Junho 2019

Boletim Revista do Instituto Baiano de Direito Processual Penal
Ano 2 - Nº3 | EDIÇÃO ESPECIAL I SEMINÁRIO REGIONAL

ELAS NO FRONT
COM JANAINA
MATIDA:
O que deve
significar o
especial valor
probatorio da
palavra da vítima
nos crimes de
gênero P. 7

JUSTIÇA PENAL
NEGOCIAL: A
FACE NEOLIBERAL
DA INQUISIÇÃO
por elmir
duclerc P. 20

CONSTITUIÇÃO, PROCESSO PENAL E FUTURO
por Jacinto Nelson de Miranda Coutinho P. 10

BOLETIM REVISTA DO INSTITUTO
BAIANO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Ano 2 - N.º 3 | JUNHO/ 2019
Avenida Tancredo Neves, n. 620, Caminho
das Árvores, CEP 41.820-020, Condominio
Mundo Plaza, Torre Empresarial, 5º andar,
sala 510, Salvador - Bahia
Periodicidade: Bimestral
Impressão: Impactgraf

Diretoria Executiva
Presidente:
Luiz Gabriel Batista Neves
Vice-Presidente
Vinícius Assumpção
Diretor Secretário
Lucas Carapiá
Diretora Tesoureira
Luciana Monteiro
Conselho Consultivo
Rômulo Moreira, Elmir Duclerc,
Marina Cerqueira
Coordenadores de Departameto
Biblioteca
Débora Pereira (Coordenadora-Chefe)
Publicações
Diana Furtado (Coordenadora-Chefe) e
Gabriela Andrade (Coordenadora Adjunta)
Pesquisa
Daniel Fonseca (Coordenador-Chefe) e
Camila Hernandes (Coordenadora Adjunta)
Direito e Tecnologia
Thiago Vieira (Coordenador-Chefe)
Diálogos
Renato Schindler (Coordenador-Chefe)
Cursos
Marina Cerqueira (Coordenadora-Chefe)
Convênio e Relações Institucionais
Fernanda Ravazzano (Coordenadora-Chefe)
Assessores da presidência
Gustavo Brito e Lorena Machado
Coordenadora Regional
Luciana Silva (Coordenadora-Chefe).
Coordenadora da Comissão Organizadora
do VIII Seminário Nacional do IBADPP
Daniela Portugal

ASSOCIE-SE AO IBADPP
O Instituto Baiano de Direito Processual Penal é uma associação civil
sem fins econômicos que tem entre
as finalidades defender o respeito incondicional aos princípios, direitos e
garantias fundamentais que estruturam a Constituição Federal. O IBADPP promove o debate científico sobre o Direito Processual Penal por
meio de publicações, cursos, debates,
seminários, etc., que tenham o fenômeno criminal como tema básico.
Se você pretende ser um associado
do IBADPP, consulte o Estatuto Social disponível no site da instituição e
confira os requisitos, direitos e deveres
dos membros associados. Preencha o
formulário online para fazer o pedido
de associação. Dentro de alguns dias a
Diretoria Executiva deliberará e, se for
o caso, entrará em contato para a formalização da associação.

EXPEDIENTE
Diretor
Lucas Carapiá
Cordenadora
Diana Furtado Caldas
Coordenadora Adjunta
Gabriela Andrade
Edição
Luara Lemos
Projeto Gráfico e Diagramação
Bianca Vatiele Ribeiro
O IBADPP agradece a todos que colaboraram para esta edição do boletim, em especial à cartunista e chargista Laerte Coutinho, uma das mais importantes artistas
do nosso país que, gentilmente, cedeu sua
arte para esta publicação.

CONTATO
http://www.ibadpp.com.br/
publicacoes@ibadpp.com.br
@ibadpp

Editorial: Morte e renascimento, fins e recomeços
Após dois dias de grandes palestras, trocas
e construção de saberes, chegou ao fim o I Seminário Regional do Instituto Baiano de Direito
Processual Penal. Mas neste fim, e ao fim, é importante falar um pouco sobre começos. O começo da história que nos fez chegar a este Seminário envolve Cláudio Carvalho e Luciana Silva,
grandes professores desta casa, e o Centro Acadêmico Ruy Medeiros. Com eles, ainda no ano de
2018, tive o prazer de participar da Semana Jurídica da UESB, de modo a aproximarmos o IBADPP dessa Instituição de tão profícua produção
científica, compartilhando angústias e unindo
propósitos na defesa dos valores democráticos.
Realmente há fins que são começos. Isso
pode estar projetado no que tem ocorrido ao
Estado Democrático de Direito atualmente. Por
tudo que foi dito e levantado neste Seminário
Regional, há consenso entre os professores de
que o Estado Democrático de Direito está num
momento de grave crise, talvez sem que jamais
tenha atingido no Brasil a solidez que dele se espera. Não é exagero dizer que estamos num período de morte do Processo Penal Democrático.
O Direito virou Babel, onde atores jurídicos se tornam justiceiros e escolhem as suas
próprias regras de persecução e julgamento, em
detrimento das previsões constitucional e legal.
Certamente um lugar onde a atividade hermenêutica não se preocupa mais com limites externos aos interesses e conveniências do próprio
intérprete e dos seus grupos. Arbítrio. A barbárie substituiu a Justiça. Hoje a luta dos que militam nas áreas das ciências criminais tem sido
para que valores básicos, pressupostos mínimos
de controle do poder, cunhados durante as revoluções do Século XVIII e que fundam o Estado
Moderno, sejam respeitados. São os casos, por
exemplo, da legalidade e da noção de imparcialidade do juiz. Se a legalidade, outrora, era pressuposto tão básico que já podíamos trabalhar na
sedimentação de outros valores democráticos,
hoje temos certeza que retrocedemos para muito aquém disso. A destruição atingiu os pilares.
Se no processo penal que se faz no Brasil de hoje
ao menos houvesse respeito à legalidade e imparcialidade do juiz, isso já seria um pequeno
alento.
A utilização massiva e muitas vezes arbitrária dos institutos de uma Justiça Penal Nego-

cial, importada de modo retalhado para o nosso
país, é sintoma desse panorama de desprestígio
da legalidade, visando atender a uma eficiência
antigarantista, de mera rapidez na condução dos
feitos e para satisfazer conveniências obscuras.
É dessa maneira que “o processo” passa a ser
cada vez mais um “não processo”. Tangenciou
o tema o Professor Jacinto Coutinho quando,
neste evento, referiu-se à influência ideológica
que os norte americanos tiveram ao espraiar por
outros países seus institutos jurídicos, suportados pelo pensamento neoliberal, em detrimento
das tradições jurídicas e do frágil complexo de
direitos individuais dos sistemas normativos do
“terceiro mundo”.
Não por acaso, Eduardo Galeano, tratando sobre o que chamou de “as veias abertas da
América Latina”, mencionava que “quanto mais
liberdade se concede aos negócios, mais cárceres precisam ser construídos para aqueles que
padecem com os negócios”. Para o autor, os “sistemas de inquisidores e verdugos não funcionam apenas para o mercado externo dominante,
também proporcionam caudalosos mananciais
de lucros que fluem dos empréstimos e dos investimentos estrangeiros nos mercados internos dominados”. Em grande medida, a dominação de hoje também sobrepõe a nossa cultura e
valores jurídicos.
Infelizmente são mesmo tempos de morte
do humanismo! Morte dos valores democráticos! Morte das pautas de conquistas históricas
de empoderamento do cidadão, que sedimentaram parte dos paradigmas da modernidade (ou
que ao menos tentaram fazê-lo). Mas é o próprio
Galeano que nos dá outra lição, em comentário
feito sobre a morte de José Saramago: “quero
dizer, simplesmente, que neste mundo há finais que também são começos, mortes que são
nascimentos. E é disso que se trata”. É também
a mensagem do nosso conterrâneo Gilberto Gil,
passada num momento de rompimento em sua
vida: “tem que morrer para germinar”. Gil tratava
de um amor que vive, morre e renasce de outra
maneira.
Afinal, entretanto, queremos crer que o fim
do I Seminário Regional do IBADPP simboliza o
começo. O recomeço. O Renascimento, também
em seu sentido histórico, para fazer jus a Tocqueville, pois “quando o passado não ilumina o

futuro, o espírito vive em trevas”. E respondendo
ao amigo Rômulo Moreira, a partir da provocação que fez em sua brilhante palestra na noite
de ontem, esse recomeço importa muito para
todos nós, para as próximas gerações, para as
nossas consciências. É o “gozo lacaniano”, como
ressaltado aqui por Jacinto, também no caminho
de sentir prazer com a difusão dessa causa de
dimensões altruístas, que nos guiará para o renascer da nossa democracia.
Por onde passa o recomeço? Passa por
uma postura ativa. Militante. Seguindo como
premissa a fala de Angela Davis, ao dizer que “em
uma sociedade racista, não ser racista não é o
bastante. Temos que ser antirracistas”. Isso simboliza a luta contra o racismo, contra as discriminações de gênero, contra o sexismo, em favor
do Estado Democrático de Direito. Não é possível, nestes tempos, adotar uma postura passiva.
Talvez esse seja o primeiro passo para o renascimento. Passo que já tem sido dado por muitos.
Saramago, em “Viagem a Portugal”, publicado em
1984, disse que “o fim de uma viagem é apenas
o começo de outra”. “É preciso voltar aos passos que foram dados, para repetir e para traçar
caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem. Sempre.” Se o retrocesso é uma
realidade, então recomecemos. O fim nos impõe
retornar ao começo. E o começo pode estar nas
bases da modernidade. Em passagem aqui destacada pelo Professor Jacinto sobre a Revolução
Francesa, fica evidente que a Lei é que dá liberdade ao povo. A liberdade não traz liberdade por
si só. Se retomarmos o respeito à Constituição,

ainda que tal providência, isoladamente, já não
fosse suficiente nos tempos de construção de
um Estado de Bem Estar, ao menos estaremos
recomeçando.
Então, senhoras, senhores, se chegamos às
trevas e voltamos à idade média europeia, sejamos nós a pedra de toque do nosso próprio renascimento. Do Renascimento como transição
para as bases da modernidade. Como uma etapa necessária para repensar o que funcionou e
o que precisa melhorar. Mas dessa vez podendo
olhar para os valores da modernidade que, se recentemente eram insuficientes, hoje são o lugar
para onde devemos, humildemente, retornar.
Retornar para recomeçar! Recomeçar para fazer
que o fim seja um começo com força jamais vista
na história da humanidade. Sejamos exageradamente humanistas! Sejamos inegociavelmente
HUMANOS! A condição humana é inegociável.
Sejamos mais uma trincheira em favor da Democracia.
Assim, ao tempo em que declaro encerrado o I Seminário Regional do IBADPP, reforço o
recomeço do processo de militância ativa daqueles que, individualmente ou através de coletivos, serão a mola propulsora do renascimento
da democracia no nosso país.
LUCAS CARAPIÁ
Texto inspirado no Discurso de Encerramento do
I Seminário Regional do IBADPP, proferido aos
12/04/2019.

O Instituto Baiano de Direito Processual
Penal – IBADPP é uma instituição sem fins lucrativos, fundada, há 08 (oito) anos, por professores de direito penal e processual penal das
mais importantes instituições de ensino superior da Bahia, que tem como finalidade social,
dentre outras expressamente previstas no art.
4º, I, do seu estatuto, o compromisso de “defender o respeito incondicional aos princípios, direitos e garantias fundamentais que estruturam
a Constituição Federal”, especialmente o devido
processo legal (art. 5º, LIV, da CF), isto é, a ideia
de processo justo, de feição acusatória, com separação radical de funções, imparcialidade do
juiz e isonomia de partes.
Nesta perspectiva, é com extrema preocupação que o Instituto tem acompanhado os
últimos acontecimentos envolvendo a chamada
Operação Lava Jato, mais especificamente a divulgação pelo sítio jornalístico “The Intercept”
de uma série de mensagens de texto que teriam
sido trocadas entre membros da força-tarefa do
Ministério Público Federal de Curitiba e entre o
seu coordenador e o juiz do caso, revelando a
existência de um verdadeiro consórcio constituído por acusação e órgão “judicante”, em prejuízo e sem o conhecimento da defesa.

Mais que a própria revelação do que acontecia nos bastidores da operação, espanta o discurso de desqualificação e criminalização do
veículo de imprensa responsável pela divulgação
das conversas e, pior ainda, a tentativa de naturalização desse tipo de procedimento empreendida pelos envolvidos ( com significativo apoio
corporativo), que parecem ignorar deliberadamente não apenas toda uma tradição processual
penal do Ocidente, consubstanciada no devido
processo legal, bem como as normas expressas
do Código de Processo Penal pátrio, quando,
com todas as letras, sancionam com a nulidade
qualquer ato processual praticado por juiz que
aconselhou qualquer das partes, por melhores
que sejam as suas intenções (arts. 254, IV e 564,I,
do CPP).
O atual estado de coisas, de negação dos
princípios constitucionais e do império da Lei,
reclama uma resposta vigorosa de todas as pessoas e instituições comprometidas com o Estado Democrático de Direito, razão pela qual não
poderíamos deixar de erguer a nossa voz para
dizer NÃO: este tipo de comunhão entre um juiz
e qualquer das partes NÃO É ACEITÁVEL, nem
no Brasil, e nem em nenhum lugar do mundo civilizado.
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Coluna

PONTO E
CONTRAPONTO
Rômulo de Andrade Moreira
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da
Bahia e Professor de Direito Processual Penal da Universidade
Salvador – UNIFACS.

