


Termina o ano e a sensação de que, no geral, 
somos facilmente pautados pelas conveniências dos 
grupos hegemônicos de poder é cada vez mais ater-
rorizante. Neste mês de dezembro, nas confraterni-
zações e festas de família, pessoas das mais diversas 
áreas discutem sobre o Juiz de Garantias. Mas o que 
é mesmo essa figura? Por que esse tema, essencial-
mente técnico e tão caro aos especialistas do campo 
jurídico penal, ganha tanto destaque popular? 

Isso ocorre mesmo em meio a mudanças de 
alcance teoricamente comum e mais explícito, que 
causarão exponencial impacto humano, a exemplo 
da ampliação do tempo máximo de cumprimento de 
pena e das limitações a alguns benefícios da fase de 
execução penal, seja por conta do inóspito (para dizer 
o mínimo) sistema prisional brasileiro ou em virtude 
do crescimento de custo vindouro, provocado pelo 
aprovado aumento de tempo no cárcere. É mesmo 
um fato que a publicação da Lei 13.964, de 24 de de-
zembro de 2019, provoca severas mudanças no ce-
nário jurídico criminal brasileiro. Mas essas questões 
não são o centro do debate popular.

Não que o tema do Juiz de Garantias não seja 
relevante. Em verdade, como bem pontuou Rômu-
lo Moreira1, trata-se de uma das mais importantes 
modificações no arcaico e retalhado Código de Pro-
cesso Penal brasileiro, pois ao tempo em que se re-
conhece que a atuação na fase investigativa fulmina 
a imparcialidade do magistrado, ratifica-se alguns 
comandos essenciais à implementação do modelo 
acusatório no país.

Segundo dados levantados em 2017 pelo CNJ, 
a média de custo de um preso no Brasil é de R$ 
2.400,00 mensais. Qual será o impacto financeiro 
disso com o aumento, em dez anos, do tempo máxi-
mo de cumprimento de pena? Quais são os níveis de 
“sucesso” do aumento do encarceramento como po-
lítica pública de pretensa (e empiricamente ineficaz) 
redução da criminalidade? Por que a preocupação 
com o orçamento se dirige à eventual necessidade de 
“contratação” de mais juízes para dar cumprimento 
ao instituto do Juiz de Garantias? Por que os mesmos 
que defendem o limite orçamentário como entrave à 
implementação do Juiz de Garantias paradoxalmen-

te apoiam o maciço incremento de gastos públicos 
(sem a correspondente diminuição da criminalidade) 
que será resultado da ampliação do tempo de cum-
primento de pena, conforme alteração promovida no 
artigo 75 do Código Penal? São obviamente perguntas 
retóricas.

Voltando ao campo das alterações mais subs-
tanciais que afetam diretamente ao Processo, vale 
destacar que foi regulamentado o acordo de não per-
secução penal, chancelando a predileção contempo-
rânea pela confissão e o desprestígio pela prova ma-
terial nos casos em que não haja violência ou grave 
ameaça e em cuja pena mínima seja cominada em pa-
tamar inferior a 4 (quatro) anos. 

Prova material, aliás, que também passa por 
importantíssimas alterações. A criação de regras para 
a formação e preservação da história cronológica do 
vestígio de suposta infração penal, como meio para 
confiança e correspondente validade da eventual e 
futura prova que dele decorra, é medida relevantís-
sima e que verdadeiramente atualiza a lei brasileira, 
embora o faça de maneira “retalhada”. 

Como fica, por exemplo, a questão das atribui-
ções para investigar quando cotejadas com os mode-
los de polícia adotados no Brasil? Apenas para ilustrar, 
o artigo 158-A, § 2º, do Código de Processo Penal, uma 
vez em vigor, imporá ao agente público que reconhe-
cer o potencial de algum vestígio para se convolar em 
futura prova, a sua preservação. Isso implica direta-
mente as polícias administrativas que, via de regra, são 
as primeiras a chegarem ao local do suposto crime, 
atribuindo-lhes, ao menos precariamente, um papel 
investigativo que precisará ser regulamentado e para 
o qual precisarão estar capacitados os agentes, em ín-
tima consonância com o trabalho das polícias investi-
gativas. Exige-se investimento, capacitação e aproxi-
mação institucional.

Há ainda questões como o banco de dados mul-
tibiométrico, “informante do bem”, colaboração pre-
miada e outras que merecem grande atenção. Tudo 
isso, contudo, se soma às disposições ainda vigentes 
do Código de Processo Penal fascista de 1941, com 
comandos não recepcionados pela Constituição mas 
validados por grande parte da Jurisprudência nacio-
nal, que preservam poderes instrutórios do julgador 
e tratam a prisão como regra.

É fundamental que uma reforma seja pensada 
e trabalhada de maneira sistemática, pois a mudança 
de um código é apenas parte de um movimento que 

Reforma ou contrarreforma: Juiz de Garantias e paradoxos no pacote anticrime

1MOREIRA, Rômulo. Quem tem medo do Juiz de Ga-
rantias. Disponível em: https://jornalggn.com.br/arti-
gos/quem-tem-medo-do-juiz-de-garantias-por-ro-
mulo-moreira/, acesso em 30/12/19.
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deve alcançar a todo o Sistema de Justiça Criminal. 
As diversas “micro reformas” pelas quais tem passado 
o Código de Processo do Brasil, embora muitas vezes 
necessárias, criam perdas sistemáticas e absurdas in-
congruências, unindo institutos pensados a partir de 
uma matriz totalitária a outros que visam à adaptação 
a um modelo democrático e acusatório. Tudo envol-
vido no pano de fundo de uma cultura inquisitiva. As-
sim como no clássico de terror, constrói-se uma es-
pécie de monstro de Frankenstein, cujos dentes alvos 
e o cabelo lustroso tendem a esconder uma estrutura 
de pele apodrecida. 

O tema do terror, aliás, foi um catalisador nas 
discussões sobre a política brasileira neste ano. Gra-
ve sintoma as questões da legislação criminal conti-
nuarem sendo pauta popular. Assim como o mons-
tro criado por Mary Godwin, o processo penal hoje 
é “pop”! Assim como na história, continuamos sendo 
conduzidos a avaliar a estética da criatura sem com-
preender bem seu conteúdo ou entender os propó-

sitos do seu criador. E se por um lapso se pensa que 
há um lado positivo nisso tudo, afinal, como povo es-
tamos discutindo política e não futebol, é importante 
advertir que, infelizmente e mais uma vez, estamos 
apenas reproduzindo a pauta do momento.

É que a maioria está imbuída na questão de 
“ser de esquerda” ou “ser de direita” artificialmente 
construída sobre o antagonismo simplista e polariza-
do em torno do qual está pautada a realidade política 
brasileira. Assim, a questão do apelo popular acerca 
do tema do Juiz de Garantias é mais um capítulo nes-
se panorama que, em verdade, não é nada simples. 
Aproveitemos, entretanto, o que há de humano e de-
mocrático e continuemos a produzir resistência. Por 
entre falsas reformas e paradoxais contrarreformas, 
entre protagonistas e maniqueísmos que alimentam 
as pautas e estórias populares, é sempre bom ter co-
adjuvantes ocupando as trincheiras da resistência 
democrática.
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PONTO E
CONTRAPONTO

Coluna

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da 
Bahia e Professor de Direito Processual Penal da Universidade 
Salvador – UNIFACS.

Rômulo de Andrade Moreira

"Não havia engano, tudo é vaidade"
Foi amplamente divulgada pela imprensa 

a descompostura pública que um Ministro do 
Supremo Tribunal Federal passou em uma ad-
vogada, enquanto ela fazia – respeitosamente, 
e com muita competência e sobriedade - uma 
sustentação oral no julgamento de um Recurso 
Extraordinário, no último dia 06 de novembro.

O julgamento estava sendo transmitido 
pela TV e o Ministro, por certo, sabia disso, e 
talvez por isso.1

Nada obstante a solenidade e a tal da “li-
turgia” do momento – fato que não se discute, 
obviamente –, chamou menos a minha atenção 
um possível deslize da advogada, e mais – muito 
mais! –, a atitude deselegante do Ministro.

Se é defensável que, desde o lugar de onde 
estava, e para quem falava, a advogada deveria se 
dirigir aos Ministros utilizando-se de um outro 
pronome de tratamento, na verdade, muito mais 
sobreleva a descortesia e a indelicadeza que foi 
a interrupção da sustentação oral que fazia a ad-
vogada.

Tratou-se de uma postura, a meu ver – e 
com todo respeito ao Ministro -, inaceitável, 
desde um ponto de vista da civilidade com a qual 
deve se portar qualquer Magistrado ou membro 
do Ministério Público, ainda que diante de um 
“deslize” – se é que houve... - de um ou de uma 
advogada.

O fato foi lamentável, fazendo-me lembrar 
de uma história contada por Tolstói.

Segundo ele, houve um jovem príncipe 
indiano, muito feliz, de quem foram ocultadas, 
propositadamente, algumas vicissitudes da exis-
tência humana, como a doença, a velhice e até a 
morte, a mais trágica e a mais certa de todas as 
coisas!

Certo dia, ao passear numa carruagem, o 
príncipe avistou um velho, “um cara fraco, des-
dentado e feio, quase sem recheio”2 - como diria 
Chico Buarque - e, espantado, perguntou ao co-
cheiro por que aquele homem havia chegado na-
quela degradante condição humana, desconhe-
cida para ele até então.

Quando lhe disse o empregado que aque-
le era o destino geral de todos nós e que ele, o 
príncipe, também teria o mesmo fim, ele não 
suportou continuar o passeio. Volta para casa, 
“tranca-se sozinho e reflete.”

Em outro dia, também quando passeava, o 
príncipe encontrou agora um homem muito do-
ente e, sem entender o que se passava, pergun-
tou ao cocheiro do que se tratava. 

Ao saber que era uma doença e “que atin-
ge todas as pessoas, e que ele mesmo, o príncipe 
saudável e feliz, no dia seguinte poderia também 
ficar doente, mais uma vez não tem coragem de 
continuar se divertindo.” E, novamente, volta 
para casa. 

Numa terceira vez, ao sair de novo para 
passear, viu um cadáver sendo carregado. Não 
sabendo também do que se tratava, inquiriu:

- “O que é isso?”
- “É um morto”, respondeu o cocheiro.

1https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2019/11/08/nao-
-me-abati-diz-advogada-repreendida-durante-fala-no-stf-
-por-chamar-ministros-de-voces.ghtml, acessado em 16 de 
novembro de 2019. 2“Partido Alto”, 1972.
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- “O que quer dizer ´morto`?”, indagou o 
príncipe tolo, pois nada sabia da vida.

Ao descobrir o que era um morto, per-
guntou:

- “E o que mais vai acontecer com ele?”
- “Vai ser enterrado e não será nunca mais 

um vivo e dele só sairão vermes e mau cheiro”, 
ouviu, atônito!, o príncipe ingênuo.

- “Comigo também vai acontecer isso? Vão 
me enterrar e de mim vão sair mau cheiro e ver-
mes?”

É o destino de todas as pessoas...
Ouvindo a única resposta possível de ser 

dada, o príncipe, pasmado!, voltou para casa, an-
tes pensando:

- “Nunca mais vou sair para passear.”
O mestre russo, então, conclui o capítulo 

assim:

“NÃO HAVIA ENGANO, 
TUDO É VAIDADE.”3   

Definitivamente, e como se diz por aí, a 
vaidade é o pecado favorito do Diabo! 

Ou, como costumam dizer os argentinos, 
só o unicórnio azul para nos salvar.4

3Tolstói, Liev, “Uma Confissão”, São Paulo: Editora Mundo 
Cristão, 2017, páginas 60 a 63. Este livro foi publicado pela 
primeira vez em 1884, em Genebra, na Suíça. Na Rússia, foi 
censurado pela Igreja Ortodoxa greco-russa, em razão de 
contestar dogmas, preceitos e costumes religiosos. A obra 
só foi oficialmente publicada na Rússia em 1906, quatro 
anos após a morte do autor.
4Na Argentina, existe imortalizada uma lenda que remete 
para o unicórnio azul: quem conseguir capturar este animal 
terá muita felicidade e riqueza. O compositor Sílvio Rodri-
guez representou bem esta lenda em sua canção intitulada 
“Mi unicórnio azul”.
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ELAS 
Coluna

NO FRONT
A

Na vida contemporânea, a insegurança tem 
servido como um espaço simbólico de síntese de 
todos os medos. Medo de morrer. Medo de so-
brar. Medo de perder direitos. Medo de perder 
bens. Medo do abandono. Medo do esquecimen-
to. Medo dos outros em seus outros medos, com 
suas expressões desiguais de classe, de cor, de 
gênero, de sexo, de religião etc. A insegurança 
emerge como um constructo fundamental para 
o funcionamento de uma economia política do 
controle e da regulação sociais de matiz neoli-
beral e de ambição translocal. 

