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A violência é uma das mais antigas, primi-
tivas e vis formas de expressão. É bem verdade 
que o seu conceito é plural e complexo, tendo 
sido explorado sob várias perspectivas e por di-
versos autores. É igualmente cediço que a vio-
lência se consolida como forma de expressão 
dominante, em especial num país como o nosso 
que não foi ensinado sobre o valor do diálogo e 
onde o humanismo míngua, embora resistindo 
bravamente em algumas trincheiras.

O recurso perene e constante à violên-
cia como resposta atende a uma racionalidade 
populista, simplificadora e maniqueísta. Reco-
nhecemos todos o incremento da complexida-
de das relações nestes tempos, ou ao menos a 
potencialização, provocada em grande medida 
pelo desenvolvimento tecnológico, dos níveis de 
percepção das mazelas da convivência humana. 
Curioso, entretanto, é que recorramos sempre 
à mais primitiva forma de resposta que o ser 
humano conhece, em suas mais variadas mani-
festações, como fosse a forma mais eficiente de 
lidar com essas agruras da contemporaneidade.

A violência, revelada sob sua faceta popu-
lar, frequentemente desemboca em linchamen-
tos e desejos bélicos. Esses traços macabros ge-
ram uma identidade de pertencimento que une 
os membros de uma comunidade em torno do 
ritual da violência como marca da dominação 
territorial e de uma paranoica necessidade de 
autoafirmação. Gestos de “arminha” feitos com a 
mão revelam muito mais do que parecem. A pul-
são de delimitação e controle das diferenças, ali-
ás, se manifesta não apenas num plano geográ-
fico, mas também se revela no apossamento do 
corpo do sujeito que é alvo da violência. Assim, 
viola-se a lei (penal), mutilando e/ou matando 
o “outro”, identificado como delinquente, como 
consequência imediata pela transgressão que 
aquele supostamente acabara de praticar em re-
lação àquela mesma lei ou mesmo às tradições 
mais conservadoras.

A paranoia da violência como remédio é 
tão enraizada na nossa cultura que, após um 

grotesco assassinato em massa ocorrido numa 
escola, seguido pelo suicídio dos atiradores, os 
discursos que apresentavam solução, inclusive 
vindo de parlamentares, passavam pela suposta 
necessidade de armar os professores e reduzir 
a maioridade penal. Curioso (para dizer o míni-
mo) é que no caso analisado, como soi ocorrer, 
o autor dos disparos se matou, não se sabendo 
como a redução da idade para responsabilização 
criminal poderia atingi-lo. 

Mas a violência continua se consolidando 
também como política pública. O chamado pa-
cote anticrime tenta vender a lógica da redução 
da criminalidade através de um meio comprova-
damente ineficaz: o incremento das penas e da 
violência estatal. O destaque negativo (há vários) 
fica por conta da ampliação criminosa da possi-
bilidade de matar a partir de virtuais e fictícias 
situações que configuram, em verdade, uma ile-
gítima legítima defesa. Já foram 80 tiros antes 
mesmo do tal projeto ser aprovado. Lastimável. 
Imperdoável.

O que se tem operado é um processo de 
normalização da violência, como já alertava 
Hannah Arendt, com o surgimento de grotões de 
poder concentrado para que indivíduos, vendi-
dos como salvadores, livrem a nação dos inimi-
gos da vez. É o ódio vendido como solução para 
o ódio e convertido em política pública. Patético, 
arcaico e ineficiente para alcançar os propósitos 
declarados.

Pela lógica do senso comum dominante, 
o que ocorre diuturnamente é o massivo apoio 
popular dos/aos discursos de ódio e intolerân-
cia. Uma onda que espraia o lado mais nefasto 
do (neo)conservadorismo pelo Congresso, pelos 
Tribunais, pela Sociedade Civil, pela Academia. 
Os debates sobre segurança pública e política 
criminal, por incrível que pareça, conseguiram 
despencar a um nível ainda mais irracional e 
populista. Não se sabe exatamente como che-
gamos até aqui, mas o fato é que cá estamos. A 
esperança é a de que não tenhamos perdido a 
capacidade de enxergar.

Editorial: O ódio cega, a violência mata
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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

Brasil, nada obstante, um país plural
Nesta mesma coluna, no Boletim anterior, 

o título foi exatamente outro: “BRASIL, UM PAÍS 
SINGULAR.” Naquele texto, afirmei que o Brasil 
era um País singular.

 Ao contrário do que na aparência se mos-
tra, não mudei a minha concepção sobre o meu 
País, o que seria, de mais a mais, inacreditavel-
mente bizarro, ao menos dentro em um espaço 
de pouco mais de dois meses. 

 Então, reafirmando o título da coluna an-
terior, digo nesta de agora que o Brasil é tão sin-
gular que, nada obstante, é plural! E a nossa sin-
gularidade também se mostra nessa pluralidade 
que se vê por aqui.

 Vejam, por exemplo, quantas centenas de 
pessoas no Brasil, homens e mulheres, muitos 
e muitas já idosos e idosas, alguns e algumas 
já quase sem força física e sem recursos finan-
ceiros, dedicam-se diuturnamente (muita vez 
com o sacrifício de sua própria vida) a cuidar de 
quem não pode ser cuidado por si próprio, nem 
por seus familiares que, às vezes, nem existem 
mais, ou nunca existiram mesmo.

 Mas este mesmo País, com esta pletora de 
gente assim (generosa, dedicada, altruísta), é ca-
paz de produzir também pessoas que, de tanto 
ódio e desumanidade, menoscabam o sofrimen-
to dos outros, sorriem da desgraça alheia, zom-
bam com o martírio e a tristeza de outrem, ainda 
que para isso ignorem (e mesmo comemorem) a 
morte prematura de alguém, ainda que se trate 
de uma criança, como se viu há pouco.

 Este último episódio deveria, na verdade, 
ser esquecido por nós, como deveriam, outros-
sim, ser esquecidos todos aqueles que demons-

traram, especialmente nas redes sociais e em 
grupos de whatsapp, um gozo pela morte de Ar-
thur, sete anos apenas.

Mas, ao contrário, este triste momento da 
história do Brasil deve sempre ser relembrado, 
primeiro para que estejamos atentos para os tais 
(e as tais) que o fizeram (entre eles um Deputado 
Federal dos mais votados da história brasileira), 
e segundo para que sempre sejamos instados a 
repensar em que Brasil estamos e em qual Bra-
sil queremos estar. E qual país queremos deixar 
para os nossos “arthures”.

Eis um dos aspectos da pluralidade à qual 
me refiro.

Observemos, também, a nossa academia 
e as nossas instituições: há de tudo!, desde os 
mais convictos conservadores e retrógrados, a 
militantes aguerridos. De pessoas com compro-
misso republicano a outras, à cata, como famin-
tos, de mais e mais outros tantos apanágios; ou 
como abutres cercando uma carcaça qualquer 
de mais um privilegiozinho putrefato já.

 Assim, trata-se de um grande desafio nos-
so conviver com essa pluralidade (continental) 
de pensamentos, ideias, concepções de vida, 
preconceitos, sentimentos irascíveis, interesses 
corporativos, ideologias, etc., tudo dentro de um 
mesmo “caldeirão” cultural, jurídico, humano e 
... brasileiro. 

 Este, a mim me parece, também ser um 
repto para nós do Instituto Baiano de Direito 
Processual Penal, o IBADPP, especialmente para 
os (as) mais jovens. Afinal, escrevemos, falamos 
e estudamos porque queremos, e imaginamos, 
estar contribuindo para o crescimento justo e 
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Coluna: Ponto e Contraponto

igual desse País, que é singular e plural, como 
ressaltei.

 Também o fazemos porque acreditamos 
ser possível conviver (desgraçadamente) com 
a necessidade de aplicação de uma pena para 
quem comete comprovadamente um delito 
(lembrei-me agora de Cesare Bonesana, talvez 
o primeiro dos iluministas), mas desde um pro-
cesso penal (constitucionalmente) justo, sem 
tergiversações (ilegais), sem atalhos alienígenas 
(do tipo plea bargain, como sonha o Ministro 
da Justiça), sem fraudes persecutórias (como as 
manipuladas e rentáveis delações premiadas), 
sem julgamentos do tipo “copia e cola” (como 
admitiu recentemente uma Juíza Federal), sem 
vazamentos criminosos de conversas captadas 
em interceptações telefônicas (como também 
reconheceu, e se desculpou, um certo Juiz Fe-
deral, hoje um premiado Ministro da Justiça), e 
outras perversidades, para não dizer pilantra-
gens (um termo muito grosseiro para o estilo 
desse Boletim).

Como fazê-lo?, seria uma minha terceira 
provocação. Creio que este espaço contido no 
Boletim do IBADPP é uma forma de o fazer, sem 
dúvidas. Pois, então, que o façamos, a cada nú-
mero, a cada edição, a cada ideia, a cada indig-
nação, pois, afinal de contas, sem esta legítima 

indignação não avançaremos.
 A indignação é como se fora uma fon-

te de inspiração (pois dela surgem a vontade e 
os meios para a ação), de uma tal maneira que 
quando a perdermos, quase nada mesmo, ao 
menos para nós do IBADPP, fará sentido. Faça-
mos, portanto, desse espaço um lugar legítimo 
de indignação, lembrando Gramsci:

“O momento histórico presente é de uma 
indizível gravidade, as suas consequ-
ências podem ser gravíssimas, e porque 
tanto sangue foi derramado e tantas 
energias foram destruídas, façamos de 
maneira que o maior número possível de 
questões que o passado nos deixou inso-
lúveis sejam resolvidas, e a humanidade 
possa retomar o seu caminho sem que 
mais tristezas e injustiças lhe entravem a 
marcha, sem que o seu futuro possa ser a 
breve espaço atravessado por uma outra 
catástrofe que requeira de novo um ou-
tro, tal como este, formidável dispêndio 
de vidas e de atividades.”1

1CAVALCANTI, Pedro Celso Uchôa e PICCONE, Pa-
olo, “Convite à Leitura de Gramsci”, Rio de Janeiro, 
Achiamé, 1979, página 114.
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Violência, dores, desigualdade, discrimina-
ções, marginalização e opressões são insepará-
veis do exercício do poder do estado de punir, 
inserindo-se na própria lógica do funcionamen-
to do sistema penal. A realidade e a história de-
monstram que leis e práticas penais são obstá-
culos à plena realização dos direitos humanos 
fundamentais.

Ignorando essa histórica realidade, ma-
nifesta-se, com assustadora desenvoltura, ten-
dência que, envolta em roupagem enganosa-
mente vinculada aos próprios direitos humanos 
fundamentais, veicula distorcida leitura das nor-
mas que os garantem, delas pretendendo extrair 
supostas obrigações criminalizadoras, atribuin-
do-lhes um papel defensivo e ofensivo, ao mes-
mo tempo destinado a neutralizar e a impulsio-
nar leis penais criminalizadoras.

O evidente paradoxo desvirtua a função 
daquelas normas garantidoras. Historicamente 
concebidas como uma defesa do indivíduo dian-
te dos poderes estatais, tais normas, em sua re-
lação com leis penais criminalizadoras, necessa-
riamente se destinam a funcionar como freio ao 
poder do estado de punir, protegendo todo sus-
peito, acusado ou condenado pela prática de um 
crime, em qualquer circunstância, seja quem for 
ou quão odiosa a conduta alegadamente prati-
cada, de modo a assim evitar ou pelo menos mi-
nimizar as violentas, danosas e dolorosas con-
sequências inerentes a quaisquer investigações, 
processos ou condenações penais. A primazia da 
proteção do indivíduo sobre o poder do estado 
de punir, o máximo respeito pela liberdade in-
dividual e o máximo controle sobre o exercício 
daquele poder necessariamente hão de estar 
no centro gravitacional das normas garantido-
ras dos direitos humanos fundamentais. Normas 
destinadas a proteger o indivíduo ameaçado 

ELAS 

Por Maria Lucia Karam

Coluna

Desejos punitivos e Direitos Humanos fundamentais
pelo exercício do poder do estado de punir não 
podem funcionar como um instrumento volta-
do para impulsionar esse mesmo poder. Sempre 
vale lembrar que “ninguém pode servir a dois 
senhores; ou você odiará um e amará o outro; 
ou você se dedicará a um e desprezará o outro” 
(Mateus, 6: 24).

Os adeptos da paradoxal pretensão de ex-
trair supostas obrigações criminalizadoras das 
normas garantidoras dos direitos humanos fun-
damentais apelam para a natureza simbólica e 
para uma função comunicadora de leis penais 
criminalizadoras. Assim revelam seu descom-
promisso com aqueles mesmos direitos. Privar 
da liberdade; estigmatizar; causar sofrimento 
e acabar por arruinar a vida de um indivíduo – 
consequências inerentes à imposição da pena –, 
para comunicar a mensagem de que determina-
das condutas não são socialmente aceitáveis ou 
são publicamente condenáveis, certamente não 
é algo que se harmonize com o conceito de di-
reitos humanos fundamentais. Ao contrário, tal 
postura ajusta-se perfeitamente à ideia do ‘bode 
expiatório’ a ser sacrificado no altar do sistema 
penal. Sacrificar seres humanos para comunicar 
mensagens relacionadas aos direitos humanos 
fundamentais é, sem dúvida, não só um evidente 
paradoxo, mas também uma demonstração de 
desapreço pela própria ideia que informa tais 
direitos.

