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Editorial: Peças que não encaixam no quebra-cabeça do
sistema de Justiça Criminal no Brasil
É preciso falar sobre o modelo de consenso que se tem espalhado pelo cenário jurídico
que nos atinge mais diretamente. Tratar de uma
peça podre e de forma indefinida, que se quer
encaixar no quebra-cabeça do já assistemático sistema de justiça criminal brasileiro. Nesse
campo, é preciso estar alerta para a tentativa de
padronização de procedimentos e práticas processuais alienígenas, como tem ocorrido, especialmente nas últimas duas décadas, em muitos
países latino americanos, a exemplo daqueles
que se relacionam com os mais diversos acordos penais, inclusive os que envolvem assunção
de culpa e aplicação antecipada de sanções, ou
aqueloutros que validam, a pretexto de suposta
e fictícia quebra do nexo causal, provas derivadas das obtidas por meios ilícitos. Os acordos
penais, não raras vezes, refletem a aflição coletiva, cada vez mais delirante, pela construção de
uma verdade através do processo, que se revele
conveniente à lógica do mercado e seja produzida nas velocidades apontadas como contemporâneas. Uma “verdade” suportada na confissão e,
afinal, que resulte num “não processo”, tudo em
nome da preservação do processo, agora encarado pela perspectiva do jogo adversarial consolidado pelos norte americanos.
O cenário evidencia, ao longo dos anos,
Países sul-americanos em cuja taxa de “solução”
dos casos penais, tal qual nos Estados Unidos,
ultrapassa os 90% com a realização dos acordos
de culpa e respectiva aplicação de resposta penal
sem prova, sem contraditório, sem ampla defesa.
Números que, no Brasil, certamente tenderiam a
engrossar os já altíssimos índices de encarceramento e, como já costuma ocorrer, de aplicação
de medidas alternativas equiparadas à pena.
Uma questão central nisso tudo, embora
configure apenas parte do problema, diz respeito à utilização declarada do sistema adversarial
e seu respectivo método de produção de “verdade”, tendo o Common Law como paradigma, em
lugar do modelo Acusatório, este último desenvolvido com base nas tradições franco, romano
germânicas, de onde se origina a base do Direito
no Brasil. Sobre esse ponto, Geraldo PradoI alerta que o Common Law e o Direito Continental
europeu “não falam de uma mesma ‘verdade’
como fundamento de legitimidade” para o de-

sempenho do poder de punir, de maneira que
tal diversidade de propósitos e métodos “impera
como expressão da visão peculiar do mundo que
as respectivas sociedades compartilham”. Inobstante, por oportunidade da análise do projeto de
reforma do Código de Processo Penal brasileiro, Geraldo PradoII também lembra que vincular
o poder negocial ao modelo acusatório importa em juntar duas coisas que “não comungam a
mesma identidade”.
Ao que parece, entretanto, dada a observação do conjunto de reformas que atingiu o processo penal em grande parte da Europa Continental há pouco mais de 30 anos, as estratégias
negociais são tecnologia punitiva invariável no
nosso tempo. Questão inevitável, pois, é estabelecer limites e condições, bem como quais dessas ferramentas podem ganhar espaço no nosso
sistema jurídico. Nesse caminho, deve-se adotar
uma posição crítica, atenta às peculiaridades especialmente geradas pelas mazelas sociais e altíssima desigualdade de renda que compõem a
realidade brasileira, bem como por sua tradição
totalitária, impregnada de uma cultura conservadora, racista, machista e elitista. Nesse contexto, um pensamento crítico de alta carga humanista é imprescindível.
Um pensamento crítico de tendência libertadora e descolonialistaIII. Um pensamento crítico, como apontado por WolkmerIV, que
seja estrutura fundante para uma emancipação
do oprimido e tenha como função “provocar a
autoconsciência dos sujeitos sociais que sofrem
injustiça por parte dos setores dominantes” e
“das formas institucionalizadas de violência e de
poder”. A razão crítica orientadora da análise jurídico processual formulada sobre os institutos
negociais, que têm feito parte do “pacote” para
implementação na América Latina do modelo
acusatório, precisa ser construída olhando para
a prática, que não se materializa na igualdade
material entre os “adversários”, mas numa posição geral de hiperbólica hipossuficiência dos
investigados/acusados. Mecanismos de controle das informações e sobre quais sujeitos processuais terão contato com elas, limites temporais e de espécies de pena, regras de custódia,
transparência, apreciação e validade de informações, bem como uma interferência jurisdicio-

nal garantista, que ultrapasse a mera verificação
da insuficiente regra binária da consciência e
vontade do investigado / acusado, certamente
são algumas das providências necessárias à ampliação do modelo de consenso no processo penal brasileiro. Resistência para que os institutos
processuais não materializem mera etapa de um
colonialismo dos novos tempos.
É deveras alto e inaceitável o preço a ser
pago com a compra de um padrão negocial cujos
objetivos não se dirijam verdadeiramente a evoluir em termos de percepção e ação acerca da
conflitividade social, que vise à construção de
laços sociais mais sólidos e de uma convivência
humana mais digna. Um padrão que, ao contrário, empodere o acusador público por meio do
incremento potencial da violência estatal, que
objetifique o sujeito e amplie o espectro de dominação sobre os excluídos, potencializando a
opressão guiada por critérios homogeneizantes,

quase sempre não declarados, de gênero, raça,
ideologia e perfil socioeconômico.
LUCAS CARAPIÁ
i PRADO, Geraldo. Poder negocial (sobre a pena), Common Law e Processo Penal brasileiro: meta XXI, em
busca de um milhão de presos. Disponível em https://
emporiododireito.com.br/leitura/poder-negocial-sobre-a-pena-common-law-e-processo-penal-brasileiro-meta-xxi-em-busca-de-um-milhao-de-presos, acessado em 20/01/2017
ii Obra citada.
iii DUSSEL, Enrique. Praxis Latinoamericana y Filosofia de la Liberación – Obras selectas XII. 1ª Ed. Buenos
Aires: Docencia, 2012.
iv WOLKMER, Antônio Carlos. La funcion de la critica
en la filosofia juridica latinoamericana, disponível em
robertexto.com/archivo13/filosof_jurid_latinoam.
htm, acessado em 16/08/2019.
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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.

Sobre salsichas, processo penal e papos de botequim
O The Intercept Brasil revelou o que já sabíamos. A questão é que não havia uma exibição
clara daquilo que já era do nosso conhecimento,
ainda que tal demonstração seja fruto de uma
prova obtida de maneira ilícita e, portanto, inservível para inculpar alguém, seja do ponto de
vista criminal, seja na seara disciplinar.
Afinal de contas, desde quando essa promiscuidade, agora revelada, entre membros do
Ministério Público e Juízes era desconhecida por
nós que atuamos na área criminal? Ou não sabíamos que por entre as entranhas do Sistema de
Justiça Criminal havia aqueles acertos espúrios,
tramando-se contra a defesa, contra a Democracia processual e, sobretudo, em detrimento
da Constituição Federal?
Não esqueçamos, parafraseando o grande
unificador alemão, Otto von Bismarck, que se
os homens e as mulheres brasileiras soubessem
como são feitos os processos criminais e como
são fabricadas as salsichas, não respeitariam os
primeiros e não comeriam as segundas.
Aqui forçoso um parêntese, como se fora
uma digressão: não se ofendam todos os meus
colegas (e todas as minhas colegas também),
sejam do Ministério Público, sejam da Magistratura, pois, como é óbvio, refiro-me e acuso,
tão-somente, aos encarapuçados; os demais, e
são muitos, nem sequer se sentirão ofendidos,
por certo.
Veja-se, por exemplo, o colóquio (vergonhoso) que ocorreu no dia 7 de dezembro de
2015, quando um Juiz Federal apontou o nome
de uma testemunha que poderia ser arrolada
pela acusação, incriminando o réu. Eis o diálogo,

de cuja autenticidade somente os interlocutores
duvidam, se é que, efetivamente, não acreditam:1
“Juiz – Então. Seguinte. Fonte me informou
que a pessoa do contato estaria incomodada por
ter sido a ela solicitada a lavratura de minutas de
escrituras para transferências de propriedade de
um dos filhos do ex Presidente. Aparentemente
a pessoa estaria disposta a prestar a informação.
Estou então repassando. A fonte é séria.
“Juiz – Então. Seguinte. Fonte me informou que a pessoa do contato estaria incomodada por ter sido a ela solicitada a
lavratura de minutas de escrituras para
transferências de propriedade de um dos
filhos do ex Presidente. Aparentemente a
pessoa estaria disposta a prestar a informação. Estou então repassando. A fonte
é séria.
“Procurador da República – Obrigado!!
Faremos contato.
“Juiz – E seriam dezenas de imóveis.
“Procurador da República – Liguei e ele
arriou. Disse que não tem nada a falar
etc… quando dei uma pressionada, desligou na minha cara… Estou pensando em
Edgar Morin adverte acerca do fenômeno do autoengano, da ilusão, “da mentira para si mesmo”, fruto de
um “egocentrismo auto justificador e a transformação
do outro em bode expiatório”, concorrendo para isso
“as seleções da memória que eliminam o que nos incomoda e embelezam o que nos favorece.” (http://www.
justificando.com/2019/07/15/a-cabeca-bem-feita-de-edgar-morin/, acessado em 27 de julho de 2019).
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Ao que parece, não aprendemos com eles esta lição, muito pelo contrário, pois o nosso “sistema
judiciário”, como se vê, não tem nada de democrático.
E o que dizer da sugestão do mesmo - e
intrépido! - Juiz Federal feita ao Ministério Público, no sentido de rebater a defesa do réu. Com
efeito, disse o Magistrado, em uma mensagem
do dia 10 de maio de 2017: “Talvez vcs devessem
amanhã editar uma nota esclarecendo as contradições do depoimento com o resto das provas ou
com o depoimento anterior dele. Por que a Defesa já fez o showzinho dela.” (grifei). Obviamente,
o estímulo foi aceito: “Podemos fazer. Vou conversar com o pessoal. Não estarei aqui amanhã.
Mas o mais importante foi frustrar a ideia de que
ele conseguiria transformar tudo em uma perseguição sua”, respondeu o membro do Ministério
Público.
Então, e para concluir, o que mesmo causou tanta estranheza para alguns? Para mim,
nenhuma! Mostrou-se, às escâncaras, o conluio
descarado entre a acusação e o julgador (além de
uma incrível subserviência dos membros do Ministério Público), numa atuação extraprocessual
quase uníssona, lembrando, inclusive, os séculos
de obscurantismo do Processo Penal de modelo
inquisitório, quando as figuras do acusador e a
do julgador confundiam-se numa trama nefasta
que sempre acabava em condenação, ainda que
sem prova (talvez com alguma convicção...).
Resta-nos a literatura e, com ela, o tempo
que haverá de julgar a nós todos:
“Meu tempo não é assim tão caro. Quem fez
o tempo não o vendeu para a gente.”3

fazer uma intimação oficial até, com base
em notícia apócrifa.
“Juiz – Estranho, pois, ele é quem teria
alertado as pessoas que me comunicaram. Melhor formalizar então. Supostamente teria comentado com que por sua
vez repassou a informação até chegar
aqui.
“Procurador da República – Posso indicar a fonte intermediária?
“Juiz – Agora já estou na dúvida. Talvez
seja melhor vcs falarem com este SUPRIMIDO primeiro.
“Procurador da República – 20:03:32 –
Ok, obrigado, vou ligar.”
Nestas falas – de fazer envergonhar qualquer republicano que se respeite - observa-se
que, inacreditavelmente, propõe-se (e se aceita
– não sei o que é pior!) fazer uma notificação com
base em uma notícia falsa. É de pasmar! A propósito, o que queria mesmo dizer o Procurador
da República ao usar a expressão “arriou”? Aliás,
a última vez que ouvi algo parecido estava sentado em uma mesa de botequim, conversando
descontraidamente com uns amigos, entre uma
cerveja e outra, sobre a partida de futebol que
acabávamos de jogar. Um gostoso e sadio papo
de botequim a respeito do zagueiro adversário...
Aqui lembro de Thomas Jefferson e suas
divergências com John Marshall, o Presidente
da Suprema Corte americana. Em várias cartas a
amigos e políticos, o Chefe de Estado americano
“referiu-se de modo positivo ao Judiciário, especialmente pelo papel que ele poderia exercer como
salvaguarda dos direitos fundamentais dos indivíduos.” Vê-se, portanto, que os criadores dos
Estados Unidos da América, “por estarem fundando um governo republicano, desejavam que o
sistema judiciário tivesse caráter democrático...”2

PROUST, Marcel, “Em Busca do Tempo Perdido”, Volume I (“No Caminho de Swann”), Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2016, p. 63.
3

DALLARI, Dalmo de Abreu, “O Poder dos Juízes”, São
Paulo: Saraiva, 2ª. edição, 2002, páginas 19 e 20.
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NO FRONT

