
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre al 4 de 
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay. 

GT 60. SENSIBILIDADES JURÍDICAS Y SENTIDOS DE JUSTICIA EN LA 
CONTEMPORANEIDAD: UN DIÁLOGO ENTRE LA ANTROPOLOGÍA Y EL 
DERECHO 

Coordinadores:  

Dra. Carla Villalta (UBA/CONICET- EAPyJ- INCT-InEAC); carla-

villalta@hotmail.com 

Dr. Juan Pablo Matta (UNICEN- GESC-INCT-InEAC); 

juanpablomatta@gmail.com 

Dra. Kátia Sento Sé Mello (UFRJ-INCTInEAC); ksemello@gmail.com 

 

“A lei é feita para pessoas, não para ladrões”: uma etnografia dos sentidos 
de justiça e das práticas das fianças na Polícia Civil do Rio de Janeiro1 

Marcus José da Silva Cardinelli  
Mestre em Antropologia (PPGA-UFF) 

Pesquisador do INCT-InEAC 
Advogado 

marcusjscardinelli@gmail.com 
 

RESUMO: Nesse artigo descrevo as práticas do arbitramento da fiança na 

Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). Ao mesmo tempo, proponho uma 

reflexão sobre as representações de poder nas delegacias da PCERJ, 

especialmente as dos delegados. Geralmente, eles exercitam esse poder 

através da interpretação/classificação de determinado fato dentro de certas 

categorias jurídicas. Na PCERJ, uma diversidade de descrições e de 

interpretações sobre os fatos são usadas para justificar determinadas 

finalidades. Primeiro se decide, depois se constrói a interpretação jurídica para 

o fato. No caso das fianças, os delegados, ao fazerem seus julgamentos sobre 

o cabimento e acerca do valor a ser atribuído a ela, levam em consideração a 

moralidade do preso em flagrante, quem ele parece ser, para além do fato 
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novembro a 4 de dezembro de 2015.  
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praticado. A liberdade possui valores diferentes conforme esse julgamento moral 

produzido pelos delegados. Desse modo, com o discurso de se “fazer justiça”, 

alguns delegados da PCERJ impõem punições e reatualizam relações de poder. 

PALAVRAS-CHAVE: polícia; fiança; poder; justiça. 

 
 
Introdução 

 
Esse artigo foi desenvolvido na perspectiva da antropologia do direito, a 

partir de uma etnografia em uma delegacia da Polícia Civil do Rio de Janeiro 

(PCERJ). O objeto desse trabalho é a análise das práticas de 

concessão/negação de fiança e as representações que estão envolvidas quando 

em seu arbitramento nas delegacias. Dessa forma, busca-se contribuir na 

compreensão da chamada “ética policial”2. Ao mesmo tempo, é proposta uma 

reflexão sobre as representações de poder nas delegacias da PCERJ, 

especialmente as dos delegados. A decisão de se era aplicável à fiança e qual 

o valor que deveria ser determinado era do delegado de polícia. Ele possuía a 

discricionariedade para decidir se era cabível que determinado preso em 

flagrante saísse em liberdade. Após as reflexões que serão expostas, é possível 

se compreender que o sentido de justiça da Polícia Civil do Rio de Janeiro 

consiste em promover a punição de certos indivíduos moralmente 

(des)classificados, enquanto reatualiza as relações de poder estabelecidas entre 

ela e certos setores da sociedade.  

O método aqui empregado, como destacado, foi o etnográfico3. As 

técnicas que elegi para a produção dessa pesquisa foram a observação direta 

em uma delegacia de Polícia Civil na cidade do Rio de Janeiro (que teve oito 

meses de duração – de novembro de 2013 até junho de 2014); entrevistas 

abertas com delegados de polícia que atuavam nessa DP e em outras; pesquisa 

na bibliografia no direito. Tratando da etnografia, Roberto Kant de Lima e Bárbara 

Gomes Lupetti Baptista (2010) compararam que enquanto o fazer antropológico 

produz a relativização das verdades, o saber jurídico se reproduz através dessas 

mesmas verdades. Para tanto, o olhar antropológico é marcado pelo 

                                                        
2 Essa categoria foi aqui empregada como elaborada por Roberto Kant de Lima (1995), não no 
sentido moral, mas como conjunto de princípios privados que orientam as ações sociais em um 
determinado grupo.  
3 Os nomes dos atores policiais e judiciários usados nesse artigo são todos fictícios. 



estranhamento. É um surpreender-se com aquilo que parece natural para os 

outros. A relativização das categorias e conceitos é um exercício que possui sua 

importância na medida em que contribui para as transformações pelas quais o 

judiciário vem lutando, sendo uma forma de se refletir sobre a produção e 

legitimação desse saber. A pesquisa empírica, nesse sentido, promove um olhar 

para o contexto fático que permite a compreensão das práticas judiciárias e, 

dessa forma, do próprio judiciário e suas tradições. No entanto, os atores 

judiciários não estão socializados com essa metodologia. Ao contrário, estão 

acostumados a pensar o direito a partir das normas (dever-ser) e a não observar 

que as práticas e os rituais as contrariam. Dessa forma, para compreender o 

campo jurídico não basta a leitura de livros e manuais do direito. A lógica do 

sistema judiciário depende de mais que isso. É necessário um estudo de práticas 

nas quais se possa perceber os significados que os operadores do direito 

atribuem à lei e a norma. Na pesquisa empírica, a voz dos operadores do campo 

e dos cidadãos é ouvida e o objeto do estudo internaliza a concepção teórica 

produzida pelos juristas de forma articulada com o mundo prático (Lima; Baptista, 

2010: 7).  

Nesse sentido, Clifford Geertz considerou, em seu ensaio “fatos e leis em 

uma perspectiva comparada”, que tanto o direito quanto a antropologia 

funcionam à luz do saber local (Geertz, 2012: 169). A parte jurídica do mundo 

não é simplesmente um conjunto de normas, regulamentos, princípios e valores 

limitados, mas parte de uma maneira específica de imaginar a realidade. 

Defendendo a investigação das bases culturais do direito, a comparação 

antropológica se dá no entendimento dos diversos sentidos de justiça, chamados 

por ele de “sensibilidades jurídicas”. Como explicitou: “Nossa visão se concentra 

no significado, ou seja, como balineses (ou qualquer outro grupo) fazem sentido 

daquilo que fazem – de forma prática, moral, expressiva... jurídica.” (ibid.: 182). 

Comparando as diferentes formas de saber local, se permite que a nossa visão 

se torne mais consciente de outras formas de sensibilidade jurídica, assim como 

faz mais consciente a qualidade da própria sensibilidade. (ibid.:  183).  