Será que vale a pena mesmo tanto esforço, e para quem?
Nos dias 11 e 12 de abril realizou-se na cidade de Vitória da Conquista/BA, o I Seminário
Regional do IBADPP. Convidado pelo seu Presidente, Professor Luiz Gabriel Batista Neves, tive
a oportunidade de falar no dia da abertura do
evento, antes do Professor Jacinto Nelson de
Miranda Coutinho, que encerrou a primeira noite do seminário tratando de “Constituição, Processo Penal e Futuro.”
Não foi uma tarefa fácil anteceder o notável
jurista brasileiro, um Mestre do Processo Penal.
Como meu tema escolhi o título que dá nome a
esta coluna. O meu intuito, desde que o elegi, foi
fazer uma reflexão consistente em pensar qual a
razão pela qual tantos esforços eram despendidos por nós, com viagens cansativas, etc., e exatamente para quem o fazíamos e (por que não)
para quê?
Logo no início, depois de prestar as minhas
homenagens ao cineasta Glauber Rocha, que dá
nome ao auditório onde se realizava o encontro
regional1, bem como à nova (e jovem) Diretoria do
IBADPP e, evidentemente, ao Professor Jacinto
Coutinho, fiz questão de justificar a escolha do
meu tema. Revelei, então, que há alguns meses eu

voltava de uma viagem exaustiva, desde a cidade
de Jacobina, também na Bahia, onde houvera proferido uma palestra na Universidade Estadual da
Bahia (UNEB). Ao retornar, já no final da tarde, fui
jantar com um meu filho e, diante de um homem
já afadigado pela rotina, eis que ele me pergunta,
talvez um tanto angustiado: “Será que vale a pena
tanto esforço, e para quem?”, indagou-me ele. Eis
o mote da minha preleção naquela noite.
Qual a razão mesma que leva dezenas e dezenas de Professores de Direito Processual Penal
a percorreram o País, irem aos lugares mais longínquos, a dedicarem toda uma vida ao estudo do
Processo Penal e à sua disseminação aos estudantes brasileiros? Estamos a todo o tempo nos
mais variados lugares, falando para diferentes
públicos e afirmando, por exemplo, acerca da necessidade de um novo Código de Processo Penal
brasileiro que, efetivamente, traduza o sentimento que moveu a grande maioria dos constituintes
que elaborou a Constituição de 1988.
Um novo código sujeito às regras e ao princípio reitor (dispositivo) do sistema acusatório,
devidamente garantidores dos direitos elencados no art. 5º. da Constituição. Não um código
emendado, remendado, rasurado, mambembe,
maltrapilho, prenhe de reformazinhas que não
alteram substancialmente nada, antes pelo contrário, torna confuso um texto que, exatamente
por ser codificado, deveria ser algo íntegro e coerente entre os seus todos dispositivos.
Agora, por exemplo, estupefatos!, estamos
diante da possibilidade de aprovação de um tal
“pacote anticrime” que, aliás, eu tenho chamado, propositadamente, de “lixo anticrime”, tais

Referi-me a Glauber Rocha como um gênio brasileiro
incompreendido que, certamente, morrera de tristeza e de saudade do Brasil, depois de um longo exílio
em Portugal. Se voltasse à sua terra, seria assassinado pelo regime militar, pois era um homem marcado
para morrer. (https://cinema.uol.com.br/noticias/
redacao/2014/08/16/comissao-da-verdade-revela-que-militares-queriam-matar-glauber-rocha.htm,
acessado em 22 de abril de 2019).
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são as incongruências sistêmicas e epistemológicas nos respectivos projetos de lei, verdadeiro acinte à Constituição Federal. Tudo, o que é
muito pior!, conduzido por um ex-Juiz Federal e
ex- Professor de Direito Processual Penal, hoje
Ministro da Justiça.
Na verdade, não devíamos nos surpreender com tais propostas (nem ficar estupefatos,
portanto), e outras tantas que virão... Trata-se
do cumprimento dos compromissos de campanha para a eleição presidencial. Óbvio! O poder
no Brasil está sob o comando da ultradireita da
pior espécie – a populista! -, e é preciso que não
haja ilusões de que medidas progressistas irão
ter lugar em um lugar de gente assim.
Vamos, a cada dia mais, viver a política pública do extermínio, a necropolítica de que fala
Mbembe em um dos seus melhores livros.2 Veja-se, pelas centenas de outros, os casos, ambos
no Rio de Janeiro, da vereadora Marielle Franco
e do músico Evaldo Rosa dos Santos, este morto por militares do Exército, após ser alvejado
com a sua família por dezenas de tiros de fuzil.
Na Bahia, aponto a vergonha que ficou nacionalmente conhecida como “Chacina do Cabula.”3

Aliás, “em seis dias, ao menos 25 pessoas foram mortas em supostos confrontos com a Polícia Militar no estado de São Paulo, incluindo os
11 mortos ontem pela Rota. Na última terça-feira,
três suspeitos morreram supostamente trocando tiros com policiais na região da Vila Prudente (zona leste). Já entre os dias 29 e 30 de março,
foram mortos em supostos confrontos com a PM
mais 11 pessoas, na capital e na Grande São Paulo.
De acordo com a Ouvidoria das polícias, mortes
provocadas por policiais militares em serviço, em
março deste ano, correspondem a 48% a mais que
no mesmo mês do ano passado. Segundo relatório
do órgão, em março deste ano, 64 suspeitos foram
mortos em casos considerados como “intervenção
policial”. No mesmo período de 2018 foram 43.”4
Esta política do extermínio reflete-se também na estúpida banalização da prisão provisória, afrontando-se acintosa e desavergonhadamente – e cotidianamente também - o princípio
da presunção de inocência, sempre sob o pálio
de uma tal “ordem pública” cujo conceito, de tão
árido e fugidio, serve para tudo, menos para se
decretar (seriamente) uma medida processual
de natureza cautelar.
O resultado vê-se no cárcere: gente pobre,
negra e mulher, todos amontoados e amontoadas todas também, uns sobre os outros, e umas
sobre as outras, em um espetáculo dantesco e
desumano.
Eis, então, o fato pelo qual vale tanto esforço e para quem: para essa gente, afinal de contas, todos os dias temos que pensar em nossa
gente, ainda que se sinta todo o nosso peito se
apertar, como diz a canção popular.5

Achille Mbembe é um filósofo e pensador camaronês
dos mais eruditos. Entre as suas várias obras, destaco o seu trabalho “Necropolítica”, publicado no Brasil
pela Editora N-1 Edições. Neste ensaio, o autor parte
do pressuposto “que a expressão máxima da soberania
reside em grande medida, no poder e na capacidade de
ditar quem pode viver e quem deve morrer.” (http://
www.justificando.com/2019/01/08/a-necropolitica-e-o-brasil-de-ontem-e-de-hoje/, acessado em
23 de abril de 2019).
3
h t t p s : // g 1 . g l o b o . c o m / b a / b a h i a / n o t i cia/2019/02/06/chacina-do-cabula-acao-da-pm-que-deixou-12-mortos-na-ba-segue-sem-solucao-apos-4-anos.ghtml, acessado em 21 de abril de 2019.
Neste episódio, o atual Governador da Bahia afirmou
que o policial “é como um artilheiro em frente ao gol
que tenta decidir, em alguns segundos, como é que ele
vai botar a bola dentro do gol, pra fazer o gol. Depois que
a jogada termina, se foi um golaço, todos os torcedores
da arquibancada irão bater palmas e a cena vai ser repetida várias vezes na televisão. Se o gol for perdido, o
artilheiro vai ser condenado, porque se tivesse chutado
daquele jeito ou jogado daquele outro, a bola teria entrado.” (https://www.correio24horas.com.br/noticia/
nid/e-como-um-artilheiro-em-frente-ao-gol-diz-rui-costa-sobre-acao-da-pm-com-doze-mortos-no-cabula/, acessado em 02 de janeiro de 2019).
2

Aqui, o Presidente do Brasil usou as redes sociais para
“parabenizar” os policiais que participaram da ação,
que culminou na morte de 11 suspeitos. “Parabéns aos
policiais da Rota pela rápida e eficiente ação contra 25
bandidos fortemente armados e equipados que tentaram
assaltar dois bancos na cidade de Guararema e ainda
fizeram uma família refém. 11 bandidos foram mortos e
nenhum inocente saiu ferido. Bom trabalho!”, escreveu.
Também o Governador paulista se manifestou sobre
a ação da polícia, para uma plateia de empresários e
agentes do mercado financeiro: “Colocaram no chão
dez facínoras, mandaram para o cemitério dez facínoras”, disse se referindo às 11 mortes.
(https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2019/04/
policia-mata-11-suspeitos-de-assalto-a-banco-em-guararema.shtml, acessado em 15 de abril de 2019).
5
“Gente humilde”, de Garoto, Chico e Vinícius.
4
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O que deve significar o especial valor probatorio
da palavra da vítima nos crimes de gênero
Por Janaina Matida

A igualdade de tratamento entre homens
e mulheres é uma das fortes promessas feitas
pela Constituição de 88. A partir desse marco
temporal, passamos a aspirar ser uma sociedade
na qual as mesmas oportunidades sejam experimentadas tanto por homens como mulheres,
pouco importando o sexo das pessoas. No que
se refere aos desafios profissionais, isso se reflete em anseios crescentes pela presença de
mulheres nas posições de decisão, ganhando os
mesmos salários pagos a homens quando desempenharem funções iguais. Essas demandas,
no entanto, esbarram numa realidade dura composta por recorrentes tentativas de manutenção
da opressão dos corpos e mentes femininos.
A luta pela genuína autonomia da mulher
encontra resistência nas ruas, nos locais de trabalho e até mesmo em nossas casas, através do
patriarcalismo que pretende determinar o lugar que deve ser ocupado pelas mulheres nas
engrenagens sociais. A tensão entre a lógica de
ontem e as promessas do presente e do nosso
futuro torna explícita a necessidade de novas
ferramentas para a garantia dos direitos das
mulheres. Para começar, desenvolvendo mecanismos que reduzam as violências sofridas por
mulheres, seja em casa, seja na rua. Num estudo
realizado pela Organização Mundial de Saúde
em 2002, cerca de 30% das mulheres entrevistadas responderam terem sido agredidas pelo
parceiro e afirmam terem sido vítimas de violência física e sexual; mais de 60% admitem terem sofrido violência física; menos de 10% respondem terem sofrido violência apenas sexual1.

De acordo com esse mesmo estudo, 20% das
mulheres agredidas fisicamente pelo marido no
Brasil permaneceram em silêncio, sem relatar a
experiência seja para familiares, seja para amigos. A maioria das agressões conjugais reflete
um padrão de abuso contínuo que tem como
consequências a depressão, abortos e tentativas de suicídio.
Em pesquisa mais recente, Mapa da Violência 2015, dos 4762 assassinatos de mulheres
registrados no Brasil em 2013, 50,3% foram cometidos por familiares, sendo que em 33,2% destes casos, o crime foi praticado pelo parceiro ou
ex. O número total representa uma média de 13
homicídios por dia em 20132. Adicione-se que na
pesquisa Violência e Assassinatos de Mulheres
(Data Popular/Instituto Patrícia Galvão, 2013)
mostra que 86% dos entrevistados concordam
que as agressões devem ser denunciadas, o que
significa que o enfrentamento às violências contra a mulher tem o respaldo da população.
Entre muitos passos que precisam ser dados na direção de redução desse violento cenário, quero propor uma reflexão relativa ao desenvolvimento dos processos cujo conteúdo seja
o de violência de gênero a partir do que chamarei de conselhos epistêmicos. Conselhos epistêmicos porque advindos dessa área de investigação preocupada com a busca pela verdade,
que pretende oferecer critérios racionais para
o ajuste das regras processuais de modo a encurtar a distância entre o considerado juridicamente verdadeiro e a realidade objetiva. Dito de
http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres-no-brasil/
2

http://www.compromissoeatitude.org.br/dados-nacionais-sobre-violencia-contra-as-mulheres/
1
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outro modo, a epistemologia jurídica é que oferece os questionamentos necessários ao atual
estado de coisas e, assim, aproxima-nos de um
horizonte probatório tanto mais racional quanto
mais próximo de proposições fáticas correspondentes à realidade.
No que se refere à palavra da vítima, trata-se de um lugar comum afirmá-la como de
especial importância nos crimes de gênero.
Gostaria de problematizar essa “especial importância” que supostamente o sistema jurídico reconhece à palavra da vítima. Denúncias
as mais diversas demonstram o despreparo dos
agentes policiais para receber os relatos das
mulheres e pessoas lgbti’s quando adentram às
unidades policiais para partilhar das suas narrativas. De acordo com o contado pelas vítimas
a uma série de pesquisas na área, os agentes policiais reproduzem a lógica patriarcal, julgadora
e moralista, no ambiente em que deveriam, pelo
contrário, oferecer-lhes proteção. Em caso de
estupro coletivo ocorrido em 2016, a declaração da vítima foi colhida em sala com mais três
homens, no qual o delegado iniciou a conversa
com um “me conta aí”.

que se refere às provas de caráter oral, a psicologia cognitiva dispõe da ferramenta intitulada
“entrevista cognitiva”.
Trata-se de uma combinação de características que devem estar presentes no contato
entre a autoridade institucional que levará a
cabo o feito e a vítima, de modo que a declaração colhida seja a mais rica e acurada possível,
e, ao mesmo tempo, esteja-se a evitar práticas
que representem riscos de contaminação de sua
memória (faço referência ao risco de produção
de “falsas memórias”, isto é, que a vítima passe a
recordar de fatos que nunca existiram).
Em primeiro lugar, o entrevistador deve
construir um ambiente receptivo à testemunha4.
Dado que muitas vezes o que tem para contar é
um evento que lhe provoca dor e trauma, é importante que o responsável pela entrevista demonstre empatia. A entrevistada deve se sentir
confortável para falar sobre um evento emocionalmente carregado5. Nesse sentido, o emprego
de termos e expressões que denotem reprovação e julgamento prejudicam o conteúdo do relato. Quando nos sentimos julgados, em alguma
medida evitamos contar alguns detalhes, ou os
contamos com menos precisão, buscando, com
isso, livrar-nos de novas sensações de reprovação. Nos casos de violência de gênero, observações sobre o que a vítima vestia (por ex., “e a
senhora saiu com essa saia, a essa hora, numa
rua escura?”) e outros hábitos não são contributivos à construção de um ambiente empático e
confortável.
Ainda na fase inicial, o entrevistador deve
esclarecer o objetivo da entrevista e também a
maneira como ela será levada adiante. O objetivo
da entrevista é de reconstrução dos fatos relevantes para a solução do caso, o que não significa que a vítima deva “editar” as informações com
base no critério de relevância. O entrevistador
deve explicar que tudo pode ser relevante, mesmo que a uma primeira vista não pareça. Logo, a
melhor forma de proceder é através de um relato

Ele colocou na mesa as fotos e o vídeo.
Expôs e falou: “me conta aí”. Só falou isso.
Não me perguntou se eu estava bem, se
eu tinha proteção, como eu estava. Só falou: “me conta aí”4.
À manifesta falta de empatia do início da
coleta de depoimento, o delegado perguntou à
vítima se ela gostava de fazer sexo com vários
homens. Ou seja, as vítimas são submetidas à
desconfiança de sua palavra, o que incrementa o
medo da vítima quanto à estigmatização, de ser
desacreditada pelas instituições que deveriam
lhe dar proteção. Já na delegacia, a vítima é mais
uma vez vítima; dessa vez, vítima do tratamento
equivocado daqueles que deveriam representar
a tutela institucional aos seus direitos e garantias. A mulher e as pessoas lgbti’s experimentam,
nessas situações, a sobreposição de duas pesadas camadas de violência.
A contribuição da epistemologia jurídica
consiste no conselho de que o direito se acerque
da psicologia cognitiva e das constatações por
ela acumulada a partir de seus experimentos. No

O termo escolhido pelos pesquisadores psicólogos
é “testemunha”, mas tudo o quanto é afirmado serve
também para a vítima.
5
Sobre a entrevista cognitiva, ver Feix, L.F.; Pergher,
G.K., 2010, p. 2013. Uma importante denúncia do despreparo e da falta de empatia das autoridades policiais no momento de colheita do relato da vítima
pode ser lido em Bernardes; Albuquerque, 2016.
4

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-36414224
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livre6, sem perguntas fechadas (as quais são previamente estipuladas, como “sim” e “não”, ou “de
manhã”, “de tarde” ou “de noite”), sem perguntas
capazes de sugerir algum dado não relatado anteriormente, sem interrupções bruscas por parte
do entrevistador. O respeito ao ritmo do entrevistado, o cuidado com a realização das perguntas da forma mais aberta possível, a seleção atenta das palavras que comporão as perguntas são
algumas das responsabilidades do entrevistador7.
Uma outra instrução cognitiva refere-se
ao esclarecimento que o entrevistador deve fazer acerca de como proceder aos eventuais erros de compreensão durante a entrevista. Se o
entrevistado percebe que o entrevistador não
entendeu bem algum detalhe, é seu dever corrigi-lo. Se, por outro lado, o entrevistado não
compreendeu bem a pergunta que lhe foi feita,
é seu dever ‒ e seu direito ‒ pedir que ela seja
refeita e explicada melhor.
Finalmente, a instrução de que as perguntas
que versem sobre algum aspecto do evento sobre
o qual o entrevistado desconhece, é seu dever
e seu direito responder com “não sei”. A entrevista cognitiva tem o propósito de recuperar os
fatos através do cuidadoso acesso à memória de
alguém e, como tal, pode esbarrar em limites: o
entrevistado deve dividir somente o que viveu, ou
viu, e nada além disso. A busca pela verdade (ou
pela determinação acurada dos fatos) não transige com os modelos de story telling, nos quais a
riqueza narrativa - ainda que falsa - seja elevada a
uma característica desejável.