A

Anormal punição aos impuníveis anormais

Por Mariana de Assis Brasil e Weigert

No próximo dia 06 completará um ano do
episódio que vitimou o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro, de uma facada na região
abdominal, desferida por Adélio Bispo de Oliveira, na cidade de Juiz de Fora (MG), durante um
ato da campanha presidencial. O réu confessou
a prática do ato e a denúncia foi realizada com
base no art. 20, parágrafo único, primeira parte,
da Lei de Segurança Nacional (n° 7.1 70/83)1, com
as agravantes do art. 61, II, "c", "h" e "i", do Código
Penal.2 A sentença foi proferida em 14 de junho
de 2019, prazo bastante curto se comparado à
maioria dos processos que tramitam pelos foros
de nosso país.
No entanto, infelizmente, essa não é a
surpresa trazida pela decisão judicial. Ao se debruçar sobre as quase 50 páginas da sentença,
à primeira leitura aquele que tenha algum conhecimento jurídico pode não compreender a
decisão. Adélio foi considerado inimputável (art.
26, “caput”, CP), tendo recebido o diagnóstico de
Transtorno Delirante Persistente, e foi aplicada

medida de segurança, nos termos do art. 97 do
Código Penal. Até aqui tudo dentro da (perversa) lógica do Direito Penal, que insiste em impor internação em manicômio judiciário aos que
praticaram um injusto penal e são considerados
portadores de sofrimento mental.
Aliás, desde a Reforma do Código Penal de
1984, ocorre exatamente assim: aplica-se a medida de segurança em um Hospital de Custódia
e Tratamento Psiquiátrico aos considerados doentes mentais inimputáveis ou semi-imputáveis,
ou determina pena privativa de liberdade aos
imputáveis. Duas respostas estatais definidas e
que não podem ser utilizadas de maneira cumulativa desde que implementado no Brasil este
sistema conhecido pelo nome de Vicariante.
Tal modelo substituiu o do Duplo Binário,
em que o apenado sofria ambas as sanções: primeiro a pena e depois a medida, independentemente da sua imputabilidade. Tão clara era a
violação ao princípio do ne bis in idem que foi
feita a referida alteração com a Reforma de 1984.
Na decisão proferida no emblemático caso
Adélio Bispo, há uma fuga às normas já tão cruéis impostas pela lógica periculosista em que se
unem Direito e Psiquiatria para segregar pessoas consideradas loucas. Como se fosse pouco a
Constituição Federal não prever garantias aos
que cumprem medidas de segurança, como se
fosse pouco a clientela dos manicômios judiciários não possuir, pelas normas, tempo máximo
de internação no HCTP, como se fosse pouco
essas pessoas terem seus corpos e almas contidos pelas grades e pelas substâncias químicas que são obrigadas a ingerir e como se fosse
pouco o fato de que, quando lhe resta qualquer
racionalidade no discurso, isso ser considerado
como mais um dos sintomas de sua insanidade,
a sentença de Adélio Bispo de Oliveira entendeu

Art. 20 - Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar,
manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar
explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo,
por inconformismo político ou para obtenção de fundos
destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Ver tópico (77 documentos).
Pena: reclusão, de 3 a 10 anos.
Parágrafo único - Se do fato resulta lesão corporal grave, a
pena aumenta-se até o dobro; se resulta morte, aumenta-se
até o triplo.
2
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena,
quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou
outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa
do ofendido;
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou
mulher grávida;
i) quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade.
1
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necessário lançar mão de providências mais extremas que as já existentes para garantir que o
‘meliante perigoso’ não pudesse viver em liberdade. Preferencialmente nunca mais.
Em uma espécie de retorno aos porões do
Código de 1940, cria-se especialmente para o
réu uma nova-velha modalidade de pena/medida. Acessa-se aquilo que cada uma das sanções
possui de pior e se constrói para o paciente judiciário um Frankenstein particular. A um grande
‘anormal’(categoria foucaultiana), uma anormal
resposta, porque as convencionais das Ciências
Criminais entrelaçadas às Ciências Psi, aquelas
que são suficientemente desumanas, que desrespeitam a lei da Reforma Psiquiátrica, essas,
infelizmente, não darão conta da conduta praticada por Adélio.
Deste modo, a decisão impõe ao réu o cumprimento da medida de segurança de internação
em um presídio de segurança máxima, verdadeira confusão entre conceitos caros à Dogmática
Penal: considera-se inimputável, absolve-se sumariamente, aplica-se a medida de segurança
para tratamento do sujeito (prevenção especial
positiva segundo majoritária doutrina, lembre-se) em um presídio de segurança máxima. Envia-se um sujeito que, segundo o magistrado, é
absolvido, portanto, isento de pena porque por
doença mental era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do
fato ou de se determinar de acordo com esse
entendimento (art. 26, “caput”, CP) para onde
devem ser enviados réus condenados ou provisórios que tenham praticado os piores delitos do
ordenamento jurídico brasileiro.
A opção é justificada na proteção de Adélio,
que não estaria seguro nem em presídio comum,
nem em HCTP, tendo em vista que praticou atentado a um candidato à presidência e o país está
muito polarizado politicamente. Ademais, conforme indicou o juiz na sentença, os peritos oficiais, assim como os assistentes técnicos da defesa, da acusação e do assistente da acusação, foram
uníssonos em concluir quanto à alta periculosidade do réu, que, a propósito, durante entrevista com
os experts, ameaçou matar o ex-Presidente Michel
Temer e o Presidente da República Jair Messias
Bolsonaro, quando saísse da prisão. Assim, ainda
que não haja risco concreto de fuga, em caso de sua
ocorrência, encontra-se suficientemente comprovado nos autos o desejo do réu em atentar novamente contra a vida do atual Presidente da República, bem como de um ex-Presidente.

Lembre-se que independentemente do ilícito que um cidadão brasileiro tenha praticado
– e claro está que há casos bem piores que o de
Adélio na medida em que não houve morte alguma neste fato – nenhum julgador pode descumprir os princípios constitucionais, criando dispositivos legais inexistentes. Se estabelecido em lei
que a opção é por um modelo de periculosidade
ou de culpabilidade e não por penas e medidas
de segurança cumuladas, não se pode reinstituir
o retorno ao Sistema do Duplo Binário, isolando para sempre o sujeito em uma instituição total violenta e despreparada para suas condições
mentais como o presídio de segurança máxima.
O que faz a decisão judicial, em suas 49
páginas, é admitir, linha a linha, o óbvio ululante: ao impor medida de segurança assume-se a
opção de política criminal de imposição de sofrimento aos que já sofrem de algum sofrimento
mental. Retribuição tal qual em um modelo de
pena, mas, ainda pior, porque sem prazo máximo determinado em lei e sem inúmeros direitos
e garantias atribuídos aos status de preso (mas
não de internado). Além dos remédios, além da
confusão mental, além do abandono expressivo
por parte de familiares e amigos.
Diferente de Marias, Paulas e Joãos, Adélio
Bispo de Oliveira está incrivelmente mais prejudicado do que seus companheiros de tragédia que
carreguem o estigma de loucos. Com eles, Adélio
compartilha a nefasta incerteza sobre o calendário futuro, a resignação de esta decisão pertencer
aos psiquiatras, aos juízes e suas temíveis confabulações, compartilha a camisa de força, a eletroconvulsoterapia, o banho gelado e o riso debochado de alguém sobreposto a cada frase que
ousa dizer. Mas só Adélio é tão perigoso que subverteu as regras do Direito Penal e recebeu além
da perversão do manicômio aquilo que o cárcere
também tem de pior, a segurança máxima, mais
fechada, mais isolada possível do mundo, que fica
para trás, cá do lado de fora. A uma aberração,
ofereça-se outra em resposta, agora jurídica.
MARIANA DE ASSIS BRASIL
E WEIGERT
Mestre em criminologia e
execução penal pela universidade
autônoma de barcelona, mestre
em ciências criminais pela PUCRS, doutora em psicologia social
pela UFRGS, professora de
direito penal do IBMR.
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VAZA JATO E ARGUMENTOS DE CONVENIÊNCIA –
EM QUE ACREDITAVAM?
A sétima medida das dez propostas pela
Força tarefa do Ministério Público Federal e
chancelada pelo então juiz Sérgio Moro no combate à corrupção prevê “ajustes nas nulidades
penais contra a impunidade e a corrupção”, para
alterar o art. 157 do Código de Processo Penal,
excluindo-se a ilicitude da prova quando utilizada pela acusação para refutar álibi ou realizar
contraprova de fato inverídico, arguido pela defesa ou quando necessária para provar a inocência do acusado1.
Propuseram então, um novo tratamento
para as exclusionary rules, mediante a importação de categorias e exceções norte-americanas
para a realidade processual brasileira. Isso por
um lado.
Por outro, tais mudanças foram substancialmente esquecidas, após a exposição dos
conteúdos de mensagens travadas em aplicativo de conversação instantânea pelos dois
principais atores da operação Lava Jato, conforme publicações do site The Intercept Brasil,
que evidenciaram um processo penal linear,
inquisitório, e a quebra da imparcialidade objetiva do magistrado que a presidia, materializando os quadros paranoicos denunciados por
LOPES JÚNIOR (2015, p. 37) e, os juízes com
funções polialescas mencionados por FERRAJOLI (2002, p. 764).
E surgiram, nessa perspectiva, os argumentos “defensivos” de conveniência, como a
ilicitude dos dados coletados sem ordem judicial
ou de interceptações capturados por supostos
hackers, que poderiam adulterar o conteúdo das
conversas digitais, imprestáveis, portanto, como
evidência para atestar a suspeição do magistrado ou responsabilizar os sujeitos envolvidos pelos seus atos.
Nisso, HARCOURT (2015, p. 261) já percebera que “a noção de ilegalismo é a ideia de que
a lei não se destina a ser estritamente aplicada,
mas a gerir as margens de legalidade, sendo um
instrumento de gestão”. Em todo regime os diferentes grupos sociais, as classes, têm seu ilegalismo. Do ilegalismo no Século XVIII ao XXI,
os “privilegiados escapam à lei por estatuto, to-

lerância ou exceção, até mesmo o ilegalismo do
poder, de intendentes”.
Todos podem ser acusados de eventual
delito, a Lei penal é como uma serpente que só
pica quem está descalço, ou desprotegido digitalmente, como vimos.
Já mencionávamos antes de tais vazamentos, que essa junção entre ilegalismos revela uma
relação simbiótica, membros da segurança pública pretendendo agir como hackers, em nome
de uma verdade máxima, totalizante, os seres
privilegiados, que vão ao Judiciário defender a
imposição de uma vigilância espúria, uma espécie de tortura digital e eletrônica, com violação
do núcleo rígido de direitos fundamentais, como
el nemo tenetur proceder contra se.
De se notar, entretanto, que em Audiência
pública realizada no Supremo Tribunal Federal o
MPF (e sua força tarefa) defendeu abertamente a
inserção de uma porta lateral em aplicativos de
comunicação telemática, como o Telegram, uma
passagem dos fundos, uma espécie de hacker
institucionalmente legitimado para flexibilizar
a criptografia forte existente nessas redes de
interação. Alguma coisa em algum lugar estava
errada.
Indagamos até que ponto interessava, aos
órgãos de persecução, a preservação da licitude das provas à luz dos direitos fundamentais,
quando essas funções são exercidas para suprir
os supostos interesses das massas, agregando
mais alguns nomes à marcha invisível que sustenta o fascismo em um processo penal não-democrático, que não seria o microcosmo do
Estado de Direito.
Como antecipamos em nossa obra (2019, p.
157), o mérito de uma interceptação telefônica
ou telemática sempre pode ser contestado pelos
interessados, se há tecnologia suficiente para
o emprego de meios tecnológicos e ocultos de
investigação, também existe para adulterá-los.
Se os envolvidos já tivessem disponibilizados os
terminais telefônicos, tal duvida se dissiparia.
Mesmo com a utilização dos recursos tecnológicos no processo penal. É isso que os defensores da quebra criptográfica não pareciam
entender. Quanto mais tecnologia mais a possibilidade desses recursos também serem editados, e adulterados. A falibilidade humana persis-

Há sítio eletrônico específico para exposição de tai
ideias: dezmedidas.mpf.mp.br
1
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te, pois a condução de tais meios investigatórios
continua em posse do sujeito cognoscente. Agora eles entendem, e defendem tal assertiva.
Por ora, indispensável é a aplicação da jurisprudência do STF (e do Pacote anti-corrupção) que admite a utilização de eventual prova
ilícita para beneficiar imputados, seja absolvendo-os ou, por ora, reconhecendo o amorfismo, a nulidade de processos presididos por juiz
parcial, em investigações e ações penais onde
as funções processuais se reuniram na figura
de um déspota, num verdadeiro procedimento
neo-inquisitório.
Eles perseguiram, atropelaram direitos
inalienáveis e esqueceram que, “antes de investigar, acusar e julgar, foi a mim que investiguei,
acusei e julguei”.

FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.
p. 764.
HARCOURT, Bernard E. Situação do curso. In: FOUCAULT, Michel. (Org.). A sociedade punitiva: curso
no Collège de France (1972-1973). São Paulo: Martins
Fontes, 2015, p. 241-284. p. 261.
LOPES JR., Aury. Fundamentos do processo penal: introdução crítica. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 37.
PETER, Jean-Pierre; FAVRET, Jeanne. O animal, o
louco, a morte. In: FOUCAULT, Michel. (Coord.) Eu,
Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã
e meu irmão. 5. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1991. p.
187-210. Disponível em: <https://ayrtonbecalle.files.
wordpress.com/2015/07/foucault-m-eu-pierre-rivic3a8re-que-degolei-minha-mc3a3e-minh.pdf>.
Acesso em: 24 out. 2017. p. 192.
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APOROFOBIA E SISTEMA PENAL: NOMINANDO A IGNOMÍNIA1
O termo “aporofobia” é um feliz neologismo da lavra da filósofa espanhola Adela Cortina,
que remonta aos anos 1990 e que ganha contornos cada vez mais dramáticos na atualidade, haja
vista que a discrepância econômica se agiganta
diuturnamente no planeta, levando a um abismo
social cada vez mais dramático. Em tese, tal movimento acirraria as lutas de classe, no entanto,
para neutralizar tal embate, o status quo lança
mão de expedientes de gestão da pobreza, esta
que, sob o prisma da sociedade de consumo, estigmatiza de forma brutal os indivíduos em situação de marginalidade.
Nesse cenário, processos de (re)marginalização – como o uso da inocuização dos “consumidores falhos” (na terminologia de BAUMAN,
2008, p. 41) – são empregados como estratégia
de manutenção do estado de coisas. Pode-se,
apenas como exemplo, citar o Direito penal
como instrumento contumaz de gestão da pobreza, o que é claramente verificado a partir da
seletividade do sistema criminal em países como
o Brasil.
O problema da aporofobia é mundial e a
questão é levada a sério em países desenvolvidos, por exemplo, na Espanha, em que a circunstância de “aporofobia ou exclusão social” foi
aprovada pelo Senado em 2018, como condição
agravante a ser inserida no Código Penal Espanhol, no artigo 22.4 de tal diploma. No entanto,
os mecanismos formais e informais de rechaço
à pobreza ganham relevo ímpar e idiossincrasias em países de extrema desigualdade social,
o que, inevitavelmente, reverbera em violência
criminal (por parte dos indivíduos e, não raro,
dos agentes estatais que ultrajam cotidianamente Direitos humanos).
Tal panorama contempla a realidade brasileira, marcada por uma sociedade com um colossal abismo social, pelo desprezo quase patológico à pobreza (insuflado por uma notável ode
ao consumo) e por uma escalada do punitivismo e afronta a garantias e direitos individuais.

Salta aos olhos como a aporofobia acaba se
materializando dentro da dinâmica processual
penal brasileira, haja vista a inconteste dificuldade de articulação das garantias e princípios insculpidos no Processo penal. Para piorar, com um
horizonte pouco alvissareiro no que concerne à
ampla adoção de sistemas de solução negociada
no processo penal brasileiro, com a adoção de
um “atalho alienígena” (MOREIRA, 2019, p. 4), o
plea bargain.
Nesse cenário distópico de processo penal,
vislumbra-se um panorama ainda mais aviltante
à típica clientela jurídico penal, que não disporá, assim como já não dispõe, na acachapante
maioria dos casos, de uma defesa que, concomitantemente, tem tempo necessário para se
esmerar no processo e técnica suficiente para
elaborar estratégias efetivas. Inequívoco que as
defesas no atacado e a recorrente prática de um
contencioso criminal de massa é absolutamente
incompatível com um modelo adversarial, que
pressupõe o uso estratégico do tempo e da posse de habilidades que exorbitam o conhecimento jurídico.
É imperiosa, portanto, uma mirada para a
dinâmica processual penal de uma forma sistêmica, tomando em conta saberes dogmático-penais e criminológicos, haja vista que fenômenos
que são desvelados e delineados em tais campos
acabam reverberando decisivamente na forma
de operação do processo penal (ou dos múltiplos
processos penais, cindidos na praxis a partir de
critérios informais e extrajurídicos, tais como o
grau de marginalização do sujeito).
Corroborando o parágrafo acima, é possível, apenas em um dos exemplos possíveis, lançar o olhar para o reconhecimento pessoal como
meio de prova. Se tal meio é supostamente neutro no plano teórico (se analisado apenas sob o
escopo de sua conformação), o mesmo não pode
ser dito em sua implementação, haja vista que o
reconhecimento é permeado de subjetividades
das testemunhas e/ou vítima, as quais carregam
um estereótipo socialmente construído do perfil
criminoso.
É inconteste que ideias lombrosianas nunca foram superadas no plano do senso comum.
Para mais além, magistrados compactuam com
a ideia de perfis criminosos padrões (ideia que
é alimentada por um sistema penal seletivo que

Artigo elaborado por membro do Projeto de
cooperação internacional de pesquisa denominado:
Hacia un modelo de justicia social: alternativas
político-criminales. Referencia: RTI2018-095155A-C22. IP. Demelsa Benito Sánchez. Universidad de
Deusto.
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move o círculo vicioso do etiquetamento, estigmatização e (re)marginalização dos sujeitos).
Nesse sentido, basta pensar em recente pronunciamento que viralizou no começo
de 2019, de uma magistrada do interior de São
Paulo, que condenou em 2016 um acusado por
latrocínio com base no reconhecimento de testemunha, meio de prova sólido naquele caso, segundo a decisão da juíza, uma vez que “O réu não
possui o estereótipo padrão de bandido, possui
pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito
a ser facilmente confundido."
Ainda que por via transversa (eis que um
“estereótipo padrão de bandido”, na visão da
magistrada dificultaria o reconhecimento), o excerto acima demonstra como a sociedade e, por
conseguinte, os operadores do direito comungam de visões estigmatizadas que geram um viés
na atuação processual penal (como regra obnubilada por entre tecnicismos e ritos, mas, excepcionalmente, escancarada, como no trecho da
decisão acima mencionada).
O criminoso, no senso comum, tem cara,
cor e renda. O criminoso é o marginal, o marginal é o marginalizado. Tal sinonímia, que é
apenas aparente, no olhar raso coletivo parece
óbvia e necessária.
Curioso, no entanto, observar que o código
de processo penal brasileiro conta com um artigo que sinaliza para a importância da análise das
condições sociais do indivíduo. Trata-se do artigo 187, §1º, que estabelece que no interrogatório
o indivíduo deverá ser indagado acerca de suas
“oportunidades sociais”.
Ocorre que o grande problema da teoria é
a prática, sendo certo que este dispositivo que
flerta com a condição de letra morta, se levado
a sério fosse, permitiria, por exemplo, a ampliação da utilização da ideia da coculpabilidade ou
da culpabilidade por vulnerabilidade (ZAFFARONI; ALAGIA; SLOKAR, 2006, p. 518), as quais fo-

ram reconhecidas no país em decisões judiciais
absolutamente raras (FUZIGER, 2018, 323 e ss.),
como atenuantes inominadas, nos moldes do artigo 66 do Código penal, muito embora merecessem uma positivação expressa, tal qual ocorre em outros países (Colômbia, Peru, Portugal,
apenas como exemplos).
Em síntese, o pernicioso fenômeno do rechaço aos pobres tem nome e uma identidade
bastante conhecida em nosso país. Para além
do mero nominalismo, é fundamental que uma
sinergia crítica das ciências criminais com a
processualística permita detectar e denunciar
de que forma o processo penal brasileiro serve
como instrumento privilegiado na aporofobia,
na materialização de um Estado que não provê,
mas que persegue. Afinal, já dizia o genial Brecht
em um de seus poemas que “Há muitas formas e
matar, apenas algumas estão proibidas pelo Estado.” (BRECHT, 1926, p. 16).
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VAZAMENTOS, HACKERS E OUTRAS IGUARIAS:
PRESERVAÇÃO DE PROVA PELO STF NA ADPF 605 MC / DF
E A POSSIBILIDADE DE ENCONTROS FORTUITOS
Ao menos ao tempo da minha existência
jurídica nunca as questões do processo penal
tiveram tão ao alcance dos debates mais vulgares da sociedade brasileira. Temas de alta
complexidade jurídica atualmente permeiam
as preocupações de grande parte da população
brasileira que, por ofício ou desinteresse, não
experimentava reflexões desta ordem. Refiro-me, particularmente, à suposta ação de hackers e à divulgação pela imprensa de conversas de
autoridades que, confirmadas, maculam sobremaneira a seriedade e imparcialidade que se espera dos órgãos de justiça.
Tendo a Polícia Federal tido a notícia crime da ação de hackers, deflagrou operação que
resultou na prisão de suspeito e apreensão de
objetos mediante mandado judicial de busca e
apreensão.
De igual modo, foi amplamente divulgada
pelos meios de comunicação a possibilidade de
destruição da prova inferida a partir de declaração do Ministro da Justiça e de uma das supostas
vítimas da ação criminosa.
Tudo isso levou à instauração da ADPF 605
MC / DF, cujo o objeto é preservar as provas
apreendidas na operação Spoofing. O Ministro
Luiz Fux concedeu liminar afirmando a ementa:

eletrônicos de autoridades públicas, sendo que
dados supostamente obtidos por esse meio foram divulgados na imprensa. No caso “ainda há
uma investigação em andamento, sendo todos
os atos e provas carreadas ao caderno inquisitorial salutares para o deslinde do caso, máxime
para fins de confirmar a autenticidade das mensagens publicadas com base nos arquivos do ‘Intercept Brasil’.” A preservação do acervo probatório é fundamental para a adequada elucidação
de todos os fatos relevantes. Ademais, sua eliminação, por força da Lei 9296/96 e do art. 120,
§1º do CPP, está condicionada à decisão judicial.
Destaca ainda a decisão liminar que a formação do convencimento do Plenário da Corte,
no que tange à licitude dos meios para a obtenção da prova, exige a adequada valoração de
todo o seu conjunto. A inutilização da prova por
decisão judicial, consoante determina o art. 157,
§ 3º, do CPP (“Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta
será inutilizada por decisão judicial, facultado às
partes acompanhar o incidente”), pressupõe que
a Corte afirme a ilicitude da prova, o que exige
seu conhecimento aprofundado.
A decisão indica como “periculum in mora”,
o fato de que a demora pode gerar a perda irreparável de peças essenciais ao acervo probatório
da Operação Spoofing e outros procedimentos
correlatos. Por fim, realça não haver periculum
in mora inverso, pois eventual revogação da
cautelar não gerará qualquer prejuízo aos envolvidos, concedendo assim a liminar.
Muitos poderiam pensar que a medida não
faz sentido diante de suposta ilicitude da prova e
que se estariam preservando elementos inúteis.
Na verdade, a questão é bem mais complexa.
Pense no seguinte exemplo. Um sujeito
sofre um furto em sua residência, de onde são
subtraídos documentos e objetos variados. Após
o crime, a vítima sofre chantagem e extorsão da
quadrilha. O fato é noticiado à autoridade policial que passa a investigar. Seguidamente, localiza suspeitos e, de posse de mandado judicial de busca e apreensão, apreende inúmeros
objetos e documentos na posse da quadrilha.
Dentre estes, uma arma de fogo que teria sido
objeto de um furto em residência. Através da re-

ADPF: requisito da subsidiariedade
equivalente. Arguição como via de eficácia singular. Admissibilidade. Medida
cautelar inibitória em ADPF. Possibilidade. Previsão legal coadjuvada pelo poder
geral de cautela do juízo. Necessidade
de preservação de prova necessária à
utilidade da prestação jurisdicional. Licitude da prova como questão prejudicial para o acolhimento ou rejeição do
pedido. Possibilidade de instrução do
feito conducente à visão de conjunto da
prova. Valoração que reclama o conhecimento dos do acervo probatório em
sua inteireza. Deferimento da liminar ad
referendum do plenário.
Segundo o Ministro, a ação constitucional
examinada tem por escopo preservar elementos
de prova referentes a invasões de dispositivos
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ferida arma se chega à autoria de um homicídio
que teria sido praticado com ela por uma vítima
de furto em residência. (Aqui pouco importa se
uma terceira vítima ou a vítima noticiante que
originou a narrativa). Indaga-se: esta arma que
é fruto de um furto pode ser usada, licitamente,
como meio de prova do homicídio?
Em matéria de prova ilícita há que se ter
em mente sempre o agir dos agentes estatais.
No exemplo em apreço a autoridade policial não
cometeu nenhuma ilegalidade, atuou pautada no
devido processo e a origem da descoberta não
foi uma ilícita ação investigativa. A investigação
teve origem na notícia crime levada inclusive
por uma vítima (NICOLITT, 2019, p. 929).
O exemplo supra, pela concretude e vulgaridade do caso, geralmente permite a conclusão mais simples de que a prova é lícita. Todavia, se mudarmos a ilustração para um exemplo
mais sofisticado, poderia se ter a falsa ideia de
que a prova seria ilícita. Mas estamos diante de
exemplos essencialmente iguais e que reclamam
a mesma resposta negativa à ilicitude da prova.
Em outros termos, se uma quadrilha invade um dispositivo de celular e a vítima dá
notícia do fato à autoridade que, por meio de
atividade lícita e legal, descobre a quadrilha,
apreende objetos e se depara com evidências
de fatos criminosos da vítima noticiante ou de
outras vítimas, estar-se-á diante dos chamados
encontros fortuitos, sendo a prova lícita. A ação
do furtador ou a ação de hackers não é capaz
de contaminar, por ilegalidade, uma operação
regular da polícia, cujo objetivo era localizar e