Chama atenção a observação de Pierre Bourdieu que o esforço dos 

juristas é construir um corpo de doutrina e de regras independentes dos 

constrangimentos sociais, tendo neles mesmo seu fundamento (Bourdieu, 1989: 

209). Nesse sentido, por se não distinguir a ordem simbólica das normas e das 



doutrinas e a ordem das relações objetivas entre os agentes e as instituições 

pelo monopólio do direito de dizer o direito, não se pode compreender que o 

campo jurídico encontre nele mesmo o princípio da sua transformação. (ibid.: 

212). A justiça organiza segundo uma rígida hierarquia não só as instâncias 

judiciais e os seus poderes, as suas decisões e as interpretações em que elas 

se apoiam, mas também as normas e as fontes que conferem a sua autoridade 

a essas decisões. (ibid.: 214). Para o autor, existe ainda um antagonismo 

estrutural que está na origem da luta simbólica na qual se defrontam diferentes 

definições do trabalho jurídico enquanto interpretação autorizada dos textos. O 

direito costuma ser chamado, contudo, a contribuir para racionalizar ex 

postdecisões em que não teve qualquer participação. (ibid.: 224). Nesse sentido, 

“o direito é a forma por excelência do discurso atuante, capaz, por sua própria 

força, de produzir efeitos. (...) ele faz o mundo social, mas com a condição de se 

não esquecer que ele é feito por este.” (ibid.: 237). 

O trabalho de campo foi realizado em uma delegacia da Polícia Civil do 

Rio de Janeiro, conforme já mencionado. A Polícia Civil (PC) é um órgão do 

poder executivo que exerce suas atividades fazendo uso de um poder 

discricionário4. É conhecida também como Polícia Judiciária, pois tem a função 

de produzir um documento escrito que sirva como base para a instauração do 

processo penal. Ela, em algumas circunstâncias, exerce atividades ostensivas, 

apesar de o policiamento investigativo ser a sua principal ocupação. A Polícia 

Militar deveria fazer o registro de qualquer crime na Polícia Civil (PC), a quem 

cabe verificar se havia fundamento na notícia e buscar indícios de autoria e da 

materialidade do crime. Esse trabalho da PC se consubstancia, geralmente, em 

um documento chamado inquérito policial (IP).   

Vale destacar, desde esse momento preambular, que existe uma teoria 

da lei que transforma a liberdade em uma mercadoria através da instituição da 

fiança. Ela cria um mecanismo de restituição da liberdade. Por outro lado, existe 

uma teoria nativa (policial) que torna essa liberdade um bem raro, tira-a do 

                                                        
4 O poder discricionário se dá, em tese, através dos critérios de conveniência e de oportunidade. 
Ocorre que, no discurso nativo, a ideia de poder discricionário é relacionada com a liberdade de 
decisão que os atores policiais se representam como tendo, por força de lei. Destaco que essa 
mesma lei é constantemente interpretada e reinterpretada na rotina de trabalho de algumas 
delegacias. Vale salientar que neste artigo geralmente a referência à categoria 
“discricionariedade” é feita conforme o seu significado para os nativos. 



mercado, faz ela ficar sem preço. Essa teoria percebe na fiança um recurso para 

manter as prisões e punir. É uma outra teoria da pena e, dessa forma, uma outra 

teoria das fianças. A teoria legal da fiança é principalmente baseada na 

gravidade do fato. Já a teoria policial é baseada em quem parece ser o 

afiançável.  

Isso se dá tendo em vista que os atores policiais possuem parâmetros de 

pensamento e de ação que informam aquilo que eles fazem. Nesse sentido, as 

práticas policiais são informadas por valores e por ideologias diferentes daqueles 

que orientam outros julgamentos. Esses valores culturais são fortemente 

enraizados dentro das instituições policiais e se constroem a partir de uma visão 

autoritária. Desse modo, o que os policiais fazem não é um mero agir em 

contradição com a norma positivada. Mas um pautar-se por outra norma: a 

policial. Não são desvios de conduta. Estão, na verdade, fazendo aquilo que o 

seu senso de justiça orienta fazer. Por um lado, existe um movimento 

impulsionado por alguns juristas que propõe a construção de penas alternativas 

ou medidas substitutivas da prisão. Por outro, existe um corpo de normas pelo 

qual a polícia se pauta que são informadas por valores repressivos e retributivos. 

Existe, assim, uma teoria nativa que orienta as decisões e o fazer policial.  

 

Representações de Poder na PCERJ5 
 

 Ao longo da observação direta na Xª DPCERJ, destacava-se a presença 

do direito nas práticas policiais e as representações de poder que eram 

construídas, especialmente pelos seus delegados. Geralmente, eles 

exercitavam esse poder através da interpretação/classificação de determinado 

fato dentro de certas categorias jurídicas. Era muito comum que os inspetores 

de Polícia entrassem na sala do delegado adjunto para perguntar ou confirmar 

qual o enquadramento legal deveria ser dado para a conduta criminosa do 

suposto autor do fato. Essa verdade sobre o fato ocorrido passava por diversos 

atores antes de seguir para o Juiz tomar alguma decisão – como, por exemplo, 

uma prisão preventiva – ou o Ministério Público decidir sobre a acusação.  

                                                        
5 Como representações de poder quero dizer o que significa “poder” para os atores policiais no 
que se refere às suas relações dentro da instituição (PCERJ) e às suas interações com os 
demais.  



Desse modo, parte da questão se refere à interpretação da tradução que 

as instituições fazem da linguagem da norma (se, então) para a do fato (como, 

portanto). Assim, o processo judicial se torna um sistema de descrição do mundo 

(descrição do fato nos termos do direito). Destaca-se que esses fatos analisados 

são, por si só, interpretações: a própria narrativa é feita tendo em vista um dever 

ser. Nessa medida que o direito é uma “visão de mundo”, uma maneira de 

construir interpretações do mundo. (Geertz, 2012) 

No caso de uma prisão em flagrante, geralmente o condutor era um 

policial militar. Ele levava o preso para a delegacia competente para lavrar a 

prisão em flagrante. Essa atribuição estava relacionada com o local do fato em 

que o delito havia sido cometido. O policial militar entregava o preso para o 

policial civil que fosse lavrar o flagrante. Após esse momento, se iniciava um 

procedimento no qual o condutor, uma testemunha – que, na maior parte dos 

casos era outro policial militar – e, muitas vezes, a vítima eram ouvidos. O PM 

fazia uma narrativa sobre os fatos. Essa descrição era reduzida a termo no 

sistema informatizado da Delegacia Legal. Depois disso, o inspetor responsável 

pelo ato, levava o auto para o Delegado de Polícia. Muitas vezes, antes disso, o 

inspetor ia até o delegado, falava brevemente sobre o ocorrido e perguntava qual 

o artigo da legislação penal em que deveria enquadrar o suposto autor do fato. 

O delegado respondia, assim, qual o crime que o preso cometeu em sua 

percepção. Em outras ocasiões, o inspetor levava ao delegado determinado Auto 

de Prisão em Flagrante (APF). Quando a autoridade policial o lia, dizia que 

estava tudo errado e que o crime cometido não era aquele.  

