
Seminário Interno de Avaliação da Iniciação Científica – PUCRS, 02 a 06 de junho de 2014 

 

 
 

Análise das Políticas Penais Normativas do Executivo Nacional 

na Última Década 

 

Simone Schuck da Silva, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo1 (orientador) 

  
 1Faculdade de Direito, PUCRS, Grupo de Pesquisa em Políticas 

Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal 
 

 

Resumo 

 

O trabalho pretendeu caracterizar a atuação do governo executivo nacional em relação 

às suas políticas penais legislativas implementadas no período de 2003 a 2010. Para tanto, 

iniciou-se uma análise quantitativa e qualitativa da amostra legislativa, examinando-se a 

exposição de motivos das normas. Destarte, fez-se uso da pesquisa bibliográfica a fim de 

observar as contribuições teóricas no campo do controle do crime e investigar o tratamento 

dado à questão criminal pelo governo brasileiro. 

 

Quanto à análise das justificativas, o exame se deu com base em uma amostra sorteada 

pelas chaves “crime” e “penal” a partir do universo de propostas apresentadas no período 

entre 2003 e 2010. Assim, a amostra foi composta por 38 propostas encontradas: 30 projetos 

de lei e 08 medidas provisórias. O espelho utilizado para o exame de suas exposições de 

motivos foi inspirado no relatório final da pesquisa “Análise das Justificativas para a 

Produção de Normas Penais”, realizada pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação 

Getúlio Vargas em 2010. 

 

Contudo, foi essencial o estudo de contrapontos políticos para a análise das conclusões 

obtidas com o exame das propostas. Nesse sentido, apurou-se a complexidade do campo penal 

no Brasil, com sua democratização inacabada, seu presidencialismo de coalização e sua 

utilização do Direito Penal no atendimento de demandas. Tais oposições demonstraram a 

dificuldade de atuação do governo conforme suas propostas políticas iniciais e modificaram a 

interpretação da análise das propostas normativas do Executivo nacional. 
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Portanto, foi possível afirmar que, apesar de apresentar propostas inovadoras em 

âmbito criminal, tais como o PRONASCI, a remição da pena pelo estudo e a exigência de 

decisão administrativa nos crimes contra a ordem tributária, o Executivo foi punitivista no 

mais das vezes, utilizando, como argumentos principais, (a) a ideia de bem jurídico; (b) a 

referência à adequação ao cenário internacional; e (c) a noção de resposta à sociedade. Tais 

justificativas foram consideradas questionáveis, tendo em vista representarem, muito mais, a 

carência de respostas estatais para demandas do que a necessidade de expansão punitiva.  

 

Ademais, constatou-se o desleixe do Executivo na justificação de suas propostas 

penais, considerando a precária densidade das exposições de motivos, o que corrobora a tese 

da liberalidade com que a resposta sancionadora é utilizada na solução de conflitos em 

detrimento do avanço em políticas públicas mais complexas. 
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