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Editorial: A paz entrincheirada
Nesses nossos tempos, redigir um texto informativo opinativo, como deve ser um editorial,
exige redobrado compromisso e muita responsabilidade. Isso porque, no contexto de velocidades e verdades em pílulas que o mundo digital
potencializou, a crítica, que pressupõe a dúvida
e, naturalmente, a observação e maturação dos
fenômenos, virou epistemologia obsoleta. Contra a fluidez das realidades e a angústia necessária do pensar, agora, talvez como em outros
momentos da história, reina uma grande massa
de opiniões tão açodadas quanto pusilânimes,
descomprometidas com tudo que não sejam os
interesses exclusivamente particulares, dentre
os quais o de autopromoção, do emissor do discurso. Falta compaixão. Falta empatia. Exsurge o
anti intelectualismo, cultua-se a ignorância, sobra petulância na postura de crer que os poucos
anos de vida corpórea de qualquer ser humano,
sem leitura ou suporte da história, sem sentir ou
sofrer na carne, são suficientes à perfeita compreensão das mais diversas realidades e à apresentação de uma pseudo eficaz, quase mágica,
resposta para todos os males.
Nesse contexto, é que se ampliaram os
espaços para a calhordagem e para os mais diversos populismos. Não por acaso, os discursos
populistas são muito populares no nosso país. E
certamente algumas das mais populares falácias
aqui vigentes são as que formulam um vínculo
direto entre a ampliação dos níveis de violência
estatal e, por mais paradoxal que pareça (e o é),
a diminuição da violência. Muda-se o referencial, mas ela continua no centro. A violência é
popular e a referência a ela como mecanismo de
solução de problemas sociais é captada como
verdadeira, quase instantaneamente, pela maioria das pessoas. Assim, opinião sem pesquisa vira
conivente verdade, sem os “incômodos” da análise crítica, sem os “inconvenientes” de ter que ir
atrás das bases teóricas. Não há tempo para isso
no nosso tempo. Será?
É o que se reflete em diversos sistemas e
modelos nas mais diversas áreas do conhecimento. É o que se observa da política repressiva
e de populismo punitivista que tem se consolidado no Brasil a partir de premissas declaradamente neoliberais. Por uma questão de recorte,
obviamente não casual, observe-se o que ocor-

re diante de um cenário de neoliberalismo. No
pensamento neoliberal, produto do liberalismo
clássico, o crescimento econômico é a meta
principal. Essa meta apenas seria alcançada pela
liberdade total do mercado e consequente ausência de intervenção do Estado na economia.
Assim, a lógica neoliberal, baseada numa igualdade formal e na (falaciosa) noção de meritocracia, surge com seus principais teóricos em
meados dos anos 40, como um contraponto ao
“Estado de bem estar”. Historicamente, a propaganda do neoliberalismo foi associada durante a
guerra fria à própria concepção de capitalismo,
como se fossem signos identitários, justamente
se opondo ao conceito de um “Estado de bem
estar social” que, por sua vez, também de maneira equivocada a partir da bipolarização alienante
do pós guerra, foi confundido com socialismo.
Não é a toa que o imaginário plantado naquele
período e que persiste até os nossos dias identifica a defesa de direitos sociais como “coisa de
socialista”, não raras vezes como “coisa de comunista”. Hayeki, por ilustração, sustentava que
o “Estado que permite o uso da violência – por
piquetes de grevistas, por exemplo – é inativo” e,
portanto, “não observa os princípios liberais”. É
aí que o neoliberalismo se relaciona intimamente
com a violência do Estado como resposta necessária. Nessa dinâmica de desprestígio de direitos fundamentais e sociais operada pelo modelo
neoliberal, Loïc Wacquant observa que houve
uma substituição do “Estado Providência” pelo
“Estado Penitência”, provocando, especialmente
nos anos 70 (Inglaterra), 80 e 90 (EUA), um esfacelamento dos sistemas de saúde e previdência
públicas e dos direitos trabalhistas, apenas para
exemplificar, com consequente aumento do número de presos e de investimento nos aparatos
policiais e punitivos. Na agenda neoliberal muda-se o foco – atribui-se a violência aos sindicatos, grupos organizados da sociedade civil que
reclamam por direitos e escolhidos inimigos do
governo. Como consequência, clama-se pelo incremento dos níveis de violência do Estado para
contenção desses movimentos e para proteção,
em especial, da “propriedade privada” e da conHAYEK, F. A. O caminho da servidão. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2010. p. 96
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centração de capital, ao tempo em que se considera que o Estado não pode intervir para regular
as distorções provocadas pela deficiente distribuição de renda.