O conhecimento e, especialmente, a formação em direito na Polícia Civil 

era produtor de certa hierarquia. O delegado, além de ser detentor da imagem 

de autoridade, era aquele que sabia o direito. Só a sua interpretação podia 

interpor fatos e leis (Geertz, 2012). Apenas ele, naquele espaço, tinha o poder 

de dizer o direito. Vale destacar que o inquérito policial materializava a relação 

entre aquele que exercia o poder (o delegado) e o saber por ele proferido6. Essa 

relação “poder-saber” foi pensada por Michel Foucault. Para ele, o poder produz 

saber. Poder e saber estão implicados: não há relação de poder sem constituição 

de um campo do saber, nem saber que não suponha ou não constitua ao mesmo 

                                                        
6 Isso se materializava através dos registros e dos cartórios na DPCERJ. 



tempo relações de poder. Desse modo, o sujeito que conhece, os objetos a 

conhecer e as modalidades de conhecimento são efeitos da implicação “saber-

poder”. (Foucault, 2011: 30).  

Assim, na Polícia Civil, foi possível notar como a diversidade de 

descrições e de interpretações sobre os fatos eram usadas para justificar certas 

finalidades. A partir de um discurso de se “fazer justiça”, se interpretava o direito 

legal. Certos delegados costumavam explicitar sobre suas funções que “O 

delegado tem um poder imenso!”; “É o delegado que diz quem está preso e quem 

está solto”. “É quem tira a liberdade por qualquer crime, perturbação ou 

desacato”. “Aplico fiança alta; coloco furto ou roubo como eu quiser; qualquer 

trombada que seria furto com destreza, eu arrumo um roubo qualificado; prendo 

por resistência ou desacato; coloco no tráfico em vez de no uso.”. Conforme foi 

dito e demonstrado, primeiro se decidia, depois se construía a interpretação 

jurídica adequada para o fato. Era nesse sentido que a interpretação do delegado 

de Polícia se constituía em um poder. Ele podia decidir, naquele momento, se 

iria classificar como um crime mais leve ou um crime mais grave. É o exemplo 

do uso e do tráfico de drogas. Exemplo, também, do furto e do roubo. O impacto 

de uma decisão como essa não é pequeno. No caso do uso e do tráfico, além 

da disparidade das penas, isso promovia um procedimento mais complexo e, na 

prática, uma prisão provisória. Essa decisão estava diretamente relacionada com 

a escolha de manter alguém ali no cárcere ou soltar. De modo semelhante, 

Roberto Kant de Lima ressaltou que ao exercer as funções, a polícia não atua 

simplesmente como agente do sistema judicial, identificando os fatos criminosos 

previstos pela lei. A polícia “prevê” os fatos delituosos por meio de suposições 

relativas ao caráter do delinquente (estereótipos). (Lima, 1995: 8). A “ética 

policial”, como denominou o professor, serve de fundamento para o exercício de 

uma interpretação e aplicação especial da lei, que é própria da polícia. (ibid.: 66). 

É um modo de agir que faz parte de um conjunto especial de regras e práticas. 

Na DPCERJ determinados sujeitos podiam ser pensados como a figura 

invertida do delegado. Era sobre eles que recaíam as punições policiais. Nas 

práticas estabelecidas na PCERJ, os delegados de polícia buscavam reafirmar 

o seu exercício de poder sobre aqueles que fossem sujeitados à atividade policial 

e sobre certos grupos sociais. Foucault pensou, também, na relação entre o 

“mais poder” e o “menos poder”. Para o autor existe todo um discurso teórico 



não só para fundamentar aquele que exerce o “mais poder”, mas para justificar 

o “menos poder” daqueles submetidos a uma punição. Seria como se aquele que 

é marcado com o “menos poder” se apresentasse como a figura invertida 

daquele que é afetado pelo “mais poder”. (Foucault, 2011: 31).  

 Nas palavras de um importante interlocutor, o delegado possui um grande 

poder: o de decidir quem vai ser preso e quem vai ficar em liberdade. A partir de 

sua “sensibilidade jurídica”, compreendida nas práticas e nos discursos, os 

atores da polícia explicitam o sentido que atribuem ao poder. No cotidiano 

policial, os sujeitos são classificados. Essas classificações informam como serão 

interpostos fatos e leis. As decisões são pautadas por avaliações morais que 

sujeitam certas pessoas a incriminações preventivas e a prisões provisórias 

travestidas de fianças não pagas.  

 
Fianças e Sistema Classificatório Policial 
 

a gente faz também uma fiança alta, em razão da periculosidade do 
autor, do agente, pela situação que ele foi preso, porque com a fiança 
alta ele acaba não tendo dinheiro para pagar, então ele fica preso. 
Então houve uma abrangência maior em relação a isso porque houve 
maior critério de discricionariedade do delegado em relação a isso, a 
possibilidade do delegado ter que fazer justiça, não cabe ao delegado 
fazer justiça, cabe à justiça fazer justiça, mas eu entendo que como o 
caso vem primeiro na nossa mão, há sim que dentro da lei fazer justiça. 
(delegado da PCERJ) 

 
Na prática, as fianças podem ser arbitradas em duas ocasiões: 1. nas 

delegacias de polícia, através de decisão do delegado, quando alguém é preso 

em flagrante por crimes apenados com até quatro anos; 2. nas varas criminais 

competentes: no caso da prisão em flagrante ser por um crime apenado com 

mais de quatro anos; pode ser aplicada também com o objetivo de ser uma das 

diversas medidas que substituem a prisão preventiva, nos casos dessa ser 

cabível. Em ambos os casos, o suposto autor do fato deve recolher um valor em 

dinheiro para substituir a sua prisão, que já está em curso ou está em vias de 

ser decretada. Na delegacia de polícia quando paga o valor em dinheiro, é solto 

mediante um compromisso. Da mesma forma ocorre quando o pagamento é feito 

em juízo para a concessão da liberdade provisória. Existe a possibilidade, 

também, de uma quantia ser arbitrada na polícia, mas ser paga em juízo. Isso 

ocorre quando a prestação da fiança é realizada após o preso em flagrante sair 

do cárcere da delegacia e ser transferido para o SEAP (Secretaria de Estado de 



Administração Penitenciária). Vale destacar que, o sujeito não pagando o valor 

na DP, permanece preso. O juiz, contudo, ao receber o APF com a fiança 

arbitrada pelo delegado, pode manter ou modificar o valor, ou dispensar o 

pagamento. 

Em outras palavras, o ato da fiança se traduzia em um poder decisório do 

delegado acerca da liberdade ou da prisão. Se um indivíduo fosse preso em 

flagrante e o delegado classificasse o fato que causou a prisão como um crime 

com pena máxima de até quatro anos7 teria, em tese, a possibilidade de sair do 

cárcere mediante o pagamento de fiança. Na implementação, pagando a fiança, 

teria substituída a prisão em flagrante por uma modalidade de liberdade 

provisória. Não pagando a fiança, permaneceria a prisão até que o juiz decidisse 

pela conversão em prisão preventiva ou pela liberdade provisória, fosse com 

uma medida alternativa, fosse sem. O encarcerado que não pagasse, ficaria 

detido na cela da delegacia até que fosse transferido para o presídio onde 

aguardaria a decisão judicial. Dessa forma, mesmo que de forma precária, nos 

casos de inviabilidade do pagamento, havia uma prisão provisória até a decisão 

judicial.  