prender a quadrilha e como desdobramento
encontrou provas de crimes.
Óbvio que a matéria jornalística fundada em
provas obtidas por particulares ilicitamente não
pode ser usada contra eventuais autores de atos
violadores do dever ético, para fim de punição
administrativa ou mesmo penal das autoridades
envolvidas. Como também é óbvia a possibilidade de utilização da prova para eventualmente
anular processos em razão da ilicitude de todos
os atos promovidos com vício de parcialidade,
desvio de finalidade, pessoalidade, etc., vez que
a doutrina é tranquila na possibilidade de uso
de prova ilícita pro reo. Diferentemente é o caso
do material apreendido licitamente pela Política
Federal, que pode vir a constituir prova contra
pessoas, ou ainda, por fatos estranhos aos que
foram objeto da notícia do crime.
Para a exata compreensão da questão é
importante ter em mente os estudos sobre conhecimentos de investigação (ANDRADE, 1992,
p. 306) e conhecimentos fortuitos (AGUILAR,
2004, p. 29), pois são conceitos fundamentais
para o correto deslinde do problema.
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“A DEFESA TEM A PALAVRA!”: TRIBUNAL DO JÚRI EM TEMPOS DE ÓDIO
Instituição de natureza secular, o Tribunal
do Júri é regulamentado pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVIII, e constitui inegável garantia fundamental do cidadão de que será
julgado por seus pares (conceito já questionado
pelo próprio Paulo Rangel), diante da suspeita de
cometimento de delito doloso contra a vida.
Talvez pelo rito procedimental há muito tempo em vigor – disciplinado no art. 406 e
seguintes do Código de Processo Penal – ainda
vigora no imaginário popular e científico uma
questionável ideia de liberdade argumentativa
que fez com que filósofos e juristas se debruçassem com desvelo sobre a missão de persuadir:
o emprego de argumentos e técnicas dirigidos
ao convencimento de sete cidadãos acerca das
teses invocadas a favor de cada uma das partes
(sim, partes, porque superar a ideia de uma acusação imparcial já é um imperativo jurídico-democrático).
Lavajatismo, negação da verdade e ódio,
todavia, alteraram a missão da defesa de maneira irreversível: à defesa cumpre não mais
persuadir os sete jurados, mas dissuadi-los de
uma condenação já pretendida desde muito antes da convocação para o plenário e fomentada
pela fala eloquente de uma acusação por vezes
desproporcional, mas sempre maniqueísta (que
separa a população entre mocinhos e bandidos,
entre marginais e cidadãos de bem), fundamentada em opiniões datenísticas.
Poderia ser uma missão hercúlea se a tarefa não se assemelhasse mais à de Sísifo, condenado a empurrar perpetuamente uma pedra
até o topo de uma montanha, mas que, por meio
de uma força irresistível, a mesma pedra sempre
rolava montanha abaixo até o ponto inicial, anulando todos os esforços envidados na missão.
(BARANSKI, 2018)
Se muitos estudiosos se dedicaram à
persuasão, alçada à categoria de arte ao longo do tempo, a verdade é que pouquíssimo se
diz sobre a dissuasão. Remanescem, portanto,
muitas dúvidas: como dissuadir, em tempos de
ódio? Como demonstrar para a população que o
modus operandi da lava-jato compromete sensivelmente os princípios mais basilares do Estado
Democrático de Direito? Como desconstruir o
apelo punitivo que move a sociedade e que estampa as manchetes e as chamadas jornalísticas

diariamente? Como confrontar os preconceitos
que se constroem, se reconstroem e se enraízam no seio social? As inquietações nos tiram do
estado de não-saber socrático e já nos movem
adiante.
Inicialmente, importa insistir na cidadania. Importa destacar que a existência do Tribunal do Júri, como sobredito e a despeito das suas
diversas críticas, constitui uma garantia do cidadão, sendo uma das formas de participação popular previstas na Constituição Federal. Importa
ressaltar que, nesse espaço, o cidadão exerce
uma parcela de poder que ele mesmo, através
do exercício do poder constituinte, não topou
entregar nas mãos daqueles que o representam,
porque julga ser por demais relevante para admitir transações de qualquer natureza. O espaço
do Tribunal do Júri pode e deve servir como uma
convocação à cidadania: à construção, reconstrução e sedimentação de um combalido, mas
sobrevivente Estado Democrático de Direito.
Importa insistir, ainda, nos direitos e garantias fundamentais processuais penais constantes na Constituição Federal, nela positivados
às custas da vida e do sangue de negros, indígenas, imigrantes, vítimas da ditadura militar, de
um contexto histórico perpetuamente colonial.
Há que se destacar a relevância da presunção
da inocência como instrumento de proteção
dos próprios cidadãos contra o arbítrio estatal,
sendo imprescindível, ainda, tratar das maneiras
diversificadas e sofisticadas com a qual o Estado insiste em reprimi-los e oprimi-los. É preciso
insurgir-se contra o esfacelamento do contrato social, é preciso demonstrar como o cidadão
tem sido manipulado a agir contra os seus próprios interesses.
Debater racionalmente em tempos de
ódio, é, portanto, um dever. (TIBURI, 2015). E, no
Tribunal do Júri, isso envolve insistir num debate
ético e rejeitar o misancene típico desse espaço.
Envolve administrar as sutilezas que sugerem e
fomentam o discurso de ódio, envolve aproximar
o Acusado dos jurados num esforço linguístico-argumentativo que prime pela empatia e pela
alteridade.
Quem dá o tom da saída é Eliane Brum. Em
épocas de autoverdade, de palavras-fantasmas
(que nada dizem, nada veiculam de substancial),
a jornalista diz: é preciso ampliar as formas de
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acesso à realidade, o que se dá através do sonho
e da arte, porque resgatam a essência comunicativa da palavra.
A despeito de tudo, ousemos sonhar e nos
valer da arte (literatura, música, fotografia, poesia em geral) na tessitura da defesa. Ousemos
imaginar e traçar um futuro no qual a defesa seja efetivamente plena, as acusações sejam
proporcionais e os debates sejam éticos. Ousemos tomar emprestadas as vozes de Suassuna,
Cora Coralina, Manuel Bandeira, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Mano Brown,
Marcelo Yuka e esquentar as frias cadeiras dos
júris com o calor que pode ensejar o movimento
pretendido.
Por fim, defender em tempos de ódio é
também e sobretudo não ceder ao barulho que
nada diz. É pensar e não perder a cabeça, porque
já cantava Raul (e entendedores entenderão): “O
prato mais caro do melhor banquete é / O que se
come cabeça de gente que pensa”.
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O SISTEMA DE APRECIAÇÃO DE PROVAS E A IMPARCIALIDADE DO JUIZ
O presente artigo tem por objetivo discutir
o sistema de apreciação de provas e a imparcialidade do juiz, analisando-se porque a atribuição
de poderes instrutórios ao magistrado compromete a sua imparcialidade. Para tanto, ainda que
de forma breve, é necessário tecer alguns comentários sobre o sistema de provas constante
da legislação processual penal brasileira.
Em linhas iniciais, é importante lembrar
que por meio do processo penal se busca a reconstrução de determinado fato considerado
delituoso, sendo que as provas “são os meios
através dos quais se fará essa reconstrução do
fato passado (crime)” (LOPES JR, 2019, 341). É por
meio da prova, deste modo, que se busca comprovar as circunstâncias fáticas de determinado
caso concreto, auxiliando a formação da convicção do juiz sobre a (in)ocorrência de determinado crime.
A produção das provas no curso do processo penal terá, portanto, a finalidade de convencer o juiz em relação a determinada alegação, seja ela formulada pela acusação, seja pela
defesa. Araújo e Costa (2019, p. 504) afirmam que
“o processo penal é um verdadeiro jogo de estratégias, pois só existe no mundo – ao processo
e ao juiz – o que se pode provar”. Isso significa,
em outras palavras, que o destinatário das provas é o magistrado, na medida em que estas serão produzidas com a finalidade de formar o seu
convencimento.
A avaliação das provas produzidas no curso do processo pelo magistrado, segundo previsão do art. 93, IX e X da Carta Magna e do art. 155
do Código de Processo Penal será realizada por
meio do sistema denominado de Livre Convicção do Juiz, que dispõe sobre a livre apreciação
da prova produzida em contraditório judicial,
bem como determina a necessidade de fundamentação das decisões, sob pena de nulidade.
Tem, portanto, o magistrado, liberdade na apreciação das provas, podendo conferir a elas cargas valorativas diferentes, desde que o faça de
forma fundamentada.
É exatamente pela finalidade conferida à
prova que a incumbência ou ônus de sua produção é direcionado àquele que a alega. Assim,
pode-se dizer que o ônus da prova constitui
uma “responsabilidade da parte que possui interesse em vencer a demanda, na demonstra-

ção dos fatos alegados [...]” (ARAÚJO E COSTA,
2019, p. 522).
O art. 156 do CPP, contudo, confere poderes
instrutórios ao magistrado em situações específicas da fase de investigação e também no curso
do processo penal. Segundo redação do aludido
dispositivo, no curso da investigação seria possibilitado ao magistrado ordenar a “produção
antecipada de provas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida”. Já no curso do processo
penal seria possível que o juiz determinasse a realização de determinada diligência quando esta
fosse necessária para “dirimir dúvida sobre ponto
relevante”. A atuação do magistrado, neste caso,
se daria de forma subsidiária, sempre respeitando o contraditório e a garantia de motivação das
decisões judiciais. (LIMA, 2018, p. 531).
A possibilidade de conferir ao magistrado
poderes instrutórios, segundo parte da doutrina, fere o sistema acusatório adotado no Brasil,
pois, neste caso, o magistrado estaria assumindo o papel de investigador ou de acusador. Assim, segundo Lima, a “concentração de poderes
nas mãos de uma única pessoa, o juiz inquisidor, além de violar a imparcialidade e o devido
processo legal, é absolutamente incompatível
com o próprio Estado Democrático de Direito
[...]”. (2018, p. 531).
Durante o curso do inquérito policial, deste modo, em respeito ao sistema acusatório e
para a manutenção de sua imparcialidade, o juiz
não deve ter função instrutória, mas apenas de
garantidor dos direitos do acusado previstos em
lei. Segundo Lopes Jr., “o alheamento é uma importante garantia de imparcialidade e, apesar
de existirem alguns dispositivos que permitam
a atuação de ofício, os juízes devem condicionar
sua atuação à prévia invocação do MP, da própria polícia ou do sujeito passivo” (2019, p. 125).
Isso significa que não pode o magistrado
auxiliar nas investigações, seja determinando a
produção de provas, seja aconselhando ou instruindo a atividade da Autoridade Policial ou do
Ministério Público. Se o magistrado tem a função de julgador, cabe a ele, no curso da investigação, agir apenas quando provocado, sob pena
de restar demonstrada a sua parcialidade e seu
interesse no resultado daquele procedimento
investigatório.
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Neste ponto, vale lembrar que a parcialidade significa exatamente “um estado subjetivo, emocional, um estado anímico do julgador” (LOPES JR., 2019, p. 64). Um juiz quando
interessado diretamente no resultado do feito
é parcial, deixando completamente vulnerável
o sistema acusatório e as garantias individuais
do acusado. Um juiz parcial não é juiz, é protagonista, é parte interessada e a sua função,
que deveria ser a de julgar, passa a se misturar e
confundir com a de acusar. Esse retorno do sistema inquisitivo e do desrespeito das garantias
do acusado não pode prosperar e eventual atuação ativa do magistrado na produção de provas, seja diretamente ou disfarçada na forma de
“conselhos”, deve ser rechaçada e o resultado
final do processo contestado.
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COMPLIANCE E O PROCESSO PENAL –
NOTAS INTRODUTÓRIAS ÀS INVESTIGAÇÕES INTERNAS
A autorregulação como estratégia de política pública requer a autoimposição de padrões de conduta e gestão empresarial de uma
organização com certo grau de voluntariedade.
Podem ser de duas naturezas quando decorrentes de uma atuação estatal: a) “autorregulação
regulada: na qual o Estado estabeleceria o marco
geral da autorregulação, ou seja, constrói metanormas que regulam como devem ser estabelecidas as normas das empresas e quais devem ser
seus princípios básicos; b) autorregulação estimulada ou coagida: na qual o Estado, por meio
de sanções positivas ou negativas incentiva a autorregulação” (NIETO, 2018, p. 41).
A condução de investigações internas para
a identificação de fatos lesivos à empresa (por
exemplo, fraude empresarial, conflitos de interesse) ou que possam envolvê-la em ilícitos em
prejuízo da administração pública (corrupção
ativa, fraude à licitação) requer a condução de
atos ordenados com capacidade de produção de
evidências servíveis aos interesses dos envolvidos (empresa e indivíduos). Como pudemos
anotar, “as investigações internas podem resvalar em possíveis violações a direitos fundamentais, como a privacidade, a intimidade, a violação do sigilo das comunicações privadas ou da
proteção de dados”, sendo certo que violações
deste cariz podem contaminar a coleta do material produzido, impedindo que se faça uso lícito
das provas para a obtenção dos benefícios com a
colaboração com as investigações e a busca pela
atenuação da pena, nos termos do art. 7º, VII, da
Lei nº 12.846/2013 (BELTRAME, 2018, p. 338).
Outra perspectiva crítica diz respeito aos
fenômenos criminológicos produzidos pela implementação de programas de compliance. SAAD-DINIZ faz referência à tendência de avaliação
dos programas de compliance com base na formação de evidências (evidence-based compliance), na produção de métricas de efetividade para
fundamentação científica do exercício do controle social das organizações. Localiza-se, nesse
diapasão, um “enigma dos programas de compliance” (compliance conundrum) que diz respeito à incapacidade de se aferir pelas métricas
de efetividade uma vez que a indústria lucrativa
por trás desta área de negócio não vem acompanhada de mudanças sociais dos comportamen-