Em parte, parece ser esse o pensamento
hoje dominante no Brasil. Um país com enormes disparidades econômicas e déficits sociais,
curiosamente (para dizer o mínimo), sufraga o
estabelecimento de uma política regulada a partir das regras de mercado e da concentração de
renda. Um país já marcado por uma gigantesca e crescente população carceráriaii e odiosos
níveis de violência, é levado a crer no falacioso
discurso da impunidade e da brandura das leis,
de modo a apoiar, em grande medida, açodadas e populistas medidas legislativas de ampliação dos mecanismos punitivos que, estatística
e historicamente, estão afastados do almejado
componente de diminuição da criminalidade. É
óbvio que ninguém em sã consciência é favorável ao aumento da criminalidade, especialmente
daquela que se desenvolve com violência. Igualmente não se deve ser favorável ao incremento
seletivo da violência do Estado como mera ferramenta para contenção daquilo que é fruto do
aumento das desigualdades que, por sua vez, é
também provocado pela adoção da filosofia neoliberal. Por incrível que pareça, o próprio FMIiii
(Fundo Monetário Internacional), ícone do capitalismo moderno, reconheceu que o aumento
dos níveis de desigualdade, produzido por uma
política neoliberal em países já muito desiguais,
pode ampliar essas disparidades e, em vez de se
gerar crescimento, coloca-se em risco uma “expansão duradoura”. Ademais, não se pode olvidar
que a violência do Mercado é impor a conivência
com a desigualdade, como se ela fosse resulta-

do das capacidades intelectuais e produtivas de
cada um. Mais uma falácia. Mais uma solução
simples e pretensamente eficaz, embora completamente descolada da realidade e das tensões
sociais, em especial, em países como o Brasil.
Ao fim, no mesmo cenário em que a lama
aterra, que o fogo aterroriza, que a água sufoca e que o ar falta a quem por ele navegava, os
direitos mínguam e a Constituição se torna coadjuvante, enquanto se dá importância à alta da
bolsa de valores e ao punitivismo simbolizado,
por exemplo, pela catarse da posse de armas de
fogo. Um ode à violência que parece querer continuar marcando os hodiernos tempos. A menos
que se acredite que não é esse o tempo.
Que se acredite que é tempo de duvidar;
é tempo de questionar as soluções que não têm
base sólida de estudo; é tempo de investigar;
é tempo de se colocar no lugar do outro e brigar pelo espaço para que esse outro fale sobre
seus próprios problemas e participe ativamente
da sua solução; é tempo de resistir ao arbítrio
e à concentração de poder. É tempo de envergonhar aquilo que se escancarou. Que seja o
tempo da empatia, do respeito, da tolerância,
do humanismo. Em tempos de totalitarismo e
violência, ser subversivo é defender os valores
democráticos e propagar a paz. De que lado da
trincheira você está?
O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, com mais de 700 (setecentas) mil pessoas presas.
iii
Dispoível
em
http://g1.globo.com/economia/
noticia/2016/05/fmi-diz-que-politicas-neoliberais-aumentaram-desigualdade.html. Acesso em
10/02/2019.
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Coluna

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

Brasil, um país singular
O Brasil, definitivamente, é um País singular. Eu diria, deliciosamente único. Ímpar! Nas
Américas, por exemplo, somos os únicos cuja
pátria é o português, como diria Pessoa.