 Sendo assim, a fiança é uma medida substitutiva que ocorre enquanto 

ainda não há uma sentença condenatória com trânsito em julgado8. Ela, de 

acordo com o discurso legal, visa substituir uma prisão cautelar, durante a fase 

policial ou durante a fase processual. Difere, dessa forma, da multa. Essa última 

é uma modalidade de pena, só podendo ser aplicada no fim do processo. O 

Código Penal Brasileiro e a Lei de Execuções Penais preveem as penas de 

prisão, de restrição de direitos e a de multa (CP, artigo 32). Conforme o caput, 

1ª parte, do artigo 49 do Código Penal, a pena de multa “consiste no pagamento 

ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa”. 

Outra diferença entre ambas é que a pena de multa importa numa perda do valor 

para o fundo penitenciário. O valor da fiança é depositado em conta judicial e, se 

                                                        
7 Na maior parte dos crimes abstratamente apenados com até dois anos, a competência é do 
Juizado Especial Criminal. Nessas ocasiões, não há a lavratura do flagrante, mas tão somente, 
do termo circunstanciado. Dessa forma, não é passível de fiança, porque o suposto autor do fato 
fica livre mediante o compromisso de comparecer à audiência de conciliação. 
8 Ocorre o trânsito em julgado quando a decisão não é mais passível de recurso em nenhuma 
instância. 



a fiança não for quebrada, pode ser devolvido para o fiador9 ou para o afiançado. 

Enquanto a primeira consiste, teoricamente, em uma punição, a segunda 

consiste em uma cautela, ou seja, em uma garantia que o acusado comparecerá 

aos atos do procedimento. A prática na Polícia Civil do Rio de Janeiro, contudo, 

demonstrou que a fiança era instrumentalizada, em muitas ocasiões, para punir 

determinados indivíduos. 

 Pensando no direito positivo, vale destacar que o sistema de fianças 

criminais brasileiro sofreu uma modificação legislativa através da Lei 

12.403/2011. Nesse sentido, o trabalho de campo foi realizado durante os 

primeiros anos de vigência dessa nova Lei que, de acordo com as 

representações de diversos delegados de polícia, impactou na amplitude do 

cabimento dessa medida em sede policial. 

A Constituição de 1988, em seu artigo 5º, LXVI, tratou da fiança ao 

prescrever que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 

admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”. Aury Lopes Jr. considerou 

que a fiança é uma contracautela, uma garantia patrimonial, caução real. É uma 

contracautela, pois substitui uma cautelar, no caso, a prisão em flagrante ou a 

prisão preventiva. Uma medida cautelar é um instrumento que visa garantir, 

proteger ou conservar algum direito. As prisões provisórias são, no discurso 

jurídico, medidas que visam preservar a ordem pública, garantir a aplicação da 

pena, entre outras atribuições. A fiança, assim, tem a função de substituir essas 

medidas de prisão, mediante o pagamento de um valor pecuniário. A ideia 

defendida para a existência dessa contracautela é impedir uma prisão antes do 

fim do processo, algo lesivo ao indivíduo. A quantia da fiança é prestada pelo 

suposto autor do fato, tendo a legislação atribuído a ela o papel de ser um fator 

inibidor de fuga, além de servir ao pagamento das despesas processuais, multa 

e indenização, em caso de condenação (Lopes Jr, 2012: 892).  

 O Código de Processo Penal Brasileiro, em seu artigo 322, que foi 

reformado pela Lei 12.403/2011, previu que “a autoridade policial somente 

poderá conceder a fiança nos casos de infração cuja pena privativa de liberdade 

                                                        
9 No sentido de compreender a figura do fiador no livro de fiança, o inspetor Lucas explicitou o 
que era “fiador”. Ele disse que era quem pagava a fiança: “Mete o fiador para identificar quem 
está pagando. O cara duro, sem dinheiro. Tem de identificar quem está pagando. Aparece um 
bom coração para pagar...”. 



máxima não seja superior a quatro anos”. Assim, cabia ao Delegado de Polícia 

fixar a fiança para os crimes cuja pena máxima não fosse maior que quatro anos. 

Vale salientar, ainda, que se a pena privativa de liberdade máxima não fosse 

superior a dois anos era, em regra, seguido o rito dos Juizados Especiais 

Criminais, previsto na Lei 9.099/1995. Nesse caso, não havia prisão nem 

lavratura de auto de prisão em flagrante, mas apenas de Termo Circunstanciado. 

Nos demais casos, que não estivessem dentro do teto legal de quatro anos, a 

possibilidade de se arbitrar a fiança deveria ser verificada pelo juiz. Em sede 

policial, de acordo com a atual legislação processual penal, a fiança pode ser 

aplicada em valores entre um e cem salários mínimos. No entanto, de acordo 

com o artigo 325 § 1º do Código de Processo Penal Brasileiro, ela pode ser 

reduzida em até 2/3 e aumentada em até mil vezes.  

No trabalho de campo, percebi que era comum que o afiançado cotizasse 

esse valor entre aqueles com quem tinha relações. Em outras palavras, os 

valores costumavam ser obtidos através de pedidos de dinheiro a vizinhos, a 

familiares e a amigos. Além disso, via de regra, era um terceiro que ia até a 

delegacia efetuar o pagamento da fiança. Na representação do delegado de 

polícia, isso causava um comprometimento de quem ia até lá pagar o valor. O 

fiador, quem paga a fiança por um terceiro, também era “sarqueado”10 e ficava 

registrado na delegacia como alguém que tinha relações com o suposto autor do 

fato a ponto de ir até a polícia garantir a sua liberdade. 

Com referência no artigo 329 do Código de Processo Penal, a fiança pode 

ser prestada pelo próprio afiançado ou por qualquer pessoa. Uma vez concedida, 

é feita a lavratura do respectivo termo em livro próprio existente nas Delegacias 

de Polícia e nos Juízos Criminais. O livro de fiança, de acordo com os atores 

policiais, é o último livro escrito ainda existente na delegacia de polícia. 