A área de compliance como prática jurídica é recente e obteve impulso com a promulgação da Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013),
embora seus preceitos ainda não estejam totalmente absorvidos pela prática administrativa
e judicial, a exemplo das poucas aplicações de
sanções com base nela1.
Seu art. 7º prevê “a existência de mecanismos internos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de
irregularidades e a aplicação efetiva de códigos
de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica” como critério a ser considerado na fixação de sanções, podendo reduzir a sanção em
até 3%, nos termos do decreto regulamentador
(Decreto nº 8.420/2018), em torno do que gira o
incentivo legal criado para as empresas adotarem de forma efetiva e de boa-fé um programa
de integridade.
A lógica criada pela legislação foi reforçada pela aprovação de novos diplomas, como a
lei 13.303/16 e o decreto 8.945/16 estabelecendo novos padrões de atuação e controle para as
empresas estatais, notadamente a partir das noções de governança e integridade. Nos dizeres
de Oliveira (2018), “muito em razão da edição da
lei anticorrupção brasileira, o Direito Brasileiro
está renovando o sistema de controle interno da
Administração pública, com o reforço da eficácia, transparência, gestão e avaliação do risco
imanente às tarefas públicas, responsabilização
do gestor, entre diversos outros aspectos”.
O compliance situa-se primordialmente
no âmbito preventivo, no compartilhamento de
responsabilidades que o Estado promove com os
agentes, criando incentivos ou obrigações para
os agentes, num formato de autorregulação regulada das atuações dos agentes econômicos.
Nesse âmbito, programas de compliance tem
sido implementados contando com uma inteligência penal e processual penal que passa pela
estruturação de ferramentas para incidência de
maneira preventiva, informativa e reativa.
Aos quatro anos, foram realizados 87 Procedimentos
Administrativos de Responsabilização entre todos
os Estados que regulamentaram a lei, com apenas 16
procedimentos concluídos, conforme levantamento
realizado por Santiago Filho; Dias Portes, 2017, p. 11.
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tos éticos empresariais. Conforme o autor, “esse
enigma é responsável por obstruir o caminho da
aplicação científica de métricas de efetividade, o
endereçamento consistente do juízo de indignação moral frente ao comportamento socialmente danoso por meio da reponsabilidade penal da
pessoa jurídica (inexistente no sistema brasileiro), culminando com um contraproducente ‘jogo
de compliance’ (compliance game) entre fiscalizadores, reguladores e empresas” (SAAD-DINIZ,
2018, p. 126).
Um instrumento implementado com o
enorme desafio de servir de repositório das melhores práticas de ética e integridade da empresa não pode descurar dos procedimentos que
leva a cabo na execução de sua missão institucional. Não há procedimento de compliance válido que ignore ou descure da exigência ética de
respeito aos direitos dos envolvidos em eventual
investigação interna ou defensiva, na proteção
da cadeia de custódia de provas como apanágio
dos interesses sociais de relações empresariais
sadias para a sustentabilidade dos negócios em
nossa economia. Mas tampouco se lhe atribua
poderes alheios aos valores que orientam as instituições, caindo no compliance game e desperdiçando a importante oportunidade de consolidar um panorama corporativo-institucional de
negócios sadios.
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PORTARIA 666 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA: MAIS
UMA EVASÃO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA ATRAVÉS DE ORDEM CIVIL
Em 25 de julho de 2019, o ministro da justiça e segurança pública, Sérgio Fernando Moro,
emitiu a Portaria 666 do MJSP, para impedir o
ingresso de pessoas perigosas ou que tenham
praticado atos contrários aos princípios constitucionais, bem como para determinar a repatriação e a deportação sumária dessas pessoas.
A definição de pessoa perigosa está no
art. 2º, no qual estão elencadas as pessoas suspeitas de praticar crimes de terrorismo, organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico de
pessoas, tráfico de armas, pornografia ou exploração sexual de pessoas menores de 18 anos,
ou torcida com histórico de violência em estádios (BRASIL, 2019).
O art. 2º, § 1º, estabelece os critérios do
reconhecimento da condição de pessoa perigosa: “I - difusão ou informação oficial em ação de
cooperação internacional; II - lista de restrições
exaradas por ordem judicial ou por compromisso assumido pela República Federativa do Brasil
perante organismo internacional ou Estado estrangeiro; III - informação de inteligência proveniente de autoridade brasileira ou estrangeira;
IV - investigação criminal em curso; e V - sentença penal condenatória” (BRASIL, 2019).
Muitas coisas podem ser ditas sobre essa
portaria. Por exemplo: (a) o possível uso político para deportar Glenn Greenwald (REDAÇÃO,
2019); (b) a restrição através de portaria de direitos fundamentais que constituem cláusulas
pétreas (art. 60, § 4º, IV, da Constituição), portanto que são inalteráveis até mesmo por meio
de emendas constitucionais; (c) a impossibilidade de legislar sobre direito criminal e processo
criminal senão através de lei federal (art. 22, I, da
Constituição).
Mas se pretende dar outra abordagem,
ainda que ancorada na Constituição.
Andrew John Ashworth (1947...), professor
emérito de criminal procedure na University of
Oxford, publicou, em The international jornal
of evidence & proof, no ano 2006, o importante artigo sobre presunção de inocência: Quatro
ameaças à presunção de inocência (Four threats
to the presumption of innocence). Desconhece-se referência a esse texto por outro autor bra-

sileiro. Daí porque é ainda mais relevante. O texto foi escrito no contexto de preocupação com
atos terroristas, tendo em mente os eventos de
11 de setembro de 2001 e o Anti-terrorism, crime and security Act de 2001. Portanto, apesar da
preocupação com o terrorismo, o autor estava
preocupado com os abusos de atos como esse.
A terceira ameaça referida por Ashworth
(2006, p. 270-274) é a evasão da presunção de
inocência, por meio de ordens civis destinadas ao
controle das vidas de certos indivíduos. Ordens
civis possibilitam essa evasão, na medida em que
o âmbito de incidência da presunção de inocência está circunscrito ao processo criminal. Nesse
sentido, a imposição de sanções administrativas, com caráter criminal, permite que as autoridades se evadam do dever de presumir inocente o sujeito sob o qual recai a medida, como
ocorre em casos de assédio sexual na Inglaterra, nos quais os chefes de polícia podem requerer aos tribunais a imposição de ordens contra
pessoas envolvidas em atividades sexuais com
crianças, por no mínimo duas vezes, desde que
exista causa razoável (reasonable cause). Medida
equivalente à coleta brasileira de material genético para alimentar bancos de dados.
Note-se que a definição de pessoa perigosa
parte da mera suspeita de envolvimento com os
crimes previstos no art. 2º, e, dentre as formas
de reconhecimento previstas no § 1º, apenas a
sentença criminal condenatória está em conformidade com a presunção de inocência. As ordens judiciais de restrições são ordens civis, não
relacionadas às medidas cautelares. Para que
fossem fundadas na Constituição, precisariam
ser medidas cautelares pessoais de proibição
de saída do país. Embora essa categoria esteja
abrangida no inciso I, precisaria estar melhor
delimitada. As demais hipóteses são evasões da
presunção de inocência através de ordem civil:
Portaria. Melhor seria chamar de Porcaria!
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O PL 7596/17: A RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRIME DE ABUSO DE
AUTORIDADE E A DESCONSTRUÇÃO DO MITO MODERNO DOS HERÓIS
O Projeto de Lei do Senado n° 7596/17
(BRASIL, 2019), aprovado na Câmara dos Deputados e que aguarda a sanção presidencial,
provoca inquietações nas autoridades expressamente citadas no PL, sobretudo aos magistrados
e promotores.
O projeto, como aprovado, deixa claro nas
disposições gerais que o crime estará configurado quando as condutas forem “praticadas pelo
agente com a finalidade específica de prejudicar
outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro,
ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal” (parágrafo 1° do artigo 1°) e arremata: “§2°
A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de
autoridade”.
Exige-se, portanto, o dolo específico para
a adequação ao tipo; exclui-se, portanto, a possibilidade do que se afirmava tratar-se de “crime
de hermenêutica”. A reclamação de magistrados
e promotores à redação original do projeto de
lei era pertinente: de fato, a mera interpretação
equivocada sobre a existência de provas para a
deflagração de ação penal, ou decretação de medida cautelar pessoal ou real, poderia acarretar a
configuração de crime de abuso de autoridade. A
atual redação já não mais permite tal possibilidade
ao inserir as considerações iniciais descritas no
artigo 1°, restando claro, por conseguinte, a necessidade da demonstração concreta da intenção
específica do sujeito, bem como que a mera interpretação equivocada (quando há divergência) de
lei ou fatos por si só não configurará o delito.
As figuras típicas encontram-se descritas
dos artigos 9° ao 37° e tratam, simplesmente,
do mais puro e objetivo cumprimento da Constituição Federal e da observância dos Tratados
e Convenções Internacionais que versam sobre
direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário.
Nada além disso.
A ação penal é pública incondicionada: ou
seja, será ajuizada por membro do Ministério
Público independentemente da manifestação do
prejudicado, e, por óbvio, julgada por representante do Poder Judiciário.
Feita essa breve explanação, indagamos:
por que, então, persiste a reclamação e preocupação dos magistrados e promotores com o
Projeto de Lei?

Segundo a AMB – Associação dos Magistrados do Brasil – a AMAERJ – Associação dos
Magistrados do Rio de Janeiro – a AJUFE – Associação dos Juízes Federais – o projeto traz
termos amplos, abstratos, subjetivos (CORREIO
BRASILIENSE, 2019), admitindo uma série de interpretações.
Art. 9º Decretar medida de privação da
liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais:
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro)
anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma
pena a autoridade judiciária que, dentro
de prazo razoável, deixar de:
I – relaxar a prisão manifestamente ilegal;
II – substituir a prisão preventiva por
medida cautelar diversa ou conceder liberdade provisória, quando manifestamente cabível;
III – deferir liminar ou ordem de habeas
corpus, quando manifestamente cabível. (BRASIL, 2019).
Não procede a preocupação dos magistrados. Diversos delitos trazem em sua redação
termos como “manifestamente”, o que configura
algo latente, que não restem dúvidas, segundo
afirmam os próprios magistrados em suas decisões (e, no momento de sentenciar, parece não
haver dúvidas...)1. Essa é a interpretação que deve
prevalecer, sobretudo quando o próprio artigo 1°
exige a presença do dolo específico, qual seja, a
intenção de prejudicar outrem ou trazer benefício próprio ou a terceiro ou ainda por mero capricho próprio ou satisfação pessoal.
Em verdade, a previsão do projeto de Lei é próxima
da redação vigente da Lei 4898/65 (artigo 4°) que
também se aplica ao magistrado e ao representante
do Ministério Público, e, ao exigir a presença do
dolo específico, é até mais justa com a autoridade
no caso concreto, além de prever outras hipóteses,
lamentavelmente tão comuns, que a Lei de 1965 não
prevê. Entretanto, criou-se o entendimento de que a
Lei de Abuso de autoridade de 1965 não é aplicável a
juízes e promotores...

1
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Não restam dúvidas quanto à real intenção do Projeto de Lei como se encontra agora
aprovado. Mas remanesce a pergunta feita por
Lênio Streck (2019): juízes e promotores não
confiam neles mesmos?
As autoridades não podem resistir a exigência de limites no seu atuar, limites estes,
legais e constitucionais. Busca-se conter os
excessos da atuação de tais autoridades, como
lamentavelmente vimos recentemente no caso
do Reitor da UFSC, que injustamente foi preso,
exposto, envolvido em suposto esquema de peculato – operação “ouvidos moucos” - , ceifou
a própria vida e, ao final, o inquérito policial foi
encerrado, por inexistir quaisquer provas que
o ligassem, de fato, a quaisquer das acusações
(FOLHA, 2018).
Há de se descontruir a figura do mito moderno, dos seres supra humanos, das divindades,
dos homens de raças superiores, dotados de qualidades especiais, destacados para trazer as verdades ao mundo, pois assim é a sua natureza:

bendo-lhes tão somente aceitar o local ao qual
foram trazidos, uma vez que as verdades absolutas e as regras morais conseguem acalmar a
besta humana.
O Projeto de Lei 7596/2017, com sua atual
redação, visa provar que não há super-homens,
não existem pessoas e autoridades infalíveis e
intocáveis, ninguém está acima do bem e do mal.
E sim, os magistrados e promotores devem confiar neles mesmos, pois a interpretação do caso
concreto continua sendo realizada por estas autoridades.
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[...] Gobineau estava convencido de que
tinha resolvido esse problema. E conseguiu impor essa convicção aos seus
leitores. Aqui estava uma nova espécie
de teoria, que desde o início, tinha uma
forte e estranha fascinação. É loucura
um homem negar ou resistir ao poder
da sua raça, uma loucura tão grande
como a de uma minúscula partícula que
intentasse resistir à força da gravidade.
(CASSIRER, 2003, p. 272).
O herói é o mito moderno e está acima do
bem e do mal, como adverte Nietzsche (2008),
pois são os “melhoradores da sociedade” e toda
sociedade clama por tais heróis. Estão localizados na “moral do cultivo”, conquanto que aos demais, situam-se na “moral do domesticado”, ca-
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A FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
Há muito a jurisprudência admite o reconhecimento fotográfico como indício de autoria
ou meio de prova em processos criminais, seja
para decretação de medidas cautelares, recebimento de denúncias, ou até mesmo, na condenação de acusados.
Este tema voltou a instigar debates na comunidade jurídica após a recente decisão monocrática do Ministro do STF Alexandre de Moraes,
no HC 172.606/SP, concedendo a liberdade dos
pacientes por conta da condenação deles ter se
lastreado exclusivamente no reconhecimento
fotográfico, sob a justificativa de mácula ao estado constitucional de inocência, posicionamento
que encontra amparo inclusive na doutrina.
Todavia, acredita-se que o modelo usualmente adotado seja inadmissível ante a sua falta
de confiabilidade e elevados prejuízos ao direito de ampla defesa, elemento cuja preservação
é essencial para o alcance do devido processo
legal. Ausentes os dois, a sentença condenatória
se torna ilegítima por resultar apenas do uso do
arbítrio e da força estatal face a hipossuficiência
do acusado.
Primeiro, pois, a ausência de previsão na
legislação acerca da sua existência, representa
direta transgressão ao princípio da legalidade,
acreditando estar afastada a legitimidade da tal
metodologia de prova.
Segundo que, na maior parte das vezes, ele
é realizado na fase investigativa, sem que sejam
acostadas ao procedimento as supostas fotos
utilizadas, nem informado se houve comparação
com outras imagens. Assim, não se sabe se o autor do “reconhecimento” indicou o indivíduo reconhecido, confirmou uma opinião de terceiros,
ou, até mesmo, se existiram dúvidas se o autor
da conduta criminosa seria a pessoa da foto.
Outrossim, tudo corre sem a participação
do reconhecido, que nem imagina estar sendo
investigado. Destarte, o material segue para embasar o oferecimento de denúncias ou pedidos
de medidas cautelares e posteriormente lastreia
decisões judiciais que interferem diretamente
no direito de liberdade daquele.
Não se pode olvidar que a participação
dos investigados na fase preliminar é demasiada
restrita, estando sujeita ao “juízo da autoridade”
(Art. 14, do CPP). Assim, uma vez reconhecido (e
sabe-se lá como), o respectivo termo segue como

válido indício - com relevante aceitação da sua
capacidade probatória pelo judiciário -, restando
ao investigado/reconhecido o ônus de se provar
não-culpado e de superar tal “quase-verdade”
criada pelo estado-acusação, em detrimento de
suas garantias constitucionais do estado de inocência e exercício do contraditório.
É manifesta a gravidade dessa situação, especialmente por conta da falta de confiabilidade
do reconhecimento e por ele viabilizar a sujeição
de muitas pessoas à condição de acusados, os
quais sofrerão todas as conhecidas mazelas do
processo penal brasileiro.
Terceiro, é equivocado afirmar que manifestação da defesa do acusado na fase processual, depois do “trabalho feito”, efetivaria o exercício do contraditório e da ampla defesa de forma
satisfatória.
O resultado do reconhecimento é um termo que contém uma narrativa fria sobre algo
que deve ter acontecido e foi registrado em
papel. Nele não constam informações sobre
se existiram outras fotografias, se todas foram
apresentadas ao mesmo tempo, se a posição das
pessoas nas imagens era a mesma ou se algumas
estavam de perfil e outras de frente, se estavam
com a mesma roupa, ou, até mesmo se o autor
do reconhecimento esteve em dúvida ou afirmou com plena certeza, entre outras questões
de grande relevância e que também influenciam
no resultado alcançado. Existe apenas o termo e
a assinatura do suposto autor do reconhecimento, que não raras vezes nega, na fase judicial, ter
indicado o reconhecido como autor do fato. A
situação se mostra mais grave quando esta pessoa já sofre medidas cautelares como a de prisão, por exemplo.
A realização do reconhecimento através de
um método adequado é de extrema relevância
quando se pretende reduzir as chances de erros. Observe-se que o legislador, ao tratar do
reconhecimento de pessoas como meio de prova, apontou a necessidade de a pessoa a ser reconhecida ser previamente descrita pelo autor
do reconhecimento(art. 226, I, do CPP), e, posteriormente colocada ao lado de outras que lhe
sejam semelhantes(art. 226, II, do CPP).
Todavia, enquanto o método previsto em
lei possui alguns critérios dotados de certa rigidez, o reconhecimento fotográfico é realizado
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com informalidade, de maneira empírica e com
as deficiências acima apontadas, situação manifestamente incoerente e que, sem sombra de
dúvidas, violenta o direito à defesa.
O procedimento usualmente adotado retira do acusado a possibilidade de se opor com
argumentos capazes de convencer o magistrado, ou seja, resta maculada a ampla defesa e o
contraditório: seja porque suas alegações se
realizam à posteriori, quando o julgador já teve
prévio acesso ao reconhecimento e formou um
juízo de valor acerca do reconhecido, seja porque não pode participar do momento da colheita deste elemento mediante questionamentos,
apresentação de outras fotografias ou indicando
argumentos aptos a levantar dúvidas ou afastar
a afirmativa de reconhecimento.
Como se não bastassem tantos problemas, tal “meio de prova” retira do identificado
o sagrado direito ao nemo tenetur se detegere,
pois não lhe é permitido a recusa a ser reconhecido. É que, tudo acontece à sua revelia, e
com as inúmeras inconsistências acima apontadas, que evidenciam a incompatibilidade da sua
utilização com um processo penal justo e democrático, afinal, está sendo sobreposto a diversas
garantias que, em tese, maculariam o processo
de nulidade, porém, tudo isso é desconsiderado.
Todas essas garantias violadas formam o
que se entende pelo direito à ampla defesa, sem
a qual não há como existir um devido processo legal que busca uma decisão justa. Ora, se ao
acusado não é permitido que se defenda de forma efetiva, trazendo contraprova e promovendo impugnações, é óbvio que o único resultado
provável deste processo é a sua condenação.
Por fim, não se pode deixar de apontar que
a mente humana não é imune a falhas. O erro
na percepção ou identificação é manifestamente
comum, fato amplamente divulgado e conhecido. Além disso, constantemente são noticiados
erros judiciários nos quais pessoas inocentes
são condenadas, e, depois de muitos anos é que
se reconhece a inocência destes.

Em que pese a recente decisão do Ministro
do STF Alexandre de Moraes, que segue o posicionamento já adotado reiteradas vezes pelo
próprio STF e STJ, assim como por diversos outros Tribunais Estaduais, acredita-se que o direito de defesa não pode ser suprimido em privilégio do interesse estatal de promover a punição
de quem quer que seja.
As deficiências do modelo atual de reconhecimento fotográfico apontam para uma
grave falta de confiabilidade deste método, por
conta da manifestamente insegura forma de
sua colheita, não permitindo que ele seja utilizado de forma isolada ou conjugada com outros
meios de prova em um processo penal que busca
atingir um fim de justiça e é norteado pelo devido processo legal e pela ampla defesa.
Portanto, a utilização deste método exigiria
uma revisão da sua forma de realização, sob uma
perspectiva de criar de regras e procedimentos
que lhe garantam maior confiabilidade, a implicar
em uma redução das chances de erros e dos prejuízos ao acusado, especialmente no tocante às
interferências que o modelo atual causa na ampla
defesa, contraditório e devido processo legal.
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Múltiplos Olhares
una posición política que dejo entre paréntesis
completamente, sino como criminólogo o
si prefieren como observador tercero de un
desastre.
Tienen las cárceles convertidas en campos de
concentración comandados por los presos, son
verdaderos campos de exterminio cuyo resultado
no es otro que el de recibir ladrones y pequeños
distribuidores de tóxicos y sacar asesinos. ¿No
se dan cuenta del efecto reproductor? Sólo
una minoría de presos, no más del 20% son por
delitos contra la integridad física y sexuales, el
resto son infelices autores de pequeños delitos.
Es obvio que las cárceles las manejan los presos,
porque surge de la enorme desproporción entre
el personal penitenciario y el número de presos,
esto es sabido y probado en todo el mundo:
cuando hay poco personal, todo lo manejan los
presos y sus bandas, lo que luego termina en las
masacre que se reiteran en las cárceles de Brasil.
Que están presos en su gran mayoría los que
en la Argentina llamamos “perejiles”, queda
demostrado por el alto porcentaje de presos sin
condena, es decir, en pura prisión preventiva.
Si lo fueran por delitos graves, ese porcentaje
sería menor y no aumentaría, pero se mantiene y
aumenta, o sea que tienen un sistema de entrada
y salida para pequeños ladrones o algo parecido.
Como si eso fuera poco tienen un número igual
o mayor de posibles presos que no están presos,
es decir, de sujetos con órdenes de captura
emitidas por sus tribunales en forma automática
y que no se cumplen porque ni siquiera ya caben
en los campos de concentración que tienen.
Nunca en mi vida vi una compartimentalización
de los segmentos del sistema penal tan absoluta,
a uno le importa un rábano lo que hace el otro,
los jueces no se enteran de que las cárceles están
superpobladas y manejadas por los propios
presos. ¿Los jueces no hacen visitas de cárcel,
como en todo el mundo? Y para colmo esto
genera una nueva oportunidad de recaudación
autónoma –que algunos llaman corrupción- en
sus policías.
No sé qué número de procesados sin prisión
preventiva tienen, pero la experiencia mundial
muestra que siempre es superior al número de
procesados con prisión preventiva decretada.
Pienso que suman por lo menos tres millones de
personas entre presos condenados y procesados,
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COMUM DESTITUÍDO DE BASE EMPÍRICA
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EUGENIO RAÚL ZAFFARONI Necesito responder

esta pregunta con la más absoluta sinceridad
y franqueza y les ruego que me disculpen. No
entiendo qué diablos están haciendo en Brasil,
qué se proponen con esta política criminal
suicida. No me meto en la política general
del país, no me interesa si son de derecha o
de izquierda, porque esta política criminal
aberrante es resultado de muchos gobiernos y
no de alguno en particular. No entiendo si no se
dan cuenta del desastre, todos, los de derecha
y los de izquierda: todos. No hablo pues, desde
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presos con prisión preventiva que no se cumple
y procesados libres sin prisión preventiva.
¿Están ustedes en su sano juicio? Perdonen la
pregunta, pero no puedo dejar de formularla en
estos términos, porque esto implica que cada
uno de ellos tiene familia, parientes, amigos y,
si multiplicamos por cinco o seis al menos los
vínculos de cada uno, tendremos casi el 10%
de la población que se está habituando a ver
la cuestión penal como normal, es decir que la
cárcel, el juzgado, el abogado, la policía, todo
eso pasa a ser algo tan cotidiano para ese 10%
como ir al hospital cuando le duele algo. Dicho
en otras palabras, un 10% de su población está
banalizando la cuestión penal. Esto es insalubre
en cualquier sociedad.
Además, sus policías matan, no lo pueden negar,
es de toda evidencia la letalidad policial. Pero
no puedo ocultar otra cosa –y perdón si los
ofende-, pero veo demasiada melanina en las
cárceles y entre los muertos y muy poca en las
universidades y entre los jueces y ministerios
públicos. Disculpen, pero es la verdad que no
deberían desconocer.
Es obvio que este desastre de política criminal es
una de las principales causas del altísimo índice
de muertes violentas que registra el país. No
es un índice tolerable. Se están matando entre
brasileños, no hay ninguna invasión extranjera.
¿Qué es esto? Para colmo las muertes inciden
más en las fajas etarias más jóvenes, de 12 a 24
años. Esto es completamente loco, totalmente
loco. Están matando a sus propios hijos, es un
filicidio social. ¿Qué les pasa?
El narcotráfico es un pretexto. No tienen ustedes
el problema de México, vecino inmediato del
principal demandante de tóxicos. No exportan
toneladas de cocaína porque no la producen.
México es diferente, como decía en viejo Porfirio
Días: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados
Unidos. Allí es otra cosa que no sé cómo se
resuelve. Ustedes tienen un negocio casi de la
miseria, que es la distribución entre sus propias
clases medias. Es otro nivel de problema, mucho
menor, se puede encarar de otra forma.
No sé cómo no se dan cuenta que esta política
criminal nacionalmente suicida está generando
cifras de muertos similares a las de una guerra
civil sangrienta. Insisto, los muertos son
brasileños, no son extranjeros invasores. Esto
no es prueba de un Estado fuerte, sino de un
Estado débil, que es fácil presa de la dominación,
porque el caos nunca es prueba de fortaleza

de un Estado. El Estado se debilita cuando su
sistema penal formal no es el único, sino que
deja surgir otros sistemas penales paralelos
y subterráneos, no sólo montados por sus
propias policías descontroladas, sino también
por bandas de delincuentes cuya organización
permite la propia debilidad del Estado. Cuando
las policías organizan sus propios sistemas
de recaudación fiscal y sus propios sistemas
punitivos que les son inherentes, lógicamente
también pierden funcionalidad preventiva y eso
permite el surgimiento y fortalecimiento de las
bandas criminales, con las que frecuentemente
entran en trato y negociación. Esto no es para
nada “orden y progreso”, sino desorden, caos y
retroceso al primitivismo.
¿Nadie se da cuenta que esto es una cuestión -en
serio- de “seguridad nacional”, entendida como
seguridad ante todo de la vida de los habitantes y
de vulnerabilidad de la propia soberanía nacional?
Por favor, entiendan que no hablo desde ninguna
derecha o izquierda, sino desde los muertos,
o sea, desde la vida misma de todos ustedes.
Sinceramente, no entiendo nada, basta mirar los
índices de muerte violenta que tenían en 1980
por ejemplo, y los que tienen ahora, para verificar
el modo insólito en que las cifras han saltado, y
pasaron gobiernos de todos los colores políticos.
¿Qué diablos han hecho en cuarenta años y que
siguen haciendo? No lo entiendo.
¿De qué sentido común me hablan? Creo que yo
estoy hablando ahora desde el sentido común,
en el único sentido común posible: dejen de
matarse, por favor.
NESTA POLÍTICA DE ESPETÁCULO EM QUE
VIVEMOS, QUAL É O PONTO NEVRÁLGICO
DA MIDIATIZAÇÃO DO PROCESSO PENAL?
Los medios
monopolizados crean realidad, incitan a la
venganza y a la violencia, buscan “rating”,
publicitan lo que despierta la morbosidad del
público. Son el instrumento indispensable
para la producción del caos de esta política
criminal suicida. Su creación de realidad y
su incitación constante a la violencia y a la
barbarie prende, incluso en los sectores más
pobres, porque son los más victimizados. Todo
sistema penal, en cualquier parte del mundo,
es selectivo, por simples razones estructurales:
vean, en una favela no se aprende a inventar una
sociedad “offshore”, ni el que sabe crearla sabe
EUGENIO
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cómo sacarme la billetera en el autobús. Hay
entrenamientos diferenciales y, por supuesto,
las policías detectan mucho más fácilmente
a los que sólo saben sacar billeteras que a los
que inventan sociedades “offshore”. Esto es así
en todos lados, no nos engañemos, tampoco
es resultado de la “lucha de clases” ni me lo
teoricen con cualquier otro esquema ideológico
parecido. Es así porque es así en todo el mundo
y no puede ser de otra manera.
Pero la selectividad no se reduce a la criminalización, sino que también es selectivo en la victimización, porque cuantos menos recursos tiene
uno, más vulnerable es a convertirse en víctima,
porque no puede pagarse una seguridad privada,
no puede vivir en un barrio “seguro”, no puede
dejar de transitar calles peligrosas de los suburbios de las grandes ciudades, etc. Por eso los pobres son más proclives a aceptar el discurso de
la venganza, simplemente porque son más victimizados. Pero la cosa no acaba allí, porque los
policías también son seleccionados de esos mismos sectores pobres. En definitiva, todo parecería indicar que delincuentes, víctimas y policías
se matan entre ellos, y los medios monopólicos
impulsan esas muertes. No creo en conspiraciones, porque las teorías conspirativas siempre
son simplistas y sedantes, dado que de ser verdad bastaría con terminar con los conspiradores
para que todo se resuelva, y no es así. Pero por
lo menos, veo claramente que los medios monopolizados, con su discurso vindicativo y primitivo, fomentan que se maten entre los más pobres.
Esto es perfectamente verificable con sólo pulsar el botón del televisor.

HÁ ESPERANÇA DA REALIZAÇÃO DE CONTENÇÃO DO PODER PUNITIVO E DO ESTADO POLICIAL PELAS AGÊNCIAS JUDICIAIS
CONSIDERANDO A PERMANÊNCIA DE SUA
MENTALIDADE INQUISITÓRIA NO PROCESSO PENAL?
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI ¿Cómo pretenden

que los jueces contengan el poder punitivo? Si
algún juez lo intentase sería inmediatamente
linchado por los medios, los políticos se subirían
al carro de los medios y no sólo contribuirían al
linchamiento arrojándole más piedras en brutal
lapidación, sino que lo echarían. No sé si se trata
de una mentalidad inquisitorial o algo parecido,
puede ser que los haya con esa mentalidad, pero
no creo que sean todos los jueces de Brasil,
habrá de todo, como en cualquier otra categoría
profesional. Pero lo que no me cabe duda es
que no pueden hacerlo porque los linchan
mediáticamente y los echan. Por el momento,
por suerte, a diferencia de lo que sucedió en
otros países de nuestra región, no los matan. Los
jueces no son héroes, ni mucho menos mártires,
por eso los héroes están en los libros de historia
y los mártires en los altares. Lo que podemos
exigirles es que en la medida de lo posible se
ajusten al derecho, lo que ya es difícil, cuando
todos los conminan a que sigan fabricando
órdenes de captura con método fordista. Por
eso prefieren no ver las prisiones, encerrarse en
sus despachos y limitarse a fabricar órdenes de
captura que no se cumplen. Es obvio que esto
no es lo deseable, pero es lo que produce esta
política criminal aberrante, puede ser que los
jueces tengan parte de responsabilidad, pero no
toda, por supuesto, y ni siquiera creo que sea la
mayor parte.
NO PROCESSO DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANO, A AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO
DE ENTRAVES HISTÓRICOS À EFETIVAÇÃO
DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
NO BRASIL CONTRIBUI PARA MANUTENÇÃO DO ESTADO POLICIAL?
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI El Estado de
derecho es siempre un modelo ideal, nunca
del todo realizado en ningún país del mundo.
Estado de derecho es aquel en que todos somos
iguales ante la ley, y Estado de policía es en
el que todos estamos por igual sometidos a la

Eugenio Raúl Zaffaroni no Seminário Regional do
IBADPP em Vitória da Conqista
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voluntad arbitraria del que manda. Son modelos
ideales que nos sirven
–como muchas veces
en las ciencias sociales- para calificar a los
Estados reales e históricos, diagnosticas si
son más o menos de derecho o más o menos
policiales. Sin duda que en toda nuestra región
vemos un retroceso de la aguja que se acercaba
al modelo del Estado de derecho. Y tampoco me
cabe duda de que lo que suceda en Brasil nos
afectará siempre a todos. Si me expreso con
esta sinceridad –por la que les vuelvo a pedir
disculpas- es, además del particular afecto y
hasta diría amor que siento por Brasil, también
por la importancia que todo lo que suceda en
Brasil tiene para todos los latinoamericanos.
Brasil es –por muchas razones- la potencia líder
de nuestra región. No sólo por su dimensión
continental, por su aparato productivo, sino
creo que incluso por su fuerza espiritual, aunque
esto último puede ser un juicio muy subjetivo.
Por eso les pregunto qué les pasa. No los
entiendo, sinceramente. No sé cómo no se dan
cuenta de que así no pueden salir adelante,
que se están matando entre ustedes por una
política criminal filicida. Insisto, me parece una
locura, hay algo que no funciona, ni de derecha
ni de izquierda, hago abstracción del modelo de
sociedad que me guste o no me guste, lo que
no sé es qué les pasa como brasileños, creo que
hay algo, algún cable suelto que les produce
una especie de cortocircuito que les obstruye la
vocación de gran nación que siempre tuvieron,
de esa vocación histórica que les permitió
conservar la unidad, fue esa vocación de nación
lo que impidió que se balcanizasen, como por
desgracia nos sucedió en nuestra América de
colonización española.

ordinario y con los jueces naturales. Es verdad
que el proceso y condena a los comandantes
apenas reinstalado el sistema constitucional
dio visibilidad a los crímenes dictatoriales, o sea
que, sin esa visibilidad inicial no hubiese sido
posible retomar y seguir adelante casi treinta
años después, pero demoramos todo ese tiempo.
No fue nada fácil. Tampoco se me escapa que
la dictadura brasileña tuvo algunas diferencias
con la nuestra, no sé si el número de víctimas
es equiparable. La nuestra fue sanguinaria,
cruel e irracional en extremo. Sé que no es
una cuestión de contabilidad cadavérica, pero
tampoco es un detalle menor. Por otra parte,
la dictadura brasileña impulsó el desarrollo
industrial, mientras que la nuestra lo desbarató
o quiso desbaratarlo, empresa que se retomó en
los años noventa y se reitera en la actualidad.
Es otra diferencia considerable. En fin, sí, los
procesos fueron diferentes y también la política
transicional. Debo aclarar que, personalmente,
no creo en la “justicia transicional”, porque
la única justicia, cuando hay un criminal de
Estado, consiste en juzgarlo con las debidas
garantías y en su caso condenarlo. Se trata de
política transicional, siempre condicionada por
el espacio político de cada momento.

A QUE SE ATRIBUI O CRESCIMENTO
EM NOSSA REGIÃO DE IDENTIDADES,
PRÁTICAS, IDEIAS E DISCURSOS DE ÓDIO
DE FIGURAS E GRUPOS REACIONÁRIOS
ÉTNICA, CULTURAL E POLITICAMENTE,
PRÓPRIOS DE MODELOS AUTORITÁRIOS?
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI A un marcado

deterioro de la política, incentivado por
los medios de comunicación oligopólicos o
monopólicos, incompatibles con cualquier
modelo de democracia plural. Se trata del
procedimiento conocido como “populacherismo”,
que no debe confundirse con “populismo”. El
“populacherismo” es lo que en alemán se llama
völkisch, el viejo recurso que Hitler, en los
tiempos en que sólo andaba haciendo dibujos,
había aprendido de un demagogo síndico
de Viena: Karl Lüger. Se trata de recoger los
peores prejuicios que anidan en una sociedad y
montarse sobre ellos, reafirmarlos, convertirse
en el pretendido líder de quienes supuestamente
deben defenderse de las “agresiones” de esas
minorías vulnerables. Es un procedimiento

HÁ DIFERENÇAS SIGNIFICATIVAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO, MEMÓRIA E VERDADE EM RELAÇÃO
AOS DEMAIS PAÍSES DA AMÉRICA LATINA?
En concreto
respecto de la Argentina sí. A nosotros nos ha
costado mucho implementar esa justicia, no
fue sencillo, porque demoramos décadas hasta
quedar en condiciones de hacerlo plenamente.
Creo que -en esto por lo menos- fuimos originales
en la región y me atrevería a decir que casi en el
mundo. Juzgamos, condenamos y absolvemos
con los códigos ordinarios, con el procedimiento
EUGENIO
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insidioso y, además, muy cobarde, porque se
ensaña con quienes no tienen poder, con los más
indefensos. Es algo que me produce profundo
asco, algo así como si alguien pretendiese ganar
votos con el maltrato animal por televisión, sólo
que se trata de maltrato humano. La decadencia
de la política es la del propio Estado, que es
el lugar natural de la política. Debemos tener
mucho cuidado con esto. Es um recurso bajo y
repugnante que destruye tejido social.

¿Qué razones positivas tengo para creer en el
valor instrumental del derecho en este caso?
Simplemente el que me da saber que las cosas
pueden resolverse por medios racionales.
Así, si me plantea qué hacer con la política
criminal en Brasil, le diría que, ante todo y
dada la gravedad extrema de la situación, sería
necesario hacer un adecuado diagnóstico de la
violencia. Ustedes tienen una larga y muy buena
tradición sociológica, lo que les permite formar
grupos de investigación estatales o regionales,
conforme a un patrón de investigación común,
que les diga en cada caso cuáles son las fuentes
conflictivas de producción de los demasiados
cadáveres anticipados –al decir de Pessoa- que
están produciendo. Conforme al diagnóstico,
se individualizan los diferentes focos de
conflictividad social. El paso siguiente es trazar
las políticas adecuadas para resolver o disminuir
los niveles de conflictividad, conforme a las
características de los particulares conflictos
detectados. Por supuesto que este planeamiento
es incompatible con los políticos buscando votos
mediante el “populacherismo” y los medios
hegemónicos incitando a la venganza ilimitada y
al primitivismo punitivista, obvio, pero eso es una
cuestión que deben resolver ustedes, sentando
todos los sectores en una mesa, y con una
decisión política nacional. Yo me limito a señalar
el camino técnico, el político les corresponde a
ustedes. Creo que es hora de que lo hagan. Por
favor, paren de matarse.

DA NOSSA TRINCHEIRA DEMOCRÁTICA,
AINDA É POSSÍVEL ACREDITARMOS NO
DIREITO, TANTAS VEZES UTILIZADO COMO
MAIS UMA FORMA DE PODER E OPRESSÃO
ESTATAL?
EUGENIO RAÚL ZAFFARONI La pregunta acera

de si debemos seguir “creyendo” en el derecho,
puede ser entendida en dos sentidos totalmente
diferentes, según de qué derecho se trate. Si se
refiere al derecho que posibilita esta política
criminal suicida, le respondo rotundamente que
no. Si se refiere al derecho como instrumento
de lucha, le respondo también rotundamente
que sí, porque si dejamos de lado el derecho en
su valor instrumental, lo que nos queda es la
violencia, que nunca da buenos resultados, entre
otras cosas porque son los más desfavorecidos
por que ponen el mayor número de víctimas,
pero también porque después de la violencia es
muy difícil restablecer la coexistencia pacífica y
democrática.
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Recurso ordinário em “habeas corpus”.
Tribunal do Júri. Quesito genérico de absolvição (art. 483, inciso III, e respectivo § 2º, do
CPP). Interposição, pelo Ministério Público, do
recurso de apelação previsto no art. 593, inciso
III, alínea “d”, do CPP. Descabimento. Doutrina.
Jurisprudência. Recurso ordinário provido.
– A previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri
(CPP, art. 483, III, e respectivo § 2º), formulada com o objetivo de conferir preeminência à
plenitude de defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado
da liberdade de íntima convicção dos jurados,
legitima a possibilidade de os jurados – que não
estão vinculados a critérios de legalidade estrita – absolverem o réu segundo razões de índole
eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, p. ex., o juízo de
clemência, ou de equidade, ou de caráter humanitário, eis que o sistema de íntima convicção
dos jurados não os submete ao acervo proba-

tório produzido ao longo do processo penal de
conhecimento, inclusive à prova testemunhal
realizada perante o próprio plenário do júri.
Doutrina e jurisprudência.
– Isso significa, portanto, que a apelação
do Ministério Público, fundada em alegado conflito da deliberação absolutória com a prova dos
autos (CPP, art. 593, III, “d”), caso admitida fosse,
implicaria frontal transgressão aos princípios
constitucionais da soberania dos veredictos do
Conselho de Sentença, da plenitude de defesa
do acusado e do modelo de íntima convicção dos
jurados, que não estão obrigados – ao contrário
do que se impõe aos magistrados togados (CF,
art. 93, IX) – a decidir de forma necessariamente motivada, mesmo porque lhes é assegurado,
como expressiva garantia de ordem constitucional, “o sigilo das votações” (CF, art. 5º, XXXVIII, “b”), daí resultando a incognoscibilidade da
apelação interposta pelo “Parquet”. Magistério
doutrinário e jurisprudencial.