De forma resumida, a entrevista deve refletir a observância de alguns conselhos cognitivos8:
• O entrevistador deve construir um ambiente receptivo e empático para que o
relato se dê;
• O relato deve ser livre e o entrevistado
deve ser estimulado a descrever todos
os detalhes, sem editar o relato, no seu
ritmo;
• O entrevistador deve esclarecer que o
entrevistado tem o direito e o dever de
dizer “não sei”, “não entendi”;
• O entrevistador deve esclarecer que o
entrevistado tem a responsabilidade
de lhe corrigir.
É a adoção desses conselhos que compõem
a entrevista cognitiva que expressam, de forma
genuína, a séria consideração da palavra da vítima. A afirmação de que a palavra da vítima tem
especial valor nos crimes sexuais, sem que isso
represente reais cuidados no contexto da produção de provas orais é, em realidade, uma afirmação vazia: por um lado, ela não se desdobra
em medidas que representem empatia, proteção
e respeito à vítima e, por outro, ela acaba servindo ao perverso efeito de se relativizar a garantia
da presunção de inocência; tão cara às democracias. É preciso evitar essa inadequada interpretação do especial valor probatório da palavra
da vítima visto como autorização à redução a pó
da presunção de inocência. A defesa do direito
das mulheres e das pessoas lgbti’s não deve ser
maculado pelo esvaziamento da presunção de
inocência, pela irracionalidade de se aceitar de
forma acrítica afirmações colhidas em ambiente inadequado para a determinação correta dos
fatos; pelo contrário; levar a sério a palavra da
vítima e lhe reconhecer especial importância é
objetivo que apenas se pode alcançar com a adoção de medidas epistemologicamente comprometidas do princípio ao fim do processo.

Sobre isso, Loftus e Zanni afirmam (Loftus, E.F.; Zanni,
G., 1974), p. 86: “Muito das pesquisas nesta área indicaram que quando as pessoas são forçadas a responder
questões específicas em lugar de contar de modo livre
o que aconteceu, seus relatos são mais completos, mas
menos acurados”.
7
Até troca de pequenas palavras, como a substituição
de artigos indefinidos por definidos, pode ocasionar
memórias falsas (“você viu um farol quebrado?” para
“você viu o farol quebrado?”). As chamadas leading
questions são sutis mas incrementam as chances de
que alguém acabe por formar uma memória falsa.
6

Feix, L. F.; Pergher, G.K., 2010, p. 216.

8
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CONSTITUIÇÃO, PROCESSO PENAL E FUTURO1
O papel da Constituição da República ninguém desconhece, principalmente pelo lugar
que ela ocupa na hierarquia das leis. Da mesma
forma, todos sabem que, nela, os Direitos e Garantias individuais, situados sobretudo no art.
5º, estão estabelecidos pelo que se tem como
um padrão mínimo, isto é, está aberta a porta
para a expansão deles pelo § 2º: Os direitos e
garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
Na CR/88, por outro lado, tem-se um Brasil fundado, dentre outras coisas, na dignidade de pessoa humana, conforme se observa do
art. 1º, III1. Ela, porém, tem sido esquecida, ou
melhor, muitos dos nossos – começando pelos
juristas – nem sabem do que se trata e, portanto, fazem dela tábula rasa.2 Em suma, algo que
se “faz condição para alguma coisa que seja fim
em si mesma” e que, portanto, não tem preço
e não pode ser substituída, faz do homem algo
impossível de ser relativizado; e não permite
que seja ele colocado nesse patamar. Eis a expressão, quem sabe máxima, da isonomia. Por
ela, a situação desumana das penitenciárias já
estaria resolvida – se se tivesse só um pouco de
vergonha –, assim como ninguém ousaria pagar
mais para os homens, em detrimento das mulheres, se elas realizassem, no mesmo tempo,
o mesmo trabalho. Os exemplos, aqui, seriam

infindáveis, tal a carência que se vive de cidadania vera e própria.
Neste quadro de omissão daquilo que é
fundamental, são sérios, mesmo quando parecem gracejos, os ataques ao art. 5º da CR. Trata-se de um período muito difícil, de relativização
do Direito, mormente pelo que se vem chamando de americanização à brasileira, ou seja, um
legal transplant ou uma legal traslation (Máximo
Langer4), tudo sem escrúpulos.
A questão do princípio da dignidade humana
aparece em Kant a partir da segunda fórmula do
imperativo categórico: “age de tal maneira que possas
usar a humanidade, tanto em tua pessoa como na
pessoa de qualquer outro, sempre e simultaneamente
como fim e nunca simplesmente como meio” (p. 59). O
que vai esclarecido, no que interessa, mais adiante:
“No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma
dignidade. Quando uma coisa tem preço, pode ser
substituída por algo equivalente; por outro lado, a
coisa que se acha acima de todo preço, e por isso
não admite qualquer equivalência, compreende uma
dignidade. // O que diz respeito às inclinações e
necessidades do homem tem um preço comercial;
o que, sem supor uma necessidade, se conforma a
certo gosto, digamos, a uma satisfação produzida
pelo simples jogo, sem finalidade alguma, de
nossas faculdades, tem um preço de afeição ou
de sentimento [Affektionspreis]; mas o que se faz
condição para alguma coisa que seja fim em si
mesma, isso não tem simplesmente valor relativo
ou preço, mas um valor interno, e isso quer dizer,
dignidade.” KANT, Immanuel. Fundamentação da
metafísica dos costumes e outros escritos. Trad. de
Leopoldo Holzbach. São Paulo: Martin Claret, 2008,
p. 65. O que impressiona, de verdade, é que cada vez
mais os professores das disciplinas fundamentais,
nas faculdades de Direito (Introdução, Teoria do
Direito, Teoria do Estado, Sociologia, Ética, Direito
Constitucional – principalmente – dentre outras),
têm tal tema como descontado e, assim, não tratam
de aprofundá-lo. É como se a fonte fosse dispensável.
Isso, portanto, fala mais deles, professores, do que
dos seus alunos. Resta saber a razão para tanto, mas
há que desconfiar que além do desconhecimento
exista também uma contundente questão ideológica.
3

Resumo da Conferência proferida no I Seminário Regional do IBADPP, Instituto Baiano de Direito
Processual Penal, UESB – Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia, Vitória da Conquista, em 11.04.19.
Faz-se imperativo agradecer aos amigos do IBADPP,
especialmente ao Presidente Luiz Gabriel Batista Neves, o qual não poupou esforços para regionalizar o
Seminário e, assim, ampliar a imensa influência que o
Instituto tão positivamente exerce.
2
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como fundamentos: (...) III - a dignidade
da pessoa humana;
1
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Como é primário – e qualquer estudioso
minimamente sério sabe –, não se pode introduzir institutos do Common Law no Civil Law (e
vice-versa) sem estragos sérios, como esses que
se está a viver no Brasil. Afinal, com um sistema
jurídico de Civil Law, no Brasil o respeito à lei
é exigência indeclinável: under the law! Afinal,
como sabem todos, não só ela, a lei, é fonte dos
direitos mas, sem dúvida, é sua principal fonte;
o que decorre da tradição romana dos europeus
continentais e meridionais.
Por outro lado, é natural que em um Direito
pouco legislado como aquele de Common Law, os
princípios/costumes tenham um papel essencial
e cobrem de cada um a adesão necessária para
estruturar os atos e as relações jurídicas. Não é
por outro motivo (embora não seja o único) que
os norte-americanos sabem que devem fazer
por si e, portanto, tratam de empreender, tanto
quanto não têm a crença (como de certa forma
têm os brasileiros) de que a Constituição se faz
por si. Eis a herança do Common Law.
A americanização à brasileira, decorrente
do modelo economicista neoliberal em sua pior
face, a financeirização, está impondo um sistema pleno de equívocos ao Brasil, mesmo porque
não dá certo em lugar periférico algum de Civil
Law, em face da soberania e das tradições jurídicas que determinam particularidades não superáveis. Tal imposição está levando a uma derrocada da Constituição da República e, com ela,
a nefastas consequências, das quais a principal
talvez seja a insegurança jurídica: cada um diz
e faz o que quer! Pior é que no dicere ius, isso
começa com o STF.
Aonde isso vai levar o BR?
Antes de tudo, nessas horas há de se esperar, como diz o ditado popular, que Deus seja
mesmo brasileiro. Depois, com tanta gente en-

gajada na defesa dos ricos do Mercado (e muitos treinados nos EUA), há que sempre se pensar
que na luta entre os fortes e os fracos, como ensinou o abade Lacordaire, a liberdade escraviza e a lei liberta5. Deixar os fracos – que são e
sempre foram a maioria no Brasil – à mingua da
efetivação da lei, em particular da CR, é apostar
que jamais se darão conta de que não têm a culpa que pensam ter e, mais, que ela não decorre
dos seus atos e sim daquilo que quem deveria
fazer por eles não faz. Isso é coisa de gente vil,
desprezível, canalha, mas, por certo, não é para
sempre.
Multiplicam-se as formas do velho panem
et circenses de Juvenal com apelos televisivos e
fake news no whatsapp, mas ao contrário dos
romanos, que eram sábios, agora, na era neoliberal, cada um deve fazer por si e, portanto, os
imbrogli são tão só retóricos, sem pão e sem trabalho. Como mostrou Freud e seus seguidores, o
homem luta contra si mesmo, por conta do desejo e suas pulsões; mas não supera a realidade
quando em jogo está a fome e a sobrevivência. A
vida, por certo, vai revidar; e isso talvez comece
quando mandarem o cabo e o soldado; e as praças se derem conta de que eles e seus amigos de
“condomínios” nos morros e favelas não têm por
que respeitar defesas que não existem.
Por enquanto, ainda vale a esperança.
Aquela que não morre; e faz com que se tenha
fé em um mundo melhor não só na terra divina,
mas aqui, em tempos mortais. Ainda há por que
lutar. Então, mãos à obra.
LACORDAIRE, Jean-Baptiste-Henri Dominique.
Conférences de Notre-Dame de Paris (Années 18461848), Paris: Librairie Poussielgue Frères, 1872, Tome
Troisième, p. 494: “Sachent donc ceux l’ignorent,
sachent les ennemis de Dieu et du genre humain,
quelque nom qu’ils prennent, qu’entre le fort et le
faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et
le serviteur, c’est la liberté qui opprime, et la loi qui
affranchit. Le droit est l’épée des grands, le devoir est
le bouclier des petits”.

5

Sobre a americanização são interessantes as
observações de Máximo Langer, embora desprovidas
de fundamentos filosóficos, inclusive sobre
transplante legal (legal transplant) e tradução
legal (legal translation) (LANGER, Máximo. Dos
Transplantes Jurídicos às traduções jurídicas:
A Globalização do Plea Bargaining e a tese da
Americanização do Processo Penal. DELICTAE:
Revista de Estudos Interdisciplinares sobre o Delito,
[S.l.], v. 2, n. 3, p. 19, dez. 2017.
4
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RISCOS EPISTÊMICOS NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS: CONTRIBUIÇÕES A PARTIR DA NEUROCIÊNCIA E DA PSICOLOGIA DO TESTEMUNHO
Os problemas relacionados à prova de
reconhecimento ou identificação de pessoas
não são novos e afetam, em maior ou menor
grau, todos os sistemas de justiça do mundo.
Nos Estados Unidos, estatísticas apuradas pelo
Innocence Project indicam que as falhas de
reconhecimento são a causa primária nos casos
de erros judiciais, estando presente em 69%
(INNOCENCE PROJECT, 2019) das situações em
que réus condenados tiveram suas sentenças
revisadas e foram declarados inocentes, em
razão de uma prova de DNA. No Chile, dados
do Proyecto Inocentes, criado em 2013 (DUCE,
2015, p. 160) pela Defensoría Penal Pública
daquele país, dão conta de que os problemas de
identificação errônea estiveram presentes, como
causa principal, em aproximadamente 30% das
condenações reformadas (em 20 casos, do total
de 67 êxitos obtidos pela entidade) (PROYECTO
INOCENTE, 2019). No Brasil, conquanto não se
tenha dados precisos sobre a taxa de erros nos
reconhecimentos de suspeitos e tampouco se
saiba o percentual exato de sua contribuição para
o total de casos de erros judiciais, uma consulta
aos jornais já é mais do que suficiente para
perceber que esse não é um problema alheio à
realidade do nosso sistema de justiça (MIRANDA;
TINOCO, 2016). Por aqui, aliás, o tema voltou
a ganhar destaque depois que uma matéria
do Fantástico (EXPERIMENTO TESTA, 2019)
reproduziu um experimento para demonstrar a
falta de acurácia que é característica desse meio
de prova. E a conclusão não poderia ser outra:
o reconhecimento de pessoas tem um inerente
risco de produção de falsos positivos, o que
afeta grandemente a confiança que o sistema de
justiça – e a sociedade, em geral – pode depositar
nesse tipo de prova.
Como aponta Mauricio Duce (2018), o
crescente número de investigações acadêmicas
sobre o tema das condenações errôneas tem
evidenciado que esse é um problema que ocorre
com maior frequência do que intuitivamente
acreditamos. E quando esses mesmos estudos
apontam que os erros de identificação
(eyewitness misidentification) estão entre as
causas que mais comumente podem levar um
inocente a ser injustamente condenado, o tema
passa a ser mesmo prioritário. O cenário ainda