Apontavam nas entrevistas que não entendiam a existência desse livro, levando 

em conta que todo o procedimento da fiança e a lavratura do “termo de fiança” 

eram feitos no sistema informatizado. Inclusive, era uma prática orientada por 

alguns delegados não preencher o livro de forma manuscrita, mas imprimir o 

“termo de fiança” e grampear no livro. Importante salientar que seja no termo de 

fiança seja no livro, o afiançado, o fiador, o delegado de polícia, o oficial de 

                                                        
10 Derivação da categoria “SARQ”. De acordo com o inspetor Pedro, o “sarqueamento” consiste 
em verificar ROs, registros de prisão e de “passagem”. 



cartório e duas testemunhas assinam o documento e estavam presentes nos 

documentos o valor da fiança e o artigo de lei pelo qual o preso em flagrante 

estava respondendo. Sobre o critério que a lei positiva previu como norteador do 

valor da fiança, o artigo 326 do CPP aponta como elementos: a natureza da 

infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as 

circunstâncias indicativas de sua periculosidade e a importância provável das 

custas do processo.  

Existem diversas representações que orientam o delegado de polícia no 

momento de arbitrar uma fiança. Como discutido abaixo, a partir de algumas 

ocorrências selecionadas de arbitramento de fianças, associadas às 

representações que os delegados e os inspetores de polícia explicitaram durante 

o trabalho de campo, foi possível compreender que moralidades situacionais11 

(Eilbaum, 2010: 23) informam diferentes valores pecuniários entre casos 

aparentemente semelhantes entre si.  

 Três ocorrências de furto podem contribuir com as análises aqui 

produzidas. As descrições foram baseadas no caderno de campo. Na primeira, 

tratava-se de uma fiança arbitrada no valor de R$ 3.000,00. O crime cometido 

foi um furto. A mãe do preso em flagrante se apresentou para o pagamento do 

valor. Ao fazer isso, o delegado responsável pelo plantão se surpreendeu e disse 

para o inspetor responsável pelo caso que havia arbitrado aquele alto valor para 

que não fosse pago. O argumento dele era que o sujeito havia furtado um celular 

caro, já tinha “várias passagens” e, por isso, ele deveria ficar preso para proteger 

a sociedade: “aquele não tinha mais jeito”. A autoridade policial, no momento do 

pagamento ainda tentou convencer a mãe do furtador a não pagar a fiança. 

Usava um discurso de que “aquele ali é para continuar preso para aprender uma 

lição”; “ele não merece ser solto”; “ele não merece o sacrifício que ela estava 

fazendo por ele”. Em resumo, ela não pagaria e “deixar ele ali para aprender”. O 

delegado insistentemente dizia para a mãe do rapaz que deveria desistir do 

                                                        
11 “não se trata aqui de identificar ‘uma’ moral ou ‘uma’ ética específica, mas de propor a 
presença, em um determinado contexto institucional judicial, de ‘moralidades situacionais’. Por 
isso, acredito que os valores morais que informam as ações e decisões judiciais não sejam nem 
únicos, nem homogêneos nem imutáveis, derivados de uma estrutura social totalizante; mas 
produto das interações pontuais e contextuais entre os agentes, as regras, os conflitos 
particulares e as pessoas envolvidas neles”. (Eilbaum, 2010: 23). 



pagamento para ele continuar preso. Ela respondia para o delegado que o garoto 

era filho dela, sabia “como ele é”, mas era filho dela.  

A segunda referia-se a um arbitramento de fiança por um crime de 

tentativa de furto de bagagem em viagem intermunicipal. Enquanto tentava 

subtrair os bens, o sujeito foi flagrado por um terceiro passageiro que avisou a 

vítima. O autor do fato foi impedido, a PM foi chamada e ele foi preso em 

flagrante. Ao chegar à delegacia, foi tomado o depoimento dos dois policiais 

militares que conduziram o furtador à delegacia, da vítima e da testemunha da 

tentativa de furto. O inspetor responsável pelo caso descrevia o preso em 

flagrante como “perigoso, ferrabrás”. Explicou que a periculosidade era “tirada” 

principalmente pelo número de passagens que o indivíduo tinha na polícia. A 

fiança foi colocada em um salário mínimo sob o argumento de que ele não teria 

esse dinheiro para pagar e, desse modo, se quisesse sair teria de se 

“comprometer com a família”. 

O delegado daquele plantão, Gabriel, explicitou em entrevista no mesmo 

dia, quais os critérios usados em suas decisões. Ele descreveu naquela ocasião 

que a sua preocupação era causar no preso um prejuízo que fosse proporcional 

ao sofrimento da vítima. Em sua representação, a fiança, quando não mantinha 

presos determinados “criminosos”, acabava permitindo a reprodução da 

criminalidade: “a fiança que ele [o preso em flagrante] pagar, vai ser tirada e 

compensada com outros furtos que ele vai fazer”. Nesse sentido, a fiança não 

poderia substituir a prisão de todas as pessoas, mas apenas de algumas. De 

acordo com ele, “A lei é feita para pessoas, não para ladrões”. A fiança, assim, 

no sentido de justiça policial era diferente da medida libertadora que a doutrina 

jurídica propunha. Ela era um instrumento para atingir outros fins: “Tem de fazer 

ele [o bandido] se foder. Se não pagar, fica preso. Um dia de cadeia já é foda. É 

bom que é menos um dia para ele furtar de novo também.”. O encarceramento 

era uma forma de promover a punição e de “tirar” da sociedade determinados 

indivíduos. A fiança acabava sendo arbitrada, por alguns delegados, de forma 

que os valores fossem determinados para dificultar a liberdade de determinados 

presos em flagrante. Um discurso usado para justificar essa prática era que o 

classificado como “lixo”, “perigoso”, “ferrabrás” “tem de pensar nos outros. São 

uns filhos da puta e têm de se foder. Amanhã ou depois não vai fazer de novo 

porque vai se lembrar que quando faz, vai parar na delegacia para se foder”.  



Em outro caso de flagrante afiançável, a presa foi uma mulher que 

aparentava pouco mais de 60 anos. Ela havia furtado um supermercado. As 

mercadorias que ela subtraiu foram três desodorantes, um batom e dois queijos. 

A polícia militar a conduziu até a delegacia após ela ser “detida” pelos 

seguranças da loja. O flagrante foi lavrado e a fiança arbitrada em um salário 

mínimo. O inspetor do caso, ao ser entrevistado, disse que achava esse valor 

alto demais por se tratar de uma “senhora de idade” e pobre. Disse que até 

mesmo tinha conversado com o delegado Gabriel sobre o assunto, mas “não 

tinha adiantado”. Dentro das classificações desse inspetor era englobante 

naquela situação a idade avançada. O delegado de polícia plantonista, quando 

foi entrevistado sobre o que levou em consideração para determinar aquele valor 

de aproximadamente um salário mínimo, explicitou que se tratava de uma 

“bandida” com folha de antecedentes por furtos e por drogas. Arbitrou, por conta 

disso, um salário mínimo porque disse acreditar que ela não teria como pagar 

nem isso.  