A produção da insegurança corresponde 
a um projeto de poder. Seu rendimento consis-
te em servir como um amálgama que empresta 
aparente unidade de sentido às experimentações 
singulares, díspares e descontínuas, das violações 
e violências vividas pelos sujeitos em razão de 
seus distintos marcadores socioidentitários. Es-
tes sujeitos, por sua vez, reelaborados nos discur-
sos neoliberais de controle do crime, são dese-
jados como entes avulsos, libertos de suas redes 
de apoio e entregues ao cálculo utilitário das ra-
cionalidades do “livre mercado”. Indivíduos que se 
veem e passam a ser vistos como expostos a toda 
sorte de ameaças e perigos nas suas interações, 
em seus encontros com a realidade diversa e com 
um mundo plural. Desterrados de seus registros 
identitários, com suas vinculações socioculturais 
em suspenso ou entre parênteses pelo processo 
de precarização de direitos, estes indivíduos são 
reapresentados no espaço público como sujeitos 
autorreferidos  que estariam,  exclusivamente 
“por sua própria conta e risco”, sozinhos para li-
dar com a situação difusa e continuada de vulne-
rabilidade de suas vidas. 

Por Jacqueline Muniz

Fé cega, facas amoladas: regime do 
medo e práticas de exceção

Em cenários de generalização da descon-
fiança, própria do regime do medo, os sujeitos 
estariam entregues a si mesmos, porém com 
recursos pessoais escassos e heterogêneos. E 
mais, com uma vida social encolhida limitada às 
bolhas virtuais e materiais. Eles necessitariam 
fazer, cada um ao seu modo, uma gestão de si 
frente a incerteza e a imprevisibilidade que vi-
venciam diante da precarização dos seus meios 
simbólicos e materiais. Eles precisariam com-
petir entre si por uma cidadania de mercado 
diante do acesso seletivo e desigual às garantias 
básicas.  A produção e a disseminação de me-
dos criam o ambiente propício para a aceitação 
coletiva da subordinação dos direitos sociais e 
civis às razões de (in)segurança. O agravamento 
do sentimento coletivo de insegurança reforça a 
naturalização da desigualdade social e, por con-
seguinte, a aceitação do direito como dispositi-
vo estatal de recompensa para os bem-sucedi-
dos e  de ameaça e sanção para os inadaptados 
às exigências do mercado.   A generalização do 
sentimento de insegurança faz o tempo  prisio-
neiro de um presente continuado,  uma suces-
são de imediatos a serem administrados dian-
te do imprevisível, do incerto, do instável.  Um 
tempo experimentado de forma vertical, intensa 
e desgastante no qual o sujeito subalternizado 
obtém posses provisórias sob o risco constante 
de sua perda. Ao ganhar no almoço para tentar 
comprar a janta,  vê-se como um indivíduo can-
sado de tantos pedágios morais e políticos a se-
rem pagos. Assiste-se como um ente incapaz de 
produzir algum acúmulo  que empreste estabi-
lidade nos acessos aos bens e provisione algum 
futuro para além do dia de hoje.
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Coluna: Elas no front

É neste contexto narrativo de vigilância e 
punição elevados ao seu exagero, e que se ali-
menta da desconfiança recíproca como forma 
de interação, que se assiste a emergência de 
um lugar simbólico comum, o lugar moral de 
encontro de sujeitos amedrontados e solitários 
em seus temores. Este corresponde ao lugar 
de vítima apriorística, em potencial, que se si-
tua aquém e além da experimentação direta de 
vitimização.  A vivência da violação direta seria 
apenas uma questão de tempo. A identificação 
com outras vítimas é só uma questão de espa-
cialização metonímica. A indiferença em relação 
aqueles identificados como fontes de ameaça 
seria uma questão de subir cercas demarcando 
fronteiras. Assim, as vítimas probabilísticas e in-
diretas ingressariam em uma comunidade abs-
trata, expansiva e defensiva: a sociedade ordeira 
e de bem. Aqui a empatia e a solidariedade vol-
tam-se para o mesmo de si (vítimas por adesão) 
e contra um outro de nós (a próxima vítima pode 
ser você).   

  A produção de insegurança como pro-
jeto de poder corresponde a constituição de 
um regime político do medo que põe em cir-
culação uma simbólica de perigos e ameaças 
constantes. Ela beneficia-se dos expedientes de 
intolerância que funcionam como pedagogias 
do pensamento único em confronto com o pen-
samento comum, sob consenso e consentimen-
to. Este processo conduz a produção de tutelas 
seletivas cuja engenharia social corresponde a 
incluir alguns para excluir vários – a periferia 
social. Em um circuito perverso, estas exclusões 
revelam-se como terapias corretivas que vão da 
imposição de cura a eliminação. Elas propiciam 
a emergência e o fortalecimento de espaços de-
fensivos que retroalimentam as inseguranças 
experimentadas no dia a dia.  

Regimes do medo se traduzem, na sua fun-
cionalidade, em regimes de exceção, na qual as 
rotinas de policiamento vão sendo substituídas 
por práticas excepcionais e heterodoxas de ação 
policial.  O policiamento rotineiro de baixa visi-
bilidade  vai cedendo  lugar para  operações po-
liciais pontuais barulhentas e de alta visibilidade: 
um tipo de publicidade de impacto, uma mentira 
bem contada da repressão como um fim em si 
mesmo. 

Não se trata mais de garantir a gestão es-
tatal e pública de populações e territórios. Não 
se trata mais de permitir que a polícia policie. 
Trata-se de promover uma polícia amedrontada, 

acuada pelo abuso político e seu uso mercan-
til.  Não se trata mais de administrar conflitos 
com o recurso potencial e concreto de força sob 
consentimento social e diante do império da lei. 
Trata-se de (re)negociar o preço dos alvarás de 
concessão dos territórios para os domínios ar-
mados. Trata-se de encenar o espetáculo opera-
cional do “tiro, porrada e bomba” que repercuta 
ainda mais o temor. E que assim faça muito baru-
lho a distância para alcançar os espaços nobres 
do asfalto e ameace, cada vez mais de perto, a 
periferia e as favelas, com o volume de corpos 
de civis e de policiais vitimados e de coisas apre-
endidas. Trata-se de promover o medo de  “ficar 
preso no tiroteio” e ser vítima de “bala perdida” 
ou de “bala achada”. Trata-se de estimular o ris-
co de “ficar preso na farda” policial que  tem ser-
vido como um ícone da repulsa diante memória 
acumulada de violência e, também, um imã para 
atração compensatória de vendetas e outros 
acertos de contas. Trata-se de empreender con-
finamentos  das juventudes populares por meio 
de cercas itinerantes de controle e de estimular 
mobilidades espaciais e sociais reversas. Tra-
ta-se de dar vida, ali na vizinhança,  a unidades 
autônomas de ódio, ressentimento e vingança 
compostas por autoproclamados “cidadãos de 
bem”. Suas cruzadas moralistas vivificam as “po-
lícias de costumes”, cujas práticas políticas de 
extorsão de direitos e econômicas de gestão de 
mercados ilegais permitem sua revelação como  
“polícias de bens”.

  A fabricação do medo e da insegurança 
como dispositivo de governo tem se convertido 
em um terreno fértil para a emergência e o acio-
namento de sentimentos e ações de intolerân-
cia. Estes, por sua vez, têm levado a atitudes de 
exclusão e até de eliminação do outro, de quem 
se apresenta como ameaça a alguma forma de 
hegemonia ou de afirmação status quo.  Insegu-
rança, intolerância e exclusão situam-se como 
dispositivos de poder que desafiam a adminis-
tração pacífica de conflitos num mundo livre e 
plural. Quanto mais cegas são as fés mais amo-
ladas vão se tornando as facas das agências de 
controle e regulação sociais, das polícias que 
podem cortar língua do verbo da política, qual-
quer política,  e rasgar a letra da lei. 

 É preciso, portanto, refletir sobre meta-
-narrativa do regime do medo, de suas políticas 
de exceção e suas serventias político-eleitorais 
e econômicas. É preciso problematizar as rela-
ções entre os exercícios legais e ilegais de go-
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vernos em territórios instáveis e a lógica em uso 
de operações policiais em comunidades popula-
res no Rio de Janeiro, palco da uma intervenção 
militar federal em 2018. É preciso indagar sobre 
a relação entre a produção de insegurança e as 
respostas excepcionais adotadas como procedi-
mentos de rotina. É fundamental buscar com-
preender a produção de insegurança e suas im-

plicações como política de governo. Afinal, esta 
tem servido para legitimar e, ao mesmo tempo, 
instrumentalizar regimes de exceção que esti-
mulam e reforçam manifestações de intolerân-
cia à diversidade, rotinizam práticas excepcio-
nais que naturalizam violências e violações, e 
justificam as práticas estatais de exclusão. 
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A INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA E O PROVIMENTO 188/2018 - CFOAB: 
UM PORTO DE CHEGADA OU UM PONTA-PÉ INICIAL?

O Provimento 188, editado pelo CFOAB em 
dezembro de 2018, abre as portas para uma di-
mensão prática de um tema que foi praticamen-
te desprezado pela Academia jurídica brasileira 
ao longo das duas últimas décadas. Não por ou-
tra razão, dada a inovação normativa, ainda que 
infralegal, impulsionou-se uma proliferação de 
escritos, contra e favor do Instituto. O que co-
loca o tema, enfim, no seu devido lugar de im-
portância.

As entidades de classe, e aqui me refiro 
não só à própria OAB, mas também entidades 
acadêmicas e todos os entes que habitam esse 
microssistema que abarca a advocacia criminal, 
precisam – todas elas – se apropriar deste deba-
te, amadurecendo o tema em suas mais diver-
sas dimensões, a fim de construir uma doutrina 
nacional da Investigação Defensiva, que envolva 
desde a formação das bases éticas das atividades 
ora desempenhadas por meio da função investi-
gativa da advocacia, até a catalogação, validação 
e compartilhamento de boas práticas, passan-
do pela deontologia da atividade e também pela 
formação de standards procedimentais a fim de 
viabilizar a execução das mais diversas técnicas 
de investigação (lícitas e possíveis) pela advoca-
cia brasileira.

Os temas são vastos e extensos, e carecem 
– como já falado – de um déficit histórico em 
termos de atenção dada, seja pelas Universida-
des e professores, seja pela própria OAB e de-
mais entidades de classe.

Não custa lembrar que, a priori, a propo-
sição que desembocou na publicação do Provi-
mento 188-2018 possuía mais de 40 artigos, ao 
passo que o texto final passou apenas com sete. 
O que se fez, em verdade, foi o aproveitamento 
somente do texto no que se referia a conceitu-
ações e aspectos gerais, formando tal diploma 
normativo uma espécie de Teoria Geral da In-
vestigação Defensiva. Outros temas, por outro 
lado, como parâmetros a serem adotados no que 
toca a autuação de um Inquérito Defensivo (ou 
AID – Autos de Investigação Defensiva) ou ainda 
as especificações acerca do proceder quanto as 
mais comuns técnicas de investigação passíveis 
de serem implementadas no Brasil.

Outras questões mais despontam no ho-
rizonte, já reclamando uma atrasada reflexão, a 
exemplo dos temas relacionados ao valor a ser 
dado aos elementos de informação produzidos 
pela advocacia; a necessidade de vinculação do 
recebimento destes elementos pela autoridades 
públicas; a discussão sobre os impactos havidos 
em setores como Compliance (Due diligence, in-
vestigações internas, etc.) e Justiça Penal Nego-
ciada (delação premiada, leniência, acordo de 
não-persecução e, ainda, institutos que já es-
tão sendo discutidos, mas não implementados, 
como o Whistleblowing); ou a excrescência que 
é se cogitar Busca e Apreensão em escritórios 
apenas para se obter acesso ao conteúdo pro-
duzido em uma investigação defensiva, e mui-
tos outros temas, que aqui não caberiam sequer 
para formação de um rol exemplificativo.