se agrava muito quando se tem em conta o grau
de confiança que os operadores do sistema
de justiça (juízes, promotores, defensores,
policiais etc.) depositam indevidamente neste
tipo de prova (STEIN; ÁVILA, 2015, p. 41), o que
faz com que, habitualmente, lhe seja atribuído
um alto valor probatório. E essa tendência
de sobrevalorar epistemicamente1 a prova de
reconhecimento tem efeitos extremamente
nocivos aos objetivos institucionais do processo,
produzindo uma certa atrofia das investigações,
com o frequente descarte de hipóteses
alternativas (compatíveis com a inocência do
suspeito/acusado) e o abandono de outras linhas
de apuração que poderiam levar a verificação de
que pessoa diversa teria sido a autora do crime.
É que, em boa parte dos casos, basta que o réu
seja reconhecido para que, indevidamente, se dê
como satisfeito o standard de prova necessário
à condenação, passando uma ideia errônea de
(hiper)suficiência da prova de identificação, o
que é de todo incompatível quando se tem em
conta a quantidade de fatores que podem influir
na capacidade que uma vítima ou testemunha
tenha de identificar corretamente o autor do
crime2.
O que ocorre é que, no Brasil, até pouco
tempo, a maior parte dos estudos sobre o tema
ficava limitada a uma análise meramente jurídico-procedimental desse meio de prova, atendo-se a examinar a forma como o legislador brasileiro disciplinava o reconhecimento de pessoas
(art. 226 e seguintes) e a avaliar a (in)conformiA expressão sobrevaloración epistemológica é
utilizada por Marina Gascón para se referir ao efeito
da aura de infalibilidade que recai sobre as provas
científicas (GASCÓN ABELLÁN, 2013, p. 182).
2
Como apontava Miranda Estrampes (2014, p. 144),
no processo penal, a presunção de inocência impõe
a adoção de um standard probatório especialmente
elevado, sendo evidente que as altas porcentagens de
erro nas identificações impedem que esse standard
seja atingido nos casos em que o reconhecimento
seja a única prova ou a prova de acusação mais
relevante, tornando necessário o estabelecimento
de uma regra que exija sempre a presença de prova
de corroboração, como parâmetro de suficiência da
prova de reconhecimento.
1
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explica Giuliana Mazzoni, pode ocorrer “un relato,
que hasta pueda ser rico, elaborado y convincente,
pero que, sin embargo, hace relación a hechos no
verídicos”. E, conforme acrescenta a professora
de Hull, “[e]sto no se deriva necesariamente de una
mentira consciente e intencional; puede tratarse
más bien de una situación … en la que un individuo, obrando de total buena fe, recuerda cosas no
verdaderas” (MAZZONI, 2010, p. 17).
Na prova de reconhecimento, pois, um dos
aspectos que mais preocupa é que uma vítima
ou testemunha pode alegar ter absoluta certeza
ao apontar que determinado suspeito foi o autor
do delito e, ainda assim, estar completamente
enganada5. Como se pode aferir, então, se o que
diz a vítima ou testemunha é confiável, se pode
ocorrer que “una persona esté convencida de recordar cosas que en realidad no son verdaderas”
(MAZZONI, 2010, p. 17)?
Estudos de psicologia da memória feitos ao
longo da última metade de século têm confluído
no sentido de identificar os fatores que podem
interferir na capacidade de identificação de um
suspeito, e a conclusão tem sido de que a acurácia ou precisão do reconhecimento está associada a dois tipos de variáveis: as circunstanciais
(ligadas ao evento/crime ou às condições pessoais de quem deva fazer o reconhecimento) e as
sistêmicas (ligadas à investigação ou ao processo
ou à metodologia empregada para a identificação) (GONZÁLEZ; MANZANERO, 2018, p. 192).
Nesse sentido, atualmente já se sabe que
fatores como a pequena duração do fato e o pouco tempo de exposição do rosto, a precariedade
das condições de iluminação do local, um maior
número de agressores, a diferença étnica entre autor do delito e testemunha/vítima ou até
mesmo o fato do criminoso fazer uso de algum
tipo de disfarce (para alteração de seus traços
fisionômicos) podem contribuir para diminuir
a acurácia no reconhecimento e, consequentemente, aumentar as chances de erro, aí incluídas
as possibilidade de falsos positivos (DIGES; PÉREZ-MATA, 2014, p. 36-43).

dade dos casos concretos com a metodologia
prevista pelo CPP de 1941. Mais recentemente,
contudo, a doutrina vem tomando consciência
de que um tema dessa relevância não pode ser
estudado sem alicerce na epistemologia e, notadamente, sem o apoio da neurociência e da
psicologia do testemunho3. Especialmente nos
últimos 40 anos, importantes avanços nessas
áreas do conhecimento fizeram mudar a maneira como a ciência encara os fenômenos associados à memória humana, com impacto direto na
maneira como se pode enxergar as chamadas
provas de memória (DIGES; PÉREZ-MATA, 2014,
p. 33), que têm a prova de identificação ou reconhecimento como espécie.
Ao longo das últimas décadas, neurocientistas têm se empenhado em alertar que, ao contrário do que normalmente se pensa, a memória
humana não funciona como um gravador de vídeo (que registra, armazena, preserva e mantém
a informação sempre ao dispor de quem deseja
resgatá-la), mas sim a partir de um processo dinâmico e construtivo, às vezes propenso ao erro
(SCHACTER; LOFTUS, 2013, p. 120). Estudos de
psicologia do testemunho dão conta de que a
memória de uma testemunha pode ser afetada
por diversos fatores, dentre os quais estão o esquecimento (“la degradación que sufre la memoria com el paso del tiempo”) (DIGES, 2016, p. 22)
e o sugestionamento (“el efecto que pueden tener algunas preguntas que inducen una respuesta determinada y pueden cambiar el recuerdo del
testigo”) (DIGES, 2016, p. 23). Assim, independentemente do receio – mais comum – de que
a testemunha possa deliberadamente mentir, há
também o risco de que ela incorra em erros honestos (RAMOS, 2018, p. 81), que podem se manifestar nos processos de codificação, retenção ou
recuperação da informação4. De fato, consoante
Conforme explicam Diges e Pérez-Mata (2014, p.
34), “[l]a Psicología del testimonio es una aplicación
de los conocimientos, procedimientos y herramientas
desarrolladas desde la Psicología de la Memoria a los
casos que testigos y víctimas son los que proporcionan
las pruebas (declaraciones e identificaciones). En estas
situaciones, en realidad, se somete a distintas tareas
de memoria a testigos y víctimas cuando se les pide
que recuerden y relaten lo que vieron y oyeron y que
reconozcan a la persona que realizó los hechos”.
4
Segundo Antonio Manzanero, esses erros na
reconstrução das recordações podem ser por
comissão ou omissão (2010, p. 23).
3

Como bem destaca Janaína Matida (2019), num dos
casos patrocinados pelo Innocence Project, em que
a inocência do acusado foi depois provada por um
exame de DNA, a vítima foi perguntada pelo juiz se
tinha certeza de que o réu era a pessoa que havia
cometido o crime e prontamente respondeu que
tinha mais certeza de que o réu era o autor do crime
do que de seu filho ser realmente seu filho.
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Da mesma forma, a condição do espectador
(se vítima ou apenas testemunha) também pode
fazer variar a taxa de acerto na identificação, havendo pesquisas que apontaram uma maior precisão nas identificações feitas por testemunhas do
que por vítimas (GONZÁLEZ; MANZANERO, 2018,
p. 199). A razão disso costuma ser atribuída ao
fato de que as vítimas, em geral, estão submetidas
a maior estresse, sendo certo que, quanto maior
o estresse e a violência empregadas na ação delituosa, menor será o grau de exatidão nas identificações realizadas (DIGES; PÉREZ-MATA, 2014,
p. 45). É que o estresse e a violência da ação tem
impacto no chamado foco atencional dos sujeitos, podendo fazer com que seus olhares se desviem do rosto do criminoso (onde se concentram
os traços fisionômicos utilizados para distinguir
as pessoas umas das outras) para troncos e mãos,
por exemplo, como sói ocorrer muito frequentemente quando o agressor portava uma arma
(dando lugar ao que os norte-americanos denominam de weapon effect) (DIGES; PÉREZ-MATA,
2014, p. 50). Ainda nesse sentido, estudos científicos têm revelado que crianças e idosos têm menos acurácia na realização de reconhecimentos,
quando comparados com pessoas na idade adulta
(GONZÁLEZ; MANZANERO, 2018, p. 197-198).
De outro lado, fatores ligados ao funcionamento do sistema de justiça também podem
interferir enormemente para aumentar as chances de erro nos reconhecimentos. Como advertem González e Manzanero, pesquisas mostram
que o transcurso do tempo é um dos fatores
mais prejudiciais, fazendo com que a demora
da investigação ou do processo possam tornar
excessivamente longo o chamado intervalo de
retenção, degradando a memória e aumentando
as chances de reconhecimentos errôneos (2018,
p. 200). O mesmo pode ocorrer se a vítima ou
testemunha receber informações post factum
que possam interferir na lembrança que tinha
da aparência da vítima (tal como pode ocorrer
se lhe for exibida uma fotografia do suspeito)
(GONZÁLEZ; MANZANERO, 2018, p. 200). Neste caso a memória pode ser distorcida, fazendo
com que a vítima reconheça o rosto porque o viu
na fotografia e não porque lembrou do que viu
no dia do crime6.
Por fim, a metodologia empregada para o
reconhecimento também pode interferir substancialmente na acurácia do ato, dado que a memória da vítima ou testemunha pode ser influenciada por algum tipo de sugestionamento. Essa é

a razão pela qual, nos EUA, por exemplo, há uma
contundente crítica ao método de identificação
por show up (em que um único suspeito é exibido à testemunha e se indaga se ela o reconhece)
e uma expressa recomendação (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2014, p. 106) do uso de método conhecido como double blind line up (em
que o processo de identificação é feito através
de uma linha ou roda de reconhecimento e, ao
lado do suspeito, são colocadas outras pessoas
com características físicas semelhantes7, numa
condição em que nem a vítima/testemunha
nem o condutor do procedimento saibam antecipadamente quem deles é o suspeito do crime).
Além disso, há recomendação de que investigadores e atores do sistema de justiça sejam treinados sobre protocolos de reconhecimento; de que sejam padronizadas as instruções
que devem ser dadas previamente às vítimas e
testemunhas (principalmente, com a advertência de que o criminoso pode não estar dentre
as pessoas que lhe serão exibidas, o que é uma
medida indispensável para atenuar os riscos de
sugestionamento ou de um viés confirmatório
[confirmation bias] que pode favorecer falsos
positivos); de que seja feito registro acerca do
grau de confiança expressado pela vítima ou
testemunha; e, por fim, que todo o procedimento de identificação seja documentado e filmado,
de modo que se possa exercer um controle a
posteriori sobre a forma como tudo foi feito (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2015, p. 105-109).
De tudo isso, o que se vê é que a prevenção de erros e, especialmente, de condenações
errôneas, passa por uma importante mudança de
atitude em relação ao reconhecimento de pessoas, passando da postura – comum até então – de
confiança exagerada e percepção de suficiência
Não por outra razão é que alguns autores têm
sustentado ser irrepetível a prova dependente de
memória (CECCONELLO; AVILA; STEIN, 2018, p. 1069).
Em linha semelhante, Manuel Miranda sustentava que
a realização de um primeiro reconhecimento feito
de forma irregular (sem observância da metodologia
adequada ou com algum grau de sugestionamento)
compromete
irremediavelmente
qualquer
reconhecimento que venha a ser posteriormente
realizado, fazendo com que perca todo o valor
probatório e não deva ser admitido como prova da
acusação (MIRANDA ESTRAMPES, 2014, p. 134).
7
É o que os norte-americanos chamam de fillers e os
espanhóis de cebos.
6
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na prova de identificação para uma atitude de
ceticismo epistêmico, que permita examinar a
confiabilidade da palavra ou da memória do depoente levando em consideração não apenas a
informação seca de que o réu fora reconhecido,
mas todo um arcabouço de fatores e circunstâncias que sabidamente podem influenciar, positiva
ou negativamente, na codificação, retenção e recuperação da memória, com que será possível valorar racionalmente a prova de reconhecimento e
minimizar os riscos de falsos positivos.
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FEMINICÍDIO: O MACHISMO NOSSO DE CADA DIA
Quando trato do tema Feminicídio, o faço
com uma leitura de violência de gênero e completamente voltado à perspectiva do Feminismo,
entendido enquanto (busca da) igualdade entre
homens e mulheres. Isso porque, é preciso demonstrar e entender que a violência contra a
mulher (inserida enquanto modalidade específica de violência de gênero) tem origem “num status de subordinação que as mulheres e meninas
possuem na sociedade.” (SOUZA, 2010, p. 16)
Quando trato do tema à luz do Feminismo,
muitas vezes, ouço críticas, sobretudo por força
dos movimentos criminológicos relacionados ao
Abolicionismo e Minimalismo, que estariam em
franca oposição à criação de novos tipos penais
ou medidas penais restritivas. Sou questionada
sobre a necessidade de criação da qualificadora do Feminicídio e sobre outros institutos do
Direito Penal e Processual Penal relacionado às
mulheres.
Ocorre que teoria e militância se misturam
no Feminismo. Contudo, ser feminista é também
aceitar críticas. Sabemos ser o nosso estudo um
estudo social, plural, dinâmico, que tem o autoquestionamento como “marca de nascença”,
nos dizeres de Guacira Louro. Há mesmo “uma
característica muito particular que deve ser tomada em consideração pelos interessados em
entender sua história e seus processos: é um
movimento que produz sua própria reflexão crítica, sua própria teoria” (PINTO, 2010, p.01)
Faço, de logo, esta observação, pois, “nos
dias atuais existe uma intenção maior de fazer
com que a ‘sociedade’ acredite que as mulheres não precisam mais lutar por seus direitos ou
a intenção de fazer acreditar que não há mais
necessidade de revolução, de mudanças.” (NOGUEIRA, 2001).
Estamos longe dessa desnecessidade de
luta. Léguas. A sociedade ainda se mostra machista, héteronormativa, patriarcal. Podemos sentir
isso nos mínimos detalhes. Quem é (se tornou)
mulher passou por diversos momentos de castração de seu gênero, passou por diversos momentos de invisibilidade, passou por vários momentos
em que foi colocada em cheque, diante de uma
opinião, fala ou comportamento de um homem.
Muitas delas, inclusive, nem se deram conta de
todos esses percalços... É que, mais das vezes, “as
mulheres frequentemente apagam de si mesmas

as marcas tênues de seus passos neste mundo,
como se sua aparição fosse uma ofensa à ordem.
Este ato de autodestruição é também uma forma
de adesão ao silêncio que a sociedade impõe às
mulheres” (PERROT, 2005, p. 37)
Feitas essas considerações iniciais, quase
em tom de desabafo, sem que, nesse espaço, eu
possa sofrer o gaslightining1, ou seja, a desqualificação do meu discurso, sem que seja considerada exagerada, neurótica ou sensível demais,
falemos da violência doméstica e familiar contra
a mulher.
Em primeiro lugar, vale frisar que a Lei
11340/2006, vulgarmente conhecida como Lei
Maria da Penha, elenca – em seu art. 7º - diversas formas de violência contra a mulher2, não se
limitando apenas à violência física.
Em que pese as mulheres só perceberem
ou só se darem conta da violência sofrida quando
esta se reveste do caráter físico, a Lei demonstrou este conceito mais amplo, testificando que
as relações abusivas podem ter lugar muito antes do tapa, soco ou empurrão.
A sociedade há de questionar esta mulher
que se mantém em um relacionamento como
tal. Qual seria a razão para estar com um parceiro(a) abusivo(a)? A resposta não é simples,
mas as correntes que estudam a violência de
gênero indicam que os namoros, casamentos e
relações abusivas passam por um ciclo: começam com uma fase de romantismo denominada
lua-de mel, fase em que o casal se comporta de
maneira amorosa e compreensiva; em seguida,
evoluem para momentos de tensão. Nessa fase,
as mulheres são levadas a acreditar que o comportamento dominador e autoritário, de alguma
forma, faz parte da relação. É comum ouvirmos
frases como “ele só está com ciúmes”; “faço isso
porque te amo”; “estou protegendo nossa relação”. Desta fase, há uma evolução para a explosão, que, muitas vezes, termina em agressões
físicas e até mesmo no Feminicídio.
Assim, a vítima de um crime praticado
no âmbito doméstico ou familiar sofre, segundo
Maíra Ligouri (2015) explica de forma simples e
direta, em seu artigo “O machismo também mora
nos detalhes - Think Olga” alguns termos como
manterrupting, bropriating e mansplaining” sofrido
frequentemente pelas mulheres.
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estudos da Vitimologia (corrente criminológica que estuda a vítima), processos distintos de
vitimização. A denominada vitimização primária decorre do contato entre vítima e agressor.
No âmbito doméstico ou familiar, lidamos ainda
com o problema de que o agressor, no mais das
vezes, mantém (ou mantinha) um relacionamento conjugal, afetivo, ou algum tipo de vínculo
emocional com a vítima. Ana Angélica P. Souza
explica que a violência de gênero não é igual a
uma violência interpessoal qualquer. Isso se dá
porque “os homens [...] estão mais suscetíveis
a serem vítimas de um estranho ou conhecido,
enquanto as mulheres a serem vítimas de violência praticada por um familiar ou parceiro íntimo.” (p.17)
Em um segundo momento, a vítima de
violência doméstica passa pela vitimização secundária: seu contato com as instâncias formais