 

 
Classificações e Julgamentos Morais  
 

“A lei é feita para pessoas, não para ladrões” (Gabriel, delegado da 
PCERJ) 

 
 Ao longo do trabalho de campo, foi possível identificar algumas 

justificativas usadas pelos delegados de polícia para as suas decisões acerca 

das fianças. Como vem sendo destacado nesse trabalho, no ato de arbitramento 

da fiança, a autoridade policial responsável pelo APF tomava uma decisão que 

passava pela análise de se era um crime/criminoso afiançável e chegava até o 

valor a ser pago pelo afiançado. Critérios legais como a possibilidade de 

pagamento, a gravidade do crime e a periculosidade costumavam fundamentar 

juridicamente a decisão. Contudo, os delegados levavam em consideração 

outros fatores que, em sua representação, eram indicativos da periculosidade do 

suposto autor do fato e da necessidade de dificultar ou impossibilitar a sua saída 

do cárcere mediante o pagamento de um valor em dinheiro. Na polícia, dessa 

forma, classificavam os sujeitos. Algumas dessas classificações informavam 

valores mais altos, valores mais baixos, dispensas, recusas de fianças, 

punições. Entre as justificativas que mais apareceram para as decisões que 



aumentavam o valor: o nome do preso em flagrante estar inserido no portal da 

segurança (sistema de registros policiais) como suspeito de autor de fato, já ter 

sido preso por outros delitos ou já ter cumprido pena após processo com trânsito 

em julgado. Contudo, outros elementos surgiam bastante como definidores 

dessas fianças altas: estar portando algum tipo de droga; ter praticado alguma 

agressão contra mulheres; ter uma “atitude arrogante” perante a polícia; ter 

descumprido alguma ordem judicial (como a cautelar de afastamento de corpos 

em casos de violência doméstica); viver nas ruas (mendigo); ou, simplesmente, 

ser alguém que o policial diz ter certeza de que é “bandido”, “rato”.  

Como pensa Simoni Lahud Guedes (2008), os sistemas classificatórios 

vigentes nas instituições policiais dirigem o olhar para determinadas direções, 

hierarquiza e valoriza eventos, desvaloriza outros e obriga à construção de 

liames entre o vivido e o registrado. Toda prática conjuga, de modos distintos e 

em proporções variáveis, normas explícitas, racionalizações, teorias nativas e 

saberes implícitos, muitas vezes não reconhecidos como tal. Assim, este sistema 

classificatório convive e conjuga-se com diversos outros, a maioria não escritos, 

sendo um dos mais importantes a classificação do público.  

Essas classificações hierarquizantes estão previstas dentro do próprio 

texto legal. Algumas pessoas tinham direito a uma prisão especial pelo seu 

status. Por exemplo, ter formação superior. Era um direito conferido em razão de 

quem a pessoa parecia ser. No mesmo sentido, a figura do perigoso aparecia 

em determinados momentos. Ocorre que a definição do que é perigoso não 

estava presente no texto legal. Nesse sentido, ficava ao exclusivo arbítrio do 

julgador, seja ele o delegado de polícia, seja o juiz de direito. Na PCERJ, fatos 

aparentemente semelhantes eram julgados de formas diferentes tendo em vista 

quem os praticava e o juízo moral que era realizado sobre eles.  

Quando se referiam à fiança, os delegados de polícia tratavam de diversas 

categorias: “afiançáveis”, “decência”, “confiança”, “perigoso”, “bandido”, 

“ferrabrás”. Elas apareciam como justificativas no que se refere aos valores 

arbitrados para as fianças. Isso se dava, especialmente, quando havia uma 

intenção punitiva e as fianças eram colocadas em altos valores com a finalidade 

de impedir que o sujeito pudesse pagá-la. Como era comum de ser dito: só os 

“decentes” são merecedores de fiança. Em oposição a essa categoria eram 

rotulados os perigosos, ou seja, aqueles que de alguma forma esbarravam com 



a moralidade da polícia. Entre esses havia uma complementariedade e uma 

diferença de status que importava em tratamentos diversos. Todas essas 

oposições recaíam sobre a fiança enquanto categoria jurídica. A confiança 

passava a ser o valor englobante no discurso policial: os confiáveis eram aqueles 

que possuíssem essa substância moral digna, os decentes. Os não-confiáveis 

eram os que afrontavam os valores morais do delegado de polícia, não tinham 

decência em sua representação, sua periculosidade podia ser presumida. A 

alternativa para esses “afiançáveis” era conseguir pagar o valor ou se valer de 

suas relações. A presença de alguém para pagar a fiança – o fiador – demarcava 

que aquele preso em flagrante possuía uma rede de pessoas que confiavam 

nele. Em uma das entrevistas com Gabriel, delegado adjunto, o mesmo apontou 

que a “fiança foi feita para pessoas decentes”. Alguns delegados diziam entender 

que só aqueles representados como “decentes” eram merecedoras de fianças. 

A ideia de “decência”, de “merecimento”, estava relacionada com o agir conforme 

a moralidade do delegado de polícia que estava presidindo o ato. 

Luís Roberto Cardoso de Oliveira argumentou que no Brasil apenas 

aquelas pessoas nas quais conseguimos identificar a substância moral 

característica das pessoas dignas mereceriam reconhecimento pleno e (quase) 

automático dos direitos de cidadania. (Oliveira, 2004: 83). A polícia nesse 

sentido, só conferia direitos de cidadania àqueles em que observava essa 

substância moral de pessoas dignas. A categoria nativa que usavam para 

justificar aqueles que “mereciam a fiança” era a “decência”: a fiança existe para 

libertar pessoas decentes, como disse Gabriel. A classificação do interlocutor no 

plano moral tem precedência, condicionando o respeito a direitos. O direito de 

ser arbitrada uma fiança razoável que proporcione a liberdade perdida por conta 

da prisão em flagrante sucumbia quando o indivíduo era classificado de forma 

negativa no plano moral. Quando isso ocorria, altos valores eram arbitrados para 

que o sujeito ficasse no cárcere e, assim, fosse punido. O professor, ainda 

sugere que  

 
essa precedência da vida cotidiana da noção de consideração à 
pessoa (singularizável) sobre a ideia de respeito aos direitos dos 
indivíduos (genérico), assim como o caráter excessivamente seletivo 
da manifestação de consideração ao interlocutor, seriam os principais 
responsáveis pela incidência de discriminação cívica no Brasil 
(Oliveira, 2004: 83). 



 
Há uma discriminação cívica contra os atores que têm sua dignidade 

negada no plano moral (ibid.: 84). A discriminação sofrida por aqueles que são 

portadores de uma identidade estigmatizada ou que não possuem, em um 

primeiro momento, uma classificação favorável de identidade presumida, podia 

ser verificada empiricamente na presunção que recaía sobre o preso em 

flagrante que fosse apontado como suposto autor em um registro qualquer de 

ocorrência. Na representação da polícia, mereciam o cárcere e, nesse sentido, 

não mereciam uma fiança que os beneficiasse. Oliveira considerou, nesse 

diapasão, que 

 
ainda que os direitos básicos de cidadania estejam 
constitucionalmente garantidos no Brasil, eles não são, de fato, 
acessíveis a contingentes expressivos da população da vida cotidiana. 
Aqui, não estou me referindo apenas àqueles aspectos das condições 
de vida da população carente em dissintonia com as garantias 
constitucionais (e.g. direito à moradia) devido às limitações 
orçamentárias do Estado, a políticas sociais ineficazes implementadas 
pelo governo, ou às crise econômica em sentido amplo, mas a atos de 
discriminação cívica que negam direitos em princípios acessíveis, 
agravando substancialmente as iniquidades vigentes” (Oliveira, 2004: 
84). 