O mais recente exemplo dessa distorcida 
prática encontra-se, no Brasil, nas pretensões 
veiculadas perante o STF, visando declaração de 
existência de omissão legislativa em criminalizar 
a homofobia e a transfobia com enquadramento 
de tais condutas, via interpretação judiciária, nos 
tipos penais definidos na Lei 7716/1989 até que 
o Congresso Nacional edite norma autônoma. 
Os defensores de tal pretendida criminalização 

NO FRONT
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Coluna: Elas no front

desprezam o princípio da legalidade, pleiteando 
a utilização da classicamente vedada analogia in 
malam partem, pleito lamentavelmente acolhido 
em votos já proferidos no julgamento iniciado 
naquela Corte1.  

A atitude de quem diz defender os direitos 
humanos fundamentais, mas nega o mínimo de 
garantias quando se vê diante de condutas que 
atingem seus eleitos pares, revela clara adesão 
à antiga, nefasta e hipócrita prática de trabalhar 
com ‘dois pesos e duas medidas’, sob o aético 
princípio de ‘fins que justificam meios’, não se 
incomodando em manipular dores e tragédias, 
instrumentalizar fatos, eleger e sacrificar ‘bodes 
expiatórios’, em nome de uma suposta necessi-
dade de fazer avançar suas justas reivindicações 
político-sociais, que, transformadas em desejos 
punitivos, acabam por se contaminar com a in-
justiça inerente ao exercício do poder de punir.

Como escrevi recentemente, quando até 
aqueles que se intitulam defensores dos direi-
tos humanos transformam justas reivindicações 
político-sociais em intrinsecamente injustos 
desejos punitivos, não hesitando em paradoxal-
mente compactuar – e, pior, pleitear – a viola-
ção de normas garantidoras, como até mesmo as 
que positivam o próprio princípio da legalidade, 
a destruição daqueles direitos fundamentais ca-
minha para irremediavelmente se consumar2.

A paradoxal pretensão de extrair supostas 
obrigações criminalizadoras das normas garan-

tidoras dos direitos humanos fundamentais for-
talece o poder do estado de punir, alimentando 
ilusões de que o sistema penal seria (ou pode-
ria ser) justo e igualitário, quando, ao contrário, 
este se baseia na violência, na imposição de so-
frimento, na desigualdade, na discriminação, na 
exclusão. O próprio significado da palavra pena 
não deixa dúvida quanto à contradição entre 
a punição e a promoção dos direitos humanos 
fundamentais. Pena, como não se pode ignorar, 
significa sofrimento. O objetivo da punição é in-
fligir dor.

A efetivação dos direitos humanos fun-
damentais implica a categórica afirmação da 
primazia das normas que os garantem; o de-
cisivo repúdio à violência e aos demais danos 
causados pelo exercício do poder do estado 
de punir; o permanente esforço de conter sua 
expansão; o definitivo rompimento com todo 
desejo punitivo; a peremptória afirmação dos 
valores de liberdade, solidariedade, tolerância 
e compaixão.

A superação de desigualdades, de discri-
minações, como de quaisquer condutas indese-
jáveis ou negativas, jamais poderá se dar através 
da sempre enganosa, danosa e dolorosa inter-
venção do sistema penal. É preciso buscar ins-
trumentos mais eficazes e menos nocivos do 
que o fácil, simplista e perversamente simbólico 
apelo à intervenção do sistema penal, que, além 
de não evitar a ocorrência das condutas que eti-
queta como crimes, além de não solucionar con-
flitos, ainda produz, paralelamente à injustiça 
decorrente da seletividade inerente à sua ope-
racionalidade, um grande volume de sofrimento, 
estigmatizando, privando da liberdade e alimen-
tando diversas formas de violência.

A repressão penal, qualquer que seja sua 
direção, em nada pode contribuir para a reali-
zação dos direitos humanos fundamentais. Ao 
contrário. A efetivação desses direitos pressu-
põe a mais rígida contenção do poder do estado 
de punir, até sua definitiva superação.

1Julgamento conjunto da Ação Direta de Inconsti-
tucionalidade por Omissão 26 e do Mandado de In-
junção 4733, iniciado em 13/02/2019 e suspenso em 
21/02/2019.
2Karam, Maria Lucia. “A pretendida criminalização da 
homofobia e da transfobia e a destruição das normas 
garantidoras de direitos humanos fundamentais”, in 
Empório do Direito, 2019/02/27.
https://emporiododireito.com.br/leitura/a-preten-
dida-criminalizacao-da-homofobia-e-da-transfobia-
-e-a-destruicao-das-normas-garantidoras-de-direi-
tos-humanos-fundamentais

Maria Lucia Karam
Juíza de direito aposentada, ex-juíza auditora da Justiça Militar Federal e 
ex-defensora pública.
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Artigos

De acordo com Kant, jamais deveríamos 
mentir, porque a verdade é um dever moral ca-
tegórico (incondicional) que nos dignificaria en-
quanto pessoas humanas. Para Kant, o que de 
fato importava era a verdade, não suas conse-
quências (boas ou más). Justo por isso, o dever 
de declarar a verdade não comportaria exceção 
alguma e deveríamos inclusive revelá-la mesmo 
ao assassino que perseguisse a vítima que ocul-
távamos e assim protegíamos. 

Kant escreveu: “Cada homem, porém, tem 
não somente o direito, mas até mesmo o estri-
to dever de enunciar a verdade nas proposições 
que não pode evitar, mesmo que prejudique a ele 
ou a outros. Ele mesmo por conseguinte não faz 
com isso propriamente nenhum dano a quem é 
lesado, mas é o acaso que causa este dano. Por-
que neste caso o indivíduo não é absolutamen-
te livre para escolher, porquanto a veracidade 
(desde que seja obrigado a falar) é um dever in-
condicionado”1.

Nem todos pensavam assim. Schope-
nhauer2, por exemplo, defendia o direito de 
mentir em autodefesa (p.ex., contra crimino-
sos): “Todavia, tem de ser rigorosamente man-
tida a limitação proposta ao caso de autodefe-
sa, pois, fora disso, esta doutrina daria lugar a 
abusos abomináveis, porque, em si, a mentira é 
um instrumento perigoso (...). Excetuado o caso 
de autodefesa contra a força ou a astúcia, toda 
mentira é uma injustiça e por isso a justiça exige 
veracidade diante de todos. Mas, contra a repro-
vação incondicional da mentira sem exceções, 
que está na essência da própria coisa, fala o fato 
de que há casos em que mentir é até mesmo um 
dever, sobretudo para os médicos...”. 

A razão está com Schopenhauer. De fato, a 
verdade nem sempre é um bem, nem a mentira 
um mal. Mais: se, como dizia Spinoza, não deseja-
mos algo por ser bom, mas o contrário, é por de-
sejarmos uma coisa que a julgamos boa3, o valor 
da verdade (e da mentira) dependerá de como a 
interpretamos num dado contexto. Normalmente 
é bom e necessário dizer a verdade; mas há tam-
bém verdades más, inconvenientes, ilegais e mes-

APOLOGIA DA MENTIRA 

mo criminosas. E assim como existem verdades 
que matam, mentiras há que salvam. 

Por que mentimos? Mentimos pelas mes-
mas razões que dizemos a verdade: porque nos é 
necessária ou apenas conveniente. E mentimos 
por mil razões: mentimos porque temos medo; 
mentimos porque nos sentimos impotentes ou 
incapazes de dizer a verdade; mentimos para 
não contrariar alguém que apreciamos; menti-
mos para evitar pessoas desagradáveis ou situa-
ções embaraçosas; mentimos para proteger um 
amigo ou prejudicar um inimigo; mentimos para 
evitar a reprovação alheia; e, mais frequente-
mente, mentimos para nós mesmos. 

E todos mentem. Mentem os políticos por 
mais poder; mentem os pais para proteger os fi-
lhos; mentem os casais para preservar o casa-
mento; mentem os criminosos para consumar 
seus crimes; mentem os policiais para prender 
os criminosos; mentem os advogados para de-
fender seus clientes; mentem os médicos para 
atenuar o sofrimento dos pacientes; mentem os 
comerciantes para vender seus produtos; men-
tem os generais para vencer a guerra; mentem 
os jornalistas para vender notícias; mentem os 
que fazem promessas e juramentos etc.

Daí dizer Pascal que “a vida humana não 
passa de uma ilusão perpétua; não se faz mais do 
se entrenganar e se entreadular. Ninguém fala 
de nós em nossa presença como fala em nossa 
ausência. A união que existe entre os homens 
não é baseada senão nessa mútua enganação; e 
poucas amizades subsistiriam se cada um sou-
besse o que o amigo diz dele quando não está 
presente, embora fale então sinceramente e sem 
paixão. O homem não é portanto senão disfarce, 
mentira e hipocrisia, tanto em si mesmo como 
para com os outros. Não quer que lhe digam a 
verdade. Evita dizê-la aos outros; e todas essas 
disposições, tão afastadas da justiça e da razão, 
têm uma raiz natural em seu coração”4. 

E por vezes a própria lei protege, e até esti-
mula, a mentira. Que são os espiões e os agentes 
infiltrados senão mentirosos legais, que mentem 
em nome da lei e do Estado?

Casos há também em que a lei não só pro-
tege ou tolera a mentira, como condena a ver-1Textos seletos. Petrópolis: Editora Vozes, 2018, p.76. 

2Sobre o fundamento da moral. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p.157.
3Ética. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 106. 

4Pascal, Blaise. Pensamentos. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2005, p.425.
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dade. Com efeito, em nome da ampla defesa e do 
princípio da não autoincriminação, o investiga-
do ou acusado pode não só calar a verdade (ficar 
em silêncio), como dar a versão que lhe parece 
mais favorável, não raro falsa (no todo ou em 
parte). Ademais, uma confissão de crime obtida 
por meios ilícitos (tortura etc.), por mais verda-
deira, não tem valor legal algum. 

Certas pessoas são, inclusive, proibidas de 
testemunhar, isto é, não podem declarar a ver-
dade, conforme dispõe o art. 207 do Código de 
Processo Penal: “São proibidas de depor as pes-
soas que, em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, devam guardar segredo, salvo se, 
desobrigadas pela parte interessada, quiserem 
dar o seu testemunho”.

Se, por exemplo, um padre, violando o se-
gredo da confissão, revelar a autoria de um cri-
me, prestará um depoimento inválido, embora 
verdadeiro; e, mais, responderá pelo crime do 
art. 154 do Código Penal (violação do segredo 
profissional)5.

Normalmente a mentira é penalmente 
irrelevante. Mas há formas de mentir que po-
dem constituir crime (falsificação documental, 
estelionato, calúnia etc.) ou apenas agravar seu 
cometimento (homicídio qualificado pela trai-
ção, emboscada etc.) e outras há que podem 
atenuá-lo ou justificá-lo, como nos casos de le-
gítima defesa ou estado de necessidade (p.ex., a 
vítima finge-se de morta ou ferida para golpear 
seu agressor).

É possível também falar-se de participa-
ção (cumplicidade) em delito por parte de quem 
presta (dolosamente) informações valiosas (ver-
dadeiras) a criminosos e assim os auxilia na 
identificação e localização de suas potenciais 
vítimas. 

Por fim, a mentira é um meio absoluta-
mente legítimo contra condutas ilícitas ou cri-
minosas. O professor que mente sobre a etnia 
ou credo dos alunos para protegê-los da ação de 
um grupo terrorista, além de cumprir seu dever 
legal de proteção, faz um grande bem. A verdade 
é boa sob certas circunstâncias, não sempre.

Em resumo, é possível mentir para o bem 
e para o mal, com boas ou más razões, de modo 
legal ou ilegal, de forma vergonhosa ou heroica.  
A verdade e a mentira não são, pois, em si mes-
mas louváveis ou condenáveis; tudo depende do 
porquê e de como mentimos. 

5Violação do segredo profissional
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de 
que tem ciência em razão de função, ministério, ofício 
ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano a 
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

PAULO QUEIROZ

Professor da UnB (Universidade de Brasília) e membro do Ministério Público 
Federal.
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Atualmente, para além do pretendido “fim 
da previdência” em prol do capitalismo finan-
ceiro e dos bancos, discute-se uma proposta 
legislativa composta por um conjunto de medi-
das apresentada pelo ex-juiz e atual Ministro da 
Justiça Sérgio Moro, curiosa e pretensiosamente 
denominada “pacote anticrime”. 

A qualificação crítica justifica-se em ra-
zão da proposta ter sido apresentada sem mí-
nima fundamentação de matriz social, política 
e, sobretudo, jurídica ou mesmo criminológica, 
capaz de explicar o pretensioso impacto preten-
dido. Afinal, sabe-se que, se endurecimento das 
leis servisse para diminuir a criminalidade, cer-
tamente já estaríamos em situação bem diversa 
da atual, cabendo lembrar que temos a quarta 
massa carcerária mundial e que o nosso sistema 
penitenciário foi vergonhosamente reconhecido 
pelo próprio STF como um “estado de coisas in-
constitucional” (ADPF n. 347). 

Basta um breve percurso nas diversificadas 
e polêmicas “medidas” propostas para perceber 
que, antes de atenuar sintomas patológicos do 
nosso ordenamento, o malsinado anteprojeto, 
de modo geral, os acentua. 