Aqui, também para exemplificar esta individualidade somente nossa, setores da esquerda, da
direita, da ultradireita, os conservadores, também
a Igreja, todos têm – uns mais outros menos – uma
ânsia punitivista de amargurar.
Nada mais significativo, neste aspecto, do
que o fato de termos escolhido para nos governar algumas figuras com uma pauta, antes mais
que conservadora, propriamente retrógada.
A quase totalidade dos candidatos nas últimas eleições pautaram as suas propostas rigorosamente por esse caminho (o do retrocesso). E, como se viu após a abertura das urnas e
a contagem dos votos, eles estavam na direção
certa, desde um ponto de vista do populismo
punitivista.
Óbvio que este discurso agrada a quase
todos, dos gregos aos troianos (como na mitologia), o que se provou exatamente nas eleições
passadas. Nos mais diversos programas de governo constavam – quase em todos! – promessas
de endurecimento das leis penais (incluindo as
de processo penal).
O discurso é de todo sedutor, pois, como
é de uma obviedade ululante (perdoem a redundância), todos queremos viver em uma comunidade segura, e em paz. Quem não o deseja?
Acontece que as coisas não são assim tão fáceis, tampouco ocorrem exatamente da maneira
como gostaríamos que o fosse. A questão não é
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simples, logo soluções ingênuas não irão resolvê-la.
É o que se passa com as mais variadas formas de violência, especialmente aquela que atinge áreas urbanas, e mais particularmente ainda,
as esferas dos espaços que são mais vulneráveis,
posto esquecidas pelo poder público.
Fala-se, então - com um desconhecimento que beira a ignorância proposital -, em uma
legislação penal mais atual, eficiente e que, efetivamente, sirva para “combater” a violência
(como se de um combate se tratasse...).
Esconde-se, dentre outros aspectos, que
temos uma legislação processual penal forjada desde um ponto de vista autoritário e mesmo fascista, feito à mercê de uma Constituição
extraparlamentar e concebida em um contexto
sabidamente de exceção. Refiro-me à Constituição de 1937 e ao período do Estado Novo.
Uma legislação dura, portanto. E quase não
houve mudanças. As que houve, especialmente
no ano de 2008, de tão ruins (no geral) pioraram
ainda mais o nosso Código de Processo Penal,
especialmente porque não adotaram o princípio
acusatório. Aliás, nem poderiam, posto reformas
parciais. E mudanças “por partes”, evidentemente não modificam nada, antes pelo contrário,
confundem tudo!
Não deu outra! Vencedores agora querem cumprir os seus compromissos, mesmo
porque os eleitores vão, logo, logo, “apresentar a fatura”, como sói acontecer. Eis uma das
razões – há outras! – pelas quais não houve
para mim surpresa nas propostas apresenta-
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das à sociedade civil (e aos militares também)
pelo atual Ministro da Justiça.
Obviamente que ele está a serviço de um
governo como ideias gravemente comprometidas (unicamente) com a repressão. E quando se
está de uma tal maneira assim compromissado,
abre-se pouco espaço para um diálogo civilizado
e humanizado.
Em uma visão como esta, vê-se inimigos
a serem perseguidos, combatidos, destruídos,
aniquilados, etc. Aqui não se está a tratar – simploriamente – de impunidade. Ninguém quer a
impunidade, tampouco se é “bandidólatra”. Que
mentira mais deslavada!
É preciso cumprir a lei, mas é preciso que
a lei cumpra a Constituição. Mas, mais é preciso
também: é necessário que o Poder Judiciário assegure o cumprimento da Constituição, rechaçando toda e qualquer tentativa espúria de corrompê-la, ignorá-la, rasurá-la, destrui-la, enfim.
A nossa Constituição é fruto do trabalho
de uma Assembleia Constituinte formada por
representantes do povo, que elegeram, com
eles, valores, princípios e regras que deveriam
ser, doravante, obedecidos pelo Estado brasileiro. Não havia espaço, portanto, para tergiversações. Era o que imaginávamos, inocentemente.
Estávamos todos enganados, como se vê.