de controle, tais como Delegacias, Ministério Público, etc. As situações são, nos dizeres de Selma
Santana, no mínimo incômodas! Justiça despreparada para receber essas mulheres, crimes materiais demandando exame de corpo de delito,
advogados de defesa imbuídos da tarefa de desqualificar os depoimentos das vítimas, muitas vezes, levando a crer que elas mentem... “Na melhor
das hipóteses, a vítima é utilizada exclusivamente
como meio de prova, e suas necessidades não são
levadas em conta”. (SANTANA, 2010, p. 23)
Na sequência, a própria sociedade se incumbe de revitimizar esta mulher, num processo denominado vitimização terciária. A mulher
é questionada em seu comportamento, como
se, de alguma forma, houvesse contribuído para
uma conduta criminosa. Não raro ouvimos frase
como “o que ela estava fazendo naquele local?”;
“quem mandou namorar com esse cara”; algo ela
deve ter feito para apanhar”.
Esses questionamentos e desqualificações das falas das vítimas são, sem dúvidas,
ainda um resquício da sociedade machista em
que a mulher é marginalizada, sobretudo em
seu comportamento sexual.
E, mais um aspecto desse machismo são as
críticas direcionadas ao tipo penal do Feminicídio, trazido como uma qualificadora do homicídio
(art. 121 § 2º VI). Esta qualificadora foi taxada de
lei penal emergencial, de desnecessária, pois já
haveria o motivo torpe, de lei penal simbólica3...
Necessário se faz apontar que esse tipo penal, diferente do que acontece com diversos outros tipos criados realmente de maneira emergencial, foi fruto de longo trabalho (2002- 2012)

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição
da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação,
manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)
III - a violência sexual, entendida como qualquer
conduta que a constranja a presenciar, a manter ou
a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer
modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação;
ou que limite ou anule o exercício de seus direitos
sexuais e reprodutivos;
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de
trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados
a satisfazer suas necessidades;
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

2

Sobre o tema, Guilherme Nucci: “outro aspecto interessante é a criação do termo – feminicídio – como se
o tipo penal, com seu título jurídico (homicídio), fosse
insuficiente. A interpretação feita, de longa data, pela
doutrina penal, acerca do homicídio, sempre se cingiu
à morte de um ser humano – e não de um homem,
pessoa do sexo masculino, até porque o tipo é descrito
como matar alguém. Este alguém é homem ou mulher.
Desligamo-nos da técnica para abraçar a demagogia
legislativa, hoje tão natural em matéria penal (infelizmente). Em breve, haveremos de criar o idosicídio,
o criancicídio (infanticídio não vale, pois envolve somente recém-nascidos), o adolescenticídio, dentre
outros. O homicídio deverá desaparecer para dar lugar
a vários tipos penais qualificados ou até desmembrados do art. 121.” http://www.guilhermenucci.com.br/
artigo/notas-sobre-feminicidio.
3
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de mais de uma Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito4, sendo que a última teve como escopo
a investigação da “situação da violência contra a
mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão
por parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para
proteger as mulheres em situação de violência”.
O resultado de tais pesquisas e investigações fora alarmante. Foram mapeados os casos
de violência contra a mulher em todos os Estados brasileiros. A pesquisa contou com dados
oficiais, mas, por conta das cifras ocultas, casos
que nem chegam a ser registrados, também se
valeu de informações trazidas por outras instituições de apoio às mulheres, tais como ONGs
ou Casas de acolhimento.
Por fim, além de ressaltar a pressão de mecanismos internacionais de Direitos Humanos,
que já pressionavam o Brasil para a criação de
um tipo penal de Feminicídio, a CPMI indicou
também essa necessidade, enfatizando que

Desta forma é que, embora se saiba que
sistema penal não seria a via mais adequada para
tratar dessas relações, foi necessário uma tomada de posição por parte do legislador, que precisava refrear o número de morte de mulheres em
situação de violência de gênero. E, para aqueles
que acreditam que a simples tipificação penal do
Feminicídio não trará diminuição das ocorrências, que esta coleta de números por parte das
Delegacias e Ministério Público sirva, ao menos,
para uma tomada de posição por parte do Estado, no sentido de orientar políticas públicas
contra o machismo tóxico e a violência contra
as mulheres.
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O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o controle
da vida e da morte. Ele se expressa como
afirmação irrestrita de posse, igualando
a mulher a um objeto, quando cometido
por parceiro ou ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da
mulher, por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição
da identidade da mulher, pela mutilação
ou desfiguração de seu corpo; como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a tratamento cruel
ou degradante.
https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/
entenda-a-violencia/pdfs/relatorio-final-da-comissao-parlamentar-mista-de-inquerito-sobre-a-violencia-contra-as-mulheres
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JUSTIÇA PENAL NEGOCIAL: A FACE NEOLIBERAL DA INQUISIÇÃO
recem sempre pretender que a Constituição
caiba dentro do CPP de 1941 (inspirado, como se
sabe, no código da Itália fascista) e de outros diplomas legislativos produzidos sob o influxo do
populismo penal mais recente. Basta citar como
exemplo o abuso da ideia de liberdade das provas e livre convencimento do juiz para permitir
o uso de provas obtidas ilicitamente ou, nos passos do próprio STF, simplesmente ignorar a letra
do texto constitucional para afirmar aquilo que
ele não diz ou negar aquilo que ele claramente
afirma, sempre para recusar a aplicação de determinadas garantias do processo penal.
Mas não resta dúvida de que a última
grande novidade, em termos de ressignificação
da Inquisição, no Brasil, é a entrada acelerada
e progressiva de mecanismos de solução negociada no processo penal, desde a transação penal da Lei 9.099/95, passando pelo acordo de
delação premiada da lei de Combate às Organizações Criminosas, até o chamado plea bargain, que se quer introduzir no chamado projeto de lei anticrime recentemente apresentado
ao Congresso Nacional pelo governo de extrema-direita que se instalou no Brasil desde 1º de
janeiro de 2019.
Isso porque, em todos esses casos (cujas
peculiaridades infelizmente não podem ser enfrentadas, neste espaço), o que há é uma espécie de abdicação do acusado com relação,
justamente, às garantias do processo e à da jurisdição, como aquele anteparo apto a conter
o arbítrio punitivo dos donos do poder. O poder de homologar ou deixar de homologar os
acordos penais de qualquer ordem, na verdade,
parece muito pouco para um efetivo controle
com relação às tratativas entre acusação e acusados, bastando lembrar a incrível cifra dos casos criminais solucionados nos Estados Unidos
da América, onde nada menos que 90% deles
acabam resultando em acordos celebrados entre o MP e a defesa.
Ao fim e ao cabo, portanto, o que temos é
a ressignificação do inquisitorial, mediante uma
espécie de farsa processual em que a inquisição
continua atuando a pleno vapor, só que já não
mais pela relativização das suas garantias fundamentais (vedação à prova ilícita, presunção de
inocência etc.), mas pela supressão da jurisdição,
submetendo o acusado a uma fase de investiga-

O objetivo do presente trabalho é refletir
sobre a penetração gradual de instrumentos de
negociação, sua compatibilidade com o sistema processual acolhido pela Constituição, bem
como com a própria tradição do processo penal
brasileiro, anterior ao texto de 1988.
Trabalha-se com a hipótese de que a importação dessas categorias, recolhidas, principalmente, do sistema estadunidense, de fato
representa uma ruptura com a estrutura democrática de processo penal que se conquistou
em 1988. Além disso, esta ruptura não se traduz
pura e simplesmente em retrocesso ao que vigia
antes da carta Magna, mas, antes, no surgimento de um modelo ainda mais autoritário que ressignifica e potencializa a inquisição, pela própria
evitação do processo, a pretexto de acelerar e
até abrandar a resposta penal pela via do acordo.
Em face dos limites deste espaço, será necessário pedir licença para evitar os intensos
debates até mesmo sobre as condições de possiblidade de distinguir acusatório de inquisitivo,
para trabalhar com a ideia básica de separação
de funções, mas entendendo-se a jurisdição
como um contrapoder que surge, na modernidade, como uma espécie de obstáculo ou anteparo que contém o poder de persecução penal,
para dar musculatura ao direito de defesa, remetendo a decisão final a um terceiro imparcial
e retirando-a das mãos do soberano.
Qualquer reconstrução da cultura processual penal pátria anterior ao texto de 1988 terá
que reconhecer seus propósitos deliberadamente autoritários (GLOECKNER, 2018). O autoritarismo, portanto, era uma espécie de estratégia declarada de aceleração do desenvolvimento
nacional, com o objetivo de recuperar a desvantagem em relação aos países desenvolvidos. No
âmbito processual penal, o projeto autoritário
tornar-se factível e apto a conviver com o próprio conceito de democracia, graças à noção de
instrumentalidade do processo, que, submete
o processo a penal às políticas (autoritárias) de
segurança, enquanto a ideia de tecnicismo pretende evitar qualquer acusação de arbítrio totalitário.
Ocorre que esse viés de processo penal
autoritário, lamentavelmente, sobrevive até
mesmo à promulgação da Constituição de 1988,
graças a construções jurisprudenciais que pa20
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ção que se realiza sem a intermediação do juiz e
onde tudo é decidido através do entendimento
direto entre o MP e o acusado, que não raro está
preso.

GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Autoritarismo e
processo penal: uma genealogia das ideias das ideias
autoritárias no processo penal brasileiro. v. 1. 1 ed.
Florianopolis: Tirant Lo Blanch, 2018.
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ANDROCENTRISMO E SELETIVIDADE DO SISTEMA
PENAL SOB UMA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL
Ao analisar o Sistema de Justiça sob um
prisma estrutural, é possível afirmar que as mulheres enfrentam graves dificuldades para obter
a tutela dos seus direitos, seja em âmbito cível,
seja em âmbito penal.
Falar em acesso à justiça implica em reconhecer que a violência contra as mulheres, por
exemplo, não é um fenômeno isolado, mas produto de uma violência estrutural que impregna a
sociedade (VARGAS, 2011).
Trata-se de uma questão estrutural que se
origina desde os pactos contratualistas. Com exceção de Hobbes, cuja teoria descrevia todos os
sexos como naturalmente livres e iguais, os teóricos contratualistas pregavam a ideia do direito
de dominação do homem pela mulher como algo
natural.
Nesse contexto, a própria noção de igualdade nasce contaminada pelo pacto social. O
contrato sexual deriva desse contexto, no qual
as mulheres não são livres nem iguais e possuem
o corpo apropriado, havendo impossibilidade de
se converterem em indivíduos civis. O contrato
sexual legitima o direito conjugal e a sujeição das
mulheres. O que atenta, evidentemente, contra
a noção de igualdade.
Esse contexto primordial explica por que
vivemos uma sociedade hierarquizada por razões de gênero e isso se reflete diretamente na
estrutura e valores do Sistema de Justiça.
A violência doméstica, por exemplo, é uma
forma universal da violência de gênero. De igual
modo, a tolerância histórica ao tratamento da
violência sexual é uma constante em nossas sociedades e o que é reforçado pelas estruturas
jurídicas e argumentações androcêntricas existentes no âmbito do sistema de justiça, o que se
reflete no tipo de exposição a que são submetidas as vítimas, notadamente no questionamento
da sua palavra e submissão a tratamento vexatório na busca por acesso à Justiça (VARGAS, 2011).
A cultura jurídica androcêntrica do Direito Penal, seja processual ou material, é composta pelo corpo normativo feito por homens
e para homens, permeado por valores estruturais de uma sociedade machista em que a experiência masculina é apresentada como central
à experiência humana.

O Sistema Penal, nesse ponto, atua de maneira a negar proteção e direitos às mulheres
em razão do gênero, além de exercer a tutela da
sexualidade feminina e exercícios de papéis sociais por meio da criminalização de determinadas condutas.
Além da violência de gênero, observa-se
como reflexo desses valores a postura do Sistema em relação ao tema da não recepção constitucional dos art. 124 e 126 do CPB. A opção estatal em criminalizar a conduta relacionada ao
ato de interromper a gravidez guarda contornos
desse viés androcêntrico do Direito Penal como
expressão de uma base estrutural patriarcal em
nossa sociedade.
Os mecanismos seletivos de definição da
conduta delitiva prevista nos art. 124 e 126 do
CPB envolvem uma questão clara de gênero, na
medida em que objetiva o controle sobre o exercício da sexualidade feminina, bem como do papel social da maternidade.
Nesse ponto, porém, uma análise interseccional evidencia-se como de crucial importância para expor as estratégias do mecanismo de
seletividade penal. A interseccionalidade é uma
ferramenta analítica que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da interação
entre dois ou mais eixos que marcam as desigualdades e opressões. Evidencia de que modo
o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe
e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições
relativas de mulheres, raças, etnias, classes e
outras (CRENSHAW, p. 171-189, 2002).
Assim, em que pese a análise sobre o componente de gênero que envolve a questão da
descriminalização do aborto, é preciso refletir
sobre a problemática apresentada nessa escolha
estatal pela criminalização, que possui a influência, para além do gênero, dos marcadores sociais
de classe e raça.
Na Pesquisa Nacional do Aborto de 2016
(DINIZ, 2017), observou-se a maior incidência de
abortos provocados nas populações de mulheres negras, com menor grau de escolaridade e
que vivem nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste – dado semelhante ao encontrado
pelo censo realizado pelo IBGE.
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Segundo estudo publicado pelo Ministério
da Saúde em 2006, as complicações do abortamento foram responsáveis por 11,4% do total
das mortes maternas, sendo uma grande parcela desses abortos provocados (BRASIL, 2006). O
documento Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, do Ministério da Saúde,
aponta o aborto realizado em condições inseguras como uma das principais causas de morte
feminina e materna (BRASIL, 2004, p. 31).
As mulheres negras pertencentes às classes econômicas menos favorecidas são as principais atingidas pela criminalização, sobretudo
no aspecto indireto, enquanto vítimas de óbitos e complicações decorrentes da submissão a
procedimentos clandestinos.
É cediço que as mulheres pertencentes
às classes econômicas mais altas não possuem
maiores transtornos sociais ao realizar o procedimento em clínicas especializadas, mediante o
pagamento de quantias significativas para a garantia de realização de um procedimento seguro, discreto e sem maiores consequências colaterais para o sistema reprodutivo.
Deflui-se, portanto que a mortalidade materna guarda cumplicidade direta com a escolha
pela abordagem do Direito Penal sobre o tema. E
é justamente nesse contexto que resta evidente
o caráter seletivo da criminalização da conduta
e a falha na função preventiva geral da pena.
Tal falha, evidentemente, consiste na não
inibição de realização do procedimento de abortamento no plano fático, pois tal fenômeno é

uma realidade no sistema de saúde, com números expressivos de óbitos ocorridos e complicações decorrentes dos procedimentos clandestinos realizados, no que se revela a consequência
nociva dessa seletividade, que passa por critérios de gênero, raça e classe.
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O STF E A RENÚNCIA A DIREITOS NOS
TERMOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA
Em Novembro de 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal
(STF), na Petição (PET) 7265, deixou de homologar e devolveu à Procuradoria-Geral da República acordo de colaboração premiada ali contido.
Um dos fundamentos da não homologação está
justamente na renúncia a direitos indisponíveis,
tais como direito ao silêncio, a recursos e a prazos prescricionais.
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter
ratificado o entendimento que a delação premiada constitui um negócio jurídico processual
(HC nº 127.423/PR), na forma prevista no art. 190
do Código de Processo Civil, permaneceram em
aberto questões sobre o que é possível ou não
negociar.
No entanto, em diversos termos de colaboração premiada, ficaram assentadas renúncias a
diversos direitos fundamentais que constituem
pilares do Direito de Defesa, e, por conseguinte,
do Devido Processo legal e do próprio Estado de
Direito, tais como prazos prescricionais, direitos
ao silêncio e direito de recorrer.
Nada obstante, em razão da condição de
vulnerabilidade do colaborador, não há dúvida
que, nessa seara, somente poderá ser negociado
aquilo que for disponível. Esta é a essência, inclusive, do conceito de negócio jurídico processual, previsto no art. 190 do Código de Processo
Civil, que permite às partes estipular mudanças
no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa, desde que se tratem de direitos
que permitam autocomposição.
Entre as cláusulas passíveis de negociação num termo de colaboração premiada, somente pode ser objeto de negociação aquilo
que pode ser disponível, isto é, o colaborador
somente poderá negociar daquilo que puder livre e voluntariamente dispor.
Neste sentido, o Min. Lewandowski deixou
bem claro que “não opera nenhum efeito perante o Poder Judiciário a renúncia geral e irrestrita
à garantia contra a autoincriminação e ao direito ao silêncio. O mesmo se diga quanto à desistência antecipada de apresentação de recursos,
uma vez que tais renúncias, à toda evidência,
vulneram direitos e garantias fundamentais do
colaborador”.