Ademais, com essas novas possibilidades, 
vieram também novas responsabilidades e no-
vos riscos, em especial se pensarmos que toda 
a atividade investigativa é sensível e possui 
uma delicada interface com direitos e garan-
tias fundamentais alheios, e isso tudo aliado ao 
fato de que a advocacia brasileira nunca foi pre-
parada, e portanto está aquém, nesse momento 
e em regra geral, da formação necessária para 
enfrentar esses novos desafios.

Outra preocupação, por óbvio, deve ser a 
conscientização e diálogo com as demais car-
reiras e instituições que compõem o Sistema de 
Justiça Criminal e da Segurança Pública, a fim de 
minimizar a chance de ocorrência de interpreta-
ções negligentes ou maldosas no que toca a im-
putação indevida de crimes – como obstrução a 
justiça, extravio de prova ou falsa perícia – a ad-
vogados e advogadas que ora começam a tatear 
essa novidade. Ainda não existe um arcabouço 
teórico e/ou normativo suficiente, e muito me-
nos uma metodologia assente e reconhecida pu-
blicamente como uma boa prática a ser, com se-
gurança, implementada por qualquer criminalista 
(ou não-criminalista) que intente aplicar, na sua 
prática cotidiana, a legítima atividade da inves-
tigação defensiva. E tudo isso aumenta os riscos 
pela advocacia suportados, ao passo que se alar-
gam igualmente as possibilidades de atuação.

Por Gabriel Bulhões
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Os desafios são muitos e esse cenário re-
clama atenção e engajamento, tanto teórico 
quanto prático, de todos aqueles que se impor-

tam com o futuro da advocacia criminal, da jus-
tiça e da sociedade brasileiras.
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A GESTÃO MORO E O APROFUNDAMENTO DO ESTADO DE COISAS 
INCONSTITUCIONAL RECONHECIDO PELO SUPREMO NA ADPF 347 

Nas paredes da unidade de internação 
para cumprimento de medida socioeducativa 
em Santa Maria, no Distrito Federal, uma das 
frases que marcou aquele local foi: “A cadeia é o 
lugar onde o filho chora e a mãe não vê”. Cabe-
ria outro artigo para discutir as similitudes entre 
as grades que separam os jovens do mundo e as 
que separam os adultos. Mas é certo que, essas 
palavras, infelizmente, são válidas para ambos os 
grupos. A pergunta então a ser feita é: quem faz 
esse filho ou filha chorar? 

Sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu no ano de 
2015 a figura do estado de coisas inconstitucio-
nal do sistema penitenciário brasileiro ao julgar 
a arguição de descumprimento de preceito fun-
damental 347, requerida pelo Partido Socialismo 
e Liberdade (PSOL). Durante o julgamento foram 
levantadas as multiplicidades de atos comissivos 
e omissivos do Estado que perpetuam ofensas 
diversas a preceitos fundamentais consideradas 
a dignidade da pessoa humana, entre elas a proi-
bição de tortura e de tratamento desumano.

O pedido de reconhecimento do estado de 
coisas inconstitucional trazido pelo requerente 
buscou fontes no que já havia sido decidido pela 
Corte Constitucional da Colômbia, a partir de 
três principais situações: violação generalizada 
de direitos fundamentais, inércia recorrente das 
autoridades públicas em modificar a realidade e 
a necessidade da atuação plural de autoridades 
para o fim da constante supressão de direitos.

Com a criação da Força-Tarefa de Inter-
venção Penitenciária (FTIP), em 2017, e a am-
pliação de suas competências na atual gestão do 
Ministro da Justiça, é de se indagar se aquele im-
portante passo dado pela Corte Brasileira não se 
esvai quando adentramos o cárcere. Ao tempo 
de formação da FTIP, estava prevista sua atua-
ção em situações extraordinárias de grave cri-
se, por óbvio que naquela época já se podia falar 
da margem para arbitrariedades. Afinal, desde 
quando o sistema penitenciário deixou de estar 
em calamidade?

Entretanto, em janeiro de 2019, com a por-
taria n°65, a possibilidade de inserção da FTIP 
nos presídios cresceu amplamente. Antes fala-
va-se em crise, agora o texto normativo diz que a 

atuação se dará em “caráter episódico e planeja-
do”. E ainda dispõe sobre treinamento, o que ga-
rante que o tratamento aos presos e presas seja 
o mesmo com o sem a presença da FTIP, uma 
vez que será reproduzido pelos próprios agentes 
penitenciários locais. Além disso, a FTIP passa a 
ter, dentre suas competências, as atividades de 
inteligência de segurança pública que guardem 
relação com o sistema prisional. Em verdade, o 
que essa disposição traz é a implementação de-
finitiva de uma nova cultura dentro dos presí-
dios, bem distante dos objetivos e direitos esta-
belecidos na Lei de Execução Penal.

Na ADPF 347, o Supremo entendeu que 
seu papel na superação do flagrante quadro de 
inconstitucionalidade do sistema penitenciário 
era também o de impulsionar as autoridades pú-
blicas, no sentido que estas formulassem novas 
políticas públicas. Ocorre que esse mesmo Esta-
do, que fora reconhecido em 2015 pelas graves 
violações de direitos humanos que perpassam 
desde a superlotação carcerária, até torturas, 
sai da pretensa letargia para novamente atacar 
aqueles e aquelas que estão sob sua custódia. 
Ou seja, a resposta estatal para o caos criado por 
sua própria política criminal é de novo mais do 
mesmo: uso da força.

O Centro de Reeducação Feminino de Ana-
nindeua fora vistoriado pela OAB-PA, Ministério 
Público Federal e Defensoria Pública da União 
durante intervenção da FITP. O relatório reve-
la diversos casos de tortura física e psicológica, 
maus tratos e agressões. Um dos episódios de 
terror vivido por essas mulheres foi serem for-
çadas a permanecerem na posição de “procedi-
mento” por horas, e algumas foram obrigadas a 
sentar em um formigueiro apenas de calcinha 
e sutiã. O quadro é tão degradante que há pre-
sas falando em retirar suas próprias vidas para 
se verem livres da constante violência sob seus 
corpos e mentes.

Falar sobre o cotidiano de quem está sepa-
rado por muros e grades, parece faltarem pala-
vras que reproduzam tanta dor e angústia. Nun-
ca um texto será tão duro quanto a vida nesses 
calabouços criados, perpetuados e cada vez mais 
aprofundados pelo Estado Brasileiro. Evidente 
que a decisão do Supremo Tribunal Federal re-

Por Ana Maria Martínez
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presenta um importante avanço, porém, passa-
dos 4 anos, em que sentido caminham as polí-
ticas criminais para reduzir, ou sendo otimista, 
sanar essa realidade violadora e inaceitável den-
tro de um Estado Democrático de Direito?

É certo que os questionamentos aqui levan-
tados possuem respostas distintas das que vêm 
sendo dadas pelo atual Ministro da Justiça. As si-
tuações reveladas pela atuação da FITP demons-
tram a descida de mais um degrau no estado de 
coisas inconstitucional do sistema prisional, dan-
do continuidade na sistemática impossibilidade 
de concretização e respeito ao posicionamento 
construído pela nossa Corte Constitucional.

Algumas respostas não podem ser dadas 
apenas olhando o véu que cobre o sistema. Foi 
preciso o Supremo reconhecer o que há muito já 
se sabia, que os presídios brasileiros são palco de 
constantes violações. Mas, e então, o que fazem 
as autoridades públicas com tudo isso? Para essa 
pergunta não encontramos respostas no que é 
dito formalmente no Direito Penal, precisamos 
nos aprofundar nas reflexões e estudos produ-
zidos por quem sempre teve um olhar crítico da 
realidade penal. 

A escolha de como se opera com quem 
cumpre pena não pode ser entendida apenas 
com o que dizem ser a execução penal. Na re-
alidade material, a ideia de qualquer ressociali-
zação não encontra chão nas cadeias, que, como 
no tempo das mutilações de corpos, continua a 
carimbar os indivíduos selecionados para dupla 
exclusão, antes e depois da prisão, gerando um 
ciclo retroalimentativo de segregação e estig-
matização (BATISTA, 2003, p.48). No Brasil, a es-
colha desses corpos é marcada na pele negra e 
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pobre. Para estes, o sistema penal segue dando 
apenas duas alternativas: o caixão ou o cárcere.

Na América Latina, a violência nas perife-
rias nunca saiu de cena e existe uma conexão 
direta entre a política penal adotada nas cadeias 
e a Ideologia da Defesa Social, a qual o crimi-
nólogo Alessandro Baratta nos fala. A separação 
entre bons e maus permite o discurso de que, 
para combater esse suposto mau, tudo é válido, 
até colocar mulheres sentadas seminuas em 
formigueiros. Em países como o Brasil, de ca-
pitalismo dependente, as funções declaradas da 
execução penal esvaem-se com a tradição pu-
nitiva, e como bem alerta Vera Andrade, se em 
países centrais Foucault poderia falar em deslo-
camento da pena corporal para a alma, aqui há 
um ininterrupto castigo dos corpos (ANDRADE, 
2014, p.310). 

Diante dos diversos relatos de violência, 
não é pouco afirmar que a brutal atuação de 
Moro aprofunda o estado de coisas inconstitu-
cional dos presídios. E mais, transportar essa es-
colha penal para a vida de quem sofre suas con-
sequências é dizer:  a atuação da FTIP garante 
a perpetuação de violação de direitos humanos 
sobre os grupos mais vulnerados historicamente 
neste país.
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Há, particularmente na dogmática penal 
nacional, alguma resistência com a incorpora-
ção de institutos nascidos da experiência jurídi-
ca e judicial de ordenamentos que se assentam 
sob o common law. E a razão essencial, convin-
cente a nosso juízo, parece estar na colisão de 
dois standards de exigências de imputação jurí-
dico-penal substancialmente diversos. Segundo 
nos parece, a força muito particular que se dá 
ao princípio da legalidade nos países do civil law 
está a exigir uma teoria do delito cuja estrutura 
não se afina, usualmente, à ordem de ideias que 
sustenta a imputação no direito da common law.

Coisa bem diversa, contudo, se passa no 
âmbito processual penal. É hoje, por exemplo, 
corriqueira a menção à teoria dos frutos da ár-
vore envenenada, nascida do direito estaduni-
dense, introduzida pela jurisprudência nacional 
e aqui positivada desde a Lei 11.690/081. Tam-
bém vêm ganhando adesão dos tribunais supe-
riores, no estabelecimento dos limites às buscas 
domiciliares e pessoais, as teorias da plain view, 
open view e blanket searches, por exemplo. Por 
fim, parece também inegável a proximidade en-
tre o acordo de colaboração premiada previsto 
na Lei 12.850/2013 e o plea bargain, do direito 
norte-americano, que, aliás, parece ser fonte de 
inspiração também do acordo de não persecu-
ção penal2 – de duvidosa constitucionalidade, 
registre-se.

E estamos de acordo que a transposição de 
institutos do direito estrangeiro, por exercício 
de estilo ou demonstração de erudição, pouco 
ou nada tem a acrescentar. Mas pensamos que 
há, pelo menos, três fortes argumentos em fa-
vor da reconstrução do modelo de decisão penal 
entre nós adotada, a partir da ideia, nascida do 
direito anglo-saxônico, da bifurcation. Resumi-
damente, e no que aqui interessa, trata-se da 
possibilidade de bifurcação do julgamento em 
duas fases: a primeira, guilt phase, a cuidar, ex-
clusivamente, do juízo de culpabilidade do réu, 
afastada qualquer consideração acerca da pena 

a ser aplicada, objeto de discussão da segunda 
fase do julgamento, a sentencing phase. 

A primeira razão, acessível à mais intuiti-
va noção de teoria da argumentação, diz com a 
amplitude de defesa, garantia constitucional en-
tre nós. Em síntese, impor à defesa o ônus de 
antecipar as teses de redução de pena, como 
argumento subsidiário, anteriormente ao juízo 
condenatório pode, eventualmente, enfraque-
cer a tese absolutória, violando, assim, o direito 
de defesa ampla. Basta imaginar a hipótese de 
negativa de autoria de um homicídio, acompa-
nhada do argumento subsidiário no sentido de 
que a vítima provocara insistentemente o réu, 
momentos antes do crime -como fator redutor 
da pena (art. 59, CP). Naturalmente, o segundo 
argumento,  que só interessa, diretamente, à 
fase de aplicação da pena, compromete a força 
do primeiro. Adotado o modelo bifurcado, ou 
bifásico, de julgamento, prestigia-se, afinal, a 
amplitude de defesa, como pretende o comando 
constitucional.