Isso porque justamente um dos principais 
problemas estruturais do que se apresenta na 
realidade jurídico-criminal brasileira é a suposta 
“importação” irrefletida e descontextualizada de 
institutos de outros sistemas para a nossa reali-
dade, a começar pelo fato de operarmos o mais 
atrasado e ultrapassado Código Processual Penal 
da América Latina, de 1941, verdadeira “colcha de 
retalhos” repleta de inconsistências sistêmicas.

Um dos grandes problemas do Brasil é 
justamente a falta de consciência de Executivo 
e Legislativo para trabalharem na essência dos 
problemas do campo criminal, não na aparência 
de atitudes simbólicas próprias de um funciona-
mento do sistema penal capenga e caracteriza-
do pelo improviso e emergência.  

Nesse contexto, é de se perguntar: qual o 
sentido de se apresentar uma proposta de lei or-
dinária versando sobre diversos institutos e te-
mas quando se tem tramitando desde 2009 no 
Congresso Nacional (PL 156/2009 Senado; PLS 
8.045/2010 Câmara dos Deputados) um Ante-
projeto de Novo Código Processual Penal? Por 
que não discutir o que já está tramitando há 
quase uma década? 

UM PROCESSO PENAL DESCOLONIAL?

Não se diga que a proposta apresentada é 
mais ampla, que pretende mudar a Lei de Crimes 
Hediondos, a Lei de Execução Penal, o Código 
Eleitoral, entre outras normas, e também o Có-
digo Penal, pois em relação a esse também há 
anteprojeto submetido ao crivo do Poder Legis-
lativo e com insuficiente andamento. Já em re-
lação aos demais temas, qualquer discussão de-
veria ser feita dentro de um específico contexto, 
não de um “pacotão” vulgar dessa natureza. 

Ainda que, como bem reconhece a melhor 
e mais atualizada doutrina, a busca do acordo e 
do consenso constitua-se em verdadeiro “cami-
nho sem volta”, o processo penal brasileiro ainda 
demonstra problemas consideráveis no funcio-
namento e aplicação dos espaços de consenso 
já existentes, como é o caso da transação penal 
prevista no artigo 76 da Lei 9.099/95, não ra-
ras vezes oferecida sem suporte de informações 
mínimos para instruir o “caso criminal”, o que 
fez com que o Juizado Especial Criminal, a des-
peito de acertadamente retirar da competência 
da Justiça Criminal ordinária delitos com penas 
máximas até 2 anos, tenha resgatado muitas in-
frações penais (especialmente contravenções 
penais) que, em nome do princípio da interven-
ção mínima (na suas vertentes fragmentarieda-
de e subsidiariedade), há muito não deveriam 
ser objeto de atenção do sistema criminal, pois 
perfeitamente poderiam ser repreendidas com o 
funcionamento de outras esferas, como o direito 
administrativo sancionador.

Assim, não é preciso esforçar-se muito 
para diagnosticar que nada pode ser mais “co-
lonial” do que construir um campo do conheci-
mento pela emergência e pela importação acrí-
tica e irrefletida de institutos próprios de outro 
sistema, de outro contexto e de outra cultura. 
O próprio direito comparado, não por acaso, é 
ramo próprio e complexo da ciência jurídica. 

Por mais que o sincretismo entre o mode-
lo romano-germânico com a common law seja 
uma realidade presente no nosso e em diversos 
outros ordenamentos, não pode haver maior 
exemplo da colonialidade do saber, do poder e, 
em último grau, do ser, do que acreditar que o 
transporte no varejo de institutos de outras re-
alidades, por exemplo, do sistema criminal es-
tadunidense, pode representar alguma solução 
efetiva para os nossos problemas. 
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Sabe-se, afinal, que não são poucos os de-
safios do processo penal brasileiro em todas as 
dimensões, campo que ainda luta por sua afir-
mação epistemológica autêntica livre da im-
prestável teoria geral do processo e das analo-
gias com o processo civil. 

A pretensão e a expectativa de um pro-
cesso penal descolonial, desse modo, passa pela 
compreensão de que precisamos discutir um 
processo penal que dê conta de nossos verda-
deiros desafios como sistema de justiça criminal, 
não para servir de panfleto de um governo que, 
recém iniciado, pelo visto, não tem um diagnós-
tico sério nem mesmo um projeto sobre o as-
sunto. 

Mais do que isso, se alguma realidade pode 
e deve inspirar essa reflexão, esta deve ser aque-
la que decorre de outros países situados na “Pá-
tria Grande”, na América Latina, seja de parte 
daqueles que já renovaram os seus sistemas pro-
cessuais penais em novas e mais factíveis bases 
(por exemplo, Chile-2000; Uruguai-2015, para 
ficar em dois exemplos), seja de parte daqueles 
que ostentam dimensões e problemas do tama-
nho do nosso (por exemplo, México).

Desse modo, tomando por base uma refle-
xão feita para se pensar em uma Justiça de Li-
bertação de modo geral, um processo descolo-
nial é aquele que precisa se preocupar com um 
conceito restrito de povo (o bloco histórico dos 

excluídos que, no mais das vezes, é que suporta 
a maior carga do sistema penal como “máqui-
na”), com a atenção das necessidades que de-
correm da natureza de nossos problemas e que, 
sobretudo, reconhece espaços factíveis – e que 
precisam ser muito bem vigiados e controlados, 
de autodeterminação das partes, o que, longe 
de “utilitarismo” barato, não pode ser feito sem 
a construção de uma cultura acusatória preocu-
pada com o respeito às garantias e direitos fun-
damentais. 

Um processo penal descolonial, entre ou-
tras projeções possíveis, é um processo penal 
transformadoramente democrático no qual o 
Estado, em cada uma das suas funções, assuma 
suas responsabilidades e limites. Antes de ser 
um Estado Policial, é um Estado Democrático, 
que, primeiro de tudo, precisa melhor organizar 
e controlar a sua própria Polícia não unificada. 

E um processo penal democrático, para 
além dos parâmetros já indicados, não se cons-
trói a partir da preservação de uma cultura au-
toritária que excepciona e relativiza direitos 
fundamentais, mas de uma verdadeira e refletida 
mudança de direção e de matriz, o que depende 
de um adequado diagnóstico, da reflexão sobre 
o que já se tem antes mesmo que se pretenda, 
imprudente e apressadamente, trazer um “novo” 
que, em verdade, já pode chegar “velho”.
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Era a minha primeira audiência criminal. 
Depois de alguns anos de estudo bancado pelos 
pais, finalmente era empossado como Defensor 
Público. E agora? O que fazer? 

Segundo a lei e os manuais de processo 
penal, é direito do réu a entrevista reservada 
antes da audiência. Subi as escadas do fórum, 
entrei no cartório e perguntei como podia con-
versar com o réu, surpresa a escrivã indagou: 
“tem certeza, doutor?” A pergunta que fiz pa-
recia tão óbvia que a resposta já alertava que o 
mundo real era bem diferente dos livros pelos 
quais tinha estudado para chegar ali. “O Senhor 
vai até o subsolo onde os presos ficam numa 
cela, escoltados pela polícia, aguardando a au-
diência”. E lá vou eu. 

Uma sala pequena, pouca luminosiade 
e um mau cheiro que se notava de longe. Era 
uma mistura de mofo com um odor que depois 
aprendi ser o chamado “cheiro de cadeia”. Fiz a 
minha apresentação aos policias que logo grita-
ram o nome do acusado. Este apareceu em meio 
ao amontoado de pessoas que aguardavam atrás 
das grades e logo indagou: “o senhor é que vai 
me defender?”. Perguntei se poderia conversar 
em reservado e, de logo, fui retrucado pelos po-
liciais: “Sem condições doutor. O senhor está 
vendo a quantidade de presos? É para sua pró-
pria segurança”. Não sabia muito o que fazer e 
apenas acatei.

No íntimo o meu sentimento era de medo 
das pessoas atrás daquelas grades. Nasci e cresci 
tendo aquelas pessoas do outro lado do vidro do 
meu carro, aprendendo a temer cada gesto de-
les na rua, sempre mantendo uma certa distân-
cia, incorporando que eles são eles e nós somos 
nós. Pela primeira vez estava obrigado, por de-
ver funcional, a quebrar aquela barreira invisível, 
quase instransponível, que existia. 

Durante aquela primeira audiência mal 
conseguia olhar nos olhos do acusado. Um mis-
to de perigo, medo de que ele pudesse fazer algo 
comigo e uma sensação de estar do lado errado. 
Os representantes da magistratura e do minis-
tério público dispensaram o melhor tratamento 
comigo, já com o réu não posso nem dizer que 
foi um tratamento ruim, pois nem parecia que 
estava ali naquele local. Era um mero detalhe de 
menor importância naquele momento. Pergun-
taram se estava gostando da cidade, se precisava 

LUGAR DE FALA E A SALA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL 

de casa para alugar, indicaram os melhores res-
taurantes e deram dicas de lazer. Afinal todos ali, 
juiz, promotor e defensor se reconheciam como 
iguais, como uma casta de iguais que deveria 
se ajudar, uma empatia que se tem pelos seus. 
Naquele momento nasceu uma indagação, sem 
resposta, que carrego até hoje: que papel cabe 
ao Defensor Público no processo penal? réles le-
gitimador? como agir diante do modelo de justi-
ça criminal posto? 

A função de julgar, acusar ou defender pas-
sa a ser mero detalhe que a mecanização da pró-
pria justiça trata de facilitar. Não raro são juízes 
que fazem sentenças antes mesmo das partes 
se manifestarem. Não raro são sentenças e me-
morias que apenas mudam o nome do réu e o 
número do processo, afinal os outros não tem 
rosto, são apenas números, não são pessoas com 
suas próprias histórias de vida, conflitos, obstá-
culos e tantos outros motivos que levam alguém 
a cometer um ilícito. Ninguém está realmen-
te interessado nisso. Quantas vezes vi acusa-
dos aguardando na sala de audiência a sua vida 
ser decidida enquanto autoridades presentes 
conversavam sobre a viagem de férias, a escola 
bilíngue dos filhos, o fim  injustificável do auxílio 
moradia ou a alta do preço da gasolina. Invaria-
velmente, sentados no banco dos réus, negros, 
pobres e favelados que passam as necessidades 
mais básicas, inimagináveis para muitos de nós e 
que, muitas vezes, encontram na vida do crime 
uma oportunidade de sobrevivência.  

Como deve se sentir o réu naquela posi-
ção? Essa foi a pergunta que já me fiz muitas ve-
zes, mas nunca consegui achar uma resposta e 
nunca acharei. As minhas experiências de vida, 
aquelas que me formaram como ser humano, 
nunca serão, nem de perto, similares à deles. Se-
remos diferentes e falaremos sempre, seja sobre 
os processos ou sobre qualquer outro aspecto 
da vida, de lugares de fala distintos, peculiares a 
condição que nos encontramos inseridos na so-
ciedade.

Alguém que acumulou privilégios por ser 
branco, homem, com condições financeiras her-
dadas que asseguraram uma boa escola e depois 
uma universidade, que me fizeram  chegar ao 
cargo de Defensor Público, não pode compre-
ender realidades que só chegam através de um 
filtro social, com a devida distância.  
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O debate sobre lugar de fala foi introduzi-
do no Brasil através da filósofa Djamila Ribeiro, 
mas que tem origem no movimento de mulheres 
negras, tendo sua base teórica em autoras como 
Patricia Hill Collins e Grada Kilomba. A discus-
são parte da necessidade de reconhecer que 
historicamente o discurso dominante é bran-
co, patriarcal e heterossexual, sendo as outras 
vozes consideradas o outro que não é a norma, 
sendo estes excluídos desse regime, sem direito 
a voz e poder. 

 A sala de audiência criminal reproduz per-
feitamente esses lugares de fala. A imposição de 
uma narrativa dominante, representada pelos 
operadores do direito ali presentes, em sua es-
magadora maioria representantes de uma classe 
privilegiada e sem nenhuma empatia por quem 
está sendo julgado. É comum que na condução 
dos interrogatórios, as autoridades façam per-
guntas de forma fechada e objetiva, deixando 
claro para o acusado que não importa quem ele 
é.  Nessa disputa de narrativas, ele é silenciado 
na sua história, sendo relevantes apenas respos-
tas que não incomodem, preferencialmente sim 
ou não. 

Diante disso o grande desafio para aque-
le operador do direito inquieto com o modelo 
posto é como fazer a disputa de narrativas, as-
segurando o LUGAR DE FALA do réu, o que nada 
mais é que concretizar de forma substancial o 
que a Constituição Federal garantiu como ampla 
defesa. O tensionamento através do discurso e 
da fala de vozes vulneráveis em espaços formais 
como o da justiça constrange, tira debaixo do ta-

pete questões importantes e empurra o sistema 
para uma visão mais humanista e progressista. 

Precisamos reconhecer que mais impor-
tante que as nossas teses jurídicas, que as nos-
sas palavras em sala de audiência, que as nossas 
manifestações processuais, recursos e susten-
tações orais, está o desafio de garantir a auto-
defesa em sua plenitude. Esse, sem sombra de 
dúvidas, é um dos aspectos mais importantes do 
processo penal, que não dependerá de nós, na 
nossa posição de privilégio, mas apenas da nossa 
atuação, encontrando a melhor forma para que 
o acusado se revele em sua integralidade dentro 
do processo no qual estará sendo acusado. 

