima? E como explicar que o ladrão e o traficante (assim lidos pelos policiais e mais
tarde por atores judiciais) se transformem em bandidos pelas mãos daqueles que
deveriam, pela natureza dos seus ofícios protegê-los?
O que os dados do perfil dos presos em flagrante e condenados pelos crimes de
furto, roubo e tráfico de drogas demonstram é que a justiça criminal operacionaliza sua
linha de montagem valendo-se de processos de sujeição criminal para tal. Como o retrato
dos que entram nas malhas encontra-se alinhado aos que saem, até caberia o
questionamento de que as condenações estariam apenas reproduzindo os flagrantes.
Entretanto, com o advento das audiências de custódia, principalmente, tal perfil poderia
ser inteiramente modificado nas condenações, pois, já neste momento, atores judiciais
estão diante da oportunidade não somente de escutar a narrativa do réu, mas de avaliar o
trabalho policial mais acuradamente. Para além disso, o simples fato de ser aplicada a
prisão preventiva neste momento, ausentes os pressupostos concretos que a justifiquem,
já é sintomático de que a justiça não é mero referendador do trabalho policial, mas se alia
a ele na criação de inquisitorialidade que se acumula por todo o fluxo, descortinando um
autoritarismo antes evidente apenas para as agências policiais.
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Na seção seguinte, a sujeição criminal se tornará ainda mais evidente, quando
descritas as operações que levam um preso em flagrante a se tornar um custodiado e após
réu. Pretende-se demonstrar que a sujeição afeta a construção tanto sobre os perfis desses
indivíduos, como também se apresenta nas operações, principalmente na decretação das
prisões preventivas e nas demais decisões que levam até a condenação.

3.3.3 Perfil das audiências de custódia: o início de uma trajetória judicial
incriminatórias

A importância das audiências de custódia para a reflexão pretendida estende-se
para além dos objetivos para os quais as mesmas foram criadas e implementadas. Sua
relevância no campo de estudos empíricos em direito aponta para o fato de que, por meio
delas, organizações e atores da justiça criminal, tais como promotores, defensores e
juízes, estabelecem contato imediato entre si e com o preso ainda na chamada fase
inquisitorial do processamento penal, iniciando um processo decisório que impacta toda
a trajetória deste acusado no processamento e em seu desfecho. As decisões derivadas das
audiências de custódia têm o poder de “depurar” ou “contaminar” trajetórias criminais,
na medida em que se constituem em oportunidades reais para a aplicação de uma justiça
mais adversarial ou inquisitorial. Em que medida, se as mesmas não se ocupam de
“decidir sobre o mérito” do caso? Na medida em que, nessas audiências, já estão presentes
pressupostos suficientes para a opção de tornar atores e agentes mais eficientes na
promoção de garantias e direitos de envolvidos, contribuindo ativamente não só para a
diminuição do encarceramento em massa, mas também da reincidência criminal e das
práticas inquisitoriais, vez que a maioria dos presos em flagrante sequer possuem
antecedentes criminais.
Os dados do relatório da pesquisa “Audiências de custódia em Belo Horizonte:
um Panorama” produzido pelo CRISP em 2016, bem como as informações extraídas da
base de dados utilizados nesse mesmo trabalho demonstram, no entanto, que a justiça
criminal em Belo Horizonte adotou a segunda opção, ou seja, o acompanhamento das
audiências de custódia (durante sua breve duração) demonstra que juízes, promotores e
defensores operam, na linha de montagem judicial, acordos (re) produtores da
inquisitorialidade policial. Igualmente, os intervalos de tais audiências asseveram que a
sujeição criminal opera ativamente para que a justiça contribua com sua parcela na
produção dos bandidos: traficantes, ladrões. A seguir, passa-se a delinear um retrato
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dessas audiências recorrendo a informações do referido relatório, conjugando-as com
uma análise estatística de dados acerca das mesmas, no sentido de comprovar a
proposição acima.
O relatório que oferece um panorama das audiências de custódia em Belo
Horizonte analisou em profundidade as 825 audiências acompanhadas entre agosto de
2015 e março de 2016. Em linhas gerais, audiências de custódia acontecem diariamente
entre 08 e 18 horas, bem como aos finais de semana, entre 08 e 13horas. Durante a
semana, tais audiências contam com um efetivo fixo de 2 grupos semelhantes de atores
judiciais: um juiz, um promotor e um defensor público, ou seja, 6 profissionais se
alternando entre o turno da manhã e da tarde. Aos fins de semana a mesma conformação
em tríade de atores atua em regime de plantão. Assim, no período pesquisado, transitaram
pela custódia, ao todo: 15 juízes, 16 promotores e 20 defensores públicos. Seus perfis
serão detalhados na próxima subseção.
O documento demonstra ainda, relativamente às dinâmicas, que, uma vez
apreendido pela Polícia Militar (responsável por 96,7% dos flagrantes), no momento da
prática do delito, dá-se início ao preenchimento de um REDS e encaminhamento desta
pessoa a uma Central de Flagrantes – setor da polícia civil. Em seguida, o preso segue
para uma instituição prisional (CERESP) onde aguardará, até o dia subsequente, para ser
conduzidos por agentes penitenciários a uma unidade judiciária de primeira instância –
Fórum Lafayette. Uniformizados com vestimentas do sistema penitenciário, algemados e
com as mãos para trás, os custodiados chegam para a sua audiência de custódia.
O primeiro problema referente a esse conjunto de situações é que o prazo previsto
no projeto da custódia nem sempre é obedecido. De acordo com o relatório do CRISP
(2016), de todos os 825 casos acompanhados, apenas 15,6% tiveram a audiência realizada
dentro do período de 24 horas após a prisão, sendo que a maior parte das audiências
(77,3% dos casos) foi realizada em até 48 horas após a prisão realizada pela autoridade
policial e 6,4% aconteceram em prazo entre 49 horas e 72 horas, isto é, três dias após a
prisão. Em 0,7% a audiência ocorreu após 72 horas.
Análise semelhante foi feita para os crimes recortados neste estudo de tese, como
apresentado a seguir:
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TABELA 15: Tempo de aprisionamento entre a prisão em flagrante e audiência de
custódia por tipo de crime
Preso há
mais de
24 horas?
Não
Sim
Sem
informação
Total

Tipo de Crime
Tráfico de drogas

Roubo
N

%

N

Furto

%

N

%

262

89,7

130

81,3

128

76,6

30

10,3

29

18,1

39

23,4

0

0,0

1

0,6

0

0,0

292

100,0

160

100,0

167

100,0

*teste Qui-quadrado: 14,423 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Conforme os dados, as pessoas apreendidas podem permanecer presas por mais
de 24 horas em 10% dos crimes de roubo (30 casos), em 18% dos crimes de tráfico de
drogas (29 casos) e em quase 1/4 dos crimes de furto (39 casos). Assim, antes mesmo do
primeiro contato com a justiça já se verifica uma violação de direitos, pois:
“O fato de a maioria das audiências ter ocorrido em prazo superior às 24
horas é problemático porque atenta contra os próprios princípios do
projeto: a apresentação imediata do indivíduo detido ao juiz. Afinal, nos
casos de violência policial, as marcas podem ter desaparecido em razão
do tempo, inviabilizando a detecção do que ocorreu por meio de exames
de corpo de delito. ” (CRISP, 2016, p.16)

Outro dado interessante, este agora relativo à duração das audiências de custódia,
remete ao funcionamento das mesmas em linha de montagem. O mesmo relatório aponta
que o tempo gasto para efetuar as audiências de custódia é, em média, de 12 minutos.
Esse tempo, que variou de 8 minutos a 30 minutos (em apenas um caso) apresenta-se
muito semelhante e padronizado, sendo fruto de acordos não publicizadas entre atores
para a promoção de rotinização de procedimentos e consequente obtenção de eficiência,
uma vez que nas audiências de custódia, praticamente só o juiz estabelece maior contato
com o preso, de forma que aos promotores e defensores públicos cabe breve manifestação
entre a interlocução do juiz-preso e a decisão deste juiz. Assim, a promotoria e a defesa
parecem desempenhar apenas função figurativa, a fim de fornecer um verniz legalista e
minimamente garantista ao procedimento.
De acordo com o projeto que as instituiu, as audiências de custódia foram
pensadas, principalmente, para averiguar a necessidade de conversão da prisão em
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flagrante em preventiva. Sob o aspecto prático, esses institutos também representam o
primeiro contato que o preso terá com juízes, promotores e até mesmo defensores, ainda
que o mérito do caso não esteja sob júdice. Curioso observar, todavia, o comportamento
dos juízes durante esses procedimentos para os três tipos de crimes em estudo.

TABELA 16: Comportamento do juiz nas audiências de custódia por tipo de crime
Tipo de Crime
Sobre o mérito dos fatos, o juiz
fez alguma pergunta?
Não, ouviu em silêncio (relato
espontâneo).
Não, pediu para a pessoa presa não
relatar os fatos.

Tráfico de
drogas

Roubo

Furto

75

25,7%

46

28,8%

45

26,9%

208

71,2%

101

63,1%

105

62,9%

Sim, depois ouviu em silêncio.

1

0,3%

5

3,1%

1

0,6%

Sim, explorou os fatos.

8

2,7%

8

5,0%

16

9,6%

Total

292 100,0%

160 100,0%

167 100,0%

*teste Qui-quadrado: 18,288 P˂0,010
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Como informa a tabela 16, magistrados, em sua maior parte (entre 63 e 71%), não
estão interessados no evento que motivou a prisão do custodiado para nenhum dos crimes
analisados, todavia há um percentual significativo, que varia entre 29% e 37%, referente
a situações nas quais juízes apresentam certa disposição para saber dos relatos, seja por
iniciativa própria ou em razão de relatos espontâneos dos presos. São dados bastante
interessantes quando cruzados com outra informação do relatório do CRISP sobre tais
audiências. Segundo o documento, juízes fazem questão de explicitar aos custodiados que
não estão ali para analisar o(s) delito(s), interrogá-lo e tampouco julgar se os fatos
imputados ao preso são verdadeiros ou falsos. A interlocução entre eles é acanhada e
calcada em perguntas feitas pelo magistrado ao custodiado acerca de trabalho (94%),
residência fixa (92%), com quem mora (86%) e sobre filhos ou dependentes financeiros
(75%), além de questões de cunho pessoal que possam fornecer uma imagem sobre que
tipo de “sujeito” se encontra diante dele. São elas: idade (72%), estado civil (68%), uso
de drogas (65%), escolaridade (63%) e renda (44%). Isso denota que:
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“ [...] os operadores transformam a análise da legalidade da prisão em
flagrante e a possibilidade de sua substituição por uma medida cautelar
em um mecanismo jurídico de diferenciação de trabalhadores e bandidos.
Porém, seguindo a lógica da cidadania regulada, que tem na carteira de
trabalho o seu principal operador (Santos, 1998), somente os presos que
comprovaram o seu registro conseguiram sair sem qualquer suspeição,
sem a restrição de sua liberdade pela imposição da tornozeleira
eletrônica. É possível perceber nas decisões, o fator da falta de
comprovação de emprego como determinante da prisão preventiva dos
suspeitos. Em um dos casos, o preso alegou que trabalhava “fichado” e o
juiz, para ter certeza da informação, pediu para que os agentes fossem até
a carceragem pegar a carteira de trabalho do custodiado. Cumpre indagar
se em um contexto de precarização das relações de trabalho, sob a
justificativa do agravamento da crise econômica, seria razoável pedir a
essa população, preta e pobre, a apresentação deste documento como uma
forma de alcançar dadas imunidades institucionais”. (CRISP, 2016, p.26)

Embora os magistrados em sua maior parte (71% nos casos de roubo e 63% para
os casos de tráfico e furto) não estejam interessados em conhecer a versão do preso,
parece que não se pode afirmar o mesmo sobre seu empenho em relação à subjetividade
destes custodiados. Ora, se a audiência de custódia não serve ao propósito de exame do
mérito dos fatos e tampouco se ocupa de um interrogatório (o que é tornado claro desde
o início), por que razões juízes por ela responsáveis estariam tão devotados em conhecer
o perfil do custodiado, interrogando-o, para depois decidirem sobre mantê-lo ou não
preso? De acordo com o relatório do CRISP, quando o custodiado é jovem, solteiro,
usuário de drogas, possuidor de baixa escolaridade e sem fonte de renda lícita, uma
imagem negativa é construída sobre sua figura e, em função de tal construção, sua conduta
é reprovada, impactando fortemente na decisão por manter a prisão provisória e, por
conseguinte, transformando flagrantes em preventivas.
O mesmo se dá para os casos em que há disposição, por parte da magistratura (nos
aproximadamente 12 minutos nos quais as audiências de custódia transcorrem), em saber
do ocorrido quando dos flagrantes, pois, independentemente de querer ou não conhecer a
versão dos fatos apresentada pelo custodiado, há um rápido interrogatório para conhecer
o perfil desse sujeito preso, entretanto, nada é mencionado acerca, por exemplo, dos
antecedentes criminais desta pessoa, tampouco ao indivíduo é feita qualquer pergunta
sobre se foi vítima de alguma forma de agressão ou coação por parte de quem efetuou o
flagrante, inclusive para que confessasse o crime.
A título de exemplificação, observando-se a Tabela 17 a seguir, e comparando-a
à Tabela 13 (na qual se apurou que as confissões na fase inquisitorial do processamento
alcançaram quase metade dos presos em flagrantes), nota-se que é muito raro haver
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confissão do delito na polícia e na justiça. A regra é a não-confissão em audiências de
custódia para mais de 90% dos casos e para todos os tipos de crimes analisados. Logo, na
passagem da fase policial para a custódia, as confissões, outrora em torno de 45% dos
casos, agora não alcançam sequer 10% dos casos. Por que há tantas confissões na fase
policial e elas diminuem tão substancialmente no primeiro contato dos custodiados com
a justiça?

TABELA 17: Confissão por tipo de crime durante as audiências de custódia
Confessou na polícia e
na justiça?