Com efeito, a renúncia ao direito ao silêncio não pode comprometer questões futuras
não relacionadas ou não abordadas nos termos
de delação. Ainda que o colaborador não possa
deliberar por uma delação seletiva, escolhendo
o que deve ou o que não deve relatar, é evidente que não pode ficar atrelado com o dever de
falar em relação a fatos estranhos ao objeto do
termo de colaboração. A máxima nemo tenetur
se detegere prevalece em relação a fatos e circunstâncias estranhas ao objeto da colaboração.
A restrição a um direito fundamental não pode
significar sua eliminação.
De igual forma, o STF entendeu que havia excessos nos limites ao direito de recorrer.
Em certos termos de colaboração premiada, renunciou-se ao exercício do direito de impugnar
questões de ordem pública, como nulidades e
competências, como, por exemplo, no termo de
colaboração premiada firmado em 27/08/2014,
entre o Ministério Público Federal e Paulo Roberto Costa (cláusula 12).
Partindo-se do pressuposto de que apenas
o que é disponível pode ser renunciado, evidentemente que não é possível à parte renunciar ao
recurso em matérias de ordem pública e conhecíveis de ofício pelo magistrado. Com efeito, no
processo penal, forma é garantia e limite de poder, pois aqui se exerce o poder de punir em detrimento da liberdade (LOPES JUNIOR, 2009, p.
393). Desta maneira, discutir nulidades e competências não são meras formalidades, até porque, sendo matérias que podem ser conhecidas
pelo juiz de ofício, não podem ser objeto de livre
disposição das partes. Se é negociável o direito
de recorrer, não se pode renunciar àquilo que a
parte não pode dispor.
Por fim, no que tange à prescrição, o Min.
Lewandowski sustentou que “não cabe às partes contratantes estabelecer novas hipóteses de
suspensão do processo criminal ou fixar prazos
e marcos legais de fluência da prescrição diversos daqueles estabelecidos pelo legislador, sob
pena de o negociado passar a valer mais do que
o legislado na esfera penal”.
No aspecto, em artigo publicado em coautoria com Rafaela Alban (2016, p.557), salientamos que a prescrição é matéria de ordem pú-
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blica, indisponível e irrenunciável. O referido
entendimento vai ao encontro do conhecido
brocardo latino qui non potest condemnare, non
potest absolvere. Assim, só é possível julgar o
mérito de uma ação penal se existe punibilidade.
Mesmo que o réu tenha interesse em provar sua
inocência, se o fato foi atingido pela prescrição,
nada poderá ser feito, haja vista que já extinta a
punibilidade.
Essa questão também foi discutida por
Aloysio de Carvalho Filho e Jorge Alberto Romeiro (1979, p.251), que assim também ponderam: “a
prescrição penal atente, primordialmente, ao interesse social. Não há, por isso, esperar que a requeira o acusado ou condenado. Não é favor ao
indivíduo, mas medida de ordem pública. Como
tal, independe de provocação do beneficiário, e
pode ser, até, decretada à sua revelia, ou mesmo,
contra a sua vontade”.
Percebe-se, portanto, que, mesmo quando
há interesse da defesa numa sentença absolutória, não é possível o julgamento de mérito quando o tempo produziu inexoravelmente os efeitos
da extinção da punibilidade. Isso porque, o prazo
não pertence ao réu, é matéria de lei e que não

pode ser negociada, sobretudo quando se trata
de medida restritiva de direitos fundamentais.
Logo, o prazo prescricional não pertence nem à acusação nem à defesa. Trata-se, na
verdade, de um importante instrumento de segurança jurídica, que delimita o poder estatal e
impede que os conflitos se eternizem. A legalidade, nesse aspecto, funciona como um limite,
sobretudo quando a negociação, num termo de
acordo de colaboração premiada, é eminentemente desigual, haja vista a posição de manifesta
desvantagem do colaborador.
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CONDUÇÃO COERCITIVA DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
INTRAFAMILIAR: ILEGALIDADE E REPRODUÇÃO DA CULTURA PATRIARCAL
A presente exposição baseia-se em pesquisa desenvolvida pela Clínica de Direitos Humanos da Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia- (CDH/UESB). A temática da violência doméstica e intrafamiliar contra a mulher foi reconhecida como violação de Direitos Humanos em
1993, na “Conferência das Nações Unidas sobre
Direitos Humanos”. Além disso, a Lei Maria da
Penha (11.340/2006), em seu artigo 6º, traz que:
"A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos humanos". Por outro lado já afirmamos alhures (Silva: 2010) que o campo jurídico (formado
pela doutrina e prática jurídica), na acepção de
Bourdieu (2016), pode ser produtor e reprodutor da cultura patriarcal enraizada na sociedade brasileira. As Clínicas Jurídicas se destacam
enquanto difusoras de conhecimento vinculadas
a uma prática humanística, desenvolvem suas
atividades relacionando-se com a comunidade,
o que fortalece a sua responsabilidade e compromisso social, bem como concretiza os fins da
instituição de ensino superior.
A Clínica de Direitos Humanos da UESB
tem como objetivo atuar para prevenir violações
de direitos humanos, bem como combatê-las
nos casos em que os mesmos foram infringidos.
Nestas duas perspectivas é que se desenvolveu o
presente trabalho, visando pesquisar a condução
coercitiva, na fase de inquérito policial, das vítimas de violência doméstica e intrafamiliar que
procuram a Delegacia da Mulher de Vitória da
Conquista/BA com amparo na Lei Maria da Penha. Foi feita pesquisa de campo, que consistiu
em análise documental de inquéritos policiais na
Delegacia da Mulher de Vitória da Conquista/BA
e revisão bibliográfica, com abordagem interdisciplinar por meio da interface entre o Direito e
as Ciências Sociais, a partir da categoria analítica de Gênero.
A pesquisa identificou onze inquéritos com
determinação de condução coercitiva. Dentre
eles, dez tinham como fundamento da medida
o não comparecimento da vítima na data marcada para ser ouvida e para apresentar o rol de
testemunhas e um tinha como lastro a suspeita
do crime de denunciação caluniosa. Do ponto de
vista da técnica jurídica, há divergências quanto

à legalidade da condução coercitiva durante as
investigações. Partindo de um viés garantista e
democrático do jus puniendi estatal, entendemos ser ilegal tal prática, visto que o Código de
Processo Penal (art. 201, § 1º) somente autoriza
condução coercitiva da vítima na fase processual, exigindo ainda um requisito de existência,
qual seja, que a ausência da vítima se dê sem
justo motivo. Nos inquéritos que compuseram
o corpus da presente pesquisa o motivo da ausência das vítimas não foi sequer aventado nos
despachos que determinaram a condução coercitiva, o que reforça a ilegalidade da medida.
No caso em que a condução coercitiva foi
fundamentada na possível prática de denunciação caluniosa a ilegalidade ainda é mais patente,
pois nessa situação a mulher tem o status de investigada e o STF, no julgamento das Arguições
de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 395 e 444, declarou que a condução
coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do Código de
Processo Penal (CPP), não foi recepcionada pela
Constituição de 1988.
No mais, destacamos que, nas onze peças
investigativas analisadas, o lapso temporal entre
o registro da infração da DEAM e a data marcada
para a mulher ser ouvida superou um mês, o que
pode refletir na vítima a sensação de desamparo
e não desejo de retorno ao serviço. Observamos
que a impossibilidade de prosseguir na investigação e de dar uma resposta formal é que “jusitifica” a condução coercitiva. Assim, a tônica dessa
medida não é a proteção dos direitos femininos,
mas a solução formal da investigação e o referendo a um Direito Penal simbólico e autoritário
que se perde como um fim em si mesmo. O Estado penal não está preocupado com a vítima,
mas com o curso formal do inquérito policial.
Podemos afirmar que, “a condução coercitiva
da vítima para depor, contra sua vontade, sobre fatos que preferia esquecer, representa nova
violação aos seus interesses, nova violação a seu
desfavor” (CASARA et BELCHIOR: 2013), ou seja,
a vítima, quando obrigada a comparecer nas oitivas, pode vir a sofrer a chamada vitimização
secundária, uma flagrante violação à dignidade
da pessoa humana. Em lugar do Estado procu-
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rar saber acerca da situação da mulher que não
retornou à DEAM e oferecer, se preciso, meios
de apoio da assistência social, o Estado oferece
seu braço policial e autoritário para conduzir a
vítima à força.
Importante ressaltar, outrossim, que há
cifras ocultas da violência doméstica e familiar contra a mulher. Vários obstáculos são postos pelo patriarcalismo para que esse crime seja
denunciado às instâncias formais e a condução
coercitiva da mulher em situação de violência
que procura a DEAM pode ser mais um. Uma mulher que registra a ocorrência de crime à DEAM
e, por qualquer razão, inclusive coerção do agressor, não retorna quando chamada para ser ouvida
e recebe uma intimação de condução coercitiva,
certamente, ainda que em situação de violência, ficará inibida de recorrer ao serviço. A condução coercitiva além de ilegal silencia a vítima,
reforçando, em última análise, a cultura patriarcal de não rompimento da violência doméstica e
familiar contra a mulher, violando, pois, direitos
humanos femininos. A pesquisa evidencia que é
necessário problematizar a condução coercitiva
da mulher em situação de violência doméstica e,
consequentemente, também os seus efeitos: vitimização secundária, danos sociais e os mais variados ataques à dignidade daquela que deveria
ser apoiada. Em suma: para além da ilegalidade a
condução coercitiva da mulher pode operar um
reforço ao patriarcalismo diante das demais consequências apontadas, sobretudo, a possibilidade
de silenciamento da vítima.
O trabalho da CDH/UESB tem por desiderato problematizar e levar tais dicussões à tona
a fim de combater e prevenir violações. A equipe
da CDH/UESB, diante das violações de direitos
humanos que foram sinalizadas, delineou a seguinte estratégia de intervenção: apresentação
do relatório de pesquisa para a comunidade acadêmica e para a Rede de proteção da mulher de
Vitória da Conquista/Ba, em conjunto com os
movimentos sociais de mulheres representantes
da DEAM e da Vara de Violência Doméstica para
debate e, quiçá, construção de soluções a partir
desse espaço coletivo.
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MINISTÉRIO PÚBLICO E PERSECUÇÃO PENAL
NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS: ANÁLISE EMPÍRICA
A indefinição sobre os critérios para se diferenciar o tráfico de drogas do porte para consumo próprio é problemática antiga, que tem
repercussões polêmicas na dogmática penal e
processual penal. Aposta-se na necessidade de
um especial fim de agir a ser previsto no art. 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, com retirada de
parte dos 18 (dezoito) verbos que integram essa
descrição típica. Aposta-se, ao lado de uma subjetividade típica expressa, na previsão de quantidades-limite por tipo de droga para se inferir,
a princípio, se a conduta se encaixa na moldura
do tráfico ou porte para consumo.
Essa ausência de limites distintivos convida a persecução penal ao infinito autoritário,
com investigações, denúncias e sentenças penais vagas e díspares, às vezes na mesma comarca. Pesquisas empíricas se dedicaram a analisar
os discursos de sentenças condenatórias de
tráfico de drogas e os critérios usados nessas
decisões catapultantes para o inferno prisional.
Algumas focaram nos discursos e negociações
parlamentares referentes à nova Lei de Drogas
(Lei n. 11.343/2006), nem tão nova diante das recentes iniciativas legislativas de reestruturação
desse microssistema punitivo.
Por isso, nos tocou a possibilidade de realizar em programa de mestrado profissional da
UFBA pesquisa empírica sobre os critérios, e, em
última análise, sobre as formas de pensar, usados pelos promotores de justiça para definir o
tráfico de drogas e o porte para consumo. Se a
doutrina clássica insiste em dizer que o Ministério Público é parte imparcial no processo penal, os processos penais de tráfico de drogas se
mostram como laboratórios que espantam essa
inventividade doutrinária. O Ministério Público
se comporta como “parte parcial” até a última
ponta no processo penal de tráfico de drogas.
Deseja preservar a saúde pública, este o argumento geral. Porém, sem critérios. Porém, com
mecanismos procedimentais equivocados – o
processo penal como primeira razão de agir, esquecida que está a parte preventiva e redutora
de danos estabelecida nos enunciados primeiros
da Lei de Drogas.
O recorte da pesquisa se referiu aos meses
de abril a junho de 2016, tendo sido analisados