A curto prazo e do ponto de vista mera-
mente individual poderemos não ter os resul-
tados esperados, mas esse é um processo de 
reconstrução do sistema penal, longo e cultu-
ral. Ações afirmativas já tem buscado oxigenar a 
Justiça e devem ser ampliadas por todas as ins-
tituições. O sistema de justiça só será realmente 
democrático quando estiver representado pela 
diversidade que é a nossa sociedade e não ape-
nas por uma pequena parcela. Quando os hoje 
julgados passarem a ser julgadores, trazendo 
toda a carga histórica e de representatividade 
que isso significa, talvez nos aproximemos da 
verdadeira ideia do que seja justiça.   

RIBERO, Djamila. O que é: lugar de fala?. Belo Horizon-
te (MG): Letramento, 2017.
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Ao ingressar na faculdade de Direito, o alu-
no encontra muitas dificuldades para saber a or-
ganização dos dispositivos em um texto norma-
tivo. Uma das principais indagações é a função, 
dentro do texto, de artigos, parágrafos, incisos e 
alíneas. Ainda, como se dá organização em leis 
sob a forma de códigos, divididas em livros, tí-
tulos, capítulos, seções etc.  O documento legis-
lativo que organizou essa divisão e a forma de 
produzir leis, atualmente em vigência, é a Lei 
Complementar n. 95/1998.

A esta forma de produzir leis e o estudo 
dos procedimentos para a sua produção se cha-
ma legística. A legística estuda e auxilia na pro-
dução geral das leis. Da legística surgem estudos 
sobre a teoria ou doutrina da legislação, sobre 
analítica da legislação, sobre a metódica da le-
gislação e, ainda, da técnica legislativa1.

Não é possível desenvolver toda a base de 
compreensão da legística em um texto desen-
volvido para boletim, mas, para este passo do 
desenvolvimento desta pesquisa sobre legística, 
basta diferenciar o estudo da legística formal e 
material. A legística material se preocupa com 
a “faticidade (ou realizabilidade) e a efetividade 
da legislação. Seu escopo é atuar no processo de 
construção e escolha da decisão sobre o conte-
údo da nova legislação e em como o processo de 
regulação pode ser projetado, através da avalia-
ção do seu possível impacto sobre o sistema ju-
rídico”2. Ademais, tem-se a legística formal. Esta 
“atua sobre a otimização do círculo de comuni-
cação legislativa e fornece princípios destinados 
à melhoria da compreensão e do acesso aos tex-
tos legislativos”.3

Pode-se dizer, portanto, que o processo 
legislativo precisa se pautar em ambas as bases 
para ter uma produção legislativa coerente. Este 
estudo aponta que o projeto anticrime, além 
de ferir a legística até mesmo pelo seu apelido 
legislativo, contraria as diretrizes da legística 

prescritas pela LCP 95/1998, tanto em seu as-
pecto formal quanto no material.

A propositura de novas leis deve respeitar, 
como pressuposto, a viabilidade de um debate 
democrático sobre seu conteúdo. Este debate 
permitirá, seja com a sociedade civil, seja com 
o processo bicameral em si, que os atores polí-
ticos contribuam para quais dispositivos devem 
ou não compor, definitivamente, a lei.

O conteúdo determinado pelo art. 7º, art. 11 
e art. 13 da LC 95/1998 por si já demonstraria a 
impropriedade do PL 882/2019. Em específico, o 
art. 7º da LC95/1998, que neste caso parece que 
foi completamente ignorado ou seguido quando 
da confecção do PL, mas seus três incisos são de 
fundamental importância.4 

O projeto pretende alterar 13 leis (CP, 
CPP, LEP, Leis 8.429/92, 9.296/96, 9.613/98, 
10.826/2003, 11.343/2006, 11.671/2008, 
12.037/2009, 12.850/2013, 13.608/2018) cujo su-
posto objeto seria “estabelecer medidas contra a 
corrupção, o crime organizado e os crimes pra-
ticados com grave violência a pessoa.”5

A complexidade é tão esparsa e descontex-
tualizada desse Frankenstein jurídico que não é 
possível sequer explicar como o assunto da legí-
tima defesa tem qualquer reflexo com execução 
provisória da pena antes do trânsito em julga-
do. Isso para demonstrar que sequer se atrela ao 
objeto comum, que em uma mesma frase não é 
comum nem em si mesmo.

Do que se viu, parece mesmo que o proje-
to está carreado com a técnica antiga de guer-
ra, a técnica do uso de Cortinas de Fumaça. 
Formavam-se nuvens especas pelas chaminés 
dos navios de guerra ou artificialmente produzi-

DA CORTINA DE FUMAÇA, DO PL 882/2019 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 
QUE PRETENDE ALTERAR 13 LEIS E A LEI COMPLEMENTAR 95/1998

1SOARES, Fabiana de Menezes. Legística e desenvol-
vimento: a qualidade da lei no quadro da otimização 
de uma melhor legislação. Revista da Faculdade de 
Direito da UFMG. Belo Horizonte, nº 50, p. 124-142, 
2007, p.125.  
2Idem. 
3Ibidem, p. 126. 

4I-excetuadas as codificações, cada lei tratará de um 
único objeto; II- a lei não conterá matéria estranha 
a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, 
pertinência ou conexão; III- o âmbito de aplicação da 
lei será estabelecido de forma tão específica quanto 
o possibilite o conhecimento técnico ou científico da 
área respectiva.
5MJSP. PL 882/2019 Câmara dos Deputados. Dispo-
nível em: <https://www.camara.leg.br/proposico-
esWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712088&-
filename=PL+882/2019>, acesso em 12 de março de 
2019, p. 1.
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das com produtos químicos com o propósito de 
encobrir a visão dos oponentes.

O que não se percebeu é que, ao tentar 
encobrir a visão dos oponentes, talvez a fumaça 
tenha entorpecido a visão daqueles que se uti-
lizam dessa tática. A proposta governista, com 
intuito simbólico de combater a corrupção por 

meio de alteração legislativa, desconsidera os 
cuidados necessários à elaboração de leis como 
determinado pela LC nº 95/1998.

Levanta-se a hipótese de que o documento 
aparenta ser propositalmente confuso para difi-
cultar o debate legislativo acerca de seu conteú-
do e dos efeitos que pode produzir.

LEONARDO COSTA DE PAULA

Doutor em Direito do Estado pela UFPR; Mestre em Direito Público pela UNESA. 
Vice-Presidente do Observatório da Mentalidade Inquisitória. Coordenador da 
Escola Brasileira de Direito Criminal. Professor da Faculdade CNEC Ilha do Go-
vernador. Advogado Criminalista.
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É de chamar atenção a boa vontade dos 
presos em flagrante por tráfico de drogas em 
se submeterem à atuação policial. Com notí-
cias anônimas à sua disposição, repassadas pe-
las Centrais de Informação, a polícia facilmente 
chega às chamadas bocas de fumo, onde circu-
lam as diversas tipologias de consumidores de 
drogas. Essa é uma nota característica daquelas 
notícias: destacam que o entra e sai nas mercea-
rias de drogas ilícitas é intenso a partir de certa 
hora da noite. Será que, de fato, “na sombra da 
noite acontecem coisas, coisas que acontecem”1? 

No campo da simples observação, daquele 
observador que se coloca na esquina da vida,  a 
curiosidade fenomenológica que aparece é que, 
sempre que a polícia chega, o entra e sai  carac-
terístico do tráfico de drogas – embora não haja 
exigência típica nesse sentido (art. 33, caput, da 
Lei n. 11.343/2006) -  já não se apresenta nas 
bocas de fumo. Ainda assim, a “casa cai”, (des) 
monta-se o cenário do comum tráfico de drogas 
–  pedras de crack, trouxinhas de maconha, al-
gumas de cocaína, sacolés, balança digital e di-
nheiro miúdo. Nem sempre há essa combinação, 
mas quase sempre a hipótese de partida inves-
tigativa é que ali havia tráfico de drogas. Basta 
conferir o indiciamento que estampará o inqué-
rito policial. De rara incidência, nas situações de 
apreensão de droga em casa de alguém, a opção 
interpretativa da autoridade policial pela confi-
guração do art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 

A prisão em flagrante por tráfico de dro-
gas é um empreendimento persecutório exitoso. 
Diferente de outras situações delitivas tão pro-
saicas quanto o tráfico de drogas (furto, roubo, 
lesão corporal), sempre que esse quadro penal é 
dado à polícia como recorte de um fato vivo se 
consegue efetivar a prisão em flagrante. Anôni-
ma a notícia, a polícia realiza o flagrante. Nas si-
tuações de tráfico de drogas, a correspondência 
tempo, espaço, ação delitiva e ação estatal se dá 
quase em sincronicidade. Justificativa técnico-
-jurídica: o tráfico é um crime permanente. 

Mas não é essa a história bem-sucedida 
que ser quer contar. São tantas histórias. Per-
der-se aqui não é propriamente um erro. A boa 

DUAS HISTÓRIAS INVEROSSÍMEIS BEM-SUCEDIDAS:
DO TRÁFICO AO “TRÁGICO” DE DROGAS

vontade dos flagranteados por tráfico de drogas. 
Derivam-se desse ponto as duas histórias inve-
rossímeis bem-sucedidas sobre o tráfico de dro-
gas. Uma tradicional, à moda antiga. Outra atua-
lizada, ao estilo ciberespaço. 

Lá vai a primeira. Como não são encontra-
dos possíveis consumidores nas proximidades 
da residência do futuro imediato preso em fla-
grante por tráfico de drogas – ou seja, não há 
confirmação mínima daquela notícia anônima -, 
a polícia gentilmente bate à porta e tem o acesso 
ao interior da residência com permissão expres-
sa dada pelo “suspeito” ou por alguém que lhe 
seja de intimidade evidente, pai, mãe ou espo-
sa, a quem a polícia pergunta se poderia entrar 
para fazer averiguações, obtendo-se sinal posi-
tivo como resposta. Curiosamente, esse mesmo 
“suspeito” é quem estará, logo em seguida ao 
acesso policial, enredado em situação de tráfi-
co de drogas. A polícia acha um pouco de droga, 
sacolés, balança digital e dinheiro pouco. Tráfico 
de drogas!

Nesses costumeiros autos de prisão em 
flagrante, as narrativas policiais aparecem com 
a seguinte frase: “chegado ao local indicado pelo 
Serviço de Informação, nos foi franqueado acesso 
à casa do autuado”. Francamente, difícil acredi-
tar que alguém que guarda drogas em sua casa 
franqueará a entrada da polícia que, sem titu-
beios, vasculhará tudo até achar o que procura. 
Por estar em questão a sua própria liberdade, 
não é presumível que o “suspeito” dê acesso à 
polícia pelo prazer de brincar de gato e rato com 
agentes da segurança pública. O vizinho que 
toca a campainha incomoda bastante, imagine 
as mãos policialescas que batem à porta daquele 
que se arrisca a ter pequenas ou médias propor-
ções de drogas em sua casa. 

Que historieta!
Nesse clima de permissividade e benevo-

lência com a atuação policial, outro conto in-
verossímil que aparece nos autos de prisão em 
flagrante é a concessão dada pelo “suspeito” aos 
policiais para que acessem conversas de what-
sapp, quando então se descobre que alguns di-
álogos sugerem a prática de tráfico de drogas. 
Imagine que, além de praticamente convidar a 
polícia para entrar em sua casa, o suspeito tam-
bém lhe concederia a possibilidade de conhecer 

1Pergunta inspirada na música Na Sombra da Noite do 
cantor Edson Gomes.
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sua intimidade digital registrada em whatsapp. 
Surpreendente a temperança e disponibilidade 
desses supostos pequenos e médios traficantes 
de drogas. 

Por elucubração, depois de consagrado 
nemo tenetur se detegere a árduas disputas in-
telectuais e políticas, seria crível afirmar que 
para todo preso em flagrante por tráfico de 
drogas há uma Vontade de se autoincriminar? É 
o que sugerem as fantasiosas narrativas desses 
autos de prisão em flagrante. Narrativas fantás-
ticas também produzem dor. Esquece-se disso. 
Aí estão dois exemplos. 

Mesmo que inverossímeis essas histórias, 
até porque partem de um tronco narrativo bem 
poroso –  a ação policial decorre de notícia anô-
nima ou de uma “fundada suspeita” que nunca 
é justificada  nos autos de flagrante - , elas têm 
sido assimiladas pelo Ministério Público e pelo 
Poder Judiciário, que se comprazem em repro-
duzi-las em denúncias e decisões de recebi-
mento em regra destituídas de fundamentação, 
transformadas portanto em despachos ordina-
tórios.

Exuberante esse drible narrativo que se dá 
na fase investigativa. A expressão “fundada sus-
peita” percorre a persecução penal em estado 
de inexplicabilidade e, por si só, é a gênese dis-
cursiva, se bem refletido, que sustenta essa per-
secução penal. Talvez seja uma questão de faro 
policial. Não é o cachorro que tem faro?!

WARAT, Luis Alberto. A ciência jurídica e seus dois 
maridos. 2. ed. Santa Cruz do Sul:  EDUNISC, 2000; 

BECKER, Howard. S. Outsiders: estudos da sociolo-
gia do desvio. trad. Maria Luiza X. De Borges. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2008. 