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
N
%

Roubo
N

%

Furto
N

%

Não

277

94,9

158

98,8

153

91,6

Sim

15

5,1

2

1,3

14

8,4

Total

292

100,0

160

100,0

167

100,0

*teste Qui-quadrado: 8,759 P˂0,010
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Em conjunto, todas essas informações e indagações apontam para um
protagonismo inquisitorial por parte de magistrados que não pode ser resumido numa
replicação ou simples manutenção do que ocorreu na fase policial. O processo decisório
de decretação de prisões preventivas nesse momento é ancorado em critérios muito pouco
objetivos, vez que juízes se voltam mais à tipificação social dos presos do que às
considerações dos relatos destes, nos quais poderia estar presente uma possível explicação
para tantas revelações quando do contato da polícia e tão poucas quando nos tribunais.
Além disso, se as audiências de custódia servem para verificar a necessidade de decretar
ou não a prisão preventiva, dados objetivos como os antecedentes criminais dos réus
poderiam figurar como critérios para pautar o processo decisório dos juízes. Estes, quando
levantados, são sempre no sentido de prejudicar o réu, ou seja, evoca-se os ‘maus
antecedentes’ nas decisões, mas nunca a primariedade do preso:
“Em grande parte das audiências, os maus antecedentes eram levantados
com o objetivo claro de justificar o cerceamento da liberdade dos
conduzidos, como no caso de furto, em que o custodiado era reincidente,
e, por isso, o juiz decretou sua preventiva comentando no final “Você é
cadeeiro velho. Você tem que andar pianinho, nem pode cuspir na rua e
tem que atravessar na faixa. Quando você é reincidente, você fica cinco
anos com a bunda na seringa, não pode fazer nada!” (Operador 4). ”
(CRISP, 2016, p. 34)
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Nada obstante, é preciso ressaltar a posição de defensores públicos e promotores
nesses processamentos, haja vista sua não interferência ou manifestação no sentido de
promoção de questionamentos sobre a aplicação da lei por parte da polícia ou mesmo no
sentido de garantia/proteção de direitos em favor do acusado. Tal poderia ser interpretado
como um gesto de omissão da parte desses atores, mas, na realidade parece ser mais um
indício de que os juízes são capazes de vocalizar todas as vozes na custódia, inclusive sob
o ponto de vista inquisitorial compartilhado, pois:
“Outro fato curioso sobre as Audiências de Custódia é o teor do batepapo estabelecido entre os operadores do direito nos intervalos entre as
audiências, momento em que nenhum custodiado estava presente na sala.
Juízes, promotores, escrivães e alguns poucos defensores expressavam
suas opiniões sobre o caso ou sobre qual deveria ser o destino do
custodiado. Nessas ocasiões, ficava evidente a preferência de alguns pela
pena de morte, ainda que essa não seja uma opção na legislação brasileira,
como indicam os seguintes comentários: “Tem pena de fuzilamento?
Porque a prisão não está dando conta.” (Operador 1), ou noutra situação
“Queria foder esses caras! Tinham que morrer.” (Operador 1). Outro
operador comentava durante as audiências sobre o estereótipo dos
custodiados, dizendo que todos possuíam a cara de ‘bandidos’”. (CRISP,
2016, p.19)

O silenciamento em favor de uma concordância geral com as decisões de
magistrados aponta para a existência dos laços informais institucionais, descritos por
BLUMBERG (1967) como fruto da cumplicidade que surge entre eles (atores judiciais)
em função das conformações cooperativas que visam acelerar o processamento, tornandoo mais eficiente. E mesmo quando se manifestam oralmente, promotores e juízes estão
interessados nos mesmos aspectos da vida de um custodiado:
“O que se pergunta em uma audiência de custódia é qualificação pessoal
dele (o preso), sua situação de vida, quanto que ele ganha, se ele pode
pagar fiança através da... da... do simples sustento familiar, se ele tem
residência fixa que permite a monitoração eletrônica, é isso que se
pergunta. E... e... os advogados no começo, é... perdiam muito tempo...
conversando com seu cliente, como se fosse aconselhando ele em um
processo criminal. Ele não está sendo julgado, ele vai ser apurado, né?
Então... é... a dinâmica tem que ser mais prática, mais rápida, até pela
quantidade de autuados no dia.” (promotor de justiça em entrevista
realizada durante a pesquisa das audiências de custódia)

Outra manifestação clara desta cumplicidade pode ser evidenciada pela expressiva
concordância entre os pedidos formulados pelo MP nessas audiências e as decisões
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proferidas por magistrados. Em praticamente 90% dos casos de roubo e tráfico de drogas,
juízes e promotores possuem discursos afinados sobre o quê decidir em relação ao destino
dos custodiados. Não há, no plano decisório, qualquer conflito ou tensão nessa relação e
essa comunhão entre magistratura e promotoria, ademais, não está restrita a este momento
do fluxo, manifestando-se durante todo processamento judicial, como se verá mais
adiante, na seção seguinte. Seus significados, pela relevância com que se apresentaram
neste estudo, serão trabalhados mais pormenorizadamente.

TABELA 18: Pedido do Ministério Público e Decisão judicial nas audiências de custódia
Pedido do MP é igual à
decisão do juiz?

Tipo de Crime
Tráfico de drogas

Roubo
N

%

N

%

Furto
N

%

Não

31

10,6

16

10,0

34

20,4

Sim

261

89,4

144

90,0

133

79,6

Total

292

100,0

160

100,0

167

100,0

*teste Qui-quadrado: 10,131 P˂0,010
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Uma vez cumprida a ritualística das audiências de custódia, estas são finalizadas
com a decisão judicial que poderá interferir na liberdade e no direito de ir e vir de um ser
humano preso em flagrante e à espera de como será seu destino, dentro ou fora das malhas
judiciárias.
Conforme a tabela 19 demonstra, a decretação da prisão preventiva prevalece nas
audiências de custódia para os crimes examinados, principalmente nos casos de roubo e
tráfico de drogas, este último atingindo um percentual bastante elevado de 72,5%, o que
corrobora os estudos de LEMGRUBER e FERNANDES (2015), que defendem como as
prisões provisórias são ampla e indiscriminadamente utilizadas em casos de tráfico de
drogas, contribuindo ativamente para a superlotação penitenciária.
Os casos de furtos, como era se de esperar em função da leitura feita pelo SJC de
que não contam com o componente da violência, contam com liberdade provisória
associada a outra medida cautelar como uma decisão tão empreendida por juízes quanto
a decretação da prisão provisória. Embora em menor escala, a liberdade provisória
associada a uma medida cautelar também ocorre para roubos e tráfico de drogas.
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TABELA 19: Decisão do juiz nas audiências de custódia por tipo de crime

Decisão do juiz

Decretação de prisão preventiva
Liberdade com outra medida
cautelar
Liberdade provisória com fiança
Liberdade provisória com fiança e
outra medida cautelar
Liberdade provisória com outra
medida cautelar
Liberdade provisória sem medida
cautelar
Relaxamento do flagrante
Total

Tipo de Crime
Tráfico de
drogas

Roubo

Furto

188

64,4%

116

72,5%

61

36,5%

1

0,3%

0

0,0

0

0,0

3

1,0%

0

0,0

13

7,8%

26

8,9%

1

0,6%

27

16,2%

70

24,0%

41

25,6%

59

35,3%

3

1,0%

1

0,6%

5

3,0%

1

0,3%

1

0,6%

2

1,2%

292 100,0%

160 100,0%

167 100,0%

*teste Qui-quadrado: 18,288 P˂0,010
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Essa seção ocupou-se de retratar as audiências de custódia, tanto a partir de sua
ritualística, como com base em aspectos práticos das decisões nelas empreendidas. O
propósito foi desvelar a linha de montagem que nela opera, bem como a inquisitorialidade
judicial que a pauta, tornando explícito o discurso punitivistas comum entre operadores
que se valem de representações sociais para aplicar uma punição ao custodiado, este ainda
não constituído sequer réu numa ação penal. Até mesmo defensores chegam a “preferir”
a prisão preventiva no lugar de uma medida cautelar como forma de punição a ser
empregada sobre suspeitos de punir os delitos. A seguir, o processamento será descrito
nos mesmos termos, sempre no sentido de revelar a operatividade da justiça em linha de
montagem e a inquisitorialidade que a movimenta.

3.4 Crimes distintos, decisões iguais: a tensão entre pressões ambientais, mitos
cerimoniais e atores nas instituições habitadas da justiça criminal no processamento
de furtos, roubo e tráfico de drogas

Como mencionado em momento precedente, esta tese trabalhou com a observação
de 619 delitos (entre furtos, roubos e tráfico de drogas) dentro de uma amostra de 825
casos. Todavia, no que tange ao processamento, é imprescindível que estes casos sejam
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acompanhados até a fase de sentenciamento (com sentença transitado em julgado), haja
vista ser este um estudo de fluxo do SJC, que pretende acompanhar trajetórias criminais
até seus desfechos. Levando-se em conta a base de dados ainda em produção, nem todos
os 619 delitos haviam sido completamente processados até o término desta tese. Assim
sendo, a análise dos processamentos criminais na fase judicial será feita para todos os
casos finalizados (aqueles que alcançaram sentenças transitadas em julgado), ou seja,
26,7% dos roubos, 26,9% dos crimes de tráfico de drogas e 21,6% dos furtos, conforme
tabela abaixo:

TABELA 20: Universo de análise processual por amostra e tipo de crime
Processos
acompanhados até o
sentencimento

Tipo de Crime
Tráfico de drogas

Roubo
N

Conferidos

%

N

%

Furto
N

%

78

26,7%

43

26,9%

36

21,6%

Não-conferidos

214

73,3%

117

73,1%

131

78,4%

Total

292

100,0%

160

100,0%

167

100,0%

*teste Qui-quadrado: 10,131 P˂0,010
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Com relação à disposição da seção, a mesma encontra-se organizada em função
da ordem do fluxo de processamento dos casos na justiça, contemplando inicialmente as
denúncias, depois as audiências de instrução e julgamento e, por fim, o sentenciamento,
de modo a levantar questões relativas às operações e aos operadores quando do
funcionamento do SJC para os crimes de furto, roubo e tráfico de drogas iniciados por
flagrantes em Belo Horizonte.

3.4.1 Flagrantes e denúncias: o diálogo entre policiais e promotores

No processo penal, a denúncia é a peça que inaugura a fase judicial formalmente.
Promotores atuam, portanto, como um elo entre a justiça e a polícia. O produto de seu
trabalho toma como base o inquérito policial produzido pela Polícia Civil: um documento
burocrático e cartorial que reúne os resultados das investigações para servir de matéria
prima à confecção das denúncias. No caso específico dos crimes resultantes de prisões
em flagrante, entretanto, o inquérito é, aparentemente, de menor importância, pois, como
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se vê na tabela 21, o crime constante nas denúncias coincide substancialmente com a
tipificação penal, tanto para o tráfico como para os roubos.
Isso pode ser explicado em decorrência do fato de que os flagrantes implicam em
que as investigações sejam feitas sumariamente, conferindo maior relevância às
narrativas policiais, ou seja, a atuação da Polícia Militar prevalece sobre a atuação da
Polícia Civil. De acordo com relatório do CRISP (2020), em análise feita sobre os dez
anos da nova lei de drogas (11.343/06), apurou-se que havia inquéritos policiais abertos
e concluídos no mesmo dia, apontando para os flagrantes como peças suficientes e
fundamentais à propositura da ação penal.

TABELA 21: Correspondência entre tipificação criminal na denúncia e nos flagrantes por
tipo de crime
Crime da denúncia é o
mesmo crime do
flagrante?

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
N
%

Roubo
N

%

Furto
N

%

Não

3

3,8

3

7,0

34

94,4

Sim

75

96,2

40

93,0

2

5,6

Total

78

100,0

43

100,0

36

100,0

*teste Qui-quadrado: 117,111 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Por outro lado, no que se refere ao delito de furto, o quadro se inverte, de forma
que a tipificação penal nas denúncias não corresponde àquela constante no flagrante. Duas
explicações podem ser oferecidas para essa situação. Num primeiro momento, parte-se
da probabilidade de que, na fase policial, o delito ‘interpretado’ pelos policiais militares
que tenham realizado a abordagem possa ter sido mais gravoso (roubo no lugar de furto,
por exemplo) e o Ministério Público, mediante análise desses flagrantes, tenha
reclassificado o crime, readequando-o para não prejudicar o acusado. Neste caso, estaria
desempenhando seu papel de garantidor de direitos. Por outro lado, é possível que o
contrário também se dê, ou seja, os flagrantes podem apontar para a ocorrência de furto
e, ao formular a denúncia, o promotor entenda que ao evento produzido no flagrante
corresponda um roubo. Essa última opção é plausível principalmente se considerarmos
que a denúncia ocorre após a realização das audiências de custódia e, portanto, num
momento anterior, o acusado já teve um contato com a justiça no qual sua prisão
preventiva pode ter sido acionada por um entendimento judicial que considere aquele
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suspeito como sujeito perigoso. Um marcador judicial de um par (atores judiciais) é muito
mais significativo para um enquadramento penal do que aquele feito por policiais
militares que não desfrutariam do mesmo cabedal jurídico que promotores, juízes e
defensores públicos.
A situação fica mais clara quando um olhar mais apurado é dirigido ao pedido
feito pelos promotores na denúncia para os mesmos delitos estudados, conforme
demonstra tabela 22. No caso de roubo e tráfico de drogas, nos quais a tipificação penal
de denúncias e flagrantes coincidem, a promotoria requisita a condenação do acusado,
porém, quando a tipificação penal de denúncias e flagrantes divergem, os promotores
também optam pela condenação. Esse dado pode ser um indicativo de alguma tentativa
de transformação de furtos em roubos (vide tabela anterior) em algum momento do fluxo
criminal, no entanto, trata-se de uma questão a ser melhor estudada.

TABELA 22: Solicitação do Ministério Público por tipo de crime
Promotor solicita
condenação?

