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RESUMO: Em pautas de emergência surgem movimentos punitivistas que não ocupam 
somente os discursos dos leigos, mas também mobilizam as autoridades policiais, judiciárias e 
membros do ministério público, que movidos pela opinião pública se colocam à disposição para 
traçar novas estratégias e elaborar novas medidas para combater com maior efetividade a grave 
criminalidade que atormenta a sociedade e causa enorme sensação de insegurança. A 
criminalidade de forma alguma deve ser tolerada e necessita ser duramente debelada pela 
sociedade e pelos órgãos de persecução penal. Contudo, o combate ao crime, por maior que 
seja a gravidade do ilícito e suas consequências sociais, não justifica o desvirtuamento das 
garantias processuais penais que historicamente são o alicerce de controle e limitação frente ao 
poder punitivo do Estado. A sociedade deve zelar pela capacidade de discernir sobre os 
excessos do poder punitivo estatal e das instituições que o exercem, a fim de evitar o surgimento 
de patologias como um direito penal e processual penal de exceção em que valores morais 
bastam para sustentar as ciências criminais: o bom se torna um valor penal, a verdade um valor 
processual e o justo um valor jurídico. O desejo de punitividade por vezes ofusca as cautelas 
necessárias para se legitimar as intervenções dos órgãos de persecução penal, o que torna 
imprescindível a análise da ideia de Justiça sob a perspectiva da dogmática processual penal, 
colocando em polos de contraposição as garantias processuais penais e os discursos punitivistas 
de combate à criminalidade justificados em uma percepção social de segurança. A 
fundamentação da pesquisa tem por base a conjunção de aspectos de justificação da ciência do 
direito e da filosofia jurídica somados a elementos da dogmática penal e processual penal. 
Cuidam-se de questões fundamentais para a discussão do problema proposto e para o 
rompimento do monólogo jurídico e da cegueira acadêmica que o tema provoca. A técnica 
adotada é a documentação indireta, que abrange a pesquisa documental e bibliográfica, e 
permite o resgate factual e teórico das especificidades da ciência do direito, da filosofia jurídica 
e da processualística penal.  
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