Outra razão em favor do referido mode-
lo diz com a qualidade do juízo de aplicação da 
pena, que, não só seria naturalmente otimizada 
com a instauração de uma fase de debate reser-
vada unicamente a esse fim, mas também teria a 
ganhar desde uma perspectiva bastante peculiar. 
No processo penal norte-americano – e também 
no inglês -, logo após o crime, colhe-se da víti-
ma um depoimento de impacto (victim impact 
statement), por meio do qual aporta-se em juízo 
as considerações da parte ofendida acerca das 
consequências do crime. E o depoimento em 
questão pode ser renovado na sentencing phase, 
já posteriormente, portanto, à condenação do 
réu, quando já será, então, inexistente o risco de 
impunidade, e a vítima já poderá ter melhor di-
mensionado o dano efetivamente causado pelo 
crime. Tudo a dizer, enfim, que estaria enrique-
cido o juízo acerca das consequências do crime, 
essencial, como sabemos, para o arbitramento 
da pena.

Mas há mais. Encerrada a guilt phase, ou 
o juízo condenatório, e já sabendo-se, portanto, 
condenado, abre-se ao réu a oportunidade de se 
mover, espontaneamente, no sentido de sua re-
abilitação, com a finalidade de obter, ao final, a 

A BIFUCARTION E A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO 
DO MODELO DE DECISÃO PENAL

1Eis a nova redação do art. 157, do CPP: “Art. 157.  São 
inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a 
normas constitucionais ou legais”.
2Previsto na Resolução CNMP nº 181/2017.

Por Matheus Oliveira de Carvalho
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redução de pena. Isso porque, bem se sabe, o ju-
ízo de arbitramento da pena se orienta, também, 
e essencialmente, segundo um juízo de neces-
sidade efetiva de sua aplicação. Daí que, com-
provando o réu já ter adotado, além das medidas 
reparatórias do dano, outras tantas efetivamen-
te reabilitativas, segundo a natureza do crime, 
estaria autorizada a redução da pena. Haveria, 
portanto, um estímulo à reabilitação individual, 
redutora de custos e estigmas.

A objeção natural, e justificada, parece re-
sidir no prolongamento de um processo que já 
tarda em demasia. Pois bem. Embora a duração 
razoável do processo seja também, e ao lado da 
amplitude de defesa, garantia constitucional, 
pensamos que algum atraso na marcha proces-
sual -  e não nos parece que seja substancial – 
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estaria compensado e justificado com sobras 
não só pela melhor concretização do direito à 
ampla defesa e pelo salto de qualidade da deci-
são de arbitramento da pena, mas também pelo 
seguinte: embora o tempo do processo como um 
todo resultasse estendido, o juízo de condena-
ção/absolvição seria, diante da desnecessidade 
do debate e juízo acerca da dosimetria, natural-
mente, agilizado. Daí que, não só o inocente verá 
agilizada sua absolvição, como seriam reduzidos, 
aqui sim substancialmente, os índices de pres-
crição da pretensão penal durante o processo 
– considerando que a sentença condenatória é 
marco interruptivo da prescrição. Veja-se, aliás, 
que o referido modelo veio a ser adotado, recen-
temente, na reforma processual chilena.
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O CONTRADITÓRIO COMO INFLUÊNCIA NA DECISÃO – NECESSÁRIA 
APLICAÇÃO PARA UM PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO

A Constituição da República traz em seu 
art. 93, inciso IX, a obrigação de fundamenta-
ção das decisões jurisdicionais como critério de 
legitimidade destas. Traz também a disposição 
do contraditório ser direito indisponível aos li-
tigantes em processo judicial ou administrativo, 
conforme art. 5º, inciso LV.

Ambos são garantias de todo cidadão con-
tra o arbítrio do Estado e parte indispensável 
do devido processo legal. Como afirma Jacinto 
Nelson de Miranda Coutinho, “como se parece 
evidente, em uma estrutura democrática não se 
concebe qualquer punição tirânica, razão por 
que a existência do processo é uma garantia 
constitucional e, assim, um meio de efetivação 
dos direitos” (COUTINHO, 2019, p. 135).

Uma questão que envolve o contraditório 
no processo penal é o chamado livre convenci-
mento motivado do magistrado, assim definido 
segundo o Superior Tribunal de Justiça no HC 
505521, julgado em 15 de agosto de 2019: “(...) li-
vre convencimento motivado, podendo o magis-
trado apreciar livremente o conjunto probatório 
apresentado, desde que o faça expondo de ma-
neira clara as razões que o conduziram às suas 
conclusões acerca da controvérsia que lhe foi 
apresentada”.

O problema do livre convencimento mo-
tivado é o fato de proporcionar ao interlocutor 
meios para justificar seu convencimento sem se 
obrigar a confrontar e refutar os argumentos 
contrários a ele.

Nesta hipótese, uma das consequências 
do contraditório tem fundamental importância. 
O contraditório possui três efeitos básicos: (1) o 
direito de se informar e ter ciência sobre o con-
teúdo que será alvo da decisão; (2) o direito de 
manifestação e (3) o direito de ter sua manifes-
tação apreciada.

Não há contraditório quando qualquer des-
tas consequências é mitigada ou ignorada na atu-
ação jurisdicional. O contraditório há muito já é 
consagrado no direito comparado como forma de 
efetiva influência da parte na decisão resultante 
da prestação jurisdicional. Assim, não basta que 
a parte possa se manifestar se tal manifestação 
não for levada em conta na decisão.

Certamente não se exige que o juiz acate 
as alegações de qualquer das partes, porém, dis-
cordando do que foi apresentado por uma de-
las, deve o magistrado fundamentar os motivos 
pelo qual tal alegação não deve ou não pode ser 
a condutora para o resultado do ato judicial. A 
aplicação do contraditório pleno como influên-
cia na decisão é o procedimento determinante 
que impedirá uma conclusão sem a correspon-
dente e ampla fundamentação.

Neste ponto, o procedimento civil teve 
maior avanço democrático que o processo pe-
nal. Na reforma que instituiu o novo Código de 
Processo Civil, o legislador estabeleceu expres-
samente a necessidade de confronto de cada 
uma das alegações das partes. Mas não só, o 
novo procedimento civil cria causa de nulidade 
a decisão que “não enfrentar todos os argumen-
tos deduzidos no processo capazes de, em tese, 
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 
489, §1º, inciso IV).

Verifica-se que o Código de Processo Civil 
em vigor desde 2015 teve especial preocupação 
com a efetivação da garantia do contraditório 
no processo. Ainda que isto não signifique a ex-
tinção do livre convencimento do magistrado, 
trouxe maior garantia de limitação ao seu con-
vencimento, obrigando que a decisão confronte 
todas as teses apresentadas pelas partes.

Apesar do Código de Processo Penal não 
trazer disposição similar, se pensarmos o pro-
cesso como modelo acusatório, tal determina-
ção também se aplica, já que é consequência do 
contraditório e parte determinante da obriga-
ção de fundamentação das decisões prevista no 
art. 93, inciso IX da Constituição.

O Supremo Tribunal Federal, em matéria 
de direito administrativo, reconheceu tal de-
terminação e enfatizou que tal entendimento é 
reconhecido no direito comparado: “Aprecian-
do o chamado ‘Anspruch auf rechtliches Gehör’ 
(pretensão à tutela jurídica) no direito alemão, 
assinala o Bundesverfassungsgericht que essa 
pretensão envolve não só o direito de manifesta-
ção e o direito de informação sobre o objeto do 
processo, mas também o direito de ver os seus 
argumentos contemplados pelo órgão incumbi-

Por Leonardo Marques Vilela
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do de julgar (Cf. Decisão da Corte Constitucional 
alemã -- BVerfGE 70, 288-293);”1.

O processo penal que se deseja democrá-
tico deve respeitar as determinações do contra-
ditório, seja a consequência do princípio da não 
surpresa, que impediria a emendatio libelli (tema 
de artigo futuro), seja a consequência como in-
fluência na decisão, que reveste de legitimida-
de as decisões cujo conteúdo se fundamente no 
confronto dos argumentos das partes, evitando 
que a conclusão pessoal do julgador possa in-
fluenciar no resultado da prestação jurisdicional.
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“JE SUIS ICI, AINDA QUE NÃO QUEIRAM” – HÁ CÚMPLICES 
ENTRE NÓS NO EXTERMÍNIO DE MULHERES NEGRAS

As estruturas de poder pautadas no colo-
nialismo perfizeram organizações sociais per-
versas de controle necropolítico. E, entre bran-
cos e pretos, o lugar comum de exercício de 
opressão é ainda nas categorias femininas ne-
gras, as que mais sofrem violências – desde o 
apagamento e o tokenismo (Berth, 2018) institu-
cionalizados, até as formas físicas, como encar-
ceramentos, agressões sexuais, lesões e femini-
cídios. Não é por acaso que se estruturaram e 
se encontram em crescente nos últimos tempos, 
as opressões em dimensões interseccionais evi-
dentes (Akotirene, 2018).

 A formação dos Estados latinos possui li-
gação direta com o controle de corpos que sub-
vertem a lógica de poder (Borges, 2018). Eis o 
tripé da colonização e dos preceitos capitalistas 
– exploração de recursos materiais, exploração 
de mão de obra e exploração do feminino.  Na 
construção da história dita moderna, o cercea-
mento de direitos do feminino se origina numa 
busca por controle do capital humano  (Federici, 
2010). 

A reprodução foi encarada como um ins-
trumento apto a determinar a quantidade e a 
“qualidade” da mão de obra, sua adequação às 
normas postas. O que Fraser  (2019) denomina 
“reprodução social” consiste na tarefa atribuída 
ao feminino de educar e, portanto formar a prá-
xis das novas gerações, reproduzindo conceitos 
úteis ao sistema do capital. 

Quanto às mulheres negras, há um fator 
de subversão do sistema que se verifica des-
de a origem dos sequestros de povos de África 
até a atual retomada de ideais eugenistas na 
estruturação cultural. Sua própria existência 
configura perigo, porque confronta a ordem 
naturalizada de poder. Isso porque é sabido 
que a construção dos ideais de Estado envol-
ve também as subclassificações e supressões 
identitárias de raça, gênero, classe – a bem de 
um ideal desenvolvimento pautado numa meta 
de unicidade hierarquizada  (Almeida, 2019). 
Enquanto esta busca se dava na formação de 
ideais “nacionais”, mulheres negras perpetua-
ram sua sabedoria e, consigo, as construções 
afrodiaspóricas de cultura e sociedade, atra-
vés das tradições orais. 

Por este motivo, até hoje permanecem as 
reminiscências de supressão de seus saberes, 
adotadas inclusive entre homens negros - o que 
Fanon (2008) explica brilhantemente - numa 
constante invisibilização de produções e na ten-
tativa de invalidação da episteme feminista ne-
gra, entendida como apócrifa ou heterocultural 
até que seja validada nos eixos centrais  (Quijano, 
2005). 

As mulheres negras foram além de quase 
todas as barreiras impostas. Valeram-se de sa-
bedoria ancestral, negando-se a parir - como 
fez Osún diante da ausência de acesso às de-
liberações do Panteão - através da indução de 
abortamentos.  A prática opunha-se à violência 
perpetrada por senhores que, ao engravidá-las, 
ao mesmo tempo, reforçavam o ideal de força 
do opressor e formulavam a leitura do corpo 
feminino negro, em especial, como disponível à 
procriação e apto ao aumento de renda. Geri-
ram forma de resistência com que se negavam a 
perpetuar a escravidão aos seus descendentes.  
(Góes, 2016) Foram impedidas ora de interrom-
per, ora de continuar a gestar, nas intervenções 
de embranquecimento no país. A existência da 
mulher negra e sua ocupação de espaços é sub-
versão da ordem política neocolonialista e ne-
ocapitalista, já que conforma o ideal ubuntu de 
agregamento social negro como meio de inser-
ção, continuidade e desenvolvimento da negri-
tude – assim foi, por exemplo, com as grandes 
casas de candomblé que se mantiveram, agre-
gando espaços sociais anteriormente excluídos 
em absoluto; assim é com mandatos políticos 
e militâncias diversas, que carregam consigo o 
peso da ancestralidade nas buscas de modifica-
ção coletiva. 

Por esta soma, é possível observar como 
o controle social colonialista, reproduzido tam-
bém pelos “negros da casa grande”, se associa 
invariavelmente a modelos que atuem de for-
ma violenta contra saberes e corpos femininos 
negros, impingindo violências que vão do apa-
gamento simbólico, ou epistemicídio (Carneiro, 
2005), ao apagamento físico, através das estra-
tégias diversas do necropoder  (Mbembe, 2018) – 
cominando o encarceramento ou a morte como 
destinos que impeçam a reformulação social.

Por Ana Gabriela Ferreira
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Sobrevivemos, apesar de todas as tentati-
vas de suprimir nossas mentes, corpos, sentidos 
- e o incômodo causado por isso se intensificou 
ao haver movimento contínuo e acesso a pro-
dução de saber, com consequentes questiona-
mentos que modificam todas as estruturas da 
sociedade (Davis, 2017).  O que parece imperio-
so, neste momento, é que se questione quando 
os nossos acordarão ao sentido de organização 
racial e de gênero como indissociáveis, ao revés 
de sentar-se à mesa do opressor, sempre como 
mordomo, acreditando beber do mesmo cálice 
de poder por também possuir ternos finos.

Nossa sobrevivência demanda despertar 
coletivo e urgente, porque a sistemática crimi-
nal contra mulheres é apenas o estopim, a ponta 
da lança nas violências necropolíticas. Demons-
tra que o projeto avançou e pretende exterminar 
não só o presente, mas também a própria con-
tinuidade, o futuro da negritude. A própria for-
mulação do sistema em que coexistimos é pau-
tado em opressões de gênero e raça para manter 
as hierarquias em sistema social, já nos alertava 

Gilroy (2012). Cumpre salientar – há cúmplices 
entre nós nesse projeto de extermínio. E se co-
locam curiosamente entre as próximas vítimas, 
porque são estas mesmas mulheres em militân-
cia que lhes permitiram subsistir.
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UMA NOVA ESTÉTICA AUTORITÁRIA: BOLSONARISMO E BARBÁRIE 

Em artigo publicado em 22 de dezembro 
de 2016, no site sul africano Mail & Guardi, Achi-
le Mbembe alerta que a era do humanismo en-
contra seu fim, cedendo espaço a “outro longo e 
mortal jogo”, cujo embate central é o choque en-
tre democracia liberal e capitalismo neoliberal. 
Isso ocorre por uma crescente bifurcação entre 
democracia e o capital financeiro, que captou o 
núcleo dos desejos humanos e tem transforma-
do a racionalidade herdada do período das luzes 
em um frenesi de consumo irrefreado que ali-
menta o acúmulo de capital da elite econômica. 
(MBEMBE, 2016)

De acordo com Mbembe, nessa nova fase 
a desigualdade continuará a crescer em todo 
mundo, sem, contudo, alimentar um novo ciclo 
de luta de classes. Trata-se, agora, de uma ver-
dadeira guerra contra uma classe definida: uma 
guerra racial contra minorias, de gênero contra 
mulheres, religiosa contra mulçumanos. Neste 
contexto, os conflitos sociais assumem a feição 
de “paixões mortais”, sob a forma de racismo, 
sexismo, ultranacionalismo, xenofobia, homofo-
bia, etc. 

Veja-se que, nesse texto, o filósofo camaro-
nês atenta para o declínio de uma fase humanista, 
cujo advento ocorre a partir do desenvolvimento 
de ideias liberais e que tem como ponto de refe-
rência a Revolução Francesa que, em 1789, pro-
clamou a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. A difusão dos ideais de liberdade, igual-
dade formal, racionalização do poder punitivo, de 
fato, é um marco na história do direito processual 
penal, ao deixar para trás a chamada idade das 
trevas e seu aparato de poder inquisitorial. 

Ocorre que, se olharmos a fundo, tais mo-
vimentos de defesa das liberdades individuais 
não se mostraram, desde seus primórdios, in-
compatíveis com o colonialismo e o escravismo, 
formas de opressão que deixaram marcas pro-
fundas e ainda latentes na sociedade contempo-
rânea. Conforme exposto por Domenico Losur-
do ao tratar das revoluções liberais na Inglaterra, 
Holanda e Estados Unidos, “a escravidão não é 
algo que permaneça não obstante o sucesso das 
três revoluções liberais; ao contrário, ela conhe-
ce o seu máximo desenvolvimento em virtude 
desse sucesso”. Em relação à França, Losurdo 
indica ser “o lugar privilegiado de formação do 

radicalismo”, especialmente em relação à defe-
sa do abolicionismo. No entanto, diante da re-
volução liderada por escravos e negros libertos 
em São Domingos – hoje Haiti –, rentável colô-
nia francesa, a metrópole não tardou em reagir, 
provando que os ideais de liberdade, igualdade 
e fraternidade não se estendiam aos povos não-
-europeus. (LOSURDO, 2006, p. 47)

Não é difícil perceber que a defesa da li-
berdade nunca foi em favor de todos. Da mes-
ma forma, a igualdade não pode ser senão uma 
igualdade formal, na medida em que o modelo de 
produção capitalista necessita da desigualdade 
para seu funcionamento. Como magistralmente 
ilustrado por Galeano, “este mundo, que oferece 
o banquete a todos e fecha a porta no nariz de 
tantos, é ao mesmo tempo igualador e desigual: 
igualador nas ideias e nos costumes que impõe 
e desigual nas oportunidades que proporciona”. 
(GALEANO, 2013) 

No Brasil, país historicamente marcado 
por opressões e desigualdades absurdas, a po-
lítica ultraliberal implementada pelo atual go-
verno ilustra perfeitamente as constatações de 
Mbembe apresentadas no início deste texto. Se a 
política de conciliação de classes vigente duran-
te os anos de governo petista, apesar das medi-
das distributivas que repercutiram em redução 
de desigualdades, não impediu uma expansão 
violenta do poder penal, o bolsonarismo trouxe 
consigo um modelo de guerra contra a popula-
ção já tradicionalmente marginalizada, através 
das políticas ultraliberais defendidas por Paulo 
Guedes, somadas a uma estética de autoritaris-
mo declarado e violência despudorada. (LOSUR-
DO, 2006, p. 188)

As relações entre modelo econômico e 
penal são amplamente reconhecidas, embora 
os poderes dominantes, através de veículos de 
mídia e instrumentos de (des)informação insis-
tam em ocultar tais conexões. Por isso, análises 
jurídicas autorreferentes, que insistem em ten-
tar explicar a estruturação e funcionamento do 
sistema penal unicamente a partir do plano nor-
mativo, são fadadas ao insucesso. Afinal, como 
alertou Pachukanis no início do século passado, 
“os interesses de classe imprimem a marca da 
especificidade histórica a cada sistema de polí-
tica penal”. (PACHUKANIS, 2017, p. 172)

Por Jéssica Oníria Ferreira de Freitas
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É também de Pachukanis a constatação de 
que “a jurisdição criminal do Estado burguês é o 
terror de classe organizado que apenas em certo 
grau diferencia-se das assim chamadas medidas 
excepcionais aplicadas no momento da guerra ci-
vil”. Os números do Atlas da Violência de 2019 cor-
roboram tal hipótese. (PACHUKANIS, 2017, p. 172)

Como já mencionado anteriormente, a po-
lítica criminal bolsonarista, que se reflete tam-
bém no discurso de governantes estaduais (por 
todos, o governador do Rio de Janeiro, Wilson 
Witzel), é de apelo explícito à violência e segre-
gação social. A evocação imagética das armas, a 
retórica do “fim da bandidagem” e da segurança 
do “cidadão de bem”, a espantosa defesa de uma 
excludente de ilicitude para policiais em servi-
ço, apesar dos números alarmantes de violên-
cia policial ostentados pelo país, são exemplos 
desta estética vil. Trata-se de uma retórica que 
estimula manifestações de ódio e violência, que 
degrada vidas e causa mortes. Especialmente da 
juventude negra que habita regiões periféricas 
das grandes cidades. 

Segundo dados do 13º Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, publicado este ano, em 2018 
cerca de 11% das mortes violentas intencionais 
foram provocadas por policiais, o que corres-
ponde a um total de 6220 vítimas, 17 por dia. Os 
dados indicam ainda um púbico bem demarca-
do: 99,3% das vítimas eram homens; 77,9% pos-
suíam entre 15 e 29 anos; e 75,4% eram negros. 

Em 2019, o número de mortes causadas 
pela polícia carioca bateu recorde. Até outubro, 
1546 pessoas foram vítimas da letalidade poli-
cial, 18% a mais do que no mesmo período do 
último ano. Destes, destaca-se o homicídio de 
seis crianças, o que afasta a tentativa de justifi-
cação das mortes como reação a atos de violên-
cia sofridos pelos agentes policiais. É inegável a 
relação entre a atuação mais violenta da polícia 
carioca e o discurso autoritário sustentado pelo 
governador do Estado que chegou a afirmar pu-
blicamente que, diante de um indivíduo portan-
do fuzil, “a polícia vai fazer o correto: vai mirar a 
cabecinha e...fogo! Para não ter erro”. 

De acordo com dados do instituto Sou da 
Paz, no primeiro trimestre de 2019 a polícia foi 
responsável por 21% das mortes violentas no es-
tado de São Paulo, índice superior ao do mesmo 
período de 2018. A tragédia mais recente ocor-
reu na madrugada do dia 1º de dezembro, em 
ação policial realizada em um baile funk no bair-
ro Paraisópolis, região periférica na cidade de 

São Paulo. As cenas de terror incluem bombas 
de gás lançadas em um local com aproximada-
mente 5 mil pessoas, emboscadas, tiros e espan-
camentos. Nove pessoas morreram. Durante a 
campanha eleitoral, o atual governador do Esta-
do chegou a afirmar que, caso eleito, a partir de 
janeiro a polícia paulista iria “atirar para matar”. 
Depois de lamentar as mortes em Paraisópolis, 
Doria afirmou que “São Paulo tem uma polícia 
preparada, equipada e bem informada”. 

O cenário é, sim, desesperador, porém 
deve servir de motor para aprofundamento das 
discussões sobre o sistema penal e, claro, para 
evidenciar a urgência de uma práxis efetivamen-
te libertadora. Luto é um substantivo perverso, 
mas é, também, verbo. Como estampado em um 
cartaz mexicano que circulou pelas redes so-
ciais, “que la injusticia no te entritezca. Que te 
radicalize.”. 
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Múltiplos Olhares

PARA VOCÊ, OS TEMPOS DOS SUPLÍCIOS 
PASSARAM OU MUDARAM AS 
TECNOLOGIAS DE SUPLÍCIO? POR QUÊ?

LUCIANA BOITEUX Estudando a questão dos 
mecanismos e das estruturas de punição, o que 
a história nos demonstra é que essa tecnologia 
de controle social caminha junto com perspec-
tivas ou respostas punitivas que sempre envol-
veram algum tipo de suplício, algum tipo de tor-
tura, algum tipo de violência. Com a Revolução 
Francesa e a própria ideia da prisão como pena, 
a gente, de alguma forma, tem uma visão que vai 
dizer que houve uma certa “evolução”. A ques-
tão é que as prisões em si, apesar das promes-
sas da modernidade, nunca envolveram apenas 
o controle da liberdade. Elas incidem sobre o 
corpo e sobre a mente dos condenados. Então 
os suplícios continuam, ainda que não da forma 
que eram exibidos ou celebrados na Idade Mé-
dia, mas as prisões hoje são mecanismos de su-
plício que envolvem pessoas selecionadas para 
estarem naquele espaço de morte, de violência 
e de tortura. E as tecnologias hoje, mesmo fora 
das prisões, envolvem algum tipo de estigma e 
de violência, mesmo se a gente pensar em me-
canismos eletrônicos ou novas tecnologias de 
suplício, como a tornozeleira eletrônica, porque 
ela é uma marca que o condenado vai carregar. 
Entender esses mecanismos como estratégicos 

para o Estado aumentar o controle sobre a po-
pulação e reforçar o seu poder político é impor-
tante para a gente compreender esse debate, 
inclusive sobre segurança pública.