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
N
%

Roubo
N

%

Furto
N

%

Não

3

3,8

7

16,3

1

2,8

Sim

75

96,2

36

83,7

35

97,2

Total

78

100,0

43

100,0

36

100,0

*teste Qui-quadrado: 117,111 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

O mais importante na relação entre polícia e promotoria, no entanto, diz respeito
à uma espécie de apropriação do trabalho policial que é realizada pelo promotor, no
sentido de que a verdade policial é transformada, sem maiores complicações, em insumo
para formulação da denúncia. Além disso, o enquadramento penal feito pelos policiais
militares não é apresentado como um ponto de tensão institucional, de forma que a
promotoria considera o relato do policial militar crível, confirmando que o acusado é sim
responsável pelo ato apontado no flagrante, bem como o enquadramento deste ato numa
determinada categoria criminal é endossado sem maiores problemas pela promotoria.
Trata-se de um resultado que faz todo sentido à luz da teoria dos laços
frouxamente articulados (MEYER e ROWAN, ano), bem como também pode ser
explicado pela linha de montagem (BLUMBERG, 1967; SAPORI, 1995), por meio dos
acordos não publicizados, mas evidentes, existente entre instituições e atores. Assim,
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denúncias realizadas com base em relatos policiais sobre flagrantes feitos durante
abordagens violam normais legais que disciplinam sobre quais elementos devem se
fundamentar tais denúncias. No entanto, verifica-se que todo um processo de adaptação
é incorporado às práticas institucionais na produção de uma justiça célere e aparentemente
legítima. A boa fé no exercício profissional desses participantes, além da confiança
existente entre eles, permite que uma tipificação penal seja, inclusive, definida por um
policial, em vez de por um promotor, uma vez que ambos partilham de um valor comum:
ser eficiente, tentando colocar na prisão o maior número possível de ‘bandidos’.
Obviamente, esta última colocação necessita ser relativizada no que se refere aos crimes
contra o patrimônio, quando categorização parece ser excessivamente leniente, conforme
os resultados apurados de uma possível transformação de furtos em roubos. Por outro
lado, não é exagero afirmar, para o processamento dos crimes resultantes de flagrante que
há uma linha de montagem operando por meio de um jogo de “evasões
institucionalizadas” com a finalidade de otimizar tanto o trabalho policial como o da
promotoria.
Nesse quesito, merece atenção a constatação já esclarecida para os flagrantes e as
audiências de custódia, e que novamente se repete no processamento judicial: articulação
inquisitorial sob o pálio da eficiência. Pelo menos no plano formal – e também no
discursivo, para muitos promotores – a bandeira da promotoria apresenta o Ministério
Público como órgão imparcial, desinteressado na prisão ou liberdade de uma pessoa
acusada, porque comprometido com os interesses da coletividade. No entanto, sua
atuação inquisitorial, como visto acima, faze a balança de seu comportamento pender para
o punitivismo e autoritarismo: endereçados especificamente a determinados tipos sociais.
Estes traços serão evidenciados mais de uma vez por parte dos promotores, já que, como
demais atores judiciais (juízes e defensores), percorrerão a trajetória incriminatórias
produzindo e reproduzindo suas inquisitorialidade até o desfecho do processamento,
preferencialmente condenando seus “clientes”. Frise-se ainda que, no lugar de garantir os
direitos do acusado, o órgão ministerial subverte a própria função e introduz a lógica
inquisitorial – iniciada na polícia – no processo judicial.
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3.4.2 Das audiências de instrução e julgamento aos sentenciamentos e condenações:
a regência da eficiência administrativa punitiva e da inoperância judicial
democrática por atores inquisidores

No que diz respeito às audiências de instrução e julgamento de tráfico de drogas,
as mesmas ocorrem nas dependências internas do Fórum Lafayette, nas chamadas varas
de tóxicos (a justiça de primeiro grau do TJMG possui quatro varas de Tóxicos).
Similarmente, audiências de furtos e roubos ocorrem no mesmo Fórum, todavia em varas
criminais comum (atualmente, há 11 varas criminais na justiça mineira de primeiro grau).
Há um grau de semelhança muito forte nesses procedimentos quanto às dinâmicas
dessas audiências de custódia. Audiências de instrução e julgamento ocorrem, em geral
na parte da tarde, em salas exclusivas dentro das respectivas varas destinadas à sua
realização. Tais ambientes são pequenos, comportando um número máximo de até 10
pessoas. Há uma mesa ao fundo composta de três lugares. No centro senta-se o juiz, ao
seu lado esquerdo normalmente um funcionário judicial (escrevente) responsável por
reproduzir, ao computador, os termos da AIJ e ao lado direito do magistrado senta-se o
promotor público. Em frente à mesa do juiz, encontra-se outra mesa menor, onde se senta
o réu e/ou as testemunhas (quando de suas oitivas) e, em frente a eles, o defensor. Por fim
e ao lado desta mesa, normalmente há uma longarina ou alguma cadeira, onde se
posicionam os responsáveis pela escolta do réu preso a ser ouvido, estagiários de direito
e pesquisadores, como eu, que assistem a audiência.
O acompanhamento de tais audiências foi feito mediante preenchimento de
formulário (ver anexo) e várias informações foram coletadas: horário de início e término
da audiência; tipo de defesa da pessoa incriminada (pública ou particular); presença do
réu durante a audiência, agentes de segurança que acompanhavam o preso durante as
audiências; se agentes de segurança que efetuaram a abordagem funcionavam como
testemunhas de acusação e defesa; reconhecimento do preso por parte das testemunhas;
produção de provas para além dos testemunhos; se houve alguma proposta de acordo
entre juízes, promotores e defensores durante a audiência; tipo de pedidos feitos por
promotores e defensores e a existência de algum atrito entre os atores durante as
audiências.
Quanto às dinâmicas, essas audiências, via de regra, iniciam-se pela tomada de
depoimento das testemunhas (uma a uma, separadamente), a maioria esmagadora
composta de policiais militares, tanto para crimes relacionados ao tráfico, como para
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furtos e roubos. Nos casos dos crimes patrimoniais, quando a vítima comparece em juízo,
é a primeira a ser ouvida pelo juiz. Algo bastante comum nesses procedimentos é que
essas audiências comecem sem a presença do réu, quando o mesmo responde ao processo
preso preventivamente. Isso se dá, muitas vezes, em função da não-condução desta pessoa
em tempo hábil, uma vez que o deslocamento desses indivíduos de suas unidades
prisionais até o Fórum é realizado pela Guarda Penal que, nem sempre e segundo
afirmam, consegue promover o transporte de tantos presos simultaneamente, nos horários
determinados judicialmente. Com isso, é bastante comum que os réus cheguem já ao final
das audiências ou no meio dos depoimentos sem, muitas vezes, acompanharem tais
relatos pessoalmente.
Curiosamente, juízes, promotores e defensores não se opõem a dar início à
audiência sem a presença do réu e enxergam com leniência os atrasos e, muitas vezes, a
não condução do preso. Nas palavras de um juiz de uma das varas de tóxicos: “a gente
também não pode cobrar tanto desse pessoal de presídio. Já têm que lidar com os caras
– que não deve ser fácil – e outra coisa: é muito preso pra conduzir; cada um numa
unidade prisional”.
Nas oitivas realizadas em juízo, o magistrado sempre começa indagando às
testemunhas policiais acerca de seus nomes, em que companhia ou batalhão de polícia
trabalham e se os mesmos se recordam dos fatos. Outro aspecto comum evidenciado tanto
para roubos, como para tráfico, é que os policiais comumente não se recordam dos fatos
e circunstâncias que os levaram a abordar os então suspeitos e agora réus em juízo. Isso,
entretanto, não é levado em conta por juízes, promotores e defensores em seus trabalhos
de processamento dos casos. Pelo contrário, é visto com considerável compreensão, haja
vista, principalmente, o tempo decorrido entre a abordagem policial e a audiência de
instrução e julgamento, bem como o trabalho cotidiano policial ao processar inúmeras
abordagens semelhantes todos os dias.
Ao não se lembrarem da ocorrência e tampouco reconhecerem o réu (quando este
está presente), o juiz oferece o processo aos policiais e muitas vezes, lê para os mesmos
as informações contidas no boletim de ocorrência/REDS e na denúncia. O papel dos
policiais, por sua vez, consiste basicamente em ratificar os relatos feitos à época da
lavratura do documento policial. Nos casos em que esses agentes se lembram do ocorrido,
narram (até com detalhes) os eventos aos presentes. Raramente juízes, promotores ou
defensores confrontam estes relatos ou fazem perguntas significativas a respeito das
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circunstâncias em que se deu a prisão. Assim, logo que são finalizados os testemunhos,
os policiais são dispensados.
Quanto ao réu, normalmente adentra a sala de cabeça baixa, algemado, vestido
com um uniforme vermelho do sistema penitenciário e chinelos. Dois é o número mínimo
de policiais que o acompanham, de modo que sempre estão armados e posicionam-se em
frente e ao lado do réu, que se senta em uma cadeira ao fundo da sala para escutar os
relatos e depois ser ouvido. Parece que, assim como na custódia, os acusados já estão
sujeitos criminais. Em entrevista realizada junto a um operador, o mesmo assim se
manifesta acerca do uso de algemas durante a audiência:
“A manutenção da algema diz respeito à segurança dos próprios
componentes da Audiência; né, são... são presos, é... que são flagrados
sobre... na prática de crimes, muitos deles de gravidade, muitos deles
com... já com condenações criminais reiteradas por prática de homicídio,
prática de roubo qualificado... e... a segurança do... dos componentes, não
somente da escolta, mas do juiz, do promotor, do advogado, é
preponderante... é... e também o uso da algema em nada vai interferir na
condução dos trabalhos pelo juiz e pelo promotor, pro defensor. Pro juiz,
uma pessoa... uma pessoa técnica... o promotor como técnico e o... o
defensor advogar como técnico, não vai se deixar, é... é... ficar... é... atuar
diferente pelo preso estar algemado ou não algemado. Nós somos
técnicos, então nós sabemos que a atuação nossa não será pautada, é...
pelo uso da algema, e sim pela necessidade da segurança das instalações
e dos seus funcionários.” (promotor de justiça em entrevista realizada
durante a pesquisa das audiências de custódia)

A oitiva do réu é relativamente padronizada para os delitos pesquisados, sendo
que se inicia com o juiz explicando-lhe que não há qualquer obrigação de sua parte – do
réu – em se manifestar e já começa a argui-lo fazendo perguntas do tipo “você está preso
por que? ”, “já foi condenado por alguma outra coisa? ”; “tem processo aqui na vara? ”.
Em seguida pergunta o nome do réu, pergunta de tem endereço, profissão e emprego fixo
e escolaridade. Essas são as perguntas mais comuns. Seguem-se a elas perguntas acerca
dos fatos ocorridos durante a abordagem em que o réu foi preso. Normalmente, o juiz faz
um resumo da denúncia para o réu e pergunta se ele quer comentar o fato. Muitas vezes
os réus permanecem calados, em outras tantas dizem que os fatos “não bem assim, como
está escrito aí”. Ao narrarem suas versões do ocorrido são invariavelmente interrompidos
por várias vezes pelos juízes, que questionam a versão deste preso. O mesmo não ocorre
com as testemunhas, principalmente com os policiais. Acompanhando o interrogatório do
réu numa das varas de tóxicos, esses procedimentos rotinizados de arguição são nítidos:
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Juiz: é verdade que você repassou a droga ao fulano (primeiro réu) para
que ele vendesse? Porque é isso que está escrito aqui na denúncia. Você
concorda?
Réu: não, eu não concordo, eu tô há 48 anos na favela, doutor. Nasci ali.
Só porque a gente é de favela os caras já acham que a gente é bandido.

Neste momento, o réu é interrompido pelo juiz, que diz:

Juiz: isso aí não é álibi, não. Estar na favela há 50 anos não é álibi. Então
quer dizer que o outro cara está é inventando, é isso? (dirige-se ao réu de
forma impaciente e em tom de voz mais elevado)

Após um breve instante de silêncio, o réu abaixa a cabeça e diz, em tom de voz
quase inaudível:
Réu: sim, tá inventando. Isso não é verdade.

O juiz ri ironicamente e pergunta ao réu se ele (juiz) tem ‘cara de otário’. Não há
respostas. Este procedimento é muito comum nas audiências de instrução e julgamento e
não depende do crime em análise. Aplica-se tanto a furtos, como no caso de roubo e
tráfico de drogas.
Realizado o interrogatório do réu, que dura bem menos tempo que o das
testemunhas, em geral, o promotor e, após este, o defensor podem arguir esse indivíduo.
Nas audiências acompanhadas, o momento de encontro entre defensor e réu não obedece
a um padrão, necessariamente. Houve audiências em que este encontro sequer ocorreu,
pois, o defensor o dispensou; houve audiências de instrução e julgamento nas quais este
encontro ocorreu após a oitiva do promotor e houve ainda um caso em que tal encontro
se deu após a oitiva do réu pelo juiz, pelo promotor e pelo próprio defensor. Esta última
informação, entretanto, deve ser observada com ressalvas, haja vista o pequeno número
de acompanhamentos de audiências de instrução e julgamento realizados.
De qualquer forma, encontrar-se com o defensor público não altera qualquer
decisão sobre o julgamento. Em um caso de roubo acompanhado numa vara criminal, a
defensora, após o interrogatório, pede ao juiz para “conversar rapidinho” com o réu.
Retorna em menos de cinco minutos: tempo suficiente para que juiz e promotora
deliberem sobre o desfecho do caso. Ao retornar da conversa com o réu, o magistrado
assim se dirige à defensora:
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“ Juiz: – Fulana (defensora), então, o que você acha? Eu estou querendo
condenar por roubo qualificado, mas como tem atenuante, eu já combinei
com a beltrana (promotora) de dar uma aliviada. Cinco anos tá bom pra
você? Porque se tiver, me fala que a sentença já está engatilhada no
computador. É só imprimir e assinar. Bom que a gente fica livre e põe
mais um na conta do dia.
Defensora pública: - por mim está ótimo. Quanto mais rápido a gente
resolver, melhor. E é pode chamar o próximo caso que hoje sou eu
também. ” (Relato de campo de acompanhamento das audiências de
instrução e julgamento)

No que diz respeito ao sentenciamento propriamente dito, os resultados a seguir,
conforme informado no início da seção, são relativos a 157 casos no total, pois somente
estes alcançaram o momento processual correspondente à sentença transitada em julgado.
Neste universo, foram analisados dois processos: a definição do tipo de punição a ser
aplicada ao réu sentenciado e a escolha do tipo de regime de pena privativa de liberdade
escolhido, tal punição é a escolhida. Ambos são processos decisórios empreendidos por
juízes e dizem muito acerca do comportamento da magistratura quando crimes em
flagrante são processados.
No que concerne à punição escolhida pelos juízes para cada tipo de crime
analisado, nota-se, como disposto na Tabela 23, que juízes tendem a condenar acusados
presos em flagrante a penas privativas de liberdade, sendo que estas alcançam um elevado
percentual para os roubos.