446 pronunciamentos (denúncias, requerimentos de diligências, pedidos de remessa ao Juizado Especial Criminal e pedidos de arquivamento)
do Ministério Público do Estado da Bahia, todos
relacionados a inquéritos policiais remetidos à
Central de Inquéritos do MP/BA.
Com análises estatísticas, chegou-se aos
seguintes números: 372 denúncias (83,41%), 33
pedidos de remessa (7,41%), 27 pedidos de diligência (6,05%) e 14 pedidos de arquivamento
(3,14%). Entre as variáveis que levaram ao desfecho denúncia por tráfico de drogas, destacaram-se a ronda de rotina feita por policiais militares, revista pessoal, prisão em flagrante, laudo
toxicológico provisório, confissão do porte de
droga, ser do sexo masculino, faixa etária de 18
a 24 anos de idade, abordagem em bairros periféricos (Periperi, São Caetano, Águas Claras etc)
em pessoas de baixa renda. Quanto ao tipo de
droga, prevaleceu a maconha, seguida pela cocaína e pelo crack.
Outros dados são estarrecedores. Contra o senso comum midiático e já incrustado
na mente punitiva social, os denunciados por
tráfico de drogas não participavam de facções
criminosas e não foram encontrados com petrechos relacionados ao tráfico de drogas (balanças de precisão, cadernos de anotações, sacolés
etc). Quando encontrados com dinheiro, o valor
não ultrapassou a faixa de R$ 50,00. Se apreendidos dois ou mais tipos de substâncias entorpecentes, independentemente da quantidade, a
resposta do Ministério Público se traduzia em
denúncia. Exemplo: se alguém fosse preso em
flagrante com 10g de maconha e 5g de crack, era
denunciado por tráfico de drogas. Não se concebe que uma pessoa tenha por predileção ilícita
usar dois tipos de drogas, embora bem aceitável
socialmente a preferência lícita de se embriagar
com sucessivos copos de cerveja e whisky. A incongruência é um tom característico dos processos penais de tráfico de drogas.
Mais alguns dados alucinantes: como regra, as denúncias do Ministério Público recaíram
sobre faixas de drogas de 10 a 50g para maconha,
10 a 50g para cocaína e de 1g a 10g para crack,
quantitativos que, paradoxalmente, fundamentaram os 33 pedidos de remessa de inquérito

28

Artigos apresentados durante o I Seminário Regional do IBADPP em abril de 2019

policial para os Juizados Especiais Criminais por
considerar que a conduta se enquadrava no art.
28, caput, da Lei n. 11.343/2006. Nesses “pedidos
de desclassificação”, essas quantidades são adjetivadas de ínfimas, insignificantes e pequeníssimas. Se sério fosse o respeito ao princípio da
lesividade do bem jurídico tutelado pela norma
penal, teria sido solicitado o arquivamento desses inquéritos com base no princípio da insignificância. Uma quimera de pensamento! Assumimos isso.
A discricionariedade acusativa do Ministério Público, nesse particular, é amplíssima.
Se uma mesma quantidade de droga pode ser
considerada, a um só tempo, insignificante e
uma justa causa para oferecimento de denúncias, como controlar esse poder de acusar no
processo penal de tráfico de drogas? Como
fiscalizar a entronada parte imparcial que fica
enovelada numa amplíssima discricionariedade narrativa dada de presente pela desvairada
multiplicidade típica do art. 33, caput, da Lei n.
11.343/2006?
Das 372 denúncias, nenhum denunciado tinha contra si sentença penal condenatória
transitada em julgado. Quando nos textos das
denúncias apareceu a expressão antecedentes
criminais, estava relacionada a processos penais
em andamento. Apesar dessas características
resumidas acima, prevaleceu nas denúncias o
art. 33, caput, da Lei n. 11.343//2006. Ao raciocínio por exclusão, portanto: em regra, aquilo que
poderia ser arquivado como fato insignificante,
permanece vivo no sistema penal; poderia ser
considerado como de menor potencial ofensivo
(art. 28), continua ativo no sistema como tráfico
de drogas; poderia assumir, mesmo nessa última
condição, o perfil mais dócil do “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4º), só que segue vitorioso com
o emblema puro e simples do art. 33, distribuindo-se estampas condenatórias aos socialmente
excluídos de sempre.
Observou-se que a variável raça não apareceu nos pronunciamentos analisados. Isso,
contudo, não quer dizer que o Ministério Público seja racialmente indiferente ou neutro no
exercício do poder acusativo. Indica tão-só que
o dado raça não é exposto na peça acusatória no
momento de qualificação do denunciado. Não é
uma exigência que o Ministério Público traz para
si na elaboração de suas denúncias. Depois de
tudo que a literatura sociológica e jurídica pro-

duziu sobre a seletividade penal, não se duvida
que o mecanismo de abordagem racial esteve lá
desde o início do contato do Estado Persecutório com o cidadão, quero dizer, da polícia com o
periférico de sempre.
Nesse curto e positivo espaço de reflexão,
lembremos de algumas sugestivas conclusões
obtidas na pesquisa empírica: a) nos processos
penais de tráfico de drogas, o Ministério Público,
estagnado no paradigma criminológico etiológico, tende a rotular como tráfico toda e qualquer
conduta que envolva o porte de drogas, inspirado que está pela tal Guerra às Drogas e pela ideia
de erradicação desse mal (Guerra às pessoas que
compõem determinada categoria social - Luis
Valois); b) o Ministério Público, embora imbuído
pelo discurso de eliminação do grande narcotráfico, está predominantemente envolvido na
rotina de elaboração de denúncias de condutas
irrelevantes, o que aponta para uma ausência
de persecução penal estratégica, inteligente e
fundamentada na fundamentalidade dos direitos
fundamentais: nesse caso, para preservar a ideia
de preservação de direitos, toda redundância
ainda é pouca; c) critérios objetivos a partir de
quantidades-limite definidas em lei ou ao menos pensadas e recomendadas pela Procuradoria-Geral a partir de discussões empíricas com
promotores de justiça poderiam embasar uma
persecução penal mais racional e menos lesiva à
existência humana, o que só enalteceria o poder
constitucional atribuído ao Ministério Público
no processo penal (art. 127 e art. 129, inciso I, da
CF/88); d) uma fase intermediária forte com audiências de controle da acusação pode ser vista
como uma excelente inserção no rito da Lei n.
11.343/2006 para evitar acusações rasas e genéricas.
Os processos penais de tráfico de drogas
são diferenciados para pior quando comparados
com outros processos em trâmite no Judiciário
brasileiro. A lógica é de acoplamento automático. Para todo fato inicialmente considerado como
tráfico, a resposta é uma denúncia com pedido de
prisão preventiva para garantia da ordem pública.
É um formato de oferecimento de combo punitivo aos anseios sociais à semelhança dos conhecidos pacotes de TV por assinatura. Lembrou do
Pacote Anticrime agora? Tem sido assim.
No entanto, resistiremos! E de “Mãos Dadas”, porque não queremos ser “poetas de um
mundo caduco” (Drumond).
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: ASPECTOS MULTIDISCIPLINAR E INTER
SETORIAL NOS SETORES DA SEGURANÇA, SAÚDE E EDUCAÇÃO
Desde a promulgação da lei Maria da Penha – nº 11.340, no ano de 2006, que os convites para orientar os TCCs abordando esse
tema, como Professora Universitária da UEFS,
se intensificaram. Posteriormente, trabalhando
como delegada na DEAM de Feira de Santana/
Ba, durante quase quatro anos, pude ampliar a
experiência ao acompanhar as questões práticas das diversas violências que as mulheres são
submetidas.
Trata-se de um problema mundial, com
distintas nuances relacionadas às questões sociais, culturais, religiosas, econômicas, profissionais, ético-racial, diversidade sexual, dentre
outras, cuja visibilidade passou a ser dada desde
antes da promulgação da Lei Maria da Penha, a
partir de ações articuladas por diversos movimentos feministas, envolvendo as próprias mulheres em situação de violência.
A lei 11.340/2006 foi um marco diferencial
no âmbito jurídico, pois obriga o poder público
a tomar medidas preventivas e protetivas1 no
sentido de apoiar as mulheres em situação de
violência doméstica e familiar, bem como o seu
agressor, tentando fazer com que o mesmo volte
a viver em sociedade sem repetir os comportamentos com novas vítimas.
A lei também menciona a necessidade da
criação de políticas públicas de enfrentamento
a violência contra as mulheres, criação de juizados especializados, aprimoramento dos mecanismos de proteção dos direitos das mulheres, ampliação da rede de proteção das casas de
apoio, criação de mais delegacias especializadas
– DEAMs, qualificação dos profissionais e ampliação dos locais de acolhimento das mulheres
em situação de violência2.
Ocorre que, para alcançar tantos objetivos,
imprescindível fortalecer a rede multidisciplinar
e inter setorial na abordagem desse tema, extrapolando os bancos jurídicos e ultrapassando a
área de segurança pública.
Outros setores da sociedade relacionados à saúde e educação, por exemplo, precisam
ser envolvidos nessa discussão. Quanto maior o
compartilhamento das ações e das exigências
1

desta lei, maiores serão as experiências positivas
no que tange ao alcance da sua eficácia.
Em 1999, a Organização das Nações Unidas
(ONU) proclamou o dia 25 de novembro como o
“Dia Internacional pela Eliminação da Violência
contra as Mulheres”, sendo reconhecido tratar-se de um problema de saúde pública com consequências graves à saúde física e mental.
Em 2015, o Secretário-Geral da ONU, Ban
Ki-moon, lançou uma campanha ampliando tal
reflexão, incluindo governos e setor privado,
usando os meios de comunicação com o objetivo de prevenir e eliminar a violência em todas
as partes do mundo, proclamando o dia 25 de
cada mês como o "Dia Laranja", sendo assumido
o compromisso de realizar ações de conscientização ao combate a violência doméstica, fomentado a sensibilização e a mobilização social a nível individual, familiar e comunitário.
Mulheres maltratadas apresentam alta incidência de estresse e de tensão, relacionadas a
doenças como a síndrome do estresse pós-traumático, ataques de pânico, depressão, distúrbios
alimentares e do sono, elevação de pressão sanguínea, alcoolismo, dependência química e baixa
autoestima (NETO, 2015).
Outro grupo com acolhida incipiente de
proteção são as mulheres idosas, inexistindo um
amparo adequado e estrutural das instituições
que se propõem a protegê-las em relação aos
maus tratos, negligências, abandonos, exploração financeira, violência física e psicológica praticados, na maioria dos casos, por membros da
família.
Imprescindível contar com profissionais
de diversos setores, principalmente com os da
área de saúde, que possuem posição privilegiada. Segundo o Ministério da Saúde, através da
Portaria nº 104, tais profissionais devem realizar
a notificação compulsória às autoridades competentes, em casos de violência contra a mulher
(BRASIL, 2011). Também foi proposta a adoção de
políticas públicas através do documento: “Violência Intrafamiliar: Orientação para a Prática
em Serviço (BRASIL, 2001)”.
Percebe-se que ainda há uma subnotificação desses casos devido à falta de capacitação
e instrumentalização dos profissionais de saúde.
As possíveis ameaças que os mesmos estão ex-

Art. 8º e 18º da lei 11340/2006
Art. 29º e 35º da lei 11340/2006
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postos a sofrer por parte dos autores das violências também muito influencia essa inação,
causando insegurança para levar a comunicação
adiante aos órgãos competentes.
Imprescindível envolver os poderes públicos municipais, estaduais e federal na construção de uma rede de apoio a esses profissionais
e diminuir a insatisfação e insegurança nos órgãos competentes, nos serviços de retaguarda
e no cumprimento de medidas protetivas, adequadas a todos os envolvidos nesse combate.
Tão importante quanto o fortalecimento
desse tema no setor da área de saúde é a ampliação e discussão no setor educacional, afinal
a violência doméstica comprovadamente reflete na aprendizagem e desenvolvimento psicossocial, sendo necessário abranger a escola, no
processo de ensino-aprendizagem, diante dos
problemas relacionados ao desenvolvimento do
cidadão.
Os profissionais da educação, por estarem
em constante contato com as crianças e adolescente, possuem um importante papel na identificação dos maus-tratos, seja sofrido pelas discentes ou suas genitoras.
O ambiente escolar deve ser encarado
como um grande aliado ao combate à violência doméstica. Entanto, na maioria das vezes,
observa-se que os profissionais da educação
desconhecem as legislações correlacionadas ao
amparo e proteção às vítimas, seja o ECA ou a
Lei 1130/06, não sabendo que medidas tomar, a
quem acionar ou para onde encaminhar, frente a
situações de violência doméstica.
A não notificação do ocorrido à autoridade competente ocorre devido ao medo e o
despreparo em relação ao enfrentamento de tal
situação, prejudicando o combate a violência
(DIAS, 2013).
O Estado da Bahia possui 417 municípios,
porém apenas sete cidades baianas possuem
DEAMs, quais sejam: Salvador, Feira de Santana,
Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Itabuna, Juazeiro e Senhor do Bonfim. Além das delegacias
especializadas, faz-se necessário o aumento do
apoio dado aos Centros de Referência ao Atendimento às Mulheres (CRAMs) vítimas de violência doméstica, existindo apenas 33 (trinta e três)
unidades espalhadas nos municípios baianos.
A inclusão de profissionais “não-policiais”
nas delegacias, como assistentes sociais e psicólogos, também proporcionaria um importante

acolhimento às vítimas no espaço policial, que
desempenhariam uma atuação terapêutica, e
ajudaria a não continuidade do processo de re-vitimização. Na prática diária, quem faz o papel
no acolhimento às vítimas de violência doméstica nas delegacias são as policiais que trabalham nas DEAMs ou nas outras delegacias não
especializadas, realidade da maioria das cidades
baianas.
Diante de todo abordado, percebe-se que
muitas ações podem ser feitas pelo Poder Público e sociedade civil, no sentido de promover
políticas públicas capazes de dar maior conhecimento, praticidade, celeridade e eficácia a lei
11340/06.
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A (IN)UTILIDADE DO INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE
COMPETÊNCIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
A Emenda Constitucional 45/2004 promoveu uma grande reforma no Poder Judiciário
e nas estruturas do sistema de justiça, trazendo inovações como a ampliação dos legitimados
para propor a Ação Direta de Constitucionalidade, autonomia funcional e administrativa das
defensorias públicas, possibilidade de criação
de varas especializadas para a solução das questões agrárias, bem como as criações do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça. Na seara da promoção e
proteção dos Direitos Humanos, a EC 45/2005
também trouxe importantes alterações, como
a possibilidade de equiparação entre tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos a Emendas Constitucionais, a submissão do
Brasil à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e (nosso objeto de estudo) a criação do Incidente de Deslocamento de Competência.
O IDC foi um dos frutos do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH 1, de 1996,
onde centenas de entidades da sociedade civil e
órgãos governamentais se reuniram na I Conferência Nacional de Direitos Humanos e apresentaram 228 propostas de ações governamentais.
Naquele momento já se entendia que era necessário possibilitar à Justiça Federal o processamento e julgamento de causas que violassem
os Direitos Humanos, haja vista que no Direito
Internacional a responsabilidade pelas violações
de direitos humanos é sempre da União, que
dispõe de personalidade jurídica na ordem internacional (PIOVESAN, 2015, p. 279).
Eis que, a partir de 2004, o artigo 109, §5º,
da Constituição Federal passa a expressar:

A doutrina e a jurisprudência consolidaram o entendimento de que são necessários
três pressupostos para a federalização dos processos: “1) a existência de grave violação a direitos humanos; 2) o risco de responsabilização
internacional decorrente do descumprimento
de obrigações jurídicas assumidas em tratados
internacionais; e 3) a incapacidade das instâncias e autoridades locais em oferecer respostas
efetivas” (IDC 2, Min. Rel. Laurita Vaz, 3 Seção –
STJ, J. 27/10/2010). Resta claro então o caráter
subsidiário do IDC e a necessidade de adoção do
princípio da proporcionalidade - adequação, necessidade e proporcionalidade ao caso concreto.
Todavia, apesar das inúmeras violações de
Direitos Humanos no Brasil e da limitação (e em
alguns casos conivência) das Justiças Estaduais
no não processamento/julgamento de casos
emblemáticos, até hoje o STJ só determinou o
deslocamento de competência em 3 casos. Em
pesquisa realizada pela Secretaria de Reforma
do Judiciário do Ministério da Justiça no ano de
2014, identificou-se que o critério de admissibilidade relacionado à comprovação da incapacidade do estado-membro de responder à violação
foi o centro dos debates dos Incidentes. De mais
a mais, Ministros que votaram contra admissões
de IDC “manifestaram preocupação com a quebra do pacto federativo”. (BRASIL, 2014, p. 16).
Percebe-se ainda que não se trata de uma
barreira imposta somente por parte de quem julga, mas também de quem tem competência para
requerer – que nesse caso é exclusiva da Procuradoria Geral da República. Para se ter ideia, até
o ano de 2015 o IDC havia sido suscitado apenas
5 vezes, e hoje não passam de 15 requerimentos.
Em nossa compreensão, estas justificativas
demonstram claramente a conivência e o corporativismo das castas judiciais, Ministério Público
Estadual e Federal e corporações policiais face
ao Estado de Coisas Inconstitucional em que vivemos. Isto porque, diversos casos (a exemplo
da Chacina do Cabula) demonstram as tentativas de interferência do Poder Público para que
a violência estatal não seja sequer investigada
– como esquecer a declaração de Rui Costa, Governador da Bahia, de que a Polícia, ao encarar

Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da
República, com a finalidade de assegurar
o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior
Tribunal de Justiça, em qualquer fase do
inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça
Federal.
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supostos delinquentes, seria como um artilheiro em frente ao gol?
Matheus Nascimento (2018) entende que
o IDC é um instrumento de litigância estratégica de defesa dos Direitos Humanos, mas a forte
tensão institucional que existe entre os atores
do sistema político e/ou de Justiça impede que
ele seja utilizado. Uma possibilidade de romper
essa barreira seria a ampliação do rol dos legitimados para proposição do IDC, assim como foi
feito com as ADIs, ADCs, ADPFs e ADOs. Atualmente tramita no Congresso a PEC 31/2017,
que atribui ao Defensor Público-Geral Federal
a competência para manejar o Incidente, mas
entendemos que esta prerrogativa deveria também ser estendida ao Conselho Federal da OAB
e a outras entidades representativas que tenham
por atribuição a defesa dos DH.
Da mesma maneira, também se mostra
necessária a regulamentação do Instituto. Foi
somente em 2013 que a PGR criou um procedimento específico para o IDC, o Procedimento
Preparatório para Incidente de Deslocamento
de Competência. Os números demonstram que
houve um maior manejo de Incidentes após essa
iniciativa. Por sua vez, na esfera legislativa, além
do dispositivo constitucional, não existe nenhum regramento que trate do IDC - o Projeto
de Lei n. 6647/2006 está engavetado no Congresso há mais de uma década. Apesar de o STJ

já ter entendido se tratar de norma de eficácia
plena, uma norma infraconstitucional que regulamente o Incidente poderá contribuir com uma
melhor aplicabilidade do instituto.
Face ao exposto, entendemos ser uma tarefa daqueles que defendem o Estado Democrático de Direito a luta pela efetividade deste
mecanismo, tão importante para a promoção
e proteção dos Direitos Humanos. Em tempos
sombrios, de negação e ataque aos direitos basilares, precisamos nos agarrar ao que ainda resta
como condição de sobrevivência.
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Múltiplos Olhares
de da história dizer o significado do que estamos
fazendo aqui na Bahia.
NESTE CONTEXTO, O QUE O I SEMINÁRIO
REGIONAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA
REPRESENTA PARA O IBADPP?
LUIZ GABRIEL B. NEVES A realização do Semi-

nário Regional foi aprovada na primeira reunião
de planejamento da atual gestão, ocorrida em
08 de dezembro de 2018, que me referia agora
há pouco. Chegamos ao entendimento de que o
Instituto obteve maturidade suficiente para alcançar novos horizontes; era preciso dar início
a um projeto de expansão para além do Seminário Nacional. Nós temos a felicidade de receber
anualmente pessoas de todo Brasil, de sorte que
no ano passado foram mais de 150 pessoas de
fora da Bahia durante o VII Seminário Nacional.
Mas ainda assim, por mais que a internet e os
meios de comunicação proporcionem o encurtamento de distâncias, entendíamos ser necessário que este coletivo de ideias e de debates do
Instituto fosse levado a outros lugares. Com esse
propósito, nada melhor do que realizar um Seminário no interior da Bahia. O evento em Vitória da Conquista representa o princípio da pluralidade, hasteando, no auditório Glauber Rocha
da Universidade do Sudoeste da Bahia, a bandeira da resistência democrática. O I Seminário
Regional é um marco na história do IBADPP, pois
conseguimos reunir, no interior, várias Instituições, com destaque para a participação do IBCCRIM, ADPEB, OAB-BA e UESB. Definitivamente,
o I Seminário Regional não deixa dúvida de que o
IBADPP já é realidade no interior da Bahia.

Luiz Gabriel B. Neves
Presidente do IBADPP
QUAIS OS PRINCIPAIS OBJETIVOS E DESAFIOS DA NOVA GESTÃO 2019/2020 DO
IBADPP?
LUIZ GABRIEL B. NEVES De maneira geral, o

grande objetivo de qualquer gestão do IBADPP é
a defesa intransigente de um processo penal que
respeite os valores democráticos e republicanos
em nosso país. Este é o grande objetivo do IBADPP. O trabalho que iniciou em janeiro de 2019
tem como premissa este horizonte, mas não
deixa de perceber que estamos em um momento sensível, de grave rompimento das estruturas
do Estado de Direito, que impacta imediatamente no campo teórico e na prática do dia a dia.
Nesse contexto, a primeira reunião da Diretoria
Executiva (até então eleita) aconteceu em 08 de
dezembro de 2018 e teve como objetivo discutir
o planejamento destes dois anos, decidindo eleger 4 princípios estruturantes de nosso trabalho:
a impessoalidade, a transparência, a pluralidade
e a união. Estes pilares pautam nossas decisões
e tem verdadeiramente representado o fortalecimento da Instituição. Apesar da angústia de
viver em um tempo de crise no processo penal,
com práticas - para dizer o mínimo - estranhas
por parte de alguns atores do sistema de Justiça
Criminal, tivemos avanços extraordinários nesses seis meses de gestão. Já é possível ver brotar
os primeiros frutos, porém é de responsabilida-

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS NA REALIZAÇÃO DO
EVENTO?
LUIZ GABRIEL B. NEVES A Diretoria enfrentou
muitos obstáculos, mas talvez o principal é o
fato de que nunca havíamos realizado um evento no interior do estado, longe da nossa sede,
com as dificuldades de logística e a preocupação
de manter a qualidade dos eventos do IBADPP,
já que a maior parte das(os) associadas(os) que
participam da realização dos nossos seminários
residem em Salvador/BA. Hoje podemos dizer
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que o Instituto está pronto para realizar cursos,
seminários e eventos de maneira geral em toda
Bahia. A experiência do Seminário Regional credenciou o IBADPP para este novo momento, de
fortalecimento das bases com interior do Estado. Nesta primeira experiência, tudo foi muito
difícil, desde a escolha dos nomes, datas para
lançamento, mecanismos de divulgação, impressão do material gráfico, escolha de fornecedores
até a expectativa da chegada dos palestrantes no
aeroporto, pois coincidentemente ocorreu em
uma data em que houve cancelamento de vôo
na região... A tensão para que o evento acontecesse dentro da normalidade perdurou até
o último minuto, quando pousaram os últimos
convidados. Foi crucial o engajamento de toda
a diretoria, que divido com Vinicius Assumpção,
Lucas Carapiá e Luciana Monteiro, para compartilhar as decisões e acreditar que é possível
vencer os obstáculos juntos. Contamos também
com o apoio indispensável das associadas e dos
associados do Instituto, em especial de Érica de
Meneses, Luciana Silva e Thiago Vieira, responsáveis pela gestão do evento, divulgação, interlocução com as instituições apoiadoras e transmissão ao vivo das palestras para todo o Brasil.
O sucesso do evento só foi possível graças a este
conjunto de pessoas e à participação na organização dos grupos de estudantes da região, que
tiveram uma dedicação indispensável.

O PRÓXIMO SEMINÁRIO REGIONAL JÁ TEM
DATA E LOCAL DEFINIDO?
LUIZ GABRIEL B. NEVES Ainda não. O Seminário

em Vitória da Conquista foi um projeto piloto e
a Diretoria irá analisar as possibilidades, considerando as peculiaridades do nosso Estado. O
marco desta gestão é a construção horizontal
de lideranças. Como atual Presidente, entendo
que todas as decisões devem passar pelo crivo
da Diretoria Executiva, com a colaboração do
Conselho Consultivo, formado atualmente por
ex-presidentes e membros fundadores e que
possuem participação ativa na vida da Instituição. Criamos Departamentos, tudo com o objetivo de oportunizar a participação de todas e
todos. É assim que estamos construindo a gestão, pluralizando o debate, as decisões e os rumos do IBADPP. O Instituto, hoje, é produto das
ideias de muitas pessoas, estamos próximos dos
nossos membros, recebendo as mais diferentes
contribuições e pensando soluções que representem nossa diversidade. Por isso, os méritos
da gestão devem ser compartilhados com todas
as pessoas que hoje compõem o Instituto. Esse
processo multifocal será levado em consideração na escolha da cidade que sediará o II Seminário Regional. O que podemos dizer é que dois
pólos já apresentaram interesse em receber o
evento no próximo ano. Vamos reunir o grupo,
ouvir as associadas e os associados, os membros
do Conselho Consultivo e, ponderando todos os
fatores, a Diretoria Executiva irá decidir qual região será escolhida.

COMO O PROJETO DE INTERIORIZAÇÃO
PODE AGREGAR E FORTALECER A ATUAÇÃO DO INSTITUTO?
LUIZ GABRIEL B. NEVES O IBADPP não pode ficar

QUAIS PROJETOS O INSTITUTO AINDA
ALMEJA REALIZAR?

encastelado em si mesmo. É preciso uma abertura democrática que permita o diálogo constante
com a sociedade civil, com os estudantes de Direito e com os profissionais que movem o sistema
de justiça criminal (delegados, promotores, advogados, defensores públicos, magistrados, serventuários etc). E esta comunicação passa pela necessidade de fazer com que nossa voz ecoe em
toda a Bahia. Não podemos pensar em percorrer
outros Estados do Brasil e nos esquecer de visitar
os municípios daqui. Este é o nosso objetivo e é
desse modo que sairemos fortalecidos desse processo. A interiorização é uma etapa indispensável
para que o IBADPP tenha capilaridade, solidez,
voz altiva, retumbante e que continue sendo um
dos representantes da Bahia no campo do processo penal e das ciências criminais.

LUIZ GABRIEL B. NEVES Nós temos vários so-

nhos ainda não realizados. Prefiro não fazer promessas, porque tem muita coisa que desejamos
implementar nestes dois anos e essas mudanças são progressivas. O que já posso dizer é que
existem ações concretas para a criação de um
novo site, mais responsivo, dinâmico e moderno, que acreditamos que atenderá melhor as necessidades dos(as) associados(as) e de todos(as)
os(as) interessados(as) no conteúdo produzido
pelo Instituto. Temos ainda outros projetos em
construção. Posso garantir que teremos muitas
novidades em breve!

36

Jurisprudência

Decisão: A Turma, por votação unânime,
negou seguimento ao recurso. Prosseguindo no
julgamento, por maioria, concedeu, de ofício,
a ordem de habeas corpus, para restabelecer a
sentença de impronúncia em relação aos imputados José Reginaldo da Silva Cordeiro e Cleiton Cavalcante, nada impedindo, nos termos do

art. 414, parágrafo único, do CPP, que, enquanto
não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia com relação a
esses recorrentes, tudo nos termos do voto do
Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e
Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Ricardo
Lewandowski. 2ª Turma, 26.3.2019.

ARE 1.067.392/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma do ST,F Julgado em 26/03/19,
Processo EletrônicoDJe 067, publicado em 04/04/19.
Compilada por: Daniel Soeiro
COMENTÁRIOS:
Esse é um dos mais importantes julgados dessa década em relação ao processo dos crimes
da competência do Tribunal do Júri. A 2ª Turma do STF traz à luz a não existência em nosso
ordenamento jurídico do chamado "princípio in dubio pro societate", que não encontra nenhum amparo legal ou constitucional. A premissa do acórdão comentado é que deve prevalecer, mesmo na primeira fase dos procedimentos relativos aos crimes dolosos contra a
vida, a teoria da prova no processo penal. Isso significa que um acusado só deve ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri diante da existência de um lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, requerendo-se "um standard probatório um pouco
inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias".
Dessa forma, caso as provas dos autos preponderem para a não participação do agente no
intento criminoso, ainda que exista dúvida, o princípio a ser aplicado é o in dubio pro reo,
com a sua impronúncia.
POR DANIEL SOEIRO
Especialista em Direito Constitucional pela Estácio de Sá. Ex-Assessor-Chefe da Assessoria
Jurídica da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Defensor Público.
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IBADPP REALIZA
CONCURSO DE ARTIGOS
EM HOMENAGEM AO
PROFESSOR FERNANDO
SANTANA
O Instituto Baiano de Direito Processual Penal – IBADPP publicou o edital do Concurso de Artigos Fernando Santana, parte da programação do VIII Seminário Nacional que será realizado nos
dias 02 a 04 de Setembro. O concurso, em homenagem ao professor Fernando Santana Rocha,
teve início em 2017 e este ano chega à sua terceira edição. O primeiro lugar ganhará uma bolsa
integral na pós-graduação em ciências criminais da UCSAL – Universidade Católica do Salvador.
O edital com todos os critérios e regras para o envio dos artigos pode ser conferido no site do
Instituto: http://www.ibadpp.com.br. Participe!

A PROGRAMAÇÃO DO VIII
SEMINÁRIO NACIONAL DO IBADPP
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL. CONFIRA!

PARTICIPANTES COM CONDIÇÃO
DE CARÊNCIA SOCIOECONÔMICA
PODEM TER ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO

A grade completa com os palestrantes que
estarão presentes no Seminário Nacional do
IBADPP já foi divulgada no site do evento.
Entre os conferencistas confirmados estão
o mexicano Jaime Cárdenas (MEX), Juarez
Tavarez (RJ), Ricardo Gloeckner (PR), Soraia
Mendes (DF), Jacinto Coutinho (PR), Aury
Lopes Jr. (RS), Adriana Cruz (RJ), Alexandre
Morais da Rosa (SC), e muitos outros! Confira
a programação e garanta a sua participação:
seminario.ibadpp.com.br

Foi publicado o edital de Isenção da taxa de
inscrição para o Seminário Nacional. Cerca
de 10% do total das vagas serão isentas de
taxa para participantes que demonstrem
condições de carência socioeconômica.
Pessoas que comprovem renda bruta média
mensal familiar menor ou igual a R$ 1.497,00
(mil quatrocentos e noventa e sete reais) podem pedir isenção na taxa de inscrição para
o VIII Seminário Nacional. Maiores informações estão disponíveis no site do evento.
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IBADPP realiza

I SEMINÁRIO REGIONAL DO IBADPP EM VITÓRIA DA CONQUISTA
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http://www.ibadpp.com.br/
publicacoes@ibadpp.com.br
@ibadpp