 
 Reitero que a própria lei positiva (Código de Processo Penal Brasileiro) 

usou a expressão “circunstâncias indicativas de sua periculosidade” como um 

elemento para a decisão sobre o valor da fiança. Essa expressão por ser muito 

aberta, indeterminada, dava a autoridade policial uma margem muito grande de 

discricionariedade na classificação desses indivíduos perigosos. O que percebia 

era que a própria lei, discursivamente igualitária, abria a margem para que as 

desigualdades inerentes à sociedade e aos seus sistemas de classificação 

pudessem se reproduzir. Além disso, e com o discurso de “fazer justiça”, os 

delegados de polícia faziam outra interpretação desse dispositivo legal. 

Pautavam-se, assim, por uma norma que não apenas levava em conta a 

“periculosidade”, mas fazia dos indivíduos que se encontravam nessa categoria 

um caso especial. Eram merecedores de um tratamento mais repressor pela 

polícia. 

 A periculosidade, como mencionei, era um discurso usado pela Polícia 

Civil para justificar muitas de suas práticas. Quando alguém era representado, 

segundo os critérios policiais, como um perigo potencial à sociedade, os atores 

policiais usavam de certos meios para retirar o “elemento” de circulação. A 



doutrina jurídica também proferia discursos sobre a periculosidade. O próprio 

artigo 326 do Código de Processo Penal apontava que “as circunstâncias 

indicativas de sua periculosidade” deveriam ser levadas em consideração como 

critério para a determinação do valor da fiança. Sobre essa categoria do direito, 

o jurista Salo de Carvalho acredita que ela  

 
se funda no juízo de que o indivíduo, face ao seu desajustamento 
social, tem probabilidade de vir a praticar ou tornar a cometer um ilícito 
penal. (...) trata-se de categoria extremamente aberta, sem qualquer 
sentido objetivo. Não obstante, é parâmetro de justificação da 
incidência do sistema penal sobre os indivíduos classificados como 
perigosos. Representa, em classificação ideal típica, o mais 
espetacular resíduo etiológico nos sistemas penais contemporâneos. 
A periculosidade, encoberta na aplicação judicial pelos termos 
personalidade e conduta social, representa nada além de juízo futuro 
e incerto sobre condutas de impossível determinação probabilística, 
aplicada à pessoa rotulada como perversa, com base em uma 
questionável avaliação sobre suas condições morais e sua vida 
pregressa. (Carvalho, 2008: 135) 

 
 Nas situações em que os delegados ou inspetores usavam a categoria 

“periculosidade”, entrevistas eram feitas procurando explicações sobre os 

significados atribuídos a ela. O delegado Gustavo costumava sempre ficar 

citando a lei como explicação para as suas ações. Num dia, em uma prisão em 

flagrante por furto, o preso, jovem, estava portando pequena quantidade de 

drogas e tinha uma pena cumprida por tráfico. A fiança foi arbitrada em R$ 

2.000,00. A explicação dada pelo delegado do caso para o valor era a 

periculosidade, conforme prevista em lei. O mesmo aponta que a periculosidade 

tinha relação com a “fama do cara”. “Se está ligado ao tráfico, por exemplo”. 

“Está ligada à índole do cara”. Essas representações demonstraram o juízo de 

moralidade que era feito sobre o sujeito, uma avaliação sobre o que acreditava 

ser a sua “índole”. Associar o sujeito com as drogas, ou ele ser conhecido na 

circunscrição como “bandido” ou haver registros criminais seriam indicadores de 

sua periculosidade e da necessidade de uma medida que o “afaste da 

sociedade”. 
a lei não diz que a fiança é negada no caso do preso não ter residência 
fixa. Mendigos, por exemplo, têm de ficar presos para não ficar 
turbando a ordem. Deve-se levar em consideração sempre o 
sofrimento da vítima. Muitos praticantes de crimes afiançáveis não 
trabalham. Isso faz com que tenham maior dificuldade de pagar esses 
valores. O critério usado, na justificativa é se o preso vai voltar é 
delinquir e, assim, se é perigoso. A fiança leva em consideração quem 
é a pessoa e o que ela é capaz de fazer. Se for só um ladrão de 
oportunidade, pode arbitrar uma fiança média. Mas se for bandido, o 



papo é outro. A fiança geralmente fica sem pagar. Geralmente quem 
comete crime é morador de favela, morador de rua, não tem onde cair 
morto, não tem emprego, não tem dinheiro. (Gabriel, delegado da 
PCERJ) 
 

Em uma das ocasiões em que uma fiança havia sido arbitrada para um 

furto simples e não paga, o inspetor responsável pelo APF foi entrevistado sobre 

quais os critérios ele acreditava tinham sido levados em conta para aquele valor. 

Ele disse que “O delegado vê se é filho da puta. Se for, coloca o valor lá em cima. 

É na hora que tem de ver.”. Naquele caso, acreditava que o sujeito tinha recebido 

uma fiança alta por ser “bandido”. Tratava-se, em seu discurso, de uma questão 

de justiça porque, em alguns casos, pessoas de classe média acabavam não 

tendo direito à fiança, pela pena máxima do crime que praticou ficar acima do 

teto de quatro anos (um furto qualificado, no exemplo que ele me deu). E, no 

entanto, “monte de bandido fica solto.”. Michel Misse (2010) observou a 

existência de um sujeito rotulado como “bandido”, que é produzido pela 

interpelação da polícia, da moralidade pública e das leis penais. O autor 

argumentou que existe uma afinidade entre certas práticas criminais e certos 

“tipos sociais” de agentes demarcados (e acusados) socialmente pela pobreza, 

pela cor e pelo estilo de vida. Esses não são apenas criminosos, mas 

“marginais”, “violentos”, “bandidos”. Existe um deslocamento do sentido da 

punição pelo crime cometido para a punição do sujeito “porque” criminoso 

“contumaz”. Não é alguém que apenas comete crimes, mas que sempre 

cometerá crimes, um bandido, um sujeito perigoso, um sujeito irrecuperável. 

 
O “Fazer Justiça” e as Altas Fianças 
 
 A Polícia Civil adotava em suas práticas diversas formas de punições 

orientadas por um discurso justificador de “fazer justiça”. A determinação de 

valores diferentes para certos sujeitos afiançáveis com o objetivo punitivo era 

presente na rotina de trabalho policial. Contudo, não era a única forma com que 

exerciam essa função a que se auto atribuíam.  