TABELA 23: Punição aplicada por tipo de crime
Roubo

Tipo de pena
N
Institutos
despenalizadores da lei
9099/95
Prestação de serviços à
comunidade ou restritiva
de direitos

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
%

N

%

Furto
N

%

0

0,0

1

2,9

0

0,0

3

4,6

10

29,4

13

40,6

Privativa de liberdade

62

95,4

23

67,6

19

59,4

Total

65

100,0

34

100,0

32

100,0

*teste Qui-quadrado: 30,658 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)
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Embora também expressivas nas condenações de furtos, as penas privativas de
liberdade dividem espaço com a prestação de serviços à comunidade e/ou penas restritivas
de direitos. Acredita-se que este dado pode ser explicado em consonância com o apurado
quando analisadas as tabelas 3, 20 e 21. Naquele momento, considerou-se a possibilidade
de que, no fluxo criminal, furtos pudessem estar se transformando em roubos. Isso porque
diante do número total de casos iniciados por flagrante (167), nem metade (79 ou 47%)
eram sentenciados. Curiosamente, dentre os casos sentenciados, 41% obtiveram
sentenças condenatórias. Essa informação cruzada com os pedidos da promotoria para
condenação em 97% dos casos, já sinalizava para essa transmutação. Unindo essas
informações aos resultados obtidos no sentenciamento, é possível que a pena de restrição
de direitos esteja sendo aplicada por magistrados aos delitos de furto, ao passo que o
percentual referente às penas privativas de liberdade (59,4%) possa estar ligado a furtos
bem como aos furtos transmutados em roubos.
A análise das sentenças permite verificar, por exemplo, em função do tipo de
objeto furtado/roubado, da ausência de antecedentes criminais do acusado e das
circunstâncias em que o suposto roubo ocorreu (sendo a grave ameaça aferida por relatos
de policiais militares) que essa transformação pode estar ocorrendo e que juízes podem a
estar endossando:
"Do mesmo modo, a autoria do acusado é incontestável. O acusado
confessou ter subtraído o telefone em sede policial, entretanto, sem grave
ameaça. Em juízo, sustentou ter sido confundido em face de suas
vestimentas, negando a prática do delito. Negou ter assinado sua
confissão extrajudicial e retratou-se dela. Por outro lado, a vítima
reconheceu o acusado como o autor que a abordou, anunciou o assalto,
exigiu seus bens, simulou estar armado e afirmou que a mataria caso não
entregasse os bens. (...) Estes relatos foram confirmados pelos policiais
ouvidos em sede policiais e em juízo, que esclareceram como procederam
à abordagem do acusado. " (sentença referente ao processo 0024 15
197793-1, fls. 05 e 85)
A vítima prestou declarações minuciosas e ricas de detalhes no que há de
essencial e também elucidou e esclareceu as circunstâncias periféricas
quanto ao modo de execução e reconhecimento do réu. Portanto, as
provas colhidas são mais do que suficientes a positivar a autoria do
acusado e, em que pesem os argumentos apresentados pela combativa
defesa, dúvidas não existem quanto a ser ele o autor da prática criminosa
em apuração. Restou devidamente comprovado nos autos por meio dos
depoimentos que o acusado simulou estar armado, configurando, assim,
a grave ameaça necessária à caracterização do roubo, já que diminuiu a
capacidade de resistência da vítima." (Sentença referente ao processo
0024 15 197793-1, p.3)
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Já para o crime de tráfico de drogas, os dados revelam como a justiça exercita seu
punitivismo, no que se refere a crimes relacionados a entorpecentes. Institutos
despenalizadores da Lei 9.099/1995, como abordado no capítulo anterior, somente são
aplicados em caso de uso de drogas. Desta forma, o que a tabela acima revela é que há
forte criminalização do uso, pois enquanto as penas da Lei 9.099 são aplicadas a somente
3% dos casos, os demais 97% referem-se a penas restritivas de direitos (29%) e privativas
de liberdade (74%).
Agregue-se a esta constatação outra ainda mais surpreendente. Dentre os três tipos
penais sob análise, para os casos de condenação às penas privativas de liberdade, o crime
de tráfico é o que apresenta menor percentual de aplicação do regime aberto, como
apresentado na tabela 24 a seguir:

TABELA 24: Regime de pena privativa de liberdade aplicada por tipo de crime
Regime de pena
privativa de liberdade

Roubo
N

%

Tipo de Crime
Tráfico de drogas
N
%

Furto
N

%

Aberto

23

37,1

2

5,9

4

21,1

Semi-aberto

24

38,7

7

20,6

11

57,9

Fechado

15

24,2

14

41,2

4

21,1

*teste Qui-quadrado: 30,658 P˂0,001
FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Seja para os casos de furto, roubo ou tráfico, o que se pode afirmar a partir desses
resultados é que todos as penas para esses crimes tendem a ser agravadas pelos juízes.
Em nenhum dos crimes, como demonstrado na tabela 24, o regime aberto se mostrou
como preferencial, sendo que para furtos e roubos, prevalece o regime semiaberto, ao
passo que o tráfico de drogas é, de fato, o delito entendido como o de maior gravidade
por parte da magistratura. A análise qualitativa das sentenças fornece inúmeros exemplos
de situações, as mais corriqueiras possíveis, de como os crimes relacionados às drogas
são lidos por instancias judiciais. Identifica-se um padrão de confecção da decisão judicial
no que tange tanto à organização do relatório da sentença e da argumentação levantada
para fundamentá-la. Trata-se de um processo tão padronizado e controlado, que até
mesmo a jurisprudência invocada nessas peças judiciais é a mesma e obedece à própria
hierarquia institucional, ou seja, primeiro cita-se uma jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal sobre o assunto (se houver), seguida de uma do Superior Tribunal de
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Justiça e, por fim, angariando produções do tribunal estadual ou demais tribunais
estaduais que decidiram de forma semelhante. Assim é que, até mesmo nas peças
processuais em que as decisões deveriam ser individualizadas, a Mc Justice é notada, não
somente como meio de buscar a eficiência processual, mas também como forma de
reforçar um ethos corporativo em torno de representações sociais e noções de moralidade.
Por fim e para concluir essa seção, chama-se a atenção para a atuação dos
magistrados relativamente à produção inquisitorial (operada por meio de julgamentos
baseados nas moralidades em vez de pautados em provas objetivas) e à reprodução das
inquisitorialidade da fase policial (pela incorporação dos relatos policiais como únicas
provas a sustentar a condenação)
Assim, na análise das sentenças para os crimes estudados, apurou-se:
a) Inquisitorialidade reproduzida pela utilização de relatos policiais:
"Ressalto que inexistem dúvidas quanto a lisura das alegações dos
policiais, não se extraindo portanto, nenhum indício de que o flagrante
tenha sido “armado”. Conforme visto, o flagrante encontra-se
formalmente perfeito, razão pela qual foi homologado. Reputo
importante consignar que é indiscutível o fato de que policiais não devem
ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua
condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no
cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo
razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade
nos seus depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das
provas coligidas nos autos, como seria o caso vertente. Ademais, a
simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita, sobretudo, como no presente caso, no qual os autos não apontam
motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou a existência de
algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Portanto, não sendo
trazidos aos autos elementos aptos a desconstituir o depoimento dos
militares, deve este prevalecer, pois tem presunção de veracidade".
(sentença processo 0024.15.201.059-1, p.5)

b) Inquisitorialidade produzida pelas moralidades da magistrada:
“Culpabilidade presente e intensa na conduta do acusado, sendo que o
tráfico de substâncias entorpecentes é de alta reprovabilidade social,
sendo oportuno acentuar que tal delito é aquele que mais enegrece a
personalidade, pois causa um mal social tão elevado que a sua repressão
exige medida pesada e intensa. Entendo que o traficante é o tipo mais
perigoso que existe, entre os indivíduos ligados às drogas. Através de sua
atuação, o vício difunde-se, deteriorando o organismo e
despersonalizando o indivíduo. O ponto básico de toda a degradação
moral e social dos toxicômanos, nada mais é do que o próprio traficante.
Enriquecem à custa das vicissitudes alheias, exploram a miséria e vivem
sobre a degradação moral daqueles que imploram a manutenção do vício.
Por tais motivos, mantenho o réu na prisão em que se encontra." (sentença
processo 0024.15.201.059-1, p. 10 e 11)
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O réu citado na referência acima foi abordado pelos policiais militares durante
atividade de patrulhamento. Não portava drogas, mas os relatos policiais afirmam que,
nas proximidades do local onde foi realizada a prisão em flagrante, encontraram 20,5g de
crack que reportaram pertencer ao réu para fins de comercialização. A condenação foi de
seis anos a pena privativa de liberdade, em regime fechado. Baseou-se na história contada
pelos policiais militares, nas moralidades invocadas pela juíza e na inepta defesa, já que
o defensor público, no processo, apenas solicita que a pena mais gravosa (privativa de
liberdade) não seja aplicada.

3.5. Desvendando as interações judiciais: as verdades contadas pelos atores e não
pelos fatos
No processamento penal da justiça brasileira, ainda ‘pouca atenção’ tem sido dada
às relações cooperativas que se formam nas comunidades judiciais em função da
familiaridade e similaridade entre os atores. A maior parte dos estudos existentes não se
voltou ainda à verificação de como as relações cooperativas entre atores tão diferentes
(juízes, promotores e defensores públicos) protagonizam a administração criminal nos
tribunais, especificamente na chamada fase do contraditório, na qual, pelo menos sob o
ponto de vista formal, defesa e acusação se encontram no mesmo patamar. Essa ‘pouca
atenção’ relaciona-se à imensa dificuldade de acesso ao Judiciário, por parte dos
pesquisadores, o que os impede, em muitos sentidos, de produzir informações mais
qualificadas relativas à seara judicial.
Como esclarecido ao final do capítulo precedente, num sistema adversarial ideal,
a estrutura da justiça penal preconiza a existência de tomadores de decisões (juízes)
“justos e imparciais”, de tal forma que um julgamento seria o palco de um embate entre
partes iguais promotores e defensores: os primeiros responsáveis pela função de acusar e
os segundos pela tarefa de garantir os direitos do acusado. A realidade dos tribunais,
todavia, revela que essas interações opostas não existem (ou existem apenas idealmente),
tampouco a imparcialidade é característica da magistratura. Ao contrário, as relações são
de cooperação e elas interferem tanto na velocidade de processamento como no tipo de
condenação, de acordo com METCALFE (2016) e ratificado por RIBEIRO, DINIZ e
LAGES (2020).
Diante disso, o que esta seção pretende é concluir a análise que se elaborou até
aqui, provocando uma reflexão sobre a natureza dessas interações cooperativas entre
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atores judiciais. A intenção consiste em demonstrar que juízes e promotores,
principalmente, formam uma Grande Família que transforma prisões em flagrantes em
prisões preventivas, influenciando fortemente os destinos criminais de tantos
encarcerados provisoriamente pelo sistema de justiça criminal.

3.5.1 A Grande Família: a eficiência dos arranjos entre juízes, promotores e
defensores na decretação da prisão preventiva durante audiências de custódia

No decorrer desta exposição afirmou-se que as audiências de custódia contaram
com a participação de 51 atores judiciais: 15 juízes, 16 promotores e 20 defensores
públicos. Neste universo há atores fixos, isto é, designados para trabalhar especificamente
com as audiências de custódia, e transitórios (participam das audiências de custódia
basicamente em regime de plantão). Mas quem são exatamente essas pessoas? Pertencem
ao mesmo sexo? Compartilham do mesmo tempo de experiência no exercício
profissional? Interagem para decidir conjuntamente sobre a manutenção da prisão do
custodiado? Atores judiciais não-fixos decidem da mesma forma que atores fixos? Todas
essas indagações serão perscrutadas no sentido de compreender como a natureza da
relação entre atores tão distintos contribui para a decretação da prisão preventiva nas
audiências de custódia e, consequentemente, acelera o tempo de processamento dos
delitos investigados.
Via de regra, as audiências de custódia possuem um perfil homogêneo, no que se
refere ao sexo dos promotores e defensores públicos, e heterogêneo, considerando a
magistratura, conforme demonstra a Tabela 25. Esses perfis, todavia, relacionam-se à
composição total de todos os operadores que passaram pela custódia entre agosto de 2015
e março de 2016, ou seja, referem-se às audiências ocorridas durante a semana e aos finais
de semana em regime de plantão. Neste sentido, duas ponderações acerca do sexo serão
feitas: uma mais ampla, sobre a atuação dos operadores, em geral, e outra mais específica,
direcionada à análise dos operadores fixos que atuaram prioritariamente durante a semana
e, portanto, foram responsáveis pela maioria das audiências realizadas.
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TABELA 25: Perfil dos atores judiciais por sexo
Atores Judiciais
Promotores

Juízes

SEXO
N

%

N

%

Defensores Públicos
N

%

Masculino

11

73%

8

50%

10

50%

Feminino

4

27%

8

50%

10

50%

15

100%

16

100%

20

100%

Total

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Sob um ponto de vista genérico e considerando o perfil dos juízes que atuaram
nas audiências de custódia, estes se dividem entre 73% pertencentes ao sexo masculino e
27% correspondentes ao sexo feminino. Cuida-se de um perfil muito semelhante ao
verificado nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na pesquisa “Perfil
sociodemográfico da magistratura brasileira” (2018) e que apurou, a partir do ano de
2011, que a magistratura brasileira é composta, em sua maioria, por homens: 63% em
comparação ao percentual de 37% das mulheres.
A similitude de padrão também pode ser verificada para defensores públicos.
Audiências de custódia revelam que defensoras e defensores públicos encontram-se
igualmente distribuídos em relação ao sexo, tal qual revelado pelo “IV Diagnóstico da
Defensoria Pública no Brasil”, produzido pelo MJ em 2015, apurando que as Defensorias
Públicas estaduais brasileiras são formadas por 49% de mulheres e 51% de homens.
A diferença, sob o enfoque de uma comparação com o cenário nacional, fica a
cargo do Ministério Público. Enquanto dados da pesquisa desenvolvida pelo CESEC
(2016) apontam que, no Brasil, cerca de 70% dos promotores pertencem ao sexo
masculino e 30% ao feminino, as audiências de custódia revelam um percentual
igualitário de distribuição: 50% para cada um dos sexos.
O exame da variável sexo é importante porque, de acordo com METCLAFE
(2016), a semelhança sexual apresenta-se como um preditor significativo de maior
disposição para a produção de acordos que diminuem o tempo de processamento de um
delito. Todavia, considerando o conjunto dos atores que atuaram em todas as audiências
de custódia, verificou-se que somente a variável ‘sexo do juiz’ possui significância
estatística no processo decisório da custódia, de forma que juízas são mais tendentes a
decretar a prisão preventiva na audiência de custódia do que os juízes, como demonstrado
na Tabela 26.
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Isso pode estar relacionado ao fato de que, embora seja crescente a participação
feminina em carreiras jurídicas atualmente, essa composição vem acompanhada da
reprodução dos valores dominantes na sociedade, no que diz respeito às relações sociais
de gênero (BONELLI, 2002) e, assim, sendo, para que uma mulher seja considerada boa
magistrada, deve ser vista como “muito melhor e mais dura” que os juízes, o que significa
dizer que muitas vezes elas são mais punitivistas ou, nas palavras de um magistrado
durante um interrogatório de um réu, a este se dirigindo: “é rapaz, você deu sorte de cair
na minha mão. Se fosse com a fulana (magistrada) você tava fodido. Aquilo ali é melhor
que muito homem, meu filho. Juíza de verdade, né de brincadeira não”. O gênero,
todavia, não se apresentou como variável com significância estatística para o
comportamento de promotores e defensores públicos atuantes nas mesmas audiências,
ainda que tenha efeito para os juízes.

TABELA 26: Decisão na audiência de custódia em função do sexo do juiz

Feminino
Sexo do juiz
Masculino
Total

N
%
N
%
N
%

Preventiva
Não
Sim
294
372
75%
83%
98
78
25%
17%
392
450
100%
100%

Total
666
80%
176
20%
842
100%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG), Qui-quadrado=7,488 P<0,010

De qualquer maneira, esses dados por si só não são os indicativos mais expressivos
das decisões ocorridas nas audiências de custódia. Em parte, porque uma parcela dos
atores (quer sejam mulheres ou homens) não é fixa, decidindo preferencialmente nos
plantões de fim de semana. Por outro lado, a maioria dos casos foi administrada por juízes,
promotores e defensores fixos. Assim, cruzamentos estatísticos de informações
constantes no banco do CRISP foram realizados no sentido de verificar o impacto de duas
variáveis (alocação dos atores por tipo de crime e quantidade de atores fixos/não-fixos)
sobre a decisão de manter ou não o custodiado preso durante o processamento dos crimes
estudados:
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TABELA 27: Alocação dos atores judiciais (fixos e não-fixos) nas audiências de custódia
por tipo de crime
Tipo de
Crime
Roubo
Tráfico
Furto
Total

Juiz
Fixo
Não-fixo
219
73
(75%)
(25%)
114
46
(71%)
(29%)
128
39
(77%)
(23%)
461
158
(75%)
(25%)

Ator Judicial
Promotor
Fixo
Não-fixo
185
107
(63%)
(37%)
112
30
(70%)
(48%)
109
58
(65%)
(35%)
406
195
(68%)
(32%)

Defensor
Fixo
Não-fixo
144
148
(49%)
(51%)
72
88
(45%)
(55%)
94
73
(56%)
(44%)
310
309
(50%)
(50%)

Total
292
(100%)
160
(100%)
167
(100%)
619
(100%)

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Como é possível verificar na Tabela 27, mais de 70% dos casos de furto (77%),
roubo (75%) e tráfico de drogas (71%) são decididos por juízes fixos. Da mesma forma,
em 685% dos casos, o promotor também é fixo: para roubos (63%), Tráfico de drogas
(70%) e furtos (65%). Por fim, defensores42 fixos atuaram em mais da metade (56%) dos
casos de furto e em quase metade dos casos de roubo (49%) e tráfico de drogas (45%).
Logo, é possível afirmar que mais de 67% dos casos de furto, roubo e tráfico de drogas
foram administrados pelos mesmos juízes e promotores. Considerando, porém, a amostra
total dos crimes analisados (619), como revelado na Tabela 28, os três atores trabalharam
juntos em 40% dos casos de roubo, furto e tráfico de drogas:

42

Os defensores fixos compreendem os defensores públicos, defensores constituídos e defensores
dativos/pro-bono. Defensores públicos foram responsáveis pela maioria dos casos em todas as modalidades
dos delitos estudados, ou seja: 84% dos casos de roubo (244), 68% dos casos de tráfico de drogas (109
casos) e 91% dos casos de furto (152). O alto percentual de defensores não-fixos na Tabela 27 (55%) está
associado à esta diferenciação entre defensores, sendo que, para o crime de tráfico, defensores constituídos
respondem por 32% dos casos o que dificulta que a inserção de defensores nos arranjos, assim tidos como
mais comuns entre juízes e promotores.
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TABELA 28: Quantidade de atores fixos por tipo de crime nas audiências de custódia

Nenhum
Um operador fixo (juiz)
Quantidade de
atores fixos

Dois operadores fixos
(juiz e promotor)
Três operadores fixos
(juízes, promotores e
defensores)

Tipo de Crime
Roubo Tráfico Furto
50
27
21
17%
17%
13%
49
23
27
17%
14%
16%
80
55
53
27%
34%
32%
113
55
66
39%
34%
40%

N
%
N
%
N
%
N
%
N
%

Total

292
100%

160
100%

167
100%

Total
98
20%
99
20%
188
30%
234
40%
619
100%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG)

Muito interessantes também são os dados que dizem respeito ao tempo de
exercício da função, desde o ingresso na carreira, os quais foram escolhidos para exame,
na medida em que refletem não somente a bagagem decisória dos atores em função do
tipo e do período de socialização na profissão, como também sua disposição para acolher
opiniões de outros atores com mais ou menos experiência prática no ofício. Assim, os
anos de carreira dos operadores foi analisado em função de uma possível interferência
sobre a decisão de se manter ou não a prisão do custodiado.

TABELA 29: Perfil dos atores judiciais por tempo de atividade profissional
Tempo de atividade
profissional a partir do
ingresso

Atores Judiciais
Promotores

Juízes
N

%

N

%

Defensores Públicos
N

%

1988 a 1999

2

13,3%

4

25%

0

0

2000 a 2010

10

66,6%

7

43,7%

3

15%

2011 a 2015

1

6,6%

2

13,3%

12

60%

Sem informação

2

13,3%

3

12,5%

5

25%

15

100%

16

100%

20

100%

Total

FONTE: Portal da transparência referido nos sites: www.tjmg.gov.br; www.mpmg.mp.br e
defensoria.mg.def.br

A observação da tabela 29 evidencia que os defensores públicos figuram como os
atores que ingressaram mais recentemente na carreira, sendo que 60% o fez há menos de
10 anos. A maior parte dos juízes e promotores atuantes na custódia, por sua vez,
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ingressaram em suas respectivas carreiras na década de 2000, portanto, há mais de 10
anos, sendo contemporâneos uns dos outros. No caso dos promotores, 25% desses
tomadores de decisão em audiências de custódia, encontram-se na instituição judiciária
há mais de vinte anos.
Usualmente, o tempo de experiência do operador não apresentou relação
estatisticamente significativa quando relacionado aos tipos de crimes investigados, ou
seja, não se pode falar em um grupo de operadores fixos que julguem somente um tipo
penal. Ainda assim, para todos os crimes analisados, o ano de entrada do magistrado na
carreira interfere na decretação da prisão preventiva, como ratificado pela Tabela 30:

TABELA 30: Tempo de carreira do juiz x decretação de prisão preventiva

1988 a 1999
Ano de entrada do
juiz

2000 a 2010
2011 a 2015

Total

N
%
N
%
N
%
N
%

Preventiva
Não
Sim
32
20
10%
10%
129
151
50%
40%
93
194
40%
40%
254
365
100%
100%

Total
52
8%
280
46%
287
46%
619
100%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG). Teste Qui-quadrado= 20,805 P<0,001

O que se percebe é que os magistrados mais novos na carreira apresentam leve
tendência para decretar a prisão preventiva nas audiências de custódia. Isso se evidenciou
para todos os crimes pesquisados. Uma possível explicação pode estar relacionada à
própria dinâmica da linha de montagem. Atualmente, no contexto da reforma do
judiciário iniciada em 1994, os tribunais estaduais de todo o país possuem sistemas de
metas, muitas das quais estipuladas pelo CNJ, e que expressam a produtividade dos
magistrados. Conforme apontado por GOMES; LOPES; ZANCAN et al (2017) juízes
mais experientes, no sentido de tempo de exercício na função, são também os mais
avançados na carreira e, por conseguinte, dependem mais de fatores políticos do que
técnicos para progredirem. O contrário se dá relativamente aos juízes com menos tempo
de carreira, para os quais a produção quantitativa é um dos principais critérios para
promoção. Logo, quanto mais decisões que otimizem um processamento célere os juízes
jovens tomam, mais chances teriam de avançar nas carreiras.

192

Por outro lado, SEMER (2015) aponta que juízes mais jovens se apresentam muito
mais rigorosos e punitivistas. Embora deles se espere que sejam mais maleáveis em
função de terem sido mais expostos às experiências doutrinárias recentes e que
relativizam o normativismo, esses profissionais continuaram convivendo com a ‘falta de
democracia interna do judiciário’. A expressão do autor corresponde ao fato de que,
embora os juízes mais novos possuam um tempo de carreira similar ao tempo de vida da
constituição cidadã de 1988, as bases profissionais e socializantes desses jovens
magistrados foram fornecidas pelos seus pares mais conservadores, os quais “encarnam
aos mesmo tempo a jurisprudência dos tribunais e a sua gerência política, criando um
horizonte nada propício para as transformações” (SEMER, 2015, p. 245) postuladas pela
CF-88.
A questão da experiência merece ainda outra consideração. Se por um lado esta
categoria de análise pode se referir ao tempo de exercício profissional na função dos
atores, por outro, ela também pode se referir à vivência prática de trabalho entre os
mesmos grupos de atores. Melhor dizendo: o fato de atores interagirem frequentemente,
acaba por dotar tais encontros de uma dinâmica própria capaz de padronizá-los na direção
do que é interpretado por eles próprios como “a forma mais rápida e eficiente de conduzir
um caso”.
Como esclarecido por METCALFE (2016) no primeiro capítulo, a semelhança de
experiências também se reflete numa tendência à cooperação entre atores num tribunal,
contribuindo para os processos de negociação, sendo que a dissimilaridade entre
experiências dificulta bastante os arranjos informais e a obtenção de eficiência nos
tribunais. A afirmação parece se aplicar ao observado nas audiências de custódia,
conforme se expõe a seguir:
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TABELA 31: Quantidade de atores fixos x decretação da prisão preventiva

N
Nenhum
%
N
Um operador (juiz)
%
Quantidade de atores
Dois operadores (juiz e N
fixos
promotor)
%
Três operadores (juízes, N
promotores e
%
defensores)
N
Total
%

Preventiva
Não
Sim
53
45
21%
12%
38
61
15%
17%
69
119
27%
33%
94
140
37%
38%
254
100%

365
100%

Total
98
20%
99
20%
188
30%
234
40%
619
100%

FONTE: Banco de dados da Pesquisa “Audiências de Custódia em Belo Horizonte: um panorama”
(CRISP/UFMG). Teste Qui-quadrado= 8,713 P<0,050

Um olhar mais detido sobre a Tabela 31 revela que quando nenhum dos atores é
fixo nas audiências de custódia, a chance de o custodiado não ter a prisão em flagrante
convertida em prisão preventiva é bastante alta, chegando quase ao dobro (21%) se
comparada à decisão de aplicação da preventiva (12%). Isso confirma a constatação de
METCALFE (2016), segundo a qual a possibilidade de acordos informais exige alguma
similaridade de experiência, quer no sentido do tempo de profissão compartilhado, quer
no número e tipo de interações entre os distintos atores. Em não estando presente nenhum
destes critérios, a formação de arranjos se torna mais difícil.
Em contrapartida, quando juízes e promotores começam a coincidir a chance de
decretação da prisão preventiva nessas audiências aumenta, sendo que, quando os três
operadores coincidem, há praticamente um equilíbrio entre a decisão de manter o
custodiado preso preventivamente (38%) ou não (37%). Quando a este ponto, já se sabe
que, na medida em que as interações se tornam mais frequentes, a cooperação tende a
acontecer. Porém, em circunstâncias em que todos os atores trabalham juntos, estes
mesmos atores necessitam ceder em uma ou outra situação para a formação de acordos,
por isso o equilíbrio verificado.
Sob essa mesma lógica, juízes e promotores tenderiam a cooperar mais entre si,
em virtude de suas semelhanças, no que diz respeito não somente ao apurado nas
audiências de custódia, mas inclusive aos valores compartilhados por eles, em termos das
similaridades de ingresso e estruturação de suas carreiras.
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Como defendido por LAGES, RIBEIRO e DINIZ (2020), o arcabouço
institucional brasileiro confere amplos poderes a juízes e promotores, os quais possuem
cargos irremovíveis, altíssimos salários, além de pertencerem aos mesmos estratos
socioeconômicos e, portanto, bastante distantes, em seus perfis e valores compartilhados,
dos defensores públicos e demais envolvidos nas malhas da justiça criminal. Há, em
virtude disso e como defendem os autores, uma relação muito diferenciada entre juízes e
promotores, capaz de interferir diretamente no processo de tomada de decisão. Como
demonstrado na seção anterior, quando da exposição de uma ritualística sobre as
audiências de custódia, percebe-se alta correlação entre a decisão dos juízes nas
audiências de custódia e os pedidos formulados por promotores, de forma que aqueles
concordam deliberadamente com estes, lidos como os atores que melhor retratam os
‘interesses do Estado”.
Não se pode olvidar, em meio às questões estruturais e culturais até aqui expostas,
um ponto muito importante levantando por HAGAN (1989) no primeiro capítulo: as
forças políticas que atuam sobre a justiça criminal e condicionam suas operações.
As pressões políticas a que são submetidos esses atores, bem como as que eles
próprios fazem, também se constitui em outro fator que promove suas interações e união
em torno de pautas comuns. Em jornal da magistratura mineira denominado “Decisão” e
datado de 17/12/2017, foi noticiado evento promovido pela Associação Mineira de
Magistrados – AMAGIS, num dos espaços de festa mais tradicionais da capital mineira.
De acordo com o mesmo jornal, participaram do “congraçamento” setecentas pessoas,
entre magistrados, familiares e autoridades amigas (dentre elas promotores, como
apontado nas fotos do evento), a fim de comemorar as conquistas do ano de 2017 que
evitaram “perdas e retrocessos institucionais”, tais como “punição de magistrados por
violação de prerrogativa de advogados; congelamento e desvinculação do reajuste dos
subsídios”, além de “dois projetos de abuso de autoridade”, para utilizar as palavras do
então presidente da AMAGIS, Maurício Soares. Este, ao comentar sobre a intensa
movimentação realizada por diversos desembargadores junto a deputados que
deliberariam sobre tais iniciativas por meio de votação, assim se refere ao fato de as
mesmas não terem, sequer, sido pautadas pela Câmara dos Deputados em Brasília: “por
meio do incansável diálogo, corpo a corpo intenso e interlocução permanente,
construímos verdadeira fortaleza de resistência”. A ameaça à perda de privilégios dessas
elites reflete-se em seu poder e esforço para a manutenção do status quo:
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“Mais do que campanha negativa, o pacote é um explícito movimento de
retaliação a toda a classe e ao sistema de Justiça no histórico momento de
combate à corrupção. Contra isso, mantivemos desde o final do ano
passado (2016) um plantão quase permanente nos corredores, gabinetes,
comissões e plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
para desarmar as ameaças. ” (DECISÃO/AMAGIS, 2017, p.2)