EM OUTRAS OCASIÕES, VOCÊ JÁ TROUXE 
A PERSPECTIVA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
COMO UMA QUESTÃO DE DIREITOS E NÃO 
DE CONFRONTO. NA ATUAL CONJUNTURA 
DE ENFRENTAMENTO, QUAL A 
CONTRIBUIÇÃO DOS ATORES DO SISTEMA 
JUDICIAL PARA REPRODUÇÃO DO 
POSICIONAMENTO POLÍTICO-CULTURAL 
AUTORITÁRIO?

LUCIANA BOITEUX Nesse ponto, acho impor-
tante dizer que pensar a segurança pública como 
algo positivo já é um engano, uma forma de se 
legitimar a violência policial, legitimar as res-
postas punitivas, legitimar a prisão. O próprio 
termo “segurança pública” passa a ser adotado 
nos debates sobre as respostas a crimes, sobre 
a situação do estado, a partir de uma lógica do 
fim da ditadura, quando o termo “segurança” era 
ligado à ideia de segurança nacional. Muitos es-
tudos e pesquisas demonstram que, no retorno 
da democracia pós-ditadura empresarial mili-
tar que se iniciou em 64, há essa transformação 
do termo “segurança nacional”, que era o que 
legitimava a ditadura, ao colocar os oponen-
tes políticos como ameaças ao estado. Ou seja, 
esse termo se transforma na ideia de “segurança 
pública”. A gente vê, desde a redemocratização, 
que a segurança pública não foi pensada como 
eu acho que deveria ser pensada, isto é, como 
aqueles que estão pensando numa política so-
cial o acham, já que tal termo só serve para le-
gitimar a lógica da intervenção, do caveirão, da 
militarização. Pensar em segurança como uma 
segurança de direitos significa pensar numa 
política social efetiva, de distribuição de renda, 
de acesso a serviços públicos de saúde, de edu-
cação, de cultura, saneamento básico, todos os 
direitos que as pessoas precisam para exercer 
plenamente a sua dignidade.
Na atual conjuntura, infelizmente, o que a gente 
tá vendo é que, ao invés de incorporar a ideia 
democrática de segurança, como uma seguran-
ça dos direitos, a cultura jurídica do Poder Judi-
ciário brasileiro, hoje, em 2019, é uma cultura de 
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legalizar a morte, de autorizar a morte, ou seja, 
de não punir policiais acusados e responsáveis 
por execuções extrajudiciais; é uma cultura ju-
rídica autoritária que aposta na repressão, que 
defende aumento de penas e que é responsável, 
em boa parte, por esse superencarceramento, 
que coloca o Brasil na condição de terceiro país 
que mais encarcera no mundo. Então, nessa con-
juntura, em que há uma polarização muito acir-
rada, mais do que nunca, é necessário reforçar 
que numa democracia não se admite uma po-
lítica criminal autoritária. Esse superencarcera-
mento e esse autoritarismo não são compatíveis 
com os ideais democráticos da Constituição de 
1988. Portanto, a gente tem que enfrentar essa 
política autoritária repressiva e antidemocrática 
do Poder Judiciário e não naturalizar isso para a 
população.
Eu entendo que, no que se chama de senso 
comum criminológico, que é o que as pessoas 
debatem nas ruas, há um forte apelo ao po-
pulismo. A gente chama de populismo penal 
esse movimento que se vê em alguns parla-
mentares, como Tabata Amaral, que, apesar de 
se vender como alguém que quer fazer justiça 
social, é extremamente contraditória quando 
vai falar de um apelo ao punitivismo, da prisão 
em segunda instância, do aumento do encar-
ceramento. Porque, na verdade, o que a gen-
te precisa é fazer um amplo debate e divulgar 
mais quais são os resultados dessa política que 
é altamente fracassada, porque a população se 
apega a essa ideia de populismo e muitos parla-
mentares reproduzem essa ideia do populismo 
penal, baseada em medo, baseada na sensação 
de insegurança. Se a gente parar para fazer uma 
análise, um debate público aberto sobre quais 
são os resultados dessa política, se notará que 
ela é uma política de insegurança na verdade. 
De violência, de tortura, de encarceramento e 
de insegurança pública. Em última análise, no 
exemplo das penitenciárias, das facções crimi-
nosas e da estrutura do chamado crime organi-
zado, percebe-se que são fruto desse aumento 
do encarceramento em condições miseráveis, 
que levou - especialmente a partir de São Pau-
lo e depois para outros estados - ao fomento e 
à criação de facções criminosas extremamente 
organizadas. Então essa política pública puni-
tiva e autoritária é causa de insegurança públi-
ca e não tem a menor condição de nos levar à 
melhoria das condições sociais. A gente só vai 
conseguir isso pensando numa segurança dos 

direitos, o que implica na transformação da po-
lítica oficial que se adota hoje.

SEGUNDO DADOS RECENTES DIVULGADOS 
PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, ENTRE 
OS ANOS DE 2000 E 2016, O BRASIL TEVE 
UM AUMENTO DE 700% NA QUANTIDADE 
DE MULHERES PRESAS. ALÉM DISSO, 
CONSTATOU-SE QUE 45% DAS MULHERES 
ESTÃO PRESAS PROVISORIAMENTE, UM 
QUANTITATIVO SUPERIOR AO NÚMERO 
DE HOMENS PRESOS NESTA MESMA 
CONDIÇÃO. NA SUA OPINIÃO, QUAL(IS) 
O(S) PRINCIPAL(IS) FATOR(ES) PARA 
ESSE BOOM DO ENCARCERAMENTO 
FEMININO? É POSSÍVEL CONCLUIR QUE 
HÁ UMA RELAÇÃO ENTRE O AUMENTO NO 
NÚMERO DE MULHERES ENCARCERADAS 
E O MACHISMO? COMO AS RELAÇÕES 
PATRIARCAIS INTERFEREM NESSA 
QUESTÃO?

LUCIANA BOITEUX Eu venho estudando isso 
desde 2012. A questão do encarceramento de 
mulheres é um reflexo dessa política criminal 
autoritária e violenta. Para explicar esse encar-
ceramento de mulheres a gente tem que pensar 
numa perspectiva interseccional, ou seja, quan-
do eu falo do encarceramento, e talvez nas res-
postas anteriores eu não tenha sido tão especí-
fica nisso, esse encarceramento não é uniforme, 
não são as pessoas de todas as classes sociais, 
de todas as diferentes origens que praticam cri-
mes e estão presas. Na verdade, o sistema penal 
funciona de forma seletiva, como mecanismo de 
controle social da pobreza e, também, mecanis-
mo de controle racial. A prova disso é olharmos 
para o sistema carcerário e constatarmos que a 
grande maioria que está lá é de jovens, negros, 
pobres, moradores de periferia ou de favelas. 
E quais são os crimes que mais estão encarce-
rando de maneira geral? Roubo - crime contra 
o patrimônio, que dá conta também dessa nossa 
questão da desigualdade e da questão das clas-
ses sociais - e tráfico de drogas. São esses os 
crimes que mais encarceram, sendo que o cres-
cimento maior é o encarceramento por tráfico. 
Quando a gente vai olhar o número de mulheres 
presas, nós sempre tivemos um número muito 
baixo de mulheres presas, se comparados aos 
homens. Ou seja, o número de mulheres presas 
mal chega a 6% do contigente carcerário. Mas 
quando a gente vai olhar para os últimos anos, 
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de fato, houve um crescimento maior, propor-
cionalmente, do número de mulheres presas 
do que do número de homens presos. E como a 
gente pode analisar isso? Na perspectiva inter-
seccional, a gente vai ver que também quem está 
presa, em sua maioria, são mulheres pobres, são 
mulheres negras, são mulheres jovens, são mul-
heres mães. Então o que significa esse resulta-
do? Significa que elas também estão presas por 
algum crime e o crime é o tráfico de drogas. 
Então, quem estão presas são mulheres negras, 
pobres, jovens, mães e condenadas por tráfico. 
Mais de 60% delas estão lá presas por tráfico.
Para entendermos a criminalização do tráfico, 
a gente tem que entender a lógica do controle 
social. Justamente quando a gente vai fazer uma 
análise estrutural desse fenômeno do encarce-
ramento de mulheres, constatamos que o pro-
cesso de encarceramento de mulheres aumenta 
junto com o processo de feminização da pobre-
za, desde a década de 80, o que significa que, 
se formos olhar a pirâmide social, a base dela – 
quem é mais pobre – é composta por mulheres 
e mulheres negras. Portanto, o encarceramento 
está alcançando mulheres, mas não é qualquer 
mulher que está sendo presa. São as mulheres 
negras, são as mulheres pobres. Assim, enten-
der essa questão do gênero nas respostas pu-
nitivas é entender que as mulheres hoje estão 
numa determinada condição. Apesar de ter-
mos avançado no discurso feminista, e temos 
avançado – pelo menos no debate político, ao 
dar visibilidade a mulheres –, o fato é que po-
breza tem a cara de uma mulher negra e essa 
mulher negra está sendo encarcerada e sobre-
representada no sistema punitivo. E a relação 
desse fenômeno com o machismo também tem 
que ser levado em conta, porque esse patriar-
cado, que hoje está cada vez mais demandan-
do a exploração de trabalho de mulheres, é 
um patriarcalismo que não se estrutura só no 
machismo, mas, também, num tratamento di-
ferenciado a essas mulheres. O machismo está 
muito bem configurado nas decisões judiciais 
de encarceramento de mulheres. Juízes fazem 
julgamentos sobre a posição delas de mães, 
consideram que elas são mal exemplo para seus 
filhos, muitas vezes aplicam penas maiores do 
que as aplicadas aos homens, com mesma con-
dição, pois fazem julgamentos morais sobre es-
sas mulheres. Então esse machismo alimenta o 
discurso que hoje está encarcerando cada vez 
mais mulheres.

TENDO EM VISTA O ENCARCERAMENTO DE 
MULHERES E SUAS PARTICULARIDADES, É 
POSSÍVEL A CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA 
PÚBLICA EMERGENCIAL PARA MINIMIZA-
ÇÃO DOS SEUS EFEITOS? SE SIM, QUAIS 
DEVEM SER OS HORIZONTES?

LUCIANA BOITEUX Essa política que a gente está 
pensando de desencarceramento das mulhe-
res é uma política que tem que ser pensada de 
forma muito urgente, porque o crescimento foi 
muito grande e isso tem significado poder saber 
qual o perfil dessas mulheres encarceradas: são 
jovens, negras, pobres, mães, de baixa instrução, 
moradoras de favelas ou de comunidades e, nor-
malmente, têm dois ou três filhos. Então, a ques-
tão social e o agravamento desta questão social 
com o encarceramento de mulheres que são 
separadas dos seus filhos leva, por exemplo, na 
maioria dos casos, aos filhos daquelas mulheres 
ou serem enviados para as suas mães (a ques-
tão do papel do cuidado sempre ser atribuído às 
mulheres), ou mesmo às instituições sociais (ou 
seja: abrigos e outros espaços). Então o que nós 
temos hoje é uma política emergencial, pensada 
para reduzir esse encarceramento de mães, que 
está estabelecido hoje na política de concessão 
e ampliação dos casos de prisão domiciliar para 
as mulheres. Não é algo que vai resolver o pro-
blema de encarceramento, mas é algo com que 
nós estamos lidando nos últimos anos, especial-
mente a partir de 2016, com a alteração do CPP, 
que ampliou as possibilidades de prisão domici-
liar para as mulheres – antes era só a partir de 
sete meses que era permitida a prisão domiciliar 
e hoje, mulheres grávidas e mulheres mães de 
filhos de até 12 anos têm direito de receber pri-
são domiciliar e, portanto, não serem afastadas 
dos seus filhos. Mais recentemente, no STF, tive-
mos um acórdão relatado pelo Ministro Lewan-
dowski que foi bastante importante para obrigar 
o Judiciário a aplicar a prisão domiciliar. Quando 
eu digo obrigar, importante explicar, porque, na 
verdade, apesar da alteração do CPP valer desde 
2016, o fato é que o Poder Judiciário - pelo seu 
machismo, pelo seu discurso repressivo -, no 
Brasil todo, estava denegando vários pedidos de 
prisão domiciliar e isso obrigou coletivos e or-
ganizações de São Paulo a ingressarem com ha-
beas corpus coletivo para solicitar ao Supremo 
que determinasse o cumprimento da lei. Então, 
os horizontes para minimização deste impacto 
do encarceramento de mulheres têm sido forta-
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lecidos por essa política de desencarceramento 
sob o argumento da prisão domiciliar. Mas é im-
portante compreender que essa é uma política 
limitada, emergencial e de redução de danos, 
porque essa própria ideia de prisão domiciliar, 
sob uma perspectiva feminista, tem que ser lida 
criticamente, já que foi uma alteração apoiada 
por setores conservadores, que estão caracte-
rizando o lugar da mulher como o lugar do pri-
vado, como lugar do cuidado dos filhos, que a 
gente não pode naturalizar e precisa questionar. 
Mas, hoje, é um horizonte ainda limitado. O que 
a gente defende numa perspectiva mais ampla 
é, claro, um desencarceramento total dessas 
mulheres. Não tem, também, como se reduzir 
o encarceramento de mulheres hoje no Brasil e 
no mundo sem pensar numa grande reforma da 
política de drogas. Eu defendo uma legalização 
controlada, uma política na linha do que está 
sendo adotado no Uruguai e em alguns estados 
norte-americanos. 
Ou seja, no caso de mulheres do encarceramen-
to - também, no caso dos homens, mas, com 
muito mais força, no das mulheres - só enviá-las 
para a prisão domiciliar ou pensar em medidas 
desencarceradoras não vai resolver enquanto 
nós não enfrentarmos essa política crimino-
sa, que é a política de drogas – que, ao mesmo 
tempo que aumenta o encarceramento, legiti-
ma esse discurso de guerra às drogas, violência 
policial, execução de jovens pretos, favelados e 
pobres que são alvos dessa polícia também. En-
tão, entendendo que no sistema penal as nossas 
lutas são muitas, a gente tem que lutar no dia a 
dia para reduzir os danos, não só conseguindo a 
prisão domiciliar de mulheres, mas consideran-
do que nosso horizonte tem que ser muito mais 
amplo, no enfrentamento ao sistema e à prisão 
como pena. Precisamos entender que a redução 
da desigualdade e a crítica social também são 
questões que a gente precisa tratar, porque o 
encarceramento é fruto também desse contro-
le social a partir desse sistema capitalista, des-
sa lógica de exploração que a gente tem hoje na 
nossa economia política.
  
NA PESQUISA “MULHERES E CRIANÇAS 
ENCARCERADAS: UM ESTUDO JURÍDICO-
-SOCIAL SOBRE A EXPERIÊNCIA DA MA-
TERNIDADE NO SISTEMA PRISIONAL DO 
RIO DE JANEIRO”, VOCÊ TRAZ UMA SÉRIE 
DE INFORMAÇÕES-DENÚNCIAS SOBRE A 
REALIDADE DAS MULHERES GRÁVIDAS E 

MÃES DE FILHOS PEQUENOS. QUAIS OS 
REAIS IMPACTOS DA DECISÃO PROFERIDA 
PELO STF NO HC 143.641 PARA A REALIDA-
DE DESSAS MULHERES E CRIANÇAS?

LUCIANA BOITEUX A gente terminou nossa pes-
quisa sobre mulheres e crianças encarceradas 
em 2015. Ela foi coordenada por mim, pela Maíra, 
pela Luciana Chernicharo e pela Aline Pancieri. 
Nós mapeamos a situação dessas mulheres em 
situação de maternidade aqui no Rio de Janeiro - 
mulheres já mães, as recém-paridas e também as 
mulheres grávidas - e a situação era calamitosa: 
falta de condições de acesso à saúde, ainda que 
condições melhores, porque a unidade materno-
-infantil aqui no Rio é um alento – é importante 
dizer isso – porque ela é referência, é muito me-
lhor que a de outros estados. Mas, mesmo assim, 
essa lógica de encarceramento materno agrava 
problemas já graves do sistema penitenciário, 
que, por sua característica, já se impõe aos ho-
mens. O que a gente verificou naquela época era 
um número muito grande de mulheres grávidas e 
mães encarceradas. Esse mesmo universo, hoje, 
do que temos notícia, é um universo que se redu-
ziu muito a partir da decisão proferida pelo STF 
no HC 143.641, que está pressionando o Poder Ju-
diciário do Brasil todo a aplicar essa perspectiva 
da prisão domiciliar garantida em lei, que é direi-
to dessas mulheres. Mas é interessante e impor-
tante declarar que há resistência dos tribunais, 
especialmente do Rio de Janeiro e São Paulo e de 
alguns outros estados, por esse conservadoris-
mo, por esse punitivismo, essa lógica repressiva, 
e muitas mulheres demoraram para obter esse 
benefício porque tiveram decisões denegatórias. 
Em alguns casos, advogados e a Defensoria tive-
ram que chegar até o Supremo para garantir esse 
direito a essas mulheres. Então, de fato, houve 
uma importância muito grande do STF, não só na 
sua decisão específica, mas também nas deman-
das posteriores a essa decisão, que chegaram no 
STF a partir da negativa de sua aplicação nos tri-
bunais dos Estados. É séria a disputa que deve ser 
feita, inclusive para que seja cumprida a lei para 
essas mulheres.

É POSSÍVEL FALAR EM POLÍTICA CRIMINAL 
CONSTITUCIONAL? QUAIS MEDIDAS DE-
VEM SER ADOTADAS PARA IMPLEMENTAR 
UMA POLÍTICA CRIMINAL QUE OBSERVE 
GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 
NO BRASIL?
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LUCIANA BOITEUX No marco democrático de 
um Estado que se pretenda Democrático de Di-
reito, não tem como pensar numa política cri-
minal dissociada da Constituição. Isso é na pers-
pectiva formal, jurídica, normativa. Porém, o que 
a gente vê no Brasil é uma total negação dessa 
aplicação de uma política constitucional, ou seja, 
é uma realidade totalmente dissociada dos re-
quisitos legais e constitucionais. Quanto às me-
didas que vêm sendo adotadas para enfrentar 
essa realidade, para além do cotidiano da atua-
ção de advogados, Defensoria Pública, de núcle-
os de prática jurídica e de grupos de extensão no 
Brasil afora, o que se faz  é requerer, formalmen-
te, por meio de petição, por meio de uma atua-
ção jurídica, e lembrar ao judiciário e aos juízes 
o que é a Constituição e o que são os direitos, 
exigindo dos magistrados o cumprimento da lei. 
Por outro lado, isso reduz danos em poucos ca-
sos. Na perspectiva coletiva, um esforço jurídico 
que deve ser lembrado é o reconhecimento do 
Estado de Coisas Inconstitucional da situação 
do sistema penitenciário no Brasil pelo Supremo 
Tribunal Federal. O grande problema então não 
é a questão jurídica, porque juridicamente já te-
mos esse reconhecimento. O grande problema é 
a falta de compromisso e de atuações concretas 
de efetivação desses direitos na prática. É como 
se, apesar de tudo, as pessoas e os governado-
res especialmente, os diretores de presídios ou 
os próprios secretários de segurança e de ad-
ministração penitenciária já naturalizassem a 
barbárie que é o sistema penal e por isso não 
adotassem mecanismos para mudar essa reali-
dade. A grande questão é que uma política cri-
minal numa democracia que preserve direitos e 
garantias fundamentais tem que ser uma políti-
ca do direito penal mínimo, porque esse nível de 
encarceramento não tem como garantir a efe-
tivação desses direitos fundamentais previstos 
na Constituição. E não só o número das pessoas 
encarceradas, como também esse abuso da pri-
são como resposta penal. Então o sistema penal, 
por si só, já é violador de direitos. Não tem como 
funcionar uma prisão ou um sistema punitivo 

100% garantidores de direitos, porque a realida-
de é incompatível com a norma. O que a gen-
te pode e deve fazer é reduzir ao máximo esse 
encarceramento e investir em monitoramento 
dessas condições carcerárias, em mecanismos 
de redução do encarceramento, somados a uma 
ampliação do Estado Social. Somente um Estado 
Social com políticas sociais amplas poderá efe-
tivar direitos. É exatamente o contrário do que 
tem sido feito hoje: temos uma ampliação do 
Estado Penal, que é uma expressão que o Loic 
Wacquant – um sociólogo radicado nos Estados 
Unidos – usa. Hoje temos uma redução de in-
vestimentos em políticas sociais e ampliação de 
investimentos em políticas penais. Esse Estado 
Penal, em momentos de crise, de estado neoli-
beral, parece contraditório, mas é exatamente 
essa a lógica do sistema hoje. Investe-se em po-
lícia, em prisão, em arma, em controle e colo-
ca-se o Estado Penal como um estado máximo, 
enquanto o Estado Social é um estado mínimo, o 
que não tem como dar certo. Então, para termos 
realmente uma política criminal constitucional, 
somente nos marcos do direito penal mínimo 
e de um estado social máximo. Mas, ainda as-
sim, entendo que devemos superar essa lógi-
ca da política criminal, temos que pensar num 
horizonte muito mais radical: de abolição total 
da prisão e de uma cultura muito mais de re-
paração, de políticas sociais de transformação 
da realidade do que meramente políticas penais 
simbólicas, que é a lógica que é adotada hoje. É 
puro simbolismo, populismo penal, nada muda, 
nada se transforma, a situação só se agrava, e, 
enquanto isso, as pessoas ganham muito di-
nheiro construindo prisão, privatizando prisão, 
comprando arma, precarizando o social, preca-
rizando investimento em educação,  em hospi-
tais, em cultura, em previdência, em assistência 
social. Estamos indo num caminho muito erra-
do. Para garantir todos os direitos da Consti-
tuição, precisamos investir num Estado Social, 
protetivo, na dignidade da pessoa humana. O 
Estado Penal é incompatível com a dignidade 
da pessoa humana.
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1.70

CAIO BADARÓ

Coluna

Assistimos (e vivenciamos) no século 
XXI a radicais mudanças provocadas em nossa 
sociedade decorrentes, em boa parte, do 
surgimento de novas tecnologias de informação 
e comunicação. Sob essa perspectiva, autores 
definem a sociedade atual como «sociedade 
da informação» (MAYER-SCHÖNBERGER; 
CUKIER, 2014) ou «sociedade da sobrecarga de 
informação» (BOZDAG; TIMMERMANS, 2011), 
ancorados na importância atual do que se 
denomina de «big data».

Nessa linha, VRIES (2013: 14-15) destaca 
o emprego do termo «giro computacional» 
(computational turn), entendido como fenômeno 
social capaz de descrever a recente avalanche do 
uso de técnicas de «machine learning» e «data 
mining». Nos dias de hoje, essas técnicas são 
aplicadas em muitas situações cotidianas. Da 
leitura de e-mails, passando por intervenções no 
mercado financeiro, até o enfrentamento ao crime 
de lavagem de dinheiro, em diversas atividades 
verifica-se o amplo uso desses mecanismos 
(VRIES, 2013: 15; DOMINGOS, 2017: 13-23).

Dentre as mencionadas novas tecnologias 
que provocam radicais mudanças, aquelas 

relacionadas ao campo da inteligência artificial 
(IA) são as que mais se destacam e, por isso, 
também as que despertam maior interesse e 
receio por parte dos estudiosos do assunto.

Conquanto não exista consenso acerca do 
conceito, mesmo porque sua utilização depende 
de diferentes técnicas para resolver uma grande 
variedade de tarefas, é possível afirmar que 
a inteligência artificial busca fazer com que 
computadores possam desempenhar as mesmas 
funções da mente humana (BODEN, 2017: 11).

Nessa busca, parece ainda se estar longe 
do que se entende por «IA forte», na qual o 
computador estaria apto a compreender e 
ter outros estados cognitivos (SEARLE, 1980: 
417). No entanto, embora distante de alcançar 
esse objetivo, a «IA fraca» tem nos fornecido 
impressionantes resultados em diferentes 
áreas e sido, como já destacava Searle, «uma 
ferramenta muito poderosa que nos permite, 
por exemplo, formular e comprovar hipóteses 
de modo mais rigoroso e preciso» (1980: 417).

Este enorme potencial, especialmente no 
campo do «machine learning», tem conduzido à 
completa modificação da dinâmica de atuação 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROVA PENAL



29

Coluna: A Toda Prova

em quase todas as profissões ao redor do mundo, 
e no campo jurídico, apesar da resistência, não 
é diferente. Em sua conhecida obra Tomorrow’s 
Lawyers, Susskind chega a afirmar que: 

jurisdicional), os estudos indicam que a 
inteligência artificial pode nos oferecer uma 
série de ferramentas potentes. 

