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1. INTRODUÇÃO  

A Lei Maria da Penha (11.340/06) prevê a possibilidade da decretação de 

prisão preventiva de ofício por parte do magistrado mesmo na ocasião de 

inexistência de processo penal em trânsito. Durante o procedimento administrativo 

inquisitorial – inquérito – a legislação dá ao juiz a prerrogativa de optar pela prisão 

preventiva quando esta se evidenciar como medida necessária a resguardar os 

interesses das pessoas (mulheres) protegidas pela lei – desde que, evidentemente, 

presentes os demais pressupostos legais autorizadores. 

A controvérsia surge da observação de que tal medida é vedada pelo Código 

de Processo Penal Brasileiro. Estaria a lei, através de tal regra específica, violando a 

sistemática do ordenamento processual penal pátrio? Seria a política criminal 

instrumento hábil a fundamentar a criação de disposições específicas em algumas 

legislações – quando tal prática se evidenciasse como necessária para a proteção 

de determinados bens jurídicos e efetivação da paz social? Tais questões merecem 

uma análise mais detalhada. 

2. DESENVOLVIMENTO 

Antes da análise da prerrogativa atribuída à política criminal em amparar a 

criação de disposições processuais específicas na proteção de determinados 

interesses jurídicos, faz-se necessária uma sucinta definição da essência e 

delimitação da abrangência do termo. 

O conceito de política está intrinsecamente ligado ao conceito de poder. Este, 

por sua vez, está diretamente ligado à validade da norma jurídica, como bem 

acentua Reale (apud GALVÃO, 2002, p. 2): 

A tomada de posição que caracteriza a norma jurídica assume natureza 
peculiar, na medida em que implica na afirmação de padrões obrigatórios de 
conduta. Todo fato que se opõe à norma jurídico-penal desencadeia uma 
sanção, e essa é a essência da estrutura do dever-ser. Ao contrário das leis 
físicas, cuja violação importa na necessidade de revisão dos parâmetros 
estabelecidos, a norma jurídica afirma-se como imperativo, no momento de 
sua inobservância, e o exercício legitimado da força torna-se instrumento 
eficaz para a preservação de sua validade. 

 



 

Universidade Anhanguera-Uniderp 

PÓS-GRADUAÇÃO  
Unidade de Transmissão 

 

 

 

 

Estando esclarecida a vinculação entre Política, Poder e Direito, parte-se para 

a conceituação de política criminal, que pode ser entendida como o conjunto de 

procedimentos e práticas que envolvem a atuação do estado na formulação de uma 

resposta satisfatória no combate ao problema da criminalidade (GALVÃO, 2002). 

A política criminal representa o conjunto de atitudes tomadas pelo estado 

orientadas pela erradicação ou controle do fenômeno da criminalidade. Ela envolve 

fatores penais – embora em menor proporção – e extrapenais. O estudo de tal ramo 

do conhecimento é de fundamental importância para que a sociedade possa utilizar 

o direito de forma racional no combate à criminalidade, não caindo nos “devaneios 

punitivistas midiáticos” que tanto assombram o tratamento do tema no Brasil – e no 

mundo. 

O âmbito de abrangência da política criminal é de fundamental importância 

para concluir pela sua legitimidade ou não na tarefa de fundamentar a criação de 

dispositivos processuais no tratamento de casos específicos. A Lei Maria da Penha 

é um ótimo exemplo da influência da política criminal ao autorizar a decretação de 

prisão preventiva de ofício pelo juiz – mesmo na fase inquisitorial. Seria o dispositivo 

em comento legítimo? 

A principal tarefa da política criminal é a sistematização e instrumentalização 

do “saber” oriundo da criminologia na busca de efetivação de estratégias políticas 

hábeis a fazer com que o estado aja de forma coerente no combate ao fenômeno do 

crime (BIANCHINI). 

Colocando a política criminal e a criminologia como pilares da atuação 

racional do direito repressivo – essa é a conclusão tida como necessário na 

sistematização de um direito penal constitucional – nota-se que cabe somente a 

estas a criação de estratégias eficientes no combate à criminalidade. Dentro desse 

aspecto, surge a necessidade de tratar de fenômenos criminais especiais com 

“remédios processuais/penais” específicos – daí se constata a extrema coerência da 

criação de mecanismos diferenciados no tratamento de fenômenos que exigem, por 

sua própria natureza, esse tipo de ação estatal. 
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Portanto, não só é permitido, como também recomendável que o direito penal 

utilize dos conhecimentos criminológicos instrumentalizados pela política criminal 

para criação de institutos hábeis a oferecer uma resposta coerente no combate à 

criminalidade – amparando todas as suas peculiaridades que são variáveis de 

acordo com o caso concreto. 

3. CONCLUSÃO 

Inexiste a possibilidade de criação de um “remédio universal” eficaz no 

combate a todo tipo de patologia. É improvável que um procedimento padrão seja 

suficiente para resolução de problemas que podem ser apresentados de infinitas e 

diferentes formas no caso concreto. Com as ciências sociais – mais precisamente, 

com o direito penal – não poderia ser diferente. 

Tratar todos os casos previstos no ordenamento jurídico de forma homogênia, 

coibindo a criação de normas específicas que amoldem às circunstâncias concretas 

– e as evoquem como a única solução adequada – é manifestar o total desprezo 

para a criminologia e à política criminal: únicas ciências capazes de fornecer o 

conhecimento necessário para preservação de um mínimo de racionalidade no 

combate ao fenômeno criminal. 
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