CARVALHO, Salo de. A política criminal de drogas 
no Brasil: estudo criminológico e dogmático da lei 
11.343/06. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

DEL OLMO, Rosa. A face oculta da droga. Rio de Ja-
neiro: Revan, 1990
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O Ministério Público não pode denunciar a 
partir de narrativas investigativas inverossímeis, 
recheadas de expressões abertas. Há de se fazer 
a contenção processual. Requerer o óbvio arqui-
vamento e, um passo adiante, apurar a atividade 
policial que destoa imensamente da realidade, do 
que se espera que aconteça normalmente quan-
do em contato polícia e cidadão em situações de 
prática criminosa. Se o Ministério Público não o 
faz, o Judiciário deve rejeitar a inverossímil de-
núncia. Se não o fizer, só há de se esperar dessa 
corda de cenas absurdas um epílogo trágico: a 
condenação por tráfico de drogas. 
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O Carnaval de 2019 trouxe novidades e re-
sultados interessantes para a segurança pública 
brasileira, sobretudo na utilização de câmeras 
nos circuitos de carnaval, capazes de identi-
ficar pessoas por meio da captura de elemen-
tos faciais, que foram lidos e conectados com 
informações existentes em banco de dados do 
governo.

Na Bahia, a Secretaria da Segurança Pú-
blica informou a prisão de indivíduo que estaria 
com mandado de prisão em aberto e que fora 
localizado ao passar pelo controle das câmeras 
de vigilância, em portais que davam acesso aos 
circuitos carnavalescos. Este admirável mundo 
novo que se apresenta e encanta a muitos pode 
conter perigos à nossa democracia, sobretudo a 
preceitos caros como intimidade e privacidade.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) 
(Lei 13.709/2018), que passará a viger em 2020, 
se preocupa com o tratamento de dados pes-
soais nos meios digitais realizados por pessoa 
física ou jurídica de direito público ou privado, 
visando proteger direitos fundamentais, privaci-
dade e o livre desenvolvimento da pessoa natural 
(artigo 1.º, caput), sendo, inclusive, considerado 
dado sensível pela importância e reflexos do que 
pode produzir esta coleta indiscriminada, pre-
vendo uma série de controles e exigências para 
que as empresas realizem o mister.

Contudo, esta Lei não se aplica a dados 
pessoais coletados para fins exclusivos de se-
gurança pública, bem como para atividades de 
investigação e repressão de infrações penais, ar-
tigo 4.º, III, “a” e “d” da Lei Geral de Proteção de 
Dados (LGPD).

Desta forma, como se dará o controle dos 
dados que são coletados objetivando a seguran-
ça pública e a investigação criminal, mas que re-
únam informações sensíveis, privadas e íntimas 
dos cidadãos?

O que será feito com os dados, por exem-
plo, coletados das pessoas que passam nos por-
tais de segurança pública, como ocorreu no 
carnaval da Bahia? Quem será responsável pelo 
armazenamento destes dados? Serão mantidos 
por quanto tempo? 

Estas perguntas são fundamentais porque o 
poder sempre deverá ser controlado. Afinal, como 
já vaticinado por Montesquieu, em seu “Espírito 

A COLETA DE DADOS FACIAIS E A TECNOPOLITICA DE VIGILÂNCIA
QUE SE INSTALA NO BRASIL SEM O DEVIDO CONTROLE

das Leis”, quem detém o poder costuma abusar 
dele. A base do poder democrático é o controle 
de um poder pelo outro e nenhum órgão poderá 
deter poder total sem que seja controlado dentro 
do sistema de pesos e contrapesos.

Aparentemente, a sociedade ainda não se 
encontra devidamente alerta ao uso destas in-
formações coletadas em nome do bem público, 
potencialmente produtoras de um manancial de 
dados que podem ser usados de forma inescru-
pulosa por quem detém o poder de coleta para 
fins de inteligência de Estado, de Segurança Pú-
blica e até mesmo de investigação criminal, por 
exemplo.

Outro viés pouco observado pela sociedade 
civil organizada é que o Estado, por não possuir 
o know how, faz parcerias com empresas priva-
das para a coleta destes dados. Eduardo Magran, 
em artigo recente, fala desta tecnologia de cole-
ta de dados faciais no carnaval do Rio de Janeiro:

“No Rio de Janeiro, câmeras instaladas no 
bairro de Copacabana vão também começar a 
identificar procurados pela Justiça. A iniciati-
va-teste acontece através de uma parceria com 
a OI. Espera-se que a empresa não atravesse o 
samba, já que a mesma foi condenada em 2014 
por violar a privacidade dos seus consumidores 
ao monitorar hábitos de navegação. No relatório 
‘Quem defende seus dados’ publicado anualmen-
te pelo InternetLab, a OI também recebeu avalia-
ções baixas nos quesitos relacionados à transpa-
rência com a qual são tratados”.

É percepitível que o uso da tecnologia está 
rapidamente avançando sem o acompanhamen-
to do devido controle da invasão na esfera da in-
timidade e privacidade das pessoas.

Paulo José da Costa Junior (2008, p. 16), 
em estudo sobre a tutela penal da intimidade, já 
dizia, na primeira década do ano 2000, que “se 
aceita hoje, com surpreendente passividade, que 
o nosso passado e o nosso presente, os aspectos 
personalíssimos de nossa vida, até mesmo sejam 
objeto de investigação e todas as informações 
arquivadas e livremente comercializadas”. Por-
tanto, é preciso que a sociedade exija tecnologia 
equivalente por parte dos órgãos que controlam 
os poderes, a fim de que o sistema de freios e 
contrapesos continue a proteger o regime de-
mocrático.
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O Brasil é mundialmente conhecido pela 
alegria contagiante e inebriante dos seus car-
navais, fazendo que muitos classifiquem tal fes-
tividade como “a maior festa popular do plane-
ta”. A repetição quase infinita de refrões do tipo 
“chiclete”, que grudam na mente da massa que 
curte a folia momesca, acaba por fazer nascer 
em muitos a necessidade de uma espécie de 
“playlist detox” ou um “rehab musical” pós-fes-
ta, a fim de se concentrar nos afazeres da vida. 
Afinal de contas, agora o ano começou, já que o 
carnaval acabou.

Diferentemente não ocorre com as pro-
postas de recrudescimento punitivo no país. 
Similar ao ritmo “bate-estaca” das músicas ele-
trônicas, setores reacionários insistem em pro-
pagar ideias frontalmente contrárias ao modelo 
de processo penal democrático que o legislador 
constituinte fez questão de elencar na Consti-
tuição Federal de 1988, ora por meios de truís-
mos dos mais cansativos, ora através de mala-
barismos interpretativos sem qualquer amparo 
normativo. No jargão popular: um carnaval de 
absurdos.

A folia momesca já teve o seu fim. Segue-
-se, então, com a apresentação de uma “playlist 
detox” para o operador do Direito que ainda te-
nha compromisso com os valores da Constitui-
ção Federal, especificamente a um tema que tem 
se mostrado como gerador de grandes debates 
recentes em matéria de processo penal: a su-
marização de procedimentos ou a relativização 
procedimental em benefício de uma ideia de efi-
cientismo processual.

Recentemente noticiou-se na página web 
oficial do Tribunal de Justiça do Distrito Fede-
ral e Territórios sobre a realização do 2º Encon-
tro Nacional do Fórum FONAJUC1, ocasião em 
que foram aprovados alguns enunciados pelos 
presentes, dentre os quais o seguinte verbete: 
“A audiência de custódia poderá concentrar os 
atos de oferecimento e recebimento da denún-
cia, citação, resposta à acusação, instrução e jul-
gamento. – aprovado por maioria”.

A audiência de custódia foi concebida para 
a finalidade de possibilitar a constatação in loco 

“PLAYLIST DETOX” CONTRA UM CARNAVAL DE ABSURDOS: VOLUME 1

de abusos policiais na detenção de cidadãos, as-
sim como servir como mecanismo de suavização 
dos efeitos de um sistema prisional falido e já 
reconhecido como um “estado de coisas incons-
titucional”, tal como decidido no julgamento da 
ADPF nº 347, relator Min. Marco Aurélio. Jamais 
tal instituto foi concebido como uma espécie de 
uma nova ritualística de sumarização processual.

Ao leitor ingênuo, fisgado pelas falsas pre-
missas lançadas pela mídia, Elza Soares nos en-
sina sobre o que é ser negro no Brasil e como 
incide o sistema penal sobre ele: “A carne mais 
barata do mercado é a carne negra; Que vai de 
graça pro presídio; E para debaixo do plástico; 
Que vai de graça pro subemprego; E pros hospi-
tais psiquiátricos”. 

Selecionar preto e pobre é ou tem sido 
uma das disfunções do processo penal brasileiro 
e essa, inegavelmente, é a cor do sistema prisio-
nal brasileiro.

O neoliberalismo e sua gestão de inde-
sejáveis (Casara) tem ocasionado a nulificação 
de direitos e garantias fundamentais básicos 
do cidadão brasileiro, num truísmo baseado 
na ideia de eficientismo e produtivismo judi-
cial. Paradoxalmente, bombardeia-se a popula-
ção com mais um refrão-chiclete, que é a falsa 
premissa do sentimento de impunidade no país, 
quando certo é que o Brasil ostenta a terceira 
maior população carcerária do planeta e teve 
o seu sistema prisional reconhecido como algo 
profunda e sistematicamente indigno e falido.

Dentro de um paradigma constitucional-
-democrático, sobretudo num país que há pouco 
tempo saiu de um regime de recrudescimento 
mas parece querer voltar, é preciso repetir que 
o processo penal é orientado para duas funções, 
basicamente: a) servir como meio necessário 
para aplicação de eventual pena; b) atuar como 
instrumento de salvaguarda de direitos funda-
mentais do acusado, como forma de legitimação 
da intervenção estatal na esfera da liberdade.

Qualquer ideia de processo penal fora des-
ses parâmetros se constitui como representati-
vo de uma de suas disfunções, que é garantir que 
haja uma condenação a qualquer custo, não im-
porta a forma como isso ocorrer. E permitir que 
uma pessoa seja presa em flagrante, tenha a sua 
prisão avaliada em sede de audiência de custó-
dia, denúncia e defesa apresentadas e instrução 

1Disponível em https://www.tjdft.jus.br/institucio-
nal/imprensa/noticias/2018/marco/fonajuc-termi-
ca-neste-sabado, acesso no dia 11 de março de 2019.
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realizadas no mesmo dia, isso se constitui como 
uma negação completa das prerrogativas mais 
básicas do acusado no processo penal, que são 
o devido processo legal, a ampla defesa e o con-
traditório (arts. 5º, inciso LIV e LV, CF/88).

Por fim, prezado folião de ressaca pós-car-
navalesca, se por ventura o seu sentimento pu-
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nitivista não tiver diminuído após a leitura des-
se ensaio, conecte o seu smartphone em Chico 
Buarque, que em “Futuros Amantes” nos ensina: 
“Não se afobe não, que nada é pra já”. Forma é 
garantia e é para ser cumprida.

Se curtiu a nossa “playlist”, dê sua curtida 
ao final. 
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O Brasil, como a maioria dos países latino-
-americanos, assiste imobilizado ao desenvol-
vimento de uma crise crônica em seu sistema 
penitenciário. É fato público e notório que os 
estabelecimentos penais brasileiros têm como 
regra a superlotação carcerária, as práticas abu-
sivas e maus tratos contra os internos e o des-
respeito sistemático e institucional à legislação 
ordinária e aos princípios dos direitos humanos 
que regem o cumprimento da pena privativa de 
liberdade.

A situação é ainda mais alarmante, pois o 
caos do sistema prisional não se deve à ausência 
de regulamentação, mas pela falta de vontade 
política na implementação das determinações 
normativas existentes. Cumprir a lei, seja ela 
constitucional, convencional, ordinária ou até 
mesmo as regras administrativas, já seria um ex-
celente começo, mas ao que parece tal medida é 
exigir demais.

Infelizmente a vontade verificada nos fó-
runs criminais para a aplicação da lei penal não 
existe quando se trata de impor as regras da 
execução penal garantidoras dos direitos dos 
encarcerados. Dois pesos e duas medidas!

Os problemas verificados no sistema car-
cerário são tratados com absoluta indiferença 
por todos os agentes, órgãos e instituições com 
atuação na área de execução penal, passando 
por Executivo, Legislativo, Poder Judiciário e Mi-
nistério Público, indiferença essa que não choca 
nem indigna a sociedade, para a qual, em grande 
parcela, “bandido bom é bandido morto” ou, ao 
menos, submetidos a todos os tipos de privações 
e violências, afinal eles “escolheram” a “vida fácil” 
do crime e não merecem nenhum tipo de benefí-
cio oferecido pelo Estado. A sociedade brasileira, 
de maioria cristã e formada por “homens de bem” 
(seja lá o que isso signifique), avaliza a barbárie 
estatal e olha os direitos das pessoas submetidas 
ao cárcere como privilégios inaceitáveis. 