Mais adiante e ainda em referência às conquistas obtidas pela magistratura por
meio de lobby político, a parceria judiciário-promotoria-defensoria é exaltada por meio
de uma união corporativa em torno dos interesses comuns de ambas as classes,
promotores e juízes:
“Estamos juntos com a AMB e outras Associações de todo o País, como
também de outras associações do sistema de justiça, com pontos em
comum, como a do Ministério Público, Defensoria e as Procuradorias
federais, que estão engajadas nesta luta em Brasília”

(DECISÃO/AMAGIS, 2017, p.9)
Todavia, o traço mais marcante dessa parceria está no objeto que a possibilita e
que é ‘festejado” pelos atores judiciais: a produtividade. Ao comemorar a união de juízes,
promotores e defensores em torno de uma agenda comum de interesses a serem pleiteados
no plano político, o representante da AMAGIS informa que:
“Durante o evento, celebraram conquistas como o selo ouro para o
Judiciário mineiro (gestão e transparência), a liderança no ranking
nacional da conciliação e o cumprimento da Meta 1 do CNJ. Durante todo
o ano, a Amagis também se empenhou, em Minas e em Brasília, para
evitar perdas e retrocessos”. (DECISÃO/AMAGIS, 2017, p.9)

Muito embora esses movimentos, tal como retratados, tenham se verificado fora
do âmbito das atividades profissionais dos tribunais (e, portanto, não façam referência
direta ao argumento deste estudo que prioriza a as atuações dentro dos tribunais como
objeto de análise), eles revelam como o ambiente externo também se apresenta como um
lugar de encontro desses atores e das instituições às quais pertencem. Tanto assim, que
num evento externo, em companhia de um outro ator reconhecido como de mesmo status
pelos magistrados, comemorava-se o fato de o tribunal de justiça estadual mineiro ter
alcançado uma meta estipulada pelo CNJ que se refere exatamente à produtividade.
Em conjunto, portanto, sexo, experiência na carreira, operadores fixos ou
eventuais nas audiências de custódia, bem como as interações socialmente
compartilhadas individual ou institucionalmente que giram em torno de metas comuns
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(que recaem tanto sobre juízes como sobre promotores e um pouco menos sobre
defensores públicos) são algumas variáveis detectadas que apontam para uma atuação
cooperativa com um objetivo comum de ser o mais eficiente possível:
“A justiça em linha de montagem, assim, é alavancada pelo modelo
inquisitorial de justiça, que facilita a categorização dos casos a partir da
homogeneização dos sujeitos e suas histórias de vida, e é materializada
pela transformação do direito a defesa em mero mito processual e pelo
estreitamento da confiança e do entendimento jurídico entre as polícias,
a Promotoria e o Judiciário. Dessa forma, considerando“o que” determina
a decisão e “como” essas decisões são produzidas, propõe-se que a
categorização dos casos judiciais é feita por critérios jurídicos e
extrajurídicos, os quais simplificam as possibilidades de atuação do
Judiciário, tornando sua resposta homogênea aos casos apresentados,
mas viabilizando a eficiência da prestação jurisdicional. ” (LAGES,
2019, p.92)

O grande problema reside no preço a ser pago para se atingir esse propósito, o
qual corresponde a um desempenho inquisitorial que vulnerabiliza ainda mais camadas
sociais inteiras já desprovidas de suas cidadanias plenas, em virtude de toda a sorte de
desigualdades a que estão expostas. A atuação judicial, na forma como vem sendo
executada, funciona como uma peça da engrenagem que pode emperrar, em vez de
impulsionar a condição de cidadania plena dessas populações fragilizadas.

*

O objetivo deste capítulo foi o de colocar sob teste a hipótese deste estudo.
Amparada nos pressupostos teóricos levantados no primeiro capítulo e em estudos
empíricos destacados no segundo capítulo, a hipótese postulada foi, como se acredita,
corroborada, no sentido de que os testes realizados na base de dados demonstram que o
sistema de justiça criminal em Belo Horizonte para crimes de furto, roubo e tráfico de
drogas iniciados por prisões em flagrante funcionam, de fato, em linha de montagem.
Como desenvolvido ao longo do capítulo, essa linha de montagem não se evidencia
somente pelos acordos informais que possibilitam a violação de normas legais para
obtenção de maior produtividade e eficiência. Comporta também a padronização, controle
e rotinização dos próprios processos decisórios em si, estes sim, frutos de acordos e
relações cooperativas. Daí porque defendeu-se que a Mc Justice seria incorporada como
linha interpretativa nessa argumentação.
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Inobstante, a hipótese anunciada considerou ainda que a racionalidade operativa
deste sistema é pautada pela inquisitorialidade, o que foi apontado e evidenciado não
apenas como um traço cultural pertencente à fase inquisitorial do processo penal, mas
como elemento articulador do fluxo de processamento como um todo, desde a fase
policial até o sentenciamento final.
Resta, portanto, uma reflexão a ser feita sobre as implicações deste tipo de
funcionamento para os significados de “fazer justiça” num contexto de profunda
seletividade do processamento penal e as consequências dessa forma de operar para a
sobrevivência do próprio sistema que, dependendo da democracia para existir, acaba se
transformando, mesmo inconscientemente, em um objeto de sua própria deterioração.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Temos direito a reivindicar a igualdade quando a
desigualdade nos inferioriza; temos direito a reivindicar a
diferença quando a igualdade nos descaracteriza”.
(Boaventura de Sousa Santos)

Quando pensamos na definição de Sistema de Justiça Criminal adotada nesta tese
e por uma parte significativa dos estudiosos brasileiros que trataram da temática, nada há
de mais consensual nesse conceito do que o fato de que estamos nos referindo a um
conjunto de ações produzidas pelo Estado. Logo, é atribuição do Estado prover segurança
pública (por meio de políticas públicas) e, simultaneamente, produzir justiça
(BATITUCCI, 2007).
Qual tem sido o significado, na prática, de “fazer justiça” para este Estado e que
concepção esse termo deveria assumir dentro de uma estrutura que – pelo menos do ponto
de vista formal e em alguns sentidos também material – é considerada como democrática?
Toda a discussão empreendida neste trabalho pretende conduzir a essa reflexão e,
portanto, ela estaria inacabada se tal não fosse feito. Assim é que, a partir do objeto de
análise, isto é, o processamento dos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas pelo SJC
de Belo Horizonte, o horizonte de pesquisa objetivou identificar e caracterizar a lógica de
funcionamento da justiça criminal em Belo Horizonte quando diferentes tipos de delito
tramitavam nas malhas judiciárias. Como os ritos de processamento dos crimes estudados
são diferenciados, era de se esperar que as decisões processuais a eles concernentes
também o fossem, não somente em relação ao tempo de processamento, mas às decisões
proferidas. No entanto, durante a argumentação construída, verificou-se que para crimes
distintos cabiam padrões iguais, quer quanto ao tempo de processamento muito célere,
quer quanto ao expressivo número e tipo de sentenças – condenatórias em regimes
fechados.
Diferentemente do que algumas pesquisas levantaram, os resultados deste trabalho
revelam que a produtividade do SJC não se deve somente ao fato de que esses delitos
diversos tenham como ponto em comum as prisões em flagrante. Para além destas, o
estudo que ora se apresentou procurou investigar, no universo dos flagrantes, o elemento
capaz de imprimir tanta eficiência às operações da justiça criminal, descobrindo-o nas
prisões preventivas decretadas em audiências de custódia, as quais levam um indivíduo

199

preso em flagrante a percorrer a trajetória criminal do processamento sob a condição de
preso preventivo. O que esta pesquisa pretendeu demonstrar foi que a prisão preventiva
se apresenta como uma moeda de dois lados: “positiva” porque encurta o processamento,
diminuindo seu tempo por meio de arranjos de atores, instituições judiciais e até mesmo
pelos procedimentos processuais; mas também “negativa” porque longa e lancinante
demais para aqueles que, sob situações diversas, nunca deveriam ter sido tratados como
bandidos criminosos, mas sim como sujeitos de direito.
O caminho percorrido para cumprir o objetivo pretendido consistiu de várias
etapas. No primeiro capítulo, conforme o objeto de tese comporte a justiça criminal em
sua operatividade, toda uma revisão de literatura foi empreendida em dois sentidos: a)
acompanhar a construção da ‘justiça criminal’ como objeto delimitado e autônomo de
estudo em torno do qual pressupostos teóricos pudessem ser formulados e b) levantar a
literatura pertinente que pudesse sustentar a argumentação para corroborar – ou invalidar
– a hipótese de tese, pela qual pressupôs-se que o SJC funciona em linha de montagem,
aos moldes de uma Mc Justice, e fortemente articulado em torno da inquisitorialidade
para o processamento de diferentes crimes (furtos, roubos, tráfico de drogas) iniciados
por flagrantes.
Adotou-se uma perspectiva de estudo que considera a justiça criminal como uma
instituição habitada (ULMER, 2019), ou seja, dotada de estruturas dinâmicas nas quais
atores e organizações possuem agência tal que lhes possibilite transitar entre regras
formais e informais, entre previsibilidades e incertezas, entre leis e práticas. Desta forma,
teorias organizacionais ancoradas em pressupostos weberianos que permitam olhar o SJC
por sua composição racionalizada e burocratizada, foram utilizadas em suas proposições
para teste da hipótese, realizado no capítulo 3.
Antes, porém, no capítulo 2, os processamentos criminais referentes aos delitos
escolhidos para análise foram pormenorizados em termos de sua ritualística processuallegal, bem como foram elencadas as principais pesquisas acadêmicas que já haviam
discorrido sobre furtos, roubos e tráfico de drogas. Ao final do capítulo, um panorama
sobre esses delitos havia sido formado tanto no plano formal quanto no aspecto prático
de seus processamentos, este último fornecido pela literatura nacional mencionada. Com
isso, esses processamentos começaram a ser problematizados, já neste momento, em
função não somente da distância ou do conflito entre os dispositivos legais e as práticas
processuais, mas sim de toda uma estruturação de comportamentos (individuais e
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organizacionais) que tornasse possível agrupar, categorizar e padronizar trajetórias
processuais e sujeitos suspeitos.
Construído esse arcabouço teórico, a hipótese de pesquisa pôde, então, ser testada.
Mas não sem antes esclarecer os caminhos que permitiram esse exame. Assim é que o
capítulo 3 ocupou-se, num momento inicial, de apresentar a metodologia utilizada quando
da produção, aproveitamento e análise dos dados, tanto qualitativos como quantitativos.
Cumprida esta tarefa, uma intensa discussão iniciou-se priorizando três aspectos: a)
análise do tempo de processamento dos três crimes (furto, roubo e tráfico de drogas); b)
identificação e exame dos padrões de seleção e filtragem no fluxo de processamentos dos
mesmos delitos e c) identificação e caracterização das interações existentes entre os atores
da justiça criminal na construção de uma trajetória criminal para acusados de crimes de
furto, roubo e tráfico de drogas presos em flagrante.
No que se refere à análise do tempo de processamento, a pesquisa apurou, dentre
vários achados, que crimes patrimoniais juntamente com os relacionados às drogas
respondem por 75% dos delitos que chegam ao conhecimento da justiça e são por ela
processados. A maioria desses delitos é sentenciada, chegando a uma taxa de 80% para
casos de roubos e tráfico de drogas, com uma celeridade surpreendente, de forma que
roubos não demoram sequer um ano completo (em média) entre a prisão em flagrante e a
publicação da sentença transitada em julgado. Os crimes de tráfico e furto obedecem ao
mesmo padrão, sendo que o primeiro alcançou a média de 1,2 anos e o segundo 1,6 anos
para serem processados até o sentenciamento final.
Perscrutando as razões que conseguissem explicar tamanha rapidez, apurou-se
que, para os três delitos, a decretação de prisão preventiva desempenhava papel
fundamental como elemento que catalisava o processamento. Assim, verificou-se que
74% dos acusados por roubo foram sentenciados à condenação, sendo que destes, 74%
haviam sido presos preventivamente. O mesmo se deu para o crime de tráfico, em que,
dos 60% dos indivíduos presos em flagrante e condenados, 84% foram presos
preventivamente. Nos furtos, em que se verificou menor produtividade, sentenciando
47% dos acusados, também foi constatada uma eficiência substancial quando, deste
montante de 47% sentenciados, 41% foram condenados, sendo que mais da metade (57%)
destes permaneceram presos preventivamente durante o processamento.
Este primeiro ponto de análise suscita a possibilidade de que o problema da justiça
criminal não necessariamente é a impunidade. Na realidade, verificou-se nesse estudo que
o SJC é eficiente na promoção de punição, mas pune seletivamente os autores de crimes
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patrimoniais e aqueles relacionados ao tráfico de drogas. No entanto, ao analisar os
resultados da pesquisa quanto aos padrões de seleção e filtragem, percebe-se que tal
sistema não somente pune seletivamente esses indivíduos, mas inclusive pune mal os
mesmos. Deriva-se daí duas questões extremamente importantes sobre esse “fazer
justiça”: efetividade e garantia de direitos.
Considerando os diferentes momentos do fluxo de processamento para os três
delitos pesquisados, num segundo momento investigou-se a seleção e filtragem para os
distintos atores e os processos decisórios dos quais participam e que são decisivos para o
percurso e desfecho judiciais. Aqui recupera-se sempre a ideia de instituições habitadas
(ULMER, 2019) pretendida inicialmente, que procura investigar comportamentos
individuais dos atores, mas também problematiza atuações organizacionais, dado que a
pretensão deste trabalho é enxergar a justiça criminal de baixo para cima e não o contrário.
Neste sentido e levando-se em conta a fase policial, verificou-se a atuação da
polícia sob os aspectos da abordagem, em termos da motivação dos agentes para efetuála, da apreensão de armas e drogas, bem como da confissão do preso perante as
autoridades policiais. Restou demonstrado que, tal qual na literatura existente sobre a
temática, a discricionariedade policial, exercida por meio de uma lógica em uso
compartilhada pela corporação, é, além de subjetiva, também de matriz inquisitorial. Esta
inquisitorialidade está presente tanto no comportamento desses agentes nas ruas, durante
o policiamento ostensivo, como também pode ser verificada institucionalmente quando
as ações individuais dos mesmos são transformadas em documentos por meio de
processos interpretativos na decisão.
No mesmo sentido, mas partindo-se da análise do perfil dos presos em flagrante,
constatou-se que os indivíduos que ingressam, são processados e condenados nas malhas
da justiça, possuem uma representação coincidente que independe do tipo de crime pelos
quais foram acusados, e principalmente, independe do tipo de processamento que os
conduziu até a condenação. Esta constatação reforça a ideia de que a justiça criminal
funciona em uma linha de montagem macdonaldizada, na qual o tratamento judicial,
sobretudo, não busca a individualização dos casos ou a tipificação das condutas, mas sim
a tipificação social de pessoas por meio de processamentos costumeiros, uniformes, e
nunca problematizados por atores e instituições da justiça criminal porque compartilhados
por eles, tanto em função de uma demanda real, relacionada ao alto volume de processos
que chegam todos os dias à justiça, como inclusive em função de uma postura excludente
e autoritária (assim classificada por parte da literatura nacional) presente na justiça
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criminal. Logo, em função de demandas crescentes pela solução dos casos, aliadas às
pressões políticas e ambientais, a ordem do dia é ser eficiente, mesmo que para tal, os
direitos de “alguns” sejam sacrificados.
A seleção e filtragem foi igualmente retratada pela análise dos perfis das
audiências de custódia. Estas poderiam se apresentar como instrumentos poderosos de
aplicação de uma justiça adversarial, ainda que não possuam como objetivo apreciar o
mérito do caso que lhes chega. Isso se afirma pela observação de que, nas audiências de
custódia, organizações e atores da justiça criminal, tais como promotores, defensores e
juízes, estabelecem contato imediato entre si e com o preso ainda na chamada fase
inquisitorial do processamento penal, iniciando um processo decisório que impacta toda
a trajetória deste acusado no processamento e em seu desfecho. Nessas audiências, como
referido, já estão presentes pressupostos suficientes para a opção de tornar atores e
agentes mais eficientes na promoção de garantias e direitos de envolvidos, contribuindo
ativamente não só para a diminuição do encarceramento em massa, mas inclusive da
reincidência criminal e das práticas inquisitoriais, vez que a maioria dos presos em
flagrante sequer possuem antecedentes criminais.
A despeito disso, a pesquisa constatou que tais audiências funcionam como
espaços que conjugam operações em linha de montagem com processos de sujeição
criminal. Sob procedimentos padronizados de aproximadamente 12 minutos, essas
audiências podem ser iniciadas em prazos superiores às 24 horas (ao contrário do
determinado), o que parece não se revelar como uma questão para juízes, promotores e
defensores. Inobstante, entre 63% e 71% desses atores não se interessam por ouvir o relato
deste preso sobre o ocorrido no flagrante, além de se empenharem somente na construção
de um perfil socioeconômico e “criminalizante” desta pessoa, pelas perguntas que fazem
a ela. Variáveis legais como antecedentes criminais (ausentes para a maioria dos presos
em flagrante) não são levadas em consideração nas decisões, entretanto, quando
presentes, são empregadas para agravar a condição do custodiado pela manutenção da
prisão.
A mesma articulação em torno da inquisitorialidade foi verificada na
transformação das prisões em flagrantes em denúncias, bem como nas audiências de
instrução e julgamento. O órgão ministerial (MP), como demonstrado, introduz a lógica
inquisitorial da polícia dentro do processamento penal. Como os crimes abordados neste
estudo partem de um mesmo ponto, as prisões em flagrante, os inquéritos policiais
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subsidiam muito pouco as denúncias, que acabam sendo sustentadas pelo conteúdo dos
próprios APFD.
Quanto às AIJ’s, estas apresentam o mesmo padrão, independentemente do crime
e do rito processual, o que alude, mais uma vez, ao funcionamento judicial em linha de
montagem. São procedimentos rápidos que guardam forte semelhança com os
procedimentos verificados para as audiências de custódia, nos quais os depoimentos dos
agentes que efetuaram os flagrantes, em sua maior parte policiais militares, são
fundamentais e pautam o sentenciamento. As versões dos policiais que efetuaram os
flagrantes são apropriadas rapidamente e sem maiores questionamentos pelo judiciário
como base não só para denúncias como também para sentenciamentos – condenatórios,
de preferência. Também conforme demonstrado, a maioria dos presos em flagrante
acusados pelos delitos estudados, quando condenados, recebe penas privativas de
liberdade, cujo regime de cumprimento aplicado nunca é o aberto, mas sim o fechado
(maior parte dos casos) e o semiaberto.
Por fim, e não menos importante, analisados os padrões de seleção e filtragem,
bem como os tempos de processamento dos crimes de furto, roubo e tráfico de drogas,
essa análise se encerrou com o exame das interações entre atores judiciais que
participaram das audiências de custódia, assim delimitados os juízes, promotores e
defensores. Como constatado pelo cruzamento estatístico de informações constantes no
banco de dados do CRISP/UFMG utilizados nessa pesquisa, esses atores formam uma
‘Grande Família’ que delibera conjuntamente sobre os destinos das pessoas presas em
flagrante no sentido de que “batem o martelo” sobre a maneira pela qual enfrentarão o
processamento criminal. São fundamentais tanto para acelerar o processamento como
“prenunciam” em muitos aspectos, os sentenciamentos condenatórios.
Como visto, o sexo, a experiência na carreira, a condição dos operadores (fixos
ou eventuais) nas audiências de custódia, bem como as interações socialmente
compartilhadas – individual ou institucionalmente – que giram em torno de metas comuns
(que recaem tanto sobre juízes como sobre promotores e um pouco menos sobre
defensores públicos) foram algumas variáveis elencadas que indicavam não somente a
relação e atuação cooperativa entre atores na busca por eficiência, como também
apontaram para uma espécie de consenso entre eles acerca das representações construídas
sobre os acusados e seu consequente enquadramento na categoria de “bandidos” para fim
do processo de criminalização, estágio da sujeição criminal.