STF-PR - RHC: 117.076, Rel. Ministro Celso de Melo, julgado em 01/08/2019, Processo Eletrônico
Dje 169, Publicado em 05/08/2019) Compilada por: Maurício Garcia Saporito
COMENTÁRIOS:
Em 2008 o Código de Processo Penal sofreu uma profunda alteração em parte de seus
dispositivos. Essa alteração legislativa, sem sombra de duvidas, simplificou a forma de quesitação ao Conselho de Sentença quando do julgamento dos crimes dolosos contra a vida,
permitindo que o jurado dê seu veredito com maior liberdade. Ao determinar que o juiz
presidente pergunte ao jurado ou jurada, de forma genérica, se o réu ou ré deve ser absolvido ou absolvida (art. 483, III do CPP), o legislador autorizou que a decisão seja dada
com base em conceitos amplos como clemência, função social da pena ou qualquer outra
razão humanitária. De forma assistemática, entretanto, o mesmo legislador reformador de
2008 manteve a possibilidade de revisão, a pedido da acusação, do mérito de tal veredito.
Pois bem, o acordão em comento vem em ótima hora, vez que o sucateamento do sistema
carcerário nacional e a dinâmica social que vivenciamos têm se mostrado de extrema relevância nas argumentações da defesa em plenário de júri e nas decisões proferidas pelos
Conselhos de Sentença. O precedente traz um entendimento há muito defendido pelos
que militam na defesa perante o Tribunal do Júri. A simples possibilidade do Ministério Público manejar recurso com base no art. 593, III, d, do CPP viola, por si só, princípios como
soberania dos vereditos, plenitude de defesa e o modelo de íntima convicção dos jurados
adotado pelo nosso sistema processual penal, imprescindíveis num Estado Democrático
de Direito.
POR MAURÍCIO GARCIA SAPORITO
Defensor Público do Estado da Bahia, titular da 3 DP do Júri da Capital.
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ANTÔNIO VIEIRA | JANAÍNA MATIDA | CAIO BADARÓ MASSENA | MARCELLA MASCARENHAS NARDELLI
Bárbara e Gabriel são pessoas reais, de
carne e osso, condenadas pelo sistema de justiça
criminal brasileiro mesmo diante de provas de
fatos incompatíveis com a hipótese acusatória.
Tanto Bárbara quanto Gabriel estavam em outros lugares no momento da ocorrência dos crimes, de acordo com as provas ingressadas aos
autos. No entanto, em face de fotografias, vídeos
e testemunhos que deram conta de corroborar
as hipóteses defensivas, os magistrados de um
caso e de outro preferiram fundamentar as suas
decisões na palavra da vítima, isto é; na confiança com a qual as vítimas declararam tratarem-se
dos autores dos fatos.
Infelizmente, Bárbara e Gabriel estão longe
de serem casos isolados. O estado atual de coisas
do sistema brasileiro de justiça autoriza a condenação com base em dados controversos. Essa
autorização encontra-se em enunciado formulado pelo Superior Tribunal de Justiça referente à
regularidade do reconhecimento por fotografia.
Isso porque, ainda que a fotografia possa, de fato,
servir ao reconhecimento de pessoas (segundo
estudos desenvolvidos pela psicologia cognitiva),
não há dúvidas de que o procedimento deva ser
realizado observando uma série de critérios pré-estabelecidos e que visam garantir a fiabilidade
do resultado. Reconhecer validade à fotografia
como método válido de identificação de suspei-

Bárbara, 20 anos, reconhecida pela
vítima como coautora de um roubo
de veículo por considerar seu cabelo
familiar. São apresentadas provas
testemunhal e documental capazes
de comprovar que Bárbara estava, na
data dos fatos, a 90 Km de distância
do local do roubo, em uma viagem de
trabalho. O juiz considera que as provas
apresentadas são imprecisas. Bárbara é
condenada a cinco anos e quatro meses
de reclusão com base no reconhecimento
fotográfico.
Gabriel, 19 anos, reconhecido pela vítima
e condenado como coautor de um crime
de roubo de veículo. Em sede de recurso,
defesa apresenta imagens de câmera de
segurança mostrando o jovem no mesmo
horário do crime, a uma distância de 2,5
Km do local dos fatos. Perícia particular
confirma autenticidade das imagens.
A prova é considerada imprestável e
incapaz de se sobrepor à palavra da
vítima, por considerar que esta não teria
motivos para agir com má-fé durante o
reconhecimento. O recurso é improvido e
Gabriel segue condenado. E preso.
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tos nunca deveria ter sido confundido como licença à verdadeira ausência de critérios.
A partir de uma reconstrução qualitativa, o
entendimento do STJ poderia ter sido motivado
pela legítima necessidade de ajustar o reconhecimento a tecnologias hoje rotineiras e que então eram indisponíveis ou pouco confiáveis aos
olhos do legislador de quarenta da codificação.
A fotografia é, de fato, um caminho sem volta.
Seria mesmo injustificada a não aceitação de fotografias como métodos
confiáveis de identificação de pessoas,
principalmente em tempos em
que as redes sociais dão conta de registrar o decorrer da
vida das pessoas a todo instante.
“Quem são?”; “O que estão fazendo?”, “Onde estão?”, são perguntas
que usualmente respondemos a
partir de métodos em nada reduzíveis ao reconhecimento presencial.
No entanto, não parece razoável - e de fato
não é - que a validade do reconhecimento por
fotografia possa significar verdadeiro desprezo
ao pressuposto racional de que é preciso contar
com critérios para tudo o que se pretenda considerar como prova. A condenação de pessoas
reais, de carne e osso, é justificada, se e somente
se, podemos confiar nas provas que corroboram
a hipótese acusatória. A discussão sobre a fiabilidade das provas está longe de ser teórica. A experiência do Innocence Project está aí para confirmar a extrema atenção que se deve prestar ao
risco de se condenar inocentes. Já são mais de
360 revisões criminais de condenações injustamente impostas a respeito das quais tem-se a
informação de que pelo menos 70% deveram-se
à identificação errônea.
E o que pode ser feito para a redução do
risco de se condenar inocentes? Para os autores
que assinam essa coluna, a resposta deve compreender um olhar cuidadoso à determinação
dos fatos do caso individual. E um olhar cuidadoso à determinação dos fatos, por sua vez, implica dedicar atenção redobrada ao estudo dos
métodos de produção de provas, à formulação
de critérios para a sua valoração e, finalmente,
à adoção de instrumentos conceituais capazes
de refletir a preocupação em se reduzir os espaços de subjetivismo judicial (como standards
e protocolos probatórios). Pretendem, com isso,
trazer discussões que são necessárias ao enfrentamento dos graves desafios ao propósito

de se decidir de forma comprometida com a determinação correta dos fatos, isso significando
a redução de espaços deixados à subjetividade
- como é o caso do convencimento acrítico do
julgador quanto à suficiência à declaração confiante da vítima, por exemplo.
Nesse sentido, é importante esclarecer que
o direito precisa dialogar com outras áreas de conhecimento. Ora, se o contexto jurídico possui
autoridade quando o que importa é a determinação do que seja o conteúdo normativo de
suas disposições (premissa maior), na mesma toada, não há razão para não se admitir,
de uma vez por todas, a necessidade
de diálogo no que se refere à determinação dos fatos (premissa menor)
dos casos que provocam resposta
jurisdicional. O isolamento da prova
como fenômeno exclusivamente jurídico perde lugar, pertinência, racionalidade no momento em que transbordam
tantas conquistas cognitivas resultantes dos esforços de disciplinas como a psicologia
experimental, a epistemologia do testemunho, as
neurociências etc.
Epistemólogos jurídicos pretendem facilitar a ponte entre os operadores jurídicos e essas
outras relevantes áreas de conhecimento. Acreditamos que esse é o caminho mais acertado
para que os responsáveis pelos desfechos jurídicos possam assumir uma postura mais segura
diante dos perigos do subjetivismo e da arbitrariedade, estes resultantes da excessiva confiança que os magistrados costumam desenvolver
nas próprias faculdades cognitivas. Buscamos
instrumentalizar os operadores jurídicos de pesquisas que lhe esclareçam; que lhes produzam
conhecimento sobre os seus desconhecimentos.
Por tudo isto é que surgiu a ideia de criação dessa coluna, pensada para ocupar um espaço
permanente no Boletim Revista Trincheira Democrática, relevante publicação editada pelo Instituto Baiano de Direito Processual Penal - IBADPP,
entidade que vem se consolidando, ao longo dos
últimos anos, como fomentadora de importantes
espaços de discussão crítica sobre temas ligados
ao funcionamento do sistema de justiça criminal.
A coluna será compartilhada pelos quatro autores desse texto - Antonio Vieira, Janaína Matida,
Caio Badaró e Marcella Nardelli -, todos ligados a
pesquisas sobre epistemologia jurídica e prova nos
processos judiciais, sem prejuízo da participação
eventual de alguns outros professores convidados.
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Coluna: A Toda Prova
Antonio Vieira foi um dos fundadores do IBADPP e presidiu a entidade
entre 2015/2016. É professor de direito processual penal há 15 anos e há
5 leciona a disciplina na Universidade Católica do Salvador, na Bahia.
É mestre em raciocínio probatório, pela Universitat de Girona, Espanha,
onde realizou sua pesquisa sob a orientação do Prof. Dr. Jordi Ferrer Beltrán. Advogado com a atuação na área criminal, estuda assuntos ligados
à epistemologia jurídica e prova penal, com especial enfoque em temas
relacionados com os riscos e controles epistêmicos afetos a meios de prova
frequentemente utilizados pelos sistemas judiciais.

Janaina Matida é professora de teoria do direito da FND/UFRJ. Fez graduação e mestrado em Direito na PUC-Rio, e, desde a graduação dedica-se
ao problema da verdade no ambiente do processo judicial. Terminado o
mestrado, cursou o doutorado sob a direção e frutífero diálogo com Jordi
Ferrer e Carmen Vázquez na Universitat de Girona, Espanha. Nesse mesmo
período, realizou “sanduíches” na School of Law da University of Virginia
e na Universidad Austral de Chile, sob os cuidados de Fred Schauer e Daniela Accatino, respectivamente. Atualmente, a centralidade da epistemologia jurídica em sua pesquisa expressa-se em diversas atividades: na eletiva que oferece na companhia da Prof. Rachel Herdy (que leva o nome de
“Epistemologia Jurídica”), na sua co-liderança do GREAT (Grupo de Pesquisa sobre Epistemologia Aplicada aos Tribunais), na consultoria que presta ao projeto “Prova sob Suspeita”
do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, bem como na coordenação de diversos cursos
de especialização cuja temática sempre versa sobre a prova no contexto jurídico, além de
publicações e eventos de que participa sobre a mesma temática.
Caio Badaró Massena formou-se em Direito em 2017 pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro, com apresentação de trabalho de conclusão de
curso sobre a prova testemunhal no processo penal brasileiro. É advogado
criminalista e membro do grupo de pesquisa Matrizes do Processo Penal
Brasileiro. Relativamente à prova penal, atualmente seus principais objetos
de pesquisa são a prova testemunhal, sob a perspectiva da psicologia e da
epistemologia do testemunho, e o uso das inteligências artificias no âmbito
do processo penal. Publicou na edição de junho de 2019 na Revista Brasileira de Ciências Criminais artigo sobre o desenho instrucional adotado pelo
Código de Processo Penal brasileiro acerca da prova testemunhal.
Marcella Mascarenhas Nardelli é Doutora em Direito Processual pela
UERJ e Professora Adjunta de Direito Processual Penal da Universidade
Federal de Juiz de Fora. A paixão pelo estudo da prova se solidificou durante o doutoramento, quando da participação no grupo de pesquisa “Observatório das Reformas Processuais”, liderado pelo Prof. Leonardo Greco.
É autora do livro “A Prova no Tribunal do Júri”, que corresponde à tese de
doutoramento orientada pelo Prof. Flávio Mirza e aprovada com distinção,
louvor e recomendação para publicação. Na obra, a concepção racionalista
da prova é utilizada como base para tecer críticas fundadas à irracionalidade ínsita ao sistema da íntima convicção, ao mesmo tempo em que fornece as condições para se estabelecer uma conjuntura de racionalidade para as decisões
dos jurados por meio de um procedimento probatório epistemologicamente orientado. O
tema da prova e da epistemologia jurídica está presente em vários de seus textos, publicados em livros e periódicos jurídicos, com destaque para as discussões afetas aos standards
probatórios e à motivação das decisões judiciais.

Convidamos todos os atrincheirados leitores desse boletim a somar esforços à temática probatória. O convite se deve ao nosso genuíno empenho em lidar seriamente com os elevados desafios
que a busca por decisões racionais impõe ao nosso sistema de justiça criminal.
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Walkie-Talkie
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