A situação de descumprimento da lei na 
execução penal é tão absurda que podemos con-
cordar com a forte afirmação do juiz de direito 
Luis Carlos Honorário de Valois Coelho de que 
“toda prisão no Brasil é ilegal, já que a prisão que 
existe na realidade é diferente da prisão prevista 
na lei”. (Estadão, 06/01/2017)

Segundo Rubens Casara, distorções liga-
das à natureza autoritária da sociedade brasilei-

ra e à cultura inquisitorial dos atores jurídicos 
não permitem enxergar que a prisão não é a me-
lhor solução (CASARA, 2014, p.81). A sociedade 
tampouco se deu conta de que o envio de milha-
res de jovens, na maioria pobres e pretos, para 
o sistema carcerário, por condutas muitas vezes 
de baixa ofensividade, contribui para aumentar 
os problemas de segurança pública verificados 
no país.

Alexandre Morais da Rosa e Augusto Jo-
bim Amaral são precisos quando dizem que “o 
sistema penal não alivia os sofrimentos, senão, 
quando muito, os substitui por ressentimento, 
recalque ou outro mecanismo que não tardará 
a ser canalizado na produção de maior dor. Ele 
manipula as dores, viabilizando a legitimação do 
exercício ainda mais violento, incentivando os 
mais perversos sentimentos de vingança. Eis o 
seu escândalo, o qual nunca cessa de encarnar 
”(DA ROSA e DO AMARAL, 2014, p.51).

Pode-se afirmar com certa margem de se-
gurança que quanto piores as condições às quais 
são submetidos os presos, maiores são as chan-
ces da sua cooptação pelas grandes facções cri-
minosas que hoje comandam os presídios brasi-
leiros, já que os “novatos” encontram “segurança”, 
“respeito” e melhores condições de sobrevivência 
no ambiente do cárcere justamente nas “famílias” 
do crime que os “acolhem”, logicamente cobran-
do um alto preço por essa situação.

Não se pode ser inocente ao ponto de afir-
mar que o simples cumprimento das leis sobre 
a execução penal e o digno tratamento dos pre-
sos seria suficiente para alterar todo o panora-
ma caótico que aí se encontra, já que o proble-
ma da criminalidade é bastante complexo para 
ser resolvido apenas por leis penais. Todavia, a 
observância desses vetores normativos certa-
mente contribuiria para diminuir a tensão nos 
estabelecimentos penais e minimizar alguns dos 
mais graves problemas verificados no sistema 
carcerário atualmente: a superlotação e a viola-
ção sistemática dos direitos humanos.

Para finalizar, bem oportuna é a lição de 
Antônio Cláudio Mariz de Oliveira: “Ao cla-
mar pelo encarceramento e por nada mais, a 
sociedade se esquece de que o homem preso 
voltará ao convívio social, cedo ou tarde. Por-
tanto, prepará-lo para sua reinserção, se não 
encarado como um dever social e humanitá-

CUMPRA-SE A LEI
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rio, deveria ser visto, pelo menos, pela óti-
ca da autopreservação.” (Folha de São Paulo, 
06/06/2005).

CASARA, Rubens R R. Prisão e Liberdade. São Paulo, 1ª 
edição: Estúdio Editores, 2014.

REFERÊNCIAS

DA ROSA, A.M.; DO AMARAL, A. J.. Cultura da Puni-
ção. Ostentação do Horror; Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2014.



23

Artigos

No polêmico pacote anti-crime apresen-
tado pelo Ministro da Justiça, Sérgio Moro, um 
dos pontos que mais suscitou comentários foi 
a significativa ampliação da justiça negocial no 
processo penal brasileiro. Isso porque, no tex-
to da referida proposta, existe a possibilidade 
de se barganhar com os órgãos persecutórios 
desde o momento das investigações prelimina-
res até momento posterior ao recebimento da 
denúncia ou queixa.

O que, por um lado, (inegavelmente) pro-
porciona uma maior celeridade ao processo, 
por outro, traz um universo de incertezas acer-
ca do que de fato aconteceu na situação que 
ensejou aquele procedimento, considerando 
que, não obstante se coloque como primado da 
justiça de consenso a voluntariedade do acusa-
do, sabe-se que esta é costumeiramente miti-
gada em razão dos fatores exógenos aos autos 
(em especial considerando um judiciário, racis-
ta, classista e sexista). Neste ponto, não é difícil 
imaginar que é possível que um indivíduo, ainda 
que inocente, venha a assumir a culpa por um 
ato por ele não praticado em troca de uma pena 
mais branda. Porém, afastando-se os riscos da 
severidade de uma condenação criminal con-
vencional, o processo, que também é um meio 
de defesa, transforma-se num instrumento de 
chantagem.

O que em um primeiro momento pode 
soar estranho já foi alvo de discussão na Supre-
ma Corte Americana, no caso North Carolina 
x Alford, em que se postulou o direito de, ain-
da que declaradamente inocente, o imputado 
poder fechar acordo com o acusador, tendo a 
corte norte-americana se posicionado de for-
ma favorável.

Nesse ponto, concorda-se aqui com Mi-
chele Taruffo,  quando sustenta que “a eficiên-
cia do procedimento e a economia das ativi-
dades processuais devem ser compatibilizadas 
com a realização de outros valores inerentes ao 
processo e à administração da justiça,que não 
são menos importantes e que, portanto, não 
podem ser sacrificados”

Por outro lado, não se defende aqui o fim 
da justiça negocial no processo penal brasileiro, 

NÃO PRECISA SER VERDADE BASTA CONFESSAR: OS RISCOS
DA BARGANHA PROCESSUAL SEM LIMITES NO PROCESSO PENAL

mas sim o estabelecimento de limites e crité-
rios mais objetivos, tanto no que concerne às 
suas possibilidades de aplicação, quanto no que 
diz respeito ao que pode ser negociado e como 
(as cláusulas do acordo). Nessa lógica,Vinicius 
Gomes Vasconcellos é preciso ao concluir que 
“a introdução de mecanismos de barganha de 
modo generalizado (além do espaço constitu-
cionalmente traçado da transação penal nas 
infrações de menor potencial ofensivo), auto-
rizando a imposição de sanções sem o respeito 
às regras do devido processo, deve ser criticada 
e rechaçada no campo jurídico criminal pátrio, 
pois acarreta inevitáveis violações às premissas 
do processo penal democrático ao distorcer 
por completo a sua essência fundamental:ser 
instrumento de limitação do poder punitivo es-
tatal.”

De bom alvitre também, relembrar os 
apontamentos de Jacinto Nelson de Miranda 
Coutinho, no que diz respeito a importação de 
fragmentos de institutos estrangeiros sem a 
devida observação da compatibilidade de sua 
matriz processual. Para Jacinto, “Ter plea bar-
gaining é inevitável se o processo penal brasi-
leiro vier a ser acusatório. Mas para isso é pre-
ciso, antes, importar o sistema todo, com ônus 
e bônus.”    

Desta forma, defende-se, então, como 
uma alternativa mais palpável aos termos de 
ampliação da justiça transacional, verificados 
no “pacote anticrime” proposto pelo governo, 
o texto do PLS 156, no ponto em que impõe um 
limitador para aplicação da barganha apenas 
em crimes puníveis com pena máxima de oito 
anos de prisão. Todavia, deve-se pontuar que 
tal modificação ainda é insuficiente. A negocia-
ção penal no Brasil nos últimos anos obteve um 
crescimento exponencial, de modo a surgirem 
várias situações não previstas pelo legislador 
pátrio. Deste modo para se preservar um pro-
cesso penal de garantias (ou o que dele restou), 
faz-se necessária a adequação constitucionali-
zada do que remanesce do ordenamento jurí-
dico, para então poder o processo reencontrar 
sua razão de origem.  
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A República Federativa do Brasil é forma-
da pela união indissolúvel dos Estados, dos Mu-
nicípios e do Distrito Federal e constitui-se em 
Estado Democrático de Direito. Possui como 
um de seus fundamentos a dignidade da pessoa 
humana, em torno da qual gravitam os direitos 
e garantias1 fundamentais que, após a Segunda 
Guerra Mundial, passaram a ter um protagonis-
mo no âmbito Constitucional e cujo escopo, com 
fulcro na máxima efetividade dos direitos funda-
mentais, é a sua densificação ou otimização. Na 
incansável busca pela superação do positivismo 
jurídico, o ordenamento jurídico-constitucional 
passa a ser estruturado por mais princípios e 
menos regras. Mais ponderação2 e menos sub-
sunção.

Um dos temais mais instigantes do Direi-
to Processual Penal é o que versa sobre qual o 
sistema processual penal é adotado no Brasil. A 
doutrina majoritária indica que o sistema pro-
cessual penal brasileiro é o acusatório. Eugênio 
Pacelli de Oliveira (2019), discorrendo sobre o 
sistema acusatório, ensina que, de modo geral, 
a doutrina costuma separar o sistema proces-
sual inquisitório do modelo acusatório pela ti-
tularidade atribuída ao órgão da acusação: in-
quisitorial seria o sistema em que as funções de 
acusação e de julgamento estariam reunidas em 
uma só pessoa (ou órgão), enquanto o acusatório 
seria aquele em que tais papéis estariam reser-
vados a pessoas (ou órgãos) distintos (OLIVEIRA, 
2019). Em outras palavras, o que impacta o siste-
ma como sendo acusatório é a presença de uma 
clara distribuição de papéis no processo penal.

A Constituição da República de 1988/CRFB 
estabelece a estrutura processual penal acusa-
tória quando atribui, indubitavelmente, a atua-
ção acusatória ao Ministério Público e o papel de 
julgamento ao Poder Judiciário. Portanto, é ne-
cessário partir da premissa de que incumbe ao 

Ministério Público (ação penal pública) todas as 
atribuições acusatórias, não cabendo comporta-
mento acusatório algum ao Poder Judiciário, sob 
pena de flagrante violação à Constituição. 

O artigo 28 do Código de Processo Penal, 
norma infraconstitucional e anterior à Consti-
tuição de 1988, define que, na hipótese do ma-
gistrado considerar improcedentes as razões 
invocadas pelo Ministério Público no pedido 
de arquivamento, deverá remeter os autos ao 
Procurador Geral de Justiça. A atuação do ma-
gistrado desborda do sistema acusatório, pois 
possui carga acusatória que, posteriormente, 
poderá ter o condão de materializar-se em 
uma decisão condenatória. Em outras palavras, 
o órgão acusatório, titular da iniciativa da ação 
penal pública, requer o arquivamento. O órgão 
julgador, que constitucionalmente não está le-
gitimado a exercer comportamento com carga 
acusatória, vislumbra elementos para que seja 
deflagrada a ação penal. Caso o Procurador 
Geral de Justiça ofereça denúncia ou designe 
outro membro do Ministério para oferecê-la, o 
mesmo juiz que vislumbrou elementos legiti-
madores para a propositura da ação penal será 
o juiz que irá presidir o processo e proferir sen-
tença. A violação ao sistema processual penal 
acusatório é cabal. 

Pouco se critica o artigo 28 do CPP ten-
do como parâmetro a Constituição de 1988. O 
entendimento constitucional acerca do tema 
deve ser no sentido de sua não recepção. O Po-
der Judiciário não deve se imiscuir, antes do 
oferecimento da inicial acusatória, na análise da 
presença ou não de justa causa. O Promotor de 
Justiça deve promover o arquivamento dos au-
tos do inquérito policial ou de peças de infor-
mação e remeter os autos ao Conselho Superior 
do Ministério Público, aplicando, por analogia, o 
artigo 9º da Lei nº 7347/85 (Lei da Ação Civil Pú-
blica). Caberia ao Conselho Superior do Ministé-
rio Público exercer o controle interno do ato de 
promoção de arquivamento. 

O papel precípuo do Poder Judiciário é o 
de efetivar direitos e garantias fundamentais. 
A violação do sistema acusatório irradia seus 
efeitos para a inaceitável mitigação do devido 
processo constitucional (art. 5º, inciso LIV,CR-
FB). Os direitos e as garantias fundamentais 

A NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL:
LEVANDO O SISTEMA PROCESSUAL PENAL ACUSATÓRIO A SÉRIO

1Garantias fundamentais são utilizadas, no texto, como 
direitos fundamentais de conteúdo processual.
2O método da ponderação é extremamente proble-
mático no Brasil. O que temos, em regra, é uma mera 
caricatura que, em muitos casos, possibilita decisio-
nismos, arbitrariedades ou, na fala de Ronald Dworkin, 
discricionariedade em sentido forte, paradigma atre-
lado à filosofia da consciência.
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individuais são cláusulas pétreas (art. 60, §4º, 
inciso IV, CRFB) e limitam a intervenção jurídi-
co-penal. 

Chegada a hora do artigo 28 do CPP ser 
declarado não recepcionado pela Constituição 
de 1988 e de o Poder Judiciário exercer sua fun-
ção de afastar do ordenamento jurídico normas 
chapadamente em dissonância com o consti-

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Pe-
nal. 23ª edição. Editora Atlas, 2019.

REFERÊNCIAS

tucional sistema processual penal acusatório. 
Konrad Hesse já alertara, é preciso vontade de 
Constituição.



27

ENTREVISTA

Múltiplos Olhares

CONSIDERADO UM DOS MAIORES JURIS-
TAS DO PAÍS, COM UMA CARREIRA DE 
SUCESSO E IMPORTANTE CONTRIBUIÇÃO 
ACADÊMICA, NA SUA TRAJETÓRIA PRO-
FISSIONAL, O QUE TE TROUXE MAIOR SA-
TISFAÇÃO?

JUAREZ TAVARES Bom, fui defensor público 
e depois membro do Ministério Público Fede-
ral, no qual cheguei ao topo da carreira, como 
Subprocurador-Geral da República. Contudo, 
o que mais me deu prazer foi minha atividade 
acadêmica. Logo que me formei, ingressei por 
concurso na UFPR, daí segui para a Alemanha, 
fui orientado, em minha tese de doutorado, por 
Hans-Heinrich Jescheck, o maior penalista da 
época e cheguei também ao topo da carreira, 
como professor titular da UERJ. Em minha tese 
de mestrado fiz uma abordagem da teoria do 
delito e seu desenvolvimento cronológico (Teo-
rias do Delito). Na de doutorado me ocupei dos 
crimes culposos (Teoria dos Crimes Culposos). 
Na de titularidade, achei que deveria escrever 
sobre a relação entre o pensamento filosófico 
e a teoria da ilicitude penal (Teoria do Injusto 
Penal). Depois, sob influência de Hassemer, es-
crevi sobre a omissão (Teoria dos Crimes Omis-
sivos). Finalmente, como disse Zaffaroni, no 

sentido surrealista, tentei desmontar as bases 
tradicionais da teoria do delito (Fundamentos 
de Teoria do Delito). Gosto de escrever livros 
e os faço por prazer. Não escrevo para influen-
ciar ninguém. Se alguém se influenciar com que 
escrevo é porque assimilou minhas ideias, o 
que me deixa extremamente feliz porque sinto, 
então, que não estou sozinho em meus projetos 
surrealistas.

APÓS OS ESTUDO E PESQUISAS, VOCÊ EN-
TENDE QUE O SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMI-
NAL DO BRASIL ESTIMULA O AUMENTO DA 
VIOLÊNCIA E DA DESIGUALDADE SOCIAL 
NO PAÍS?

JUAREZ TAVARES O sistema de justiça crimi-
nal, embora o nome possa levar a uma certa 
impressão de imparcialidade, já que se refere 
à “justiça” como seu elemento essencial, deve 
ser compreendido, na verdade, como um con-
junto de agências que se destinam a executar o 
programa criminalizador do Estado. O sistema 
punitivo, como agente do processo criminali-
zador, é, sem dúvida, orientado pela seletivida-
de no que toca à escolha das condutas a serem 
perseguidas como criminosas e também dos 
agentes. Se o processo criminalizador se orien-
ta pela seletividade, tanto no âmbito legislati-
vo quanto judicial, está claro que fortalece as 
condições de desigualdade, as quais, por seu 
turno, incrementam também a violência entre 
os destinatários efetivos das normas criminali-
zadoras. São muitas as visões acerca do sistema 
de justiça criminal. Há uma corrente doutriná-
ria, surgida a partir do final da Segunda Guerra 
Mundial, que quer legitimar o sistema punitivo 
como se fora uma produção do próprio Esta-
do democrático. Entretanto, neste ponto, resi-
de sua grande contradição: enquanto o Estado 
democrático, por um lado, se fundamenta em 
torno da dignidade de pessoa humana e de seus 
direitos e garantias, por outro, ao usar a pena 
como seu instrumento preferencial de defe-
sa do sistema, engendra um processo de des-
truição da personalidade da pessoa humana, o 
que torna impossível cumprir com os objetivos 
constitucionais centrados na igualdade.

Juarez Tavares
Professor e advogado.
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NESSE CASO, COMO A REALIDADE SOCIAL 
PODERIA SER MAIS VALORIZADA DENTRO 
DO DIREITO PENAL?

JUAREZ TAVARES O direito penal, ao contrário 
do sistema punitivo, é um saber. Como saber, 
deverá cumprir um papel determinado. Em um 
Estado democrático, este saber tem que ser um 
saber crítico, no sentido de estabelecer os crité-
rios para limitar o poder punir. Sem esse objeti-
vo, o direito penal não serve para nada. Ademais, 
deve ter em conta, na execução desse objetivo, 
não apenas o aspecto formal das normas cri-
minalizadoras, senão também as condições de 
contexto que lhes correspondem. Executa-se, 
assim, um programa limitador mediante o cotejo 
entre a norma e a realidade empírica, de modo a 
colocar constantemente à prova a própria legiti-
midade da incriminação.

NA SUA OPINIÃO, COMO O DIREITO PENAL 
PODE TRABALHAR COM AS ANGÚSTIAS 
HUMANAS AO MESMO EM QUE VIOLA OS 
DIREITOS HUMANOS? 

JUAREZ TAVARES Se o direito penal tem por 
objetivo a limitação de poder, deverá também 
se ocupar da crítica a todo o procedimento de 
destruição de personalidade gerada pela pena e, 
mesmo, pelo processo. Um dos pontos que o di-
reito penal deve atacar, por exemplo, é o sistema 
de medidas de segurança, que está sendo ago-
ra ampliado. Isso contraria todos os movimen-
tos antimanicomiais e que foram incorporados 
no Brasil pela lei da saúde mental (Lei nº 10.216/ 
2001). Esta lei, que alterou significativamente 
o sistema de internação, jamais teve aqui total 
aplicação, apenas em raros casos, por conta de 
pessoas altruístas, como ocorreu, por exemplo, 
no Estado de Goiás.

O BRASIL E OUTROS PAÍSES DO MUNDO 
VIVEM UMA GRANDE ONDA PUNITIVIS-

TA. NA CONDIÇÃO DE PENALISTA, COMO 
VOCÊ AVALIA ESSE CENÁRIO?

JUAREZ TAVARES A onda punitivista é reflexo 
do que Moniz Bandeira, o grande cientista polí-
tico baiano, classificava como “Desordem Mun-
dial”. Quando da quebra do Estado de Bem-Estar, 
os governos passaram a incentivar uma política 
criminal populista, pela qual queriam não ape-
nas despistar sua incapacidade para lidar com 
problemas sociais cruciais, como a miséria e a 
violência, mas também de fazer crer que essa 
desordem era produto de um desvio de cará-
ter ou de personalidade dos agentes envolvidos. 
O discurso moral é facilmente assimilado pela 
população, a qual está acostumada por anos de 
tradição autoritária a emitir juízos de bem e de 
mal em face de pessoas elevadas à categoria de 
inimigos ou adversários. Infelizmente, essa onda 
está muito disseminada, mas pode ser revertida, 
embora depois de muito sofrimento, quando as 
pessoas perceberem que foram envolvidas em 
uma verdadeira trampa institucional.

COMO VOCÊ AVALIA, EM SENTIDO GERAL, 
AS PROPOSTAS APRESENTADAS PELO MI-
NISTRO DA JUSTIÇA ATRAVÉS DO CHAMA-
DO PACOTE ANTICRIME?

JUAREZ TAVARES A resposta a essa pergunta 
necessitaria de muito espaço. Posso resumir: o 
projeto incentiva a violência, não a reduz, amplia 
a imposição das penas, indo na contramão da 
história, implica drástica restrição de direitos e, 
por fim, autoriza a execução de uma política de 
extermínio da população pobre sob argumentos 
que são próprios de estados de guerra, como 
tornar lícitos os atos praticados em nítidos ca-
sos de defesa antecipada.
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A decisão colegiada do Tribunal Regional da 4ª Região demonstra cuidado com a interpre-
tação do contexto em que o acusado se encontrava, a fim de fazer a devida interpretação 
sobre a existência ou não do dolo específico para a ocorrência do crime de denunciação 
caluniosa.
Como é sabido, para a ocorrência do delito, é necessário que a comunicação feita pelo 
agente dê ensejo à instauração de processo (criminal ou administrativo) e, ainda, seja com-
provado que o agente era plenamente sabedor da inocência de quem imputou conduta 
criminosa.
O tipo penal, portanto, exige o cuidado do julgador para que possa apurar se o elemento 
subjetivo estava ou não presente. Se a instrução não é capaz de resultar em esclarecimento 
sobre o estado psicológico e ânimo do agente quando da suposta denunciação caluniosa, 
significa que não houve provas suficientes para que o édito condenatório possa ser viável.
Cabe destaque o cuidado do Órgão Colegiado no debruçar sobre o status mental da acusa-
da: O comportamento ciclotímico da apelante durante o andamento da persecução penal, na 
fase pré-processual, inclusive com envio de email ao servidor retratando-se quanto aos fatos 
antes narrados e tentando apaziguar os ânimos não desnatura a circunstância que, à época 
dos fatos, a ré possa efetivamente ter, em sua psique, se sentido ultrajada e ofendida pelo teor 
e desenrolar da discussão.
Na sentença condenatória reformada, o juízo de origem estabeleceu a seguinte premissa: 
se o resultado da apuração administrativa resultou na inocência do noticiado, presume-se 
o dolo específico, na medida em que noticiante e noticiado trabalhavam juntos e os fatos 
narrados teriam ocorrido em ambiente profissional.
Daí a importância de se evitar o uso de presunções quando da prolação de decisões judi-
ciais, como havia ocorrido em primeira instância e restou reconhecido pelo Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região. A interpretação exigida deve partir de premissas fáticas, con-
cretas, coerentes e adequadas, lançadas sob um olhar constitucional, a fim de que a norma 
do caso concreto possa ser emitida de forma democrática, suficientemente fundamentada 
a justificar seu resultado.

DIREITO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALU-
NIOSA. ART. 339 DO CP. ELEMENTO SUBJETIVO 
DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO. NÃO COMPRO-
VAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.

1. O elemento subjetivo do delito de de-
nunciação caluniosa é o dolo em sua forma 
direta, exigindo-se o nítido conhecimento do 
agente acerca da inocência do imputado. 2. A 
representação proposta pela ré à Corregedo-
ria do Ministério Público Federal e ao Conse-
lho Nacional do Ministério Público informava 
possível prática de abuso de autoridade e injú-
ria por servidor do Ministério Público Federal 
do Paraná, em razão de discussão de trabalho. 
3. Dos elementos carreados, possível perceber 

COMENTÁRIOS:

(TRF-4 - ACR: 5027697-20.2014.4.04.7000/PR, Rel. Leandro Paulsen, Oitava Turma, Julgado em 
07/11/2018).

Compilada por: Henrique Zumak Moreira

que a ré, na ocasião da representação, expres-
sou convicção que o seu superior hierárquico 
efetivamente a destratara e que o constran-
gimento no ambiente de trabalho chegara ao 
ponto de caracterizar abuso de poder tipificado 
na Lei 4.898, o que se demonstrou, desde logo, 
como equívoco por parte da representante. 4. 
De todo modo, quando a comunicação de cri-
me ou representação administrativa apontava 
essencialmente para a visão da ré acerca dos 
fatos, sem o intuito de prejudicar claramen-
te terceiro, não está presente o dolo direto e 
específico exigido para perfeita subsunção da 
conduta ao tipo penal do art. 339 do CP. 5. Ape-
lação da defesa provida. 
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HABEAS CORPUS– AÇÃO PENAL – OPE-
RAÇÃO PUBLICANO II. Imputação ao pacien-
te do crime tipificado no artigo 333, parágrafo 
único, do Código Penal – Pretendido tranca-
mento da ação penal, desde logo, em virtude da 
carência de justa causa para sua deflagração – 
Possibilidade – Suporte fático delimitado pelo 
magistrado para receber a denúncia no que diz 
respeito ao paciente que está restrito ao termo 
de acordo de colaboração premiada celebrado 
entre o Ministério Público e o auditor fiscal co-
laborador – Instituto da colaboração premiada, 
todavia, que por caracterizar meio de obtenção 
de prova, não meio de prova (Lei n.º 12.850/2013, 
art. 3.º, inc. I), não se presta, só por si, sem ele-
mentos mínimos de corroboração, para autori-
zar a deflagração de ação penal – Precedentes 
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tri-
bunal de Justiça – Teor da colaboração premia-
da em alusão, ademais, que no que atina ao pa-
ciente nem sequer se mostra coerente e lógico, 
em ordem a dar suporte às declarações por ele 
prestadas, o que enfraquece ainda mais sua for-
ça probante indiciária, nessa dimensão – Inexis-
tência, outrossim, de qualquer outro substrato 
probatório mínimo capaz de revelar indícios de 
que o paciente tenha de algum modo participa-
do do conluio criminoso instaurado no âmbito 
da Receita Estadual – Excepcional trancamen-
to da ação penal que, nessa dimensão, se impõe. 
Ordem concedida.

I – Não há olvido a que o estancamento da 
ação penal, ainda no seu início, pressupõe além 
da eventual inépcia (formal) da peça acusatória, 

que o fato imputado seja induvidosamente atípi-
co, que o réu, manifestamente, não o tenha pra-
ticado, que esteja presente inquestionável causa 
de extinção da punibilidade ou que inexistam 
provas da materialidade do crime ou indícios 
mínimos de autoria ( i.e., que esteja evidenciada 
a ausência de justa causa para a ação penal).