204

Traçado este panorama com os resultados da pesquisa, várias questões inevitáveis
se apresentam: é possível haver uma justiça efetiva que, no lugar de seletividades e
impunidade, garanta direitos? Como apurar crimes respeitando direitos? Todo o
processamento criminal é inquisitorial e não há como escapar dessa “condição” que
sujeita criminalmente sempre o mesmo grupo de pessoas? Afinal, o Brasil pode ser
considerado uma democracia, já que há tantas violações de direitos, inclusive pela própria
justiça criminal?
A começar pela última indagação, o que se pode defender, à luz das definições
propostas por O’DONNEL (1999), é que sim, somos uma democracia e não, o
processamento criminal brasileiro não pode ser considerado, todo ele, inquisitorial. O que
ocorre é que o cenário nacional, assim como outras localidades da América Latina, é o
domínio do (un) rule of law, expressão cunhada pelo autor para se referir às instituições
estatais, especialmente os tribunais de justiça, que operam seletivamente, algo
incompatível como chamado regime democrático como informado adiante. É o que faz
de nós uma democracia incompleta.
A despeito desta constatação, o Brasil, embora uma nação profundamente
desigual, marcada pela pobreza e ainda em processo de reconstrução após longo período
vivenciando uma ditadura militar (1964-1985), é um lugar no qual os indivíduos elegem
e podem ser eleitos e onde ainda há liberdade de expressão e uma imprensa razoavelmente
livre, dentre outros tantos aspectos que definem as ‘poliarquias modernas’. A partir dessa
afirmativa, compartilha-se a ideia de O’DONNEL (1999) de que, independentemente das
características do Estado e da sociedade, uma democracia pode ser assim chamada em
termos de regime político e sistema legal, ainda que seja imperfeita porque ausentes, em
grau substancial, os atributos de justiça/igualdade social.
Entretanto, quando uma menção é feita ao fato de que para haver democracia, é
necessário não só o regime político, mas um sistema legal que o sustente, o que se quer
dizer é que todos os indivíduos – denominados cidadãos sob tal regime – devem ser
dotados de um grau mínimo de autonomia e responsabilidade. Assim sendo, são
considerados pessoas no sentido legal, ou seja, com direitos e obrigações formalmente
iguais, que abrangem da seara política à criminal, conforme esclarece o autor. Ocorre,
todavia, que sob condições de pobreza e desigualdade extremas, esses cidadãos se tornam
impossibilitados de exercer sua autonomia e, neste sentido, para atuar na brecha existente
entre o regime político e as características socioeconômicas nacionais surge o chamado
Estado de Direito.
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O Estado de Direito implica minimamente a existência de uma legislação que seja
aplicada de maneira justa pelas organizações estatais, dentre elas, o Judiciário. Competelhe, portanto, a realização da igualdade formal, por meio de normas legais válidas
(definidas constitucionalmente) e universais, em termos de direitos bem como de
obrigações e atribuídas, por conseguinte, a todo cidadão, independentemente de sua
posição social. Obviamente, a igualdade formal é insuficiente e cabe a este estado,
inclusive e principalmente, desenvolver e aplicar “vários tipos de medidas de auxílio
social e legal para os pobres e/ou aqueles que por alguma razão têm dificuldade para
defender legalmente seus direitos” (O’DONNEL, 1998, p.343).
Neste sentido, os problemas brasileiros são, no mínimo, muito complexos, pois, o
que se percebe na prática é exatamente o contrário, isto é, a fragilidade dos instrumentos
jurídicos não é capaz de assegurar garantias de que tanto as polícias como a justiça vão
atuar de forma condizente com este Estado de Direito. De início, aqui, as regras legais
são elas próprias autoritárias, razão pela qual, no lugar da existência efetiva de um Estado
Democrático observa-se a institucionalização do fracasso deste Estado de Direito,
mencionado anteriormente como unrule of law.
As terras tupiniquins são, portanto, o local no qual a violência policial pode se
manifestar, pois o agente estatal que a comete não será punido, haja vista a existência dos
autos de resistência. São também o lugar da justiça suficientemente cara, lenta e
constrangedora para que as camadas desprivilegiadas a acessem (e, mesmo quando o
fazem, há evidências de processos discriminatórios). E para agravar ainda mais a situação,
quando esses pobres se encontram no lado oposto, ou seja, como “clientes” da aplicação
das leis judiciais, assumem o status de inimigos e, como no velho ditado: “aos amigos
tudo, aos inimigos, a lei”.
Assim é que, na ausência de transformações estruturais no alicerce normativo que
regulamente estes aparelhos estatais, o autoritarismo se torna uma linguagem de poder
que se transmuta em violações reais de direitos, alterando percursos de vida de forma a
transformar bandidos imaginários em criminosos reais. Sob o julgamento da Grande
Família (juízes, promotores e defensores), que nada mais é do que a personificação das
elites brasileiras, os inimigos (camadas pobres) não são questionados sobre o que fizeram.
Como apontado nas audiências de custódia, um perfil de sujeição criminal é construído
apenas para justificar por que razão esses sujeitos necessitam ser contidos,
institucionalizando, de vez a ideia de unrule of law.
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Sob uma interpretação equivocada esses processos poderiam até levar a uma
associação entre crime e pobreza, entretanto, tal afinidade se liga muito mais à
vulnerabilidade dos pobres às práticas organizacionais discriminatórias, do que à uma
suposta propensão das classes menos favorecidas ao cometimento de crimes. Conforme
nos esclarece Paixão (1988), é preciso haver limites claramente estabelecidos ao poder de
polícia e ao comportamento dos tribunais, se houver qualquer pretensão de que os direitos
de cidadania alcancem a pobreza urbana. Os limites aduzidos pelo autor passam,
inevitavelmente, pela criação de mecanismos organizacionais e políticos.
As práticas organizacionais discriminatórias acima mencionadas referem-se,
sobretudo, à aplicação discricionária da lei, demonstrada ao longo deste trabalho, que
acabam por retratar a norma como um instrumento de opressão, revelando-se, esta, uma
das faces do Estado. É exatamente sob este aspecto que emerge aquele que talvez seja o
maior óbice para que a democracia seja efetivamente consolidada no Brasil: as relações
das burocracias com os cidadãos “comuns”, pois, para os que não podem se esquivar de
enfrentar a face repressora deste Estado, não se trata apenas da “imensa dificuldade que
eles enfrentam para obter, se tanto, o que nominalmente é seu direito; é também o modo
indiferente, quando não desdenhoso, como são tratados e a óbvia desigualdade acarretada
pelo esquivamento privilegiado dessas provações” (O’DONNEL, 1998, p. 346).
O Estado burocrático está presente na vida dos desprivilegiados na forma de
prédios (fóruns, tribunais), repartições e funcionários (policiais, promotores, juízes,
advogados), enquanto o Estado legal está ausente, ou melhor, se faz presente na
informalidade e na aplicação seletiva da lei, violando o princípio mais caro ao Estado de
Direito e à própria justiça: o de que casos iguais recebam o mesmo tratamento. Por isso,
o chamado Estado de Direito não pode ser somente uma expressão genérica de um sistema
legal e do desempenho dos tribunais. Para muito além do princípio da Lei, este estado
deve ser concretizado na forma de um governo de estado democrático, sob bases legais.
E o sistema legal, como o próprio O’Donnel nos esclarece, possui, no mínimo, três
sentidos: o primeiro que se refere à preservação das liberdades e garantias políticas da
poliarquia, o segundo, concernente à preservação dos direitos civis de toda a população e
o terceiro (e talvez o mais importante) ocupa-se do estabelecimento de redes de
responsabilidade e accountability capazes de exercer controle sobre agentes públicos e
privados, principalmente os funcionários do alto escalão.
Dito isso, conclui-se que a um Estado legal democrático forte corresponde uma
sociedade igualmente forte, na qual os direitos civis são efetivos. O cenário oposto, de
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inefetividade dos direitos civis é o que se experimenta cotidianamente nas interações entre
operadores da justiça criminal e o seu público-alvo no contexto das ruas (onde abordagens
policiais são realizadas), das delegacias, dos tribunais e das prisões brasileiras. O único
caminho, portanto, para se apurar crimes sem incorrer em tamanhas violações,
seletividades e inquisitorialidades, está no empenho para expandir os direitos civis a todos
os setores da sociedade. Os movimentos europeus coletivos (revoltas dos séculos XVIII
e XIX) apontam o caminho pois, a despeito de as legislações do período terem se voltado
à proteção dos direitos dos altos proprietários, também impôs limites aos poderes dos
dirigentes e, mediante tal regulação, direitos foram estendidos às camadas menos
favorecidas.
No Brasil, pelo contrário, a legislação assegura, constitucionalmente, a igualdade
absoluta, mas esta convive com sistemas discriminatórios da ação estatal que acabam
produzindo uma “cidadania regulada”. Enquanto as revoltas europeias funcionaram
como mecanismos regulatórios de controle das classes dirigentes e instrumentos para
galgar direitos, aqui, elas não resultaram na formação de organizações políticas capazes
de promover espaço institucional às classes populares, nem mesmo conduziram a alguma
forma de negociação com as elites para que direitos de cidadania fossem alcançados por
essas classes populares. De modo oposto, no Brasil, “a violência que surge como
mecanismo de obtenção da própria cidadania” (PAIXÃO, 1988).
Não é possível desprezar o progresso extraordinariamente significativo na
passagem de um regime ditatorial para um regime democrático, mas é um fato a se
reconhecer que a ruptura normativa com o modelo anterior é insuficiente. Tampouco é
possível continuar operando com a lógica institucional de controle social brasileira,
definida por PAIXÃO (1988) como “legalidade para as pessoas civilizadas e ordem para
os marginais”.
É preciso adquirir clareza maior sobre os mecanismos que exprimem o conflito
entre lei e ordem em nossa sociedade democrática, pois só assim compreenderemos os
descompassos entre regras (leis) e atividades práticas tanto das polícias como dos
tribunais. O que este estudo reforçou é que, na administração da justiça criminal, a lei é
um objeto de negociação entre os diferentes atores. Aplicar ou não a prisão preventiva foi
o maior exemplo, neste sentido. A função da norma, como se pretendeu demonstrar, é
política, tanto assim que o funcionamento da justiça, como constatado, é materializado
numa linha de montagem, que, em função da sobrecarga de trabalho, negocia os
significados da norma legal e de procedimentos de decisões nos tribunais.
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Por outro lado, e de um modo diverso do que defenderam alguns estudiosos, como
PAIXÃO (1988), alguns comportamentos são criminalizados não apenas por haver uma
incompatibilidade entre lei e ordem, mas também por uma forte matriz inquisitorial,
reflexo de uma realidade moral, objetiva e racionalizada nos acordos entre atores judiciais
e na ausência de conflitos entre as distintas agências estatais, como polícia e justiça. E se
é verdade que a justiça criminal não é completamente tomada pela lógica inquisitorial,
haja vista que esporadicamente o SJC opera adequadamente (AZEVEDO, 2014), este
proceder ainda é exceção. Permanece ainda o elitismo da produção decisória da justiça
criminal, assim como os traços de autoritarismo que permitiram, inclusive, que essa
justiça sobrevivesse aos períodos mais sombrios e violentos da história sociopolítica deste
país. Esse fato é, de tal forma cristalino, que ainda hoje acompanha o nosso ‘fazer justiça’
e é, senão compreendido, plenamente sentido pelos mais pobres:
“Num é pra concordar, é pra honrar o compromisso
Pra que nossa disposição
Não se torne daqui a anos motivo de frustração
Repressão e regressão:
É um luxo ter calma; a vida escalda
Tento ler almas pra além de pressão
Nações em declive na mão desse Barrabás
Onde o milagre jaz
Só prova a urgência de livros
Perante o estrago que um sabre faz
Enquanto a terra não for livre, eu também não sou
Enquanto ancestral de quem tá por vir, eu vou
E cantar com as menina enquanto germina o amor
É empírico, meio onírico, tipo Kiriku, meu espírito
Quer que eu tire de tu a dor
É nóis
Que corre no caminho do bem
Não existe um porém
Nóis e se não for nóis
Não vai ser ninguém
Tudo, tudo, tudo, tudo que nóis tem é nóis
Tudo, tudo, tudo que nóis tem é nóis
Tudo, tudo, absolutamente tudo
Tudo que nóis tem é uns aos outros, tudo”
Emicida – trechos das canções AmarElo e Principia
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ANEXO 1 – FORMULÁRIO DE ANÁLISE DAS AUDIÊNCIAS DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Formulário de acompanhamento da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ)
Número do Processo:
Número da Audiência de Custódia:__________________________________
Nome do custodiado:
Data da AIJ: ___/___/______
Hora de início: ___:_____
Hora de término: ___:_____
Pesquisador: _____________________________________________
Número de controle (preencher de acordo com o número da custódia no banco de dados):
______________________________
Perguntas iniciais sobre o processo: (preencher o que for possível antes da
audiência ou consultando os documentos)
1. Crime pelo qual foi incriminado:
1.1. tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/1006)
1.2. Roubo (157 – Código Penal)
1.3. Furto (155 – Código Penal )
1.4. Outro (qual?)____________________________________
2. Data do crime: ___/___/______
3. Data da audiência de custódia: ___/___/______
4. Assistido na AIJ por: ( ) adv. particular ( ) dativo ( ) defensor
4.1. Se por defensor público, qual o seu nome? _________________
5. Qual o nome do juiz da AIJ? _________________
6. Qual o nome do promotor de justiça da AIJ? _________________
7. A vara é especializada? ( ) sim ( ) não
7.1. Se sim, nome da Vara: _________________
8. O réu cumpria alguma medida cautelar?
( ) sim ( ) não
8.1. Se sim, qual? ( ) prisão, ( ) monitoração eletrônica , ( ) proibição de acesso a
determinados lugares, ( ) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ( )
acompanhamento de equipe multidisciplinar, ( ) outros __________________________
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Observações gerais sobre a audiência:
9. O réu estava presente durante a maior parte da audiência?