Nieva Fenoll, em recente obra, destaca o 
possível uso dessas tecnologias nas três fases da 
atividade probatória: produção e conformação 
do conjunto probatório; valoração individual 
e holística dos elementos de prova; e decisão 
sobre os fatos.

Em relação à valoração da prova 
testemunhal, o autor ressalta, por exemplo, 
a viabilidade de que algoritmos, a partir das 
investigações realizadas pela psicologia do 
testemunho, avaliem (ou ofereçam auxílio na 
avaliação) os fatores circunstanciais que afetam 
a credibilidade da declaração e os parâmetros 
de valoração das declarações (principalmente a 
análise da contextualização e os parâmetros de 
corroboração) (NIEVA FENOLL, 2018: 80-88). O 
autor destaca ainda a aplicação de ferramentas 
de inteligência artificial para controle de 
perguntas sugestivas formuladas pelas partes 
(NIEVA FENOLL, 2018: 88-89).

Quanto à prova documental, a inteligência 
artificial pode auxiliar na análise da linguagem 
do documento, investigando sua adequação 

ao âmbito a que se dirige e, assim, buscar 
contrastes que possam revelar erros 
jurídicos ou vontades teoricamente 

distintas da intencionalidade legítima do 
documento (NIEVA FENOLL, 2018: 90-93).

O autor espanhol assevera também a 
possibilidade do uso dessas ferramentas para 
análise das provas periciais, especialmente no 
que diz respeito à análise do currículo do perito 
e à apreciação dos chamados critérios Daubert 
(NIEVA FENOLL, 2018: 93-98).

A mais importante contribuição, no 
entanto, deverá se observar no âmbito da 
fase de decisão sobre os fatos. Isto porque, 
muito embora a análise da superação ou 
não do standard probatório adotado em 
cada fase processual seja, em certa medida, 
inevitavelmente subjetiva, ferramentas de 
inteligência artificial poderão fornecer grande 
auxílio ao juiz sobre se determinada hipótese 
inclui todos os elementos probatórios de um 
processo e se é possível formular novas hipóteses 
a partir dos mesmos elementos. Poderão 
indicar também se os elementos existentes 
são variados e em grande quantidade (NIEVA 
FENOLL, 2018: 110-113). Dentre as tecnologias 
já existentes, destacam-se, por exemplo, as 

"as instituições legais e o 
trabalho dos profissionais 
do direito mudarão mais 
radicalmente em menos de duas 
décadas do que se viu nos 
últimos dois séculos"(2017: 
XVIII)

No Brasil já se verifica 
o uso de ferramentas de 
inteligência artificial por 
algumas instituições jurídicas, 
entre as quais se destacam o Projeto Victor do 
Supremo Tribunal Federal, o Projeto Sócrates do 
Superior Tribunal de Justiça e o Projeto Cérebro 
do CADE.

O emprego dessas ferramentas no país, 
porém, ainda é discreto e enfrenta desconfiança 
por parte dos profissionais da área. Desconfiança 
que não se verifica apenas no campo prático 
da profissão, mas também na academia, que 
produziu muito pouco sobre o assunto nas 
últimas décadas. 

Em outros países, ao contrário, a relação 
entre inteligência artificial e direito (AI and Law) 
oferece profícuo campo de pesquisa desde a 
década de 1980. Foi nesse contexto que surgiram 
os chamados «modelos computacionais de 
raciocínio jurídico» (computational models of 
legal reasoning) e «modelos computacionais de 
argumento jurídico» (computational models of 
legal argument) (ASHLEY, 2017: 3-37).

Relativamente à atividade probatória 
(responsável pela determinação das proposições 
fáticas dos casos que provocam resposta 
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ferramentas computacionais «Stevie», «ECHO» 
e «PEIRCE-IGTT» (NISSAN, 2015: 10-11). As duas 
últimas possibilitam, por meio de inferências 
abdutivas, até mesmo a formulação de hipóteses 
de acusação e defesa.

À evidência, essas tecnologias não 
dispensam a atividade judicial, mesmo porque 
inferências abdutivas, como a inferência da 
melhor explicação, não constituem por si 
só standards de prova, posto que esses não 
têm a ver com a credibilidade genérica, mas, 
sim, com o grau de força probatória exigido 
em uma situação específica (LAUDAN, 2011: 
110). É inegável, porém, que o esforço em 
formular hipóteses, atualmente dependente 
da criatividade inspirada pela experiência de 
vida e profissional dos juízes, tende a produzir 
melhores e mais expressivos resultados, visto 
que a capacidade mnemônica das ferramentas 
de inteligência artificial é muito superior à 
capacidade humana.

Conforme se observa, são diversas as 
possibilidades oferecidas pelas ferramentas 
de inteligência artificial à atividade probatória 

judicial. Algumas dessas ferramentas apresentam 
resultados impressionantes e impactantes. 

Há, porém, que se ter em mente o caráter 
«disruptivo» de muitas dessas inovações 
tecnológicas (SUSSKIND, 2017: 15), capazes de 
desafiar e alterar fundamentalmente diversas 
práticas consolidadas e criar diferentes formas 
de organizações, não raro a partir de valores 
conflitantes com os atuais valores estabelecidos 
em nossa sociedade (OWEN, 2015: 20-21).

As vantagens promovidas pelo uso 
dessas novas tecnologias são acompanhadas 
de novos problemas e riscos. Alguns desses 
riscos são epistêmicos e decorrem do próprio 
funcionamento dessas novas tecnologias, sobre 
o qual o operador jurídico normalmente pouco 
ou nada sabe. Isto porque, à semelhança do que 
se verifica nos julgamentos humanos, algoritmos 
são suscetíveis a erros e aos problemas dos 
«vieses» (bias), o que leva frequentemente ao 
fenômeno denominado de «vieses algorítmicos» 
(Cf. OSOBA; WELSER IV, 2017; WACHTER-
BOETTCHER, 2017: 119-146). 

O perigo é potencializado ainda pela crença 
equivocada compartilhada por muitas pessoas 
acerca da objetividade e neutralidade dessas 
tecnologias, causa possível do que se conhece 

no âmbito da epistemologia jurídica como 
«sobrevaloração epistêmica» (GASCÓN 

ABELLÁN, 2013: 183).
Contudo, o uso dessas 

tecnologias no processo penal 
encerra também problemas 
fundamentalmente jurídicos. 
Conquanto a maioria dos trabalhos 
que discutem o assunto atente 
para a necessidade da proteção 
dos dados pessoais, o respeito à 
«autodeterminação informacional» 
e a exigência de «separação 
informacional dos poderes», o 
uso da inteligência artificial no 

âmbito da atividade probatória 
do processo penal reclama 

considerar também possíveis 
violações à paridade de 
armas e, por conseguinte, 
ao direito ao processo justo. 
Quanto ao tema, estudiosos 
alertam sobre a necessidade 

de se buscar mecanismos de 
transparência, principalmente 
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por meio das chamadas «provas de 
conhecimento-zero» (zero-knowledge proof) e de 
certificações independentes (QUATTROCOLO; 
PAGALLO, 2018: 269-273), os quais, à evidência, 
permitirão às partes exercer o controle também 
dos já mencionados «vieses algorítmicos». 

Com efeito, nota-se que o emprego das 
novas tecnologias de inteligência artificial 
tende a implicar diversas e radicais mudanças 
no âmbito da atividade probatória no processo 
penal. É imprescindível, porém, que as mudanças 
sejam acompanhadas e promovidas pelo trabalho 
conjunto de epistemólogos, processualistas 
penais e profissionais de investigação criminal 
(NIEVA FENOLL, 2018: 112).

O direito, claro, constitui um discurso 
contrafático, cuida do dever ser. Não obstante, 
com acerto Maria Beatriz de Brito (2018: 25) 
afirma que, hoje como ontem, o ser da realidade 
vem impor-se ao dever ser das normas, exigindo 
do Direito Processual Penal a capacidade de 
se adaptar ao mundo da vida. Não se trata de 
seguir acriticamente o caminho do «progresso». 
Ao contrário, alerta a autora portuguesa, é 
essencial reconhecer não apenas a necessidade 
de reforçar o lastro de aplicação dos princípios 
jurídico-constitucionais pré-existentes como 
também de promover novas formulações 
garantísticas (2018: 26).

Ao tratar do poder «disruptivo» das novas 
tecnologias, Owen questiona se esse poder 
conduzirá a princípios de responsabilidade 
(accountability), estabilidade e engajamento 
democrático ou se, ao revés, servirá para 
enfraquecê-los (2015: 20-21). No âmbito 
da atividade probatória no processo penal, 
caberá refletir sobre os perigos no emprego 
de ferramentas prometedoras de «eficiência» 
e «neutralidade», sem se olvidar da diferença 
fundamental entre «efetividade» e «eficiência» 
(COUTINHO, 2018: 324). Não deve escapar ao 
horizonte também a lição de Binder (2013: 113) 
que, ao tratar da contraposição essencial entre a 
busca da eficácia e os limites ao poder punitivo, 
adverte que as garantias não são declarações 
solenes próprias de juristas ou professores, 
mas, sim, ferramentas concretas de defesa da 
liberdade, construídas historicamente para 
reparar prejuízos que o abuso de poder causou e 
continua a causar. 
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IBADPP realiza

O II Seminário Regional do IBADPP será realizado nos dias 16 a 18 de abril de 2020, no auditório 
do UESC, em Ilhéus-BA. O evento, considerado um dos mais importantes congressos na área das 
ciências criminais realizados em solo brasileiro, espera reunir um público de aproximadamente 
400 pessoas, provenientes de diversos lugares do Brasil. Estão confirmadas as presenças de 
convidados como Lourival Vieira (BA), Liana Lisboa (CE), Luiz Coutinho (BA) e em breve, novos 
palestrantes. Garanta sua inscrição! http://seminarioregional.ibadpp.com.br.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O II SEMINÁRIO REGIONAL DO IBADPP 

A  Justiça Restaurativa e Mediação Penal foi o tema 
do Diálogos com o IBADPP, realizado dia 27/11, na 
UNISBA. As professoras Mônica A. M. da Silva, Rafaela 
Alban e Thaize de Carvalho participaram do encontro 
que abordou a Justiça Restaurativa como um novo 
modelo de Justiça Criminal, capaz de suprir as falhas 
e as ineficiências do sistema punitivo. Confira os 
registros.

DIÁLOGOS COM O IBADPP
ABORDA A JUSTIÇA RESTAURATIVA

E MEDIAÇÃO PENAL
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A Política Antidrogas no Brasil foi tema do Diálogos 
na UniRuy, promovido pelo IBADPP, com a participação 
dos palestrantes Saulo Mattos e Thais Catarine Costa. O 
evento aconteceu no dia 18/11/2019, no campus Costa 
Azul da UniRuy, com a participação dos discentes e 
docentes do Centro Universitário. Confira os registros.

DIÁLOGOS COM O IBADPP ABORDA A 
POLÍTICA ANTIDROGRAS NO BRASIL
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Contribuições da epistemologia e da psicologia da memória

ao sistema de justiça.

D E Z E M B R O  1 2 ,  2 0 1 9  •  1 9  P M

W I S H  H O T E L  D A  B A H I A

I n s c r i ç õ e s  g r a t u i t a s  p e l o  s y m p l a .  

V a g a s  l i m i t a d a s .

O Seminário “Provas Testemunhais em Foco - Contribuições da epistemologia e da psicologia 
da memória ao sistema de justiça¨ destacou os riscos das provas que dependem de memória para 
o processo penal. O evento gratuito aconteceu no dia 12 de dezembro, às 19h, no Wish Hotel da 
Bahia e contou com a participação de professores e especialistas da Bahia e de outros Estados 
como Aury Lopes JR (RS), Lilian Stein (RS), Antonio Vieira (BA), Janaína Matida (RJ) e Vitor de Paula 
Ramos (RS). O IBADPP agradece a todas e todos que fizeram do Seminário Provas Testemunhais 
em Foco uma realidade. 

SEMINÁRIO RECEBE ESPECIALISTAS PARA DISCUTIR OS PRINCIPAIS 
DESAFIOS DAS PROVAS DEPENDENTES DA MEMÓRIA



 http://www.ibadpp.com.br/
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