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Simpósio: 9 - DIREITOS HUMANOS, CONFLITOS ARMADOS E OS ATENTADOS 
CONTRA O ESTADO DEMOCRÁTICO E O DIREITO PENAL 
 
RESUMO: A sociedade brasileira experimenta atualmente uma tendência subjetiva a riscos, 
os quais são exacerbados, acima da sua análise objetiva, pela mídia e pelo próprio clamor social, 
gerando uma pretensão a um Direito Penal máximo por movimentos punitivistas imbuídos de 
discursos de ódio, levando o Poder Legislativo Federal a tomar atitudes precipitadas na edição 
de leis que não resolverão os problemas sociais, colocando em risco os direitos e garantias 
constitucionais elencados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Carta 
eminentemente garantista. De igual forma e sobretudo preocupante, esses movimentos aliados 
ao legislador que de certa forma é leigo no assunto, violam os princípios penais constitucionais 
da presunção de inocência, pelos ataques da mídia e da própria sociedade a supostos autores 
que não tiveram sequer um julgamento justo, ou análise do processo por um órgão colegiado, 
ficando encarcerados provisoriamente em cadeias públicas ou presídios em condições precárias, 
atentando contra o princípio da dignidade da pessoa humana, assim como outros princípios na 
esfera penal, constitucional e dos Direitos Humanos. O objetivo deste trabalho é a 
conscientização da sociedade quanto à ineficácia de medidas urgentes e impensadas na seara 
do Direito Penal, as quais podem se voltar contra a própria sociedade pelo tolhimento de direitos 
e garantias conquistados com muito sacrifício, pois o Direito Penal deve ser encarado como a 
ultima ratio e não resolverá os problemas sociais crônicos, que somente serão resolvidos ou 
atenuados com a adoção de políticas públicas efetivas nas mais diversas áreas. Tendo em vista 
o contexto apresentado e tendo em vista a complexidade e importância do tema perante a 
sociedade que clama leigamente o endurecimento das leis penais, é imperativo o estudo e 
divulgação do verdadeiro sentido do Direito Penal, bem como da ineficácia do Direito Penal 
máximo ou dos discursos penais de emergência, pois a sociedade encontraria maior resultado 
em cobrança mais assídua ao Poder Público que possui ferramentas de gestão para melhorar o 
contexto social e diminuir as mazelas, se utilizadas corretamente, e dar resposta pontual à 
sociedade. Foi utilizado o método sistêmico para análise de todo contexto, bem como pesquisa 
bibliográfica aprofundada dos autores que tratam com propriedade sobre o tema. Como 
resultado, se espera a conscientização da sociedade quanto à importância de exigir do Poder 
Público políticas públicas efetivas, bem como que a administração pública brasileira, assolada 
por esquemas de corrupção, se comprometa com os princípios administrativos, de forma a 
diminuir a sensação de insegurança experimentada pela sociedade brasileira, não pela adoção 
de leis severas que não geram efeitos práticos, mas pelo real trabalho que se espera do 
administrador da máquina pública. 
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