( ) sim,

durante toda a audiência ( ) não
10. O réu estava preso:
( ) sim, pelo crime que estava sendo julgado
( ) Sim, por outro crime
( ) Não

11. Havia agentes de segurança (acompanhando a preso) na sala?
( ) sim, policiais militares
( ) sim, segurança do fórum
( ) sim, agentes prisionais
( ) não.
11.1 Se sim, quantos? ( ) 1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) mais de 3.
Sobre a instrução (produção de provas):

12. Oitiva 01: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
12.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter

12.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
12.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

( ) sim ( ) não
12.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
12.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

12.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não
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13. Oitiva 02: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
13.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter

13.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
13.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

( ) sim ( ) não
13.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
13.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

13.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não

14. Oitiva 03: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
14.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter

14.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
14.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

( ) sim ( ) não
14.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
14.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

14.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não
15. Oitiva 04: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
15.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter
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15.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
15.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

( ) sim ( ) não
15.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
15.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

15.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não
15.7.

sim ( ) não

16. Oitiva 05: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
16.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter

16.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
16.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

( ) sim ( ) não
16.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
16.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

16.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não
17. Oitiva 06: ( ) vítima ( ) vítima ( ) testemunha de acusação ( ) testemunha de
defesa
17.1.

Se testemunha, ( ) testemunha do fato ( ) testemunha de caráter

17.2.

A pessoa ouvida é: ( ) policial militar ( ) outros agentes de segurança,

inclusive privada ( )civil.
17.3.

Reconheceu a pessoa presa em audiência?

224
( ) sim ( ) não
17.4.

Pelo seu relato, confirmou as informações anteriormente dadas na polícia?

( ) sim ( ) não
17.5.

Pelo seu relato, se lembrava da ocorrência?
( ) sim, perfeitamente
( ) sim, vagamente
( ) não se lembra

17.6.

Ao ser questionada pelas autoridades, teve liberdade para contar sobre os

fatos? ( ) sim ( ) não
18. Oitiva do réu: o réu foi ouvido em audiência?
( ) sim
( ) não, preferiu ficar em silêncio
( ) não, estava ausente.
18.1 Se sim: ( ) confessou o crime ( ) negou o crime. ( )NA
19. Foram feitas perguntas sobre a vida pregressa do réu?
19.1.

pelo MP ( ) sim ( ) não

19.2.

pela defesa ( ) sim ( ) não

19.3.

pelo juiz. ( ) sim ( ) não

20. Houve a produção de provas, para além dos testemunhos, durante a audiência? ( )
sim ( ) não
20.1.

Se sim, marcar todas cabíveis: ( )pericial ( ) documental ( ) acareação (

) reconhecimento de pessoas / coisas ( ) NA
( ) outra ___________________________________________________________
20.2.

O juiz indeferiu ou dispensou a produção de alguma prova? ( ) sim ( )

não
Sobre os pedidos e o julgamento:
21. O juiz propôs à defensoria e à promotoria um acordo para encerramento do caso na
própria audiência? ( ) sim ( ) não
21.1.

O defensor aceitou a proposta? ( ) sim ( ) não

21.2.

O promotor aceitou a proposta? ( ) sim ( ) não

22. O MP fez algum pedido em audiência? ( ) sim ( ) não
22.1.

Se sim, o MP pediu:

( ) Condenação em regime fechado
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( ) Condenação em regime semiaberto
( ) Condenação em regime aberto
( ) Absolvição
( ) NA
( ) outro pedido: ________________________________________________
23. A defesa fez algum pedido em audiência? ( ) sim ( ) não
23.1.

Se sim, a defesa pediu:

( ) Condenação em regime fechado
( ) Condenação em regime semiaberto
( ) Condenação em regime aberto
( ) Absolvição
( ) NA
( ) outro pedido: ________________________________________________

24. O juiz proferiu a sentença em audiência? ( ) sim ( ) não
24.1.

Se sim, qual foi a decisão do juiz?

( ) Condenação em regime fechado
( ) Condenação em regime semiaberto
( ) Condenação em regime aberto
( ) Absolvição
( ) NA
( ) outro pedido: ________________________________________________
24.2.

Se sim, o juiz explicou a decisão para o réu? ( ) sim

( ) não ( ) NA

Havia relação de intimidade ou de amizade entre os operadores (Por relação de
intimidade, entendemos o compartilhamento de experiências ou de casos que apenas
os envolvidos têm conhecimento, a utilização de apelidos, brincadeiras informais que
demonstrem algum contato prévio entre os envolvidos)?
( ) Sim, entre juiz e promotor
( ) Sim, entre defensor e promotor
( ) Sim, entre juiz e defensor
( ) Sim, entre todos
( ) Não foi possível constatar relação de intimidade ou amizade

226
25. Houve atrito (discussões, desentendimentos, comentários maldosos após a audiência)
entre os operadores?
( ) Sim, entre juiz e promotor
( ) Sim, entre defensor e promotor
( ) Sim, entre juiz e defensor
( ) Sim, entre todos
( ) Não foi possível constatar qualquer atrito entre os operadores
Observações : ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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ANEXO 2 – FORMULÁRIO DE ANÁLISE DAS SENTENÇAS

Formulário de análise de sentenças (Base 2015-2016)
1. Nome do Pesquisador: _____________________________________________
2. Número do Processo: ______________________________________________
3. Número da audiência na base da custódia_______________________
4. Vara de origem do processo: ______________________________________
5. Quantidade de réus no processo? ___________
6. Este questionário se refere ao réu número: __________________
7. Nome completo do réu:_________________________________________
Perguntas relativas ao relatório:
8. O crime constante da sentença é o mesmo descrito no flagrante? ( ) sim ( ) não,
especificar tipo de crime: _________________________________________________________________
9. Houve apreensão de drogas? ( ) sim ( ) não
9.1 Tipo e quantidade (se houver) de droga apreendida:
( ) maconha: ________ (quantidade em gramas)
( ) cocaína: ________ (quantidade em gramas.)
( ) crack: ________ (quantidade em gramas)
( ) não há menção
( ) outros: _____________________________ (especificar)
10. Há menção a laudos/documentos probatórios não testemunhais?
( ) sim
( ) não
11. Há menção às alegações finais feitas pelo MP?
( ) sim
( ) não
11.1 Se sim, que pedido é feito pelo MP?
( ) condenação do réu nos termos da denúncia
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( ) condenação do réu, mas com a desclassificação do fato para outro delito
( ) não se aplica
( ) outros: ____________________________________
12. Há menção às alegações finais feitas pela defesa?
( ) sim
( ) não
12.1 Se sim, que é o pedido feito pela defesa?
( ) nulidade do processo porque o réu não foi citado
( ) absolvição do réu por falta de provas
( ) absolvição baseada no princípio da insignificância
( ) desclassificação do crime
( ) atenuante de pena porque o réu confessou
( ) substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
( ) extinção da punibilidade por prescrição
( ) extinção da punibilidade por insanidade mental do réu
( ) fixação da pena no mínimo legal, em caso de condenação;
( ) não se aplica
( ) outros: _______________________________________________
Perguntas relativas à fundamentação:
13. Em quais elementos de prova o juiz se baseou para proferir a sentença?
( ) provas documentais (Ex: auto de apreensão de droga, auto de apreensão de arma
de fogo)
( ) depoimento pessoal da vítima
( ) prova testemunhal de civis
( ) prova testemunhal de policiais que efetuaram a abordagem
( ) confissão (em qualquer fase do processo)
( ) confissão extrajudicial, durante a abordagem policial
( ) Laudo pericial. Se sim, especificar: ______________________
( ) outra prova: _______________________________________
14. Quanto aos antecedentes criminais do réu, o juiz:
( ) não menciona
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( ) afirma que o réu é primário (não possui condenação transitada em julgado nos
últimos cinco anos)
( ) afirma que o réu possui “maus antecedentes”, incluindo quaisquer registros
criminais
( ) não se aplica
( ) outros: ___________________________________________________
Perguntas relativas às penas (dosimetria/fixação/dispositivo):
15. Tipo de pena aplicada:
( ) pena privativa de liberdade.
( ) prestação de serviços
( ) não se aplica
16. No caso de pena privativa de liberdade, o regime de cumprimento estabelecido na
sentença é:
( ) aberto
( ) semiaberto
( ) fechado
( ) não se aplica
16.1 Se sim, qual é o tempo de pena de prisão fixado?
______ anos _____ meses _________ dias-multa
( ) não se aplica
17. Há conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos? ( )
sim ( ) não ( ) Não se aplica
18. Há alguma menção sobre o estado (preso ou em liberdade) dos réus no processo
quanto à comunicação do sentenciamento?
( ) não
( ) sim, o réu aguarda a intimação da sentença em liberdade
( ) sim, o réu aguarda a intimação da sentença mas está preso
19. Há menção sobre a decisão da custódia na sentença?
( ) não
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( ) sim
19.1 Se sim, favor relatar exatamente como ela aparece entre aspas

Observações: __________________________________________________________

