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RESUMO

O presente resumo, fruto de pesquisa metodológica empírica, tem por objetivo fortalecer reflexões acerca das medidas de política criminal 
adotadas pelo sistema penal e processual penal das garantias, previsto na Constituição de 1988. A partir das premissas desenvolvidas por Luigi 
Ferrajoli, precursor do Garantismo Penal, sem a efetivação de garantias penais, estaríamos fadados a atrocidades inimagináveis do Poder Estatal.   
Ressalte-se, neste sentido, que o Princípio da Legalidade em nossa constituição, por vezes, mitigado ou até mesmo desrespeitado, por agentes 
públicos diversos, sob o fundamento de que tais condutas visam ao interesse público.  Fala-se ainda nas Garantias Constitucionais, no devido 
processo legal e outras Garantias Fundamentais em nossa constituição, descumpridas ou arranhadas.  Em pesquisa empírica, realizada no 
exercício de minha atividade profissional, é possível perceber que a sociedade anseia por mudanças "justas", aqui compreendidas pelo senso 
comum, quer solução dos problemas da criminalidade avassaladora que vivemos, deseja justiça, mas não entende o significado real do que 
deseja.  Daí ser facilmente conduzida por atuações midiáticas, de forma a adotar comportamentos contrários ao que deseja, ou seja, quer 
aplicação plena das garantias constitucionais, aplaudindo ilegalidades; deseja que haja proteção à vida, aplaudindo execuções de pessoas que 
cometem crimes, sem que haja pena de morte em nosso ordenamento jurídico;  quer garantia da liberdade e ao mesmo tempo defende prisões 
desnecessárias e prolongadas ao extremo, haja vista o excesso de prisões cautelares, e quando do cumprimento de prisão definitiva, o apenado é 
jogado ao abandono do cárcere.  O indivíduo comete um crime, é certo que seja devidamente processado e se condenado, preso submetido à 
aplicação regular do Direito da Execução Penal, e não como regra, jogado ao cárcere, ao abandono penitenciário, onde observamos o máximo 
para punir e o mínimo ou quase nada para ressocializar, rasgando-se a Lei de Execução Penal ou Direito de Execução Penal, de diversas formas, 
não dando condições mínimas ao apenado de refletir sobre o que fez e se arrepender, iniciando daí sua caminhada à ressocialização, pois não há 
estrutura para tal simples medida, não se cumprindo prazos para as devidas progressões de regimes, o fadado descumprimento de lapso 
temporal e outras omissões do Estado, cooperando assim, certamente para o aumento da criminalidade.  Conclui-se que o atual momento não 
permite mais condutas dotadas de negligência ou arbitrariedade por parte dos aplicadores do direito;  assim, avançamos em reflexões de que o 
Direito Penal e Processo Penal não existem somente para punir a conduta realizada pelo infrator à lei, e, para tanto, emerge como novo 
entendimento constitucional a necessidade de vinculação e efetividade de um sistema penal das garantias, face ao reconhecimento do Direito 
Penal do fato e a necessidade de que não haja precificação não só às condutas, mas também aos seus respectivos autores.
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