Enquanto a lei, em seu modelo racional, observava duas modalidades de 

prisão (pena e processual), a norma originada a partir da “sensibilidade jurídica” 

da Polícia Civil representava de forma diferente: a prisão em flagrante como uma 

pena. O Direito positivo (Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de 

Execuções Penais) apresentava a prisão-pena apenas quando havia o trânsito 



em julgado da sentença penal condenatória. Em outros termos, quando o 

processo não era mais passível de recursos. As demais modalidades eram as 

prisões provisórias. Na delegacia, em diversas ocasiões, usavam a cela, o 

cárcere, para que o indivíduo pudesse, conforme o discurso vigente, “aprender 

uma lição”. Por mais que, como disse Davi, delegado de polícia, ele soubesse 

que isso não era muito certo, a prisão em flagrante era usada como uma pena. 

Para se verificar se essa pena deveria ser aplicada, em um juízo moral, 

verificavam se o suposto autor de um fato criminoso “merecia o cárcere”. Depois 

se procedia à adequação jurídica.  

Essa prisão na cela de delegacia, ao mesmo tempo em que era uma 

“resposta” para aqueles que a mereciam, era uma maneira de “tirar” da 

sociedade os indivíduos que eram moralmente vistos como “os perigosos”, os 

que discursivamente não tinham “decência”. O papel da fiança dentro do sentido 

de justiça de certos delegados era diverso daquele previsto no direito legal. 

Aplicavam um valor alto que impedisse a liberdade de alguns sujeitos e, assim, 

se mantivesse o encarceramento da prisão em flagrante.  

Vale mencionar que o direito penal vem se orientando por certa 

diversidade de teorias da pena ao longo da história. Elas buscam dar uma 

justificativa para a punição. A doutrina jurídica costuma categorizar essas teorias 

em absolutas e relativas. As primeiras são aquelas que concebem a pena como 

um fim em si mesmo, como um castigo ou uma retribuição pelo crime. As 

segundas são doutrinas utilitaristas que justificam a pena enquanto um meio para 

a realização da finalidade de prevenção de futuros crimes. As relativas são 

divididas entre teorias da prevenção especial, que atribuem fim preventivo à 

pessoa do delinquente, e doutrinas da prevenção geral, que, ao invés, atribuem-

no aos cidadãos em geral. As tipologias das doutrinas relativas ainda são 

divididas em prevenção positiva e negativa. A primeira propugna a correção do 

criminoso ou a integração disciplinar de todos os cidadãos. A segunda, a 

neutralização daquele ou a intimidação desses. (Ferrajoli, 2002: 204-205). 

 
Conclusão: A Liberdade (Não) Tem Preço 
 

Alguns delegados da PCERJ classificavam (julgavam) os indivíduos que, 

em seu discurso, mereciam uma punição. Eles eram sujeitos a diversas práticas 

que geralmente importavam na privação da liberdade. O recolhimento ao cárcere 



da delegacia; o impedimento à obtenção da liberdade mediante fianças com 

valores muito altos; o método agressivo de “sarqueamento”; a revista violenta 

feita em um preso em flagrante; o registro no sistema informatizado da delegacia 

como suposto autor de um fato criminoso; a forma e o conteúdo de uma 

descrição de um fato e a sua interpretação jurídica, de modo que alguém ficasse 

sujeito a um regime jurídico mais grave e com menos benefícios (exemplo do 

uso e do tráfico de drogas descrito nessa dissertação). Essas e outras medidas 

eram instrumentalizadas pelos policiais num movimento punitivo, um “fazer 

justiça”. Desse modo, ao mesmo tempo em que impunham o senso de 

moralidade do delegado de polícia, reatualizavam as relações de poder 

estabelecidas entre a PCERJ e determinados segmentos da população.  

As mercadorias podem ter diferentes valores de uso, pois os homens 

estabelecem entre eles valores para as mercadorias. (Appadurai, 2008). 

Dialogando com Simmel, Appadurai propôs que “o valor jamais é uma 

propriedade inerente aos objetos, mas um julgamento que os sujeitos fazem 

sobre eles” (ibid.: 15). As coisas, assim, não seriam difíceis de adquirir por serem 

valiosas, mas são valiosas porque opõem resistência ao nosso desejo de possuí-

las. Por conta disso, os objetos econômicos encontram-se no espaço entre o 

desejo e a fruição, na distância entre eles e a pessoa que os deseja. Essa 

distância entre desejo e fruição é ultrapassada a partir de uma troca de valores 

entre as pessoas. Na PCERJ eram arbitrados valores para as liberdades e 

estabelecidas (ou não) trocas com o sujeito incriminado. O valor dessa liberdade 

era construído a partir de um julgamento que se fazia sobre o seu valor e sobre 

quem era o seu detentor. Esse valor seria tão mais alto, quanto mais o delegado 

desejasse opor uma resistência ao desejo do suposto autor do fato de recuperá-

la. Nas palavras de Gabriel: a liberdade, com a fiança, pode ser resgatada com 

algo que vale menos: o “dinheiro”. “A fiança envolve o crime e o patrimônio. A 

pessoa paga para ficar em liberdade”. Como propôs Appadurai, “o grau de 

coerência valorativa pode ser altamente variável conforme a situação, e 

conforme a mercadoria”. (ibid.: 29). “O não ter preço é um luxo para poucas 

mercadorias”. (ibid.: 35). O valor da liberdade era situacional. Algumas 

liberdades, nesse sentido, estavam fora do mercado, eram um bem raro. Era 

como se o delegado tirasse o preço da liberdade. Ela podia ter um valor 

incalculável para ele, pois trocar a liberdade pelo dinheiro podia afrontar o seu 



senso de justiça, frustrar a sua teoria da fiança como punição. O valor da 

liberdade estava relacionado, nesses termos, ao (des)valor do sujeito 

incriminado na representação do delegado responsável pela autuação do seu 

flagrante. 

Desse modo, as fianças, na teoria legal, representavam uma troca. As 

coisas que poderiam estar envolvidas nessa troca eram a liberdade e o dinheiro, 

mas não apenas isso. Ao mesmo tempo em que o dinheiro podia ser trocado 

pela liberdade, moralidades eram negociadas. Essa liberdade possuía valores 

diferentes que quantificavam a própria pessoa e o seu caráter. Quando o 

delegado de polícia atribuía um valor alto para um furtador que possuía diversos 

registros por furto no banco de dados, ele estava mensurando o valor daquele 

sujeito e, na mesma lógica, quanto valia deixa-lo solto. Por mais que a dimensão 

do fato praticado estivesse presente, era a avaliação sobre a pessoa que 

determinava as decisões tomadas. As moralidades eram negociadas também, 

pois não havia apenas um valor levado em conta. Ao contrário, esses valores 

eram hierarquizados no curso da decisão. Por conta disso, essa troca era 

instrumento de uma estrutura de poder que permitia ao delegado de polícia 

decidir com quem iria negociar e qual o preço iria prevalecer para o sujeito (não) 

se livrar da prisão em flagrante.  
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