I. I – Sucede que na situação específica de 
que aqui se trata realmente não se constata las-
tro probatório mínimo a amparar a deflagração 
da ação penal contra o paciente, o que autoriza 
seu excepcional trancamento. II – “A colabora-
ção premiada, como meio de obtenção de pro-
va, tem aptidão para autorizar a deflagração da 
investigação preliminar, visando adquirir coisas 
materiais, traços ou declarações dotadas de for-
ça probatória. Essa, em verdade, constitui sua 
verdadeira vocação probatória. Todavia, os de-
poimentos do colaborador premiado, sem ou-
tras provas idôneas de corroboração, não se re-
vestem de densidade suficiente para lastrear um 
juízo positivo de admissibilidade da acusação, o 
qual exige a presença do fumus commissi delicti” 
(STF, Inq. 3998-DF, Toffoli – Operação Lava Jato). 
III – Ora, sabemos todos que a simples deflagra-
ção de ação penal é extremamente gravosa, tra-
zendo ao denunciado inquestionáveis prejuízos, 
seja de ordem pessoal, econômica e até mesmo 
social. Bem por isso, ao oferecer a denúncia, o 
Ministério Público deve, necessariamente, ins-
truí-la com elementos probatórios mínimos, co-
lhidos na fase investigativa, sob pena de não se 
autorizar a deflagração da ação penal, tal como 
se passa no caso específico de que aqui se trata.

POR HENRIQUE ZUMAK MOREIRA
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pós-graduado em Di-
reito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – Universidade de 
Coimbra/Portugal. Mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. Advogado.

(TJ-PR - HC: 0006487-04.2019.8.16.0000, Rel. Desembargador Francisco Pinto Rabello Filho, Segun-
da Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2019).

Compilada por: Henrique Zumak Moreira

O contexto da Operação Lava Jato inaugurou a era dos acordos de colaboração premiada, 
tratados como principal estratégia do Estado-Acusação, seja como meio, seja como re-

COMENTÁRIOS:
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Habeas corpus. 2. Importação de sementes 
de maconha. 3. Sementes não possuem a subs-
tância psicoativa (THC). 4. 26 (vinte e seis) semen-
tes: reduzida quantidade de substâncias apreen-

didas. 5. Ausência de justa causa para autorizar a 
persecução penal . 6. Denúncia rejeitada. 7. Or-
dem concedida para determinar a manutenção 
da decisão do Juízo de primeiro grau.

sultado. Os negócios jurídicos processuais entabulados têm sido tratados como principal 
meio de investigação e, muitas vezes, não passam por critérios eficazes de confirmação e 
validação da narrativa delatada.
A presunção de veracidade do conteúdo revelado ignora por completo o fato de que o ins-
tituto é meio de obtenção de prova. Isso significa dizer que, se o Estado-Acusação não se 
incumbe no desempenho do esforço para agregar elementos que confirmem os fatos nar-
rados em acordo de colaboração premiada, o resultado é que uma persecução vazia e sem 
condições de prosseguimento.
O caso acima é justamente o resultado da utilização do processo em seu viés constitucio-
nal, isto é, a imposição de limite ao exercício acusatória e a garantia dos direitos individuais 
do cidadão (não ser acusado com base exclusivamente em delações premiadas não confir-
madas por outros meios de prova).
A via estreita é possível para tanto, conforme asseverou o Corte Paranaense, na medida 
em que a constatação da inexistência de elementos confirmadores da delação premiada 
não precisa de cognição probatória profunda, bastando que se faça o cotejo entre o que 
se imputa e os meios indicados para lastrear a acusação. Caso a denúncia não indique os 
motivos pelos quais os fatos revelados em delação sejam confirmados, não há condição de 
procedibilidade na persecução penal.

POR HENRIQUE ZUMAK MOREIRA

(HC: 144.161/SP, Rel. Ministro. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Julgado em 11/09/2018, Processo 
Eletrônico DJe 268, Publicado em 14/12/2018).

Compilada por: Daniel Soeiro

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu, no julgamento do HC 144.161/
SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a simples importação de sementes de 
maconha não configura o delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11. 343/2006. O mencio-
nado dispositivo comina as mesmas penas do tráfico àquele que importa matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação de droga. O STF, todavia, considerou 
que a semente da maconha não possui a substância psicoativa THC e, por isso, a partir da 
semente não pode se extrair a droga, o que somente poderia ser feito por meio da planta. 
Em reforço, argumentou-se, ainda, que a quantidade de sementes era pequena, impedindo 
a persecução penal.

POR DANIEL SOEIRO
Especialista em Direito Constitucional pela Estácio de Sá. Ex-Assessor-Chefe da Assessoria 
Jurídica da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Defensor Público

COMENTÁRIOS:
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A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não conheceu do HC 140.379/RJ, de re-
latoria do Ministro Marco Aurélio, uma vez que foi impetrado em substituição à agravo 
regimental que deveria ter sido interposto no Superior Tribunal de Justiça, ante a negati-
va de seguimento liminarmente ao Habeas lá impetrado. No entanto, nos termos do voto 
divergente do Ministro Roberto Barroso, a ordem de ofício foi concedida para revogar a 
prisão preventiva de acusado de tráfico de drogas preso com quase 1 kg de maconha e R$ 
1.730 em espécie. Considerou-se o fato de o réu ser tecnicamente primário e ter sido pre-
so exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes. Ademais, 
não é possível presumir que integrasse organização criminosa. Assim, como provavelmente 
fará jus a causa de diminuição do § 4° da Lei de Drogas e não lhe será imposto regime fe-
chado para cumprimento de eventual pena, a prisão preventiva torna-se desnecessária e 
desproporcional.

POR DANIEL SOEIRO

COMENTÁRIOS:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABE-
AS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO RE-
GIMENTAL. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO 
PREVENTIVA: DESNECESSIDADE E DESPRO-
PORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE 
OFÍCIO. 1.A prisão preventiva de acusados de 
tráfico de maconha, primários, de bons antece-
dentes e sem comprovação de vinculação a or-
ganização criminosa, deve ser tratada como ex-
cepcional no sistema criminal brasileiro.

2.Para a decretação ou manutenção da 
prisão preventiva, é necessário que: (i) a deci-
são seja devidamente fundamentada, apontan-
do elementos concretos e individualizados que 
evidenciem a presença dos requisitos do art. 312 
do CPP, bem como que tornem ineficaz ou ina-
dequada a aplicação das medidas cautelares al-
ternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP; e 
(ii) haja necessidade da cautela, com a probabili-
dade de aplicação de pena privativa de liberdade 

ao final do processo, em eventual condenação 
(art. 313, I, CPP).

3.Tratando-se de traficante preso exclusi-
vamente com maconha, droga menos lesiva que 
outros entorpecentes, sem registro de reinci-
dência, não é possível presumir que integre or-
ganização criminosa.Portanto, se primário e de 
bons antecedentes, muito provavelmente fará 
jus à causa de diminuição de pena prevista no 
§ 4º do art. 33 da Lei nº11.343/2006. Nessa hi-
pótese, como não é provável a futura condena-
ção em pena privativa de liberdade em regime 
inicialmente fechado, é desnecessária e despro-
porcional a decretação da prisão preventiva.

4.Situação concreta em que o paciente e o 
corréu, beneficiados com a medida liminar, vêm 
comparecendo a todos os termos do processo-
-crime, não havendo notícia de que tenham vol-
tado a cometer crimes.

5.Ordem concedida de ofício. 

(HC: 140.379/RJ, Rel. Marcos Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso Primeira Turma, 
Julgado em 23/10/2018, Processo Eletrônico DJe 025, Publicado em 08/02/2019).

Compilada por: Daniel Soeiro
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DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de ação penal movida contra 

MARCELO REIS, não localizado no endereço for-
necido inicialmente (fls.82/83).

Instado a se manifestar para fornecer o 
endereço do acusado, o MP informou que não 
foi possível  a identificação do réu (fls.95) e pos-
teriormente quedou-se inerte, inviabilizando o 
prosseguimento do feito, fls. 100.

Decido.
O endereço está relacionado à completa 

qualificação.
O artigo 41 do CPP determina que devem 

ser fornecidos elementos com os quais possa o 
imputado ser identificado, referindo-se, em ver-
dade, à qualificação completa.

Bem leciona Nestor Távora e Fábio Roque 
Araújo:

“A qualificação é a indicação dos da-
dos identificadores do imputado, como 
nome, filiação, RG, CPF, estado civil, 
grau de escolaridade, endereço, dentre 
outros, buscando-se a respectiva indi-
vidualização”. (Código de Processo penal 
para Concursos, Ed. JusPodvm, 9ª ed., 
pág. 150)

Pois bem. Foram fornecidos dados iniciais, 
mas, não localizado no endereço fornecido, frus-
trou-se a tentativa de fornecimento de elementos 
concretos para que fosse dada ciência de todos os 
termos da ação penal movida contra o imputado.

Com efeito, antes da citação editalícia, de-
vem ser esgotados todos os meios de tentativa 
de citação pessoal, sendo o ônus da pesquisa por 
tais elementos da parte promovente, em respei-
to, inclusive, ao princípio constitucional vetor 
do devido processo legal, do qual são corolários 
a amplitude de defesa e o contraditório.

No caso, temos a contumácia da parte 
autora, que exerce a pretensão acusatória nos 

presentes autos. Ora, conforme já salientado em 
despacho anterior, o MP tem poder de requi-
sição, podendo e devendo, por meios próprios, 
pesquisar o endereço de acusados e suas teste-
munhas.

Transferir tal atribuição para o Judiciário 
representa quebra da isonomia, pois haveria tra-
tamento diferenciado a uma das partes do pro-
cesso, e das regras do sistema acusatório.

Sobre o tema, o TJBA já se posicionou:

“Mandado de segurança em matéria pe-
nal. Insurgência contra ato judicial que 
indeferiu de diligências. Possibilidade de 
obtenção dos dados por meios próprios, 
conforme dicção do art. 129, VI e VIII, 
CF/88. Art. 26, I e II, Lei Complemen-
tar nº 75/90. Art. 47 do CPP. Ausência 
de empecilho ao acesso das informações 
perqueridas. Desnecessidade da inter-
venção judicial. Não configuração de 
violação a direito líquido e certo. Pre-
cedentes deste Tribunal de Justiça e do 
Superior Tribunal de Justiça. Segurança 
denegada.” (TJBA – 1ª Câmara Criminal 
– Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra 
-  MS nº 8000340-94.2017.8.05.0000 – 
julgado em 26/02/2019)

Desta forma, faltando, supervenientemen-
te, o endereço do acusado, prejudicada a com-
pleta qualificação, desatendendo-se de forma 
satisfatória o art. 41 do CPP.

Forte nestas razões, e considerando a mu-
dança do cenário processual, reconsidero a de-
cisão de recebimento da denúncia, REJEITAN-
DO a peça incoativa.

Arquivem-se oportunamente este feito.
Sem custas. Ciência.

Salvador(BA), 26 de março de 2019

Icaro Almeida Matos
Juiz de Direito

PROCESSO Nº 0306802-93.2019

(TJBA - 1º grau - Ação Penal no. Nº 0306802-93.2019.8.05.0001 - 1ª Vara Especializada Criminal de 
Salvador/BA - prolator Icaro Almeida Matos, Juiz de Direito Titular - liberada nos autos digitais em 
26/03/2019)
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IBADPP realiza

O I Seminário Regional do IBADPP – Instituto Baiano de Direito Processual Penal aconteceu 
nos dias 11 e 12 de abril, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, em Vitória da 
Conquista. O seminário marca o início do projeto de interiorização do instituto e teve a partici-
pação dos palestrantes Jacinto Coutinho, Rômulo Moreira, Tatiane Leal, Luiz Henrique de Paula, 
Saulo Mattos, Elmir Duclerc, Thais Bandeira, Luciana Silva, Luciano Tourinho, Sebástian Melo, 
Charlene Borges, Alexandre Xandó, Antônio Vieira, Janaína Matida, entre outros convidados.

O principal objetivo do Seminário é construir, para além das fronteiras da capital baiana, um 
coletivo de ideias críticas. “Esse é um projeto de expansão do Instituto. Queremos dialogar e, 
principalmente, escutar para que juntos possamos descobrir uma saída democrática para esse 
momento de caos e angústia em que vivemos”, afirma Luiz Gabriel B. Neves, presidente do IBADPP.

Segundo o professor Elmir Dulclerc, a presença de importantes instituições como IBCCrim, 
OAB e ASDEP, representa a maturidade e respeitabilidade do IBADPP no cenário profissional e 
acadêmico, em nível nacional. “O que me alegra mesmo é ver como conseguimos constituir um 
grupo unido, forte, afetuoso, onde recarregamos as baterias para enfrentarmos as dificuldades e 
o autoritarismo que se espalha rapidamente pelo sistema de justiça, nesses tempos difíceis que 
estamos todos vivendo”, conclui Dulclerc.

IBADPP REALIZA O I SEMINÁRIO REGIONAL EM VITÓRIA DA CONQUISTA

O VIII Seminário Nacional do IBADPP acontecerá 
nos dias 02 a 04 de setembro de 2019, no auditó-
rio do Hotel Quality São Salvador, em Salvador-
-BA.  O evento, considerado um dos mais impor-
tantes congressos na área das ciências criminais, 
já tem o seu primeiro palestrante internacional 
confirmado. O pesquisador e professor cate-
drático da Universidade Autônoma do México, 
Jaime Cárdenas Gracia, uma das personalidades 
mais importantes do direito constitucional me-
xicano. O convidado realizará a conferência de 
abertura do seminário com o tema “Os Movi-
mentos Autoritários e os Valores Democráticos”. 
A programação completa do evento será lançada 
em breve. Mais informações e inscrições através 
do site: seminario.ibadpp.com.br.

VIII SEMINÁRIO NACIONAL DO IBADPP PROMOVE PALESTRA
COM PESQUISADOR MEXICANO JAIME CÁRDENAS GRACIA
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