O retrocesso está aqui, em nossa frente,
comandado – o que é pior – por gente que foi
eleita democraticamente e que, exatamente por
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isso, tem uma respeitável legitimidade direta. E
o mais dramático: eles reagiram!
Tal fato torna extremamente difícil uma
ação, contra a reação. Mas, como sempre se diz,
o difícil nem sempre é impossível de acontecer.
Eis, portanto, o que resta a nós do direito
criminal: agir! Agir significa, sobretudo, denunciar os fariseus que pululam por aí (inclusive alguns na própria academia). Agir é esclarecer, a
partir de suas possibilidades e dos seus espaços,
que não se encontrará a paz e o sossego desde o
ódio, muitíssimo pelo contrário. Neste aspecto,
sou forçado a repetir um lugar-comum: violência gera violência.
E o que é mais desalentador quanto mais
grave: a violência a que me refiro (como geradora de mais violência) é aquela que vem praticada
e incentivada pelo próprio Estado. É desolador!
De toda maneira, e afinal de contas, a minha
esperança é que do caos surja a luz, pois, como
falou Zaratustra, “é preciso ter um caos dentro de
si para dar à luz uma estrela dançarina.”1
Esperemos, então, a “estrela dançarina”,
mas o façamos não como meros expectadores. Façamo-lo como protagonistas de um novo
tempo.
Oxalá!
NIETZSCHE, Friedrich, “Assim Falou Zaratustra”, São
Paulo: Editora Martin Claret Ltda., 2008, p. 29.

1

Artigos

DECISÕES JUDICIAIS COLEGIADAS NA
ENCRUZILHADA ENTRE CONCESSÃO E CASSAÇÃO
Em 08 de julho de 2018 o TRF4 foi envolvido numa discussão em torno do HC nº 502561440.2018.4.04.0000 com pedido de revogação do
cumprimento provisório de pena pelo ex-presidente Lula. O Desembargador Rogério Favreto, plantonista na data, deferiu o pedido liminar
para conceder a liberdade ao paciente (BRASIL,
2018). Horas depois, o Desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da operação Lava Jato no TRF4, avocou o HC e cassou
a liminar, alegando: (a) inexistência de exclusão
entre a competência dos plantonistas e a competência dos magistrados preventos; (b) admissibilidade do cumprimento provisório de pena
pelo STF, no HC nº 152.752; (c) os impetrantes do
HC não são representantes legais de Lula; e (d)
na condição de juiz legal do caso, poderia cassar
a liminar a qualquer momento (BRASIL, 2018).
O imbróglio foi repetido no STF em 19 de
dezembro de 2019. O Ministro Marco Aurélio
concedeu medida cautelar na ADC nº 54 para determinar a soltura de todos os presos que cumprem provisoriamente a pena sem que haja motivos suficientes para que sejam decretadas as
respectivas prisões preventivas (BRASIL, 2018a).
No mesmo dia a Procuradora Geral da República
ajuizou a Suspensão de liminar nº 1.188. O Ministro Dias Toffoli alegou que as ADC nº 43 e 44
têm objeto idêntico à ADC nº 54 e porque as medidas cautelares foram negadas naquelas ADC,
suspendeu a execução da liminar deferida com
fundamento no art. 4º da Lei nº 8.437/92 e no
art. 297 do Regimento Interno do STF (BRASIL,
2018).
O que chama atenção de imediato a quem
quer que seja é a bagunça. Na ânsia por legitimar o judiciário, a concessão, seguida da cassação, atinge exatamente o que pretendem evitar:
a descrença no judiciário e, em última análise,
no próprio estado. Daí algumas perguntas incômodas: É possível que um magistrado de mesma
hierarquia casse a decisão de outro? Em quais
circunstâncias isso é possível? Isso não é possível somente no processo civil? Segurança jurídica tem algo a ver com isso?
Começo pelos textos normativos referidos
pelo Min. Dias Toffoli. A Lei nº 8.437/92 trata de
liminares em mandado de segurança, ação cau-
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telar inominada, ação popular, ação civil pública e agravo de instrumento. O art. 297 do RISTF
está localizado no Título X, Capítulo III, sobre
suspensão da segurança. Então essas disposições só podem ser exclusivas daquelas ações
constitucionais. Quanto ao habeas corpus, ação
exclusivamente pro reo, impossível a cassação
da liminar operada no TRF4. Portanto é defeituosa (nula) a decisão.
A segurança jurídica é o núcleo desta discussão. Temos segurança jurídica enquanto asseguramos direitos adquiridos, negócios jurídicos perfeitos e casos julgados (art. 5º, XXXVI, da
Constituição). Ainda que as decisões não estivessem preclusas e tampouco tivessem passado em
julgado, entendo que uma decisão só pode ser
cassada em quatro hipóteses: (a) no julgamento
definitivo, pelo plenário; (b) por magistrado hierarquicamente superior em recurso com efeito
devolutivo ou ação constitucional destinada a
atacar a decisão de magistrado hierarquicamente inferior; (c) pelo próprio magistrado em recurso com efeito regressivo; ou (d) pelo próprio
magistrado em decisão posterior na qual reconhece a nulidade de decisão proferida por si anteriormente, desde que arguida a nulidade por
alguma das partes.
Por fim, se a ADC nº 54 reiterou matéria
tratada nas ADC nº 43 e 44, não deveria ter sido
admitida. Todavia, a ADC nº 44 também repete
a ADC nº 43 e não deveria ter sido admitida. O
judiciário brasileiro tem colhido a insegurança
que planta cotidianamente ao operar no vazio,
em pleno estado de exceção, enquanto promete
salvar-nos de todos os males.
REFERÊNCIAS
BRASIL. STF. Medida cautelar na ação declaratória de
constitucionalidade nº 54. Rel. Min. Marco Aurélio, j.
em 19 dez. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.
com.br/dl/adc-54-marco-aurelio-transito-julgado.
pdf>.
BRASIL. STF. Suspensão de liminar nº 1.188. Rel. Min.
Dias Toffoli, j. em 19 dez. 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/toffoli-suspende-liminar-marco-aurelio.pdf>.
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A “CRIMINALIZAÇÃO” DA DEFESA:
UM ATENTADO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO!
O recente cumprimento de mandado(s) de
busca e apreensão pela PF no dia 21/12/18, em
pleno recesso judiciário, no escritório, residência e empresas ligadas ao advogado Zanone Manoel de Oliveira Júnior, defensor de Adélio Bispo de Oliveira, o esfaqueador de Jair Bolsonaro,
então candidato a presidente da república, no
episódio ocorrido em 06/09/2018 na cidade de
Juiz de Fora - MG, é o mais claro retrato de quão
desmerecido vem sendo o tratamento dispensado à defesa criminal nos dias atuais, o que é
injustificável e constitui sério motivo de preocupação para todos aqueles que prezam pelo respeito à lei, à constituição e à democracia no país.
Um dos motivos da ação da PF seria a identificação da origem do pagamento dos honorários
pela defesa dele, mas não se divulgou ao certo
quais seriam os indícios de participação do advogado no referido fato para justificar a ação.
Tal postura representa a banalização e o
achincalhe da atividade de defender pessoa suspeita da prática de crime(s), pondo em risco a
garantia individual do direito de defesa, considerada cláusula pétrea, sequer passível de reforma constitucional. E mais, termina por pôr em
xeque o próprio regime democrático, haja vista
que causa ferida no seu âmago: tolher a liberdade de alguém poder se defender de uma acusação, seja ela justa ou injusta, na medida em que
se ataca os próprios profissionais que exercem
tal função, advogados ou defensores públicos.
Promove-se a confusão no senso popular, tratando o defensor do criminoso (ou melhor dizendo, do suspeito da prática de crime) como
sendo o defensor criminoso, causando assim
danos muitas vezes irreversíveis à sua imagem
e carreira. Inadmissível, portanto, e passível de
todo repúdio por parte da OAB, associações de
classe, institutos jurídicos, Defensorias Públicas,
dentre outros.
Por sua vez, a mídia, que é formadora da
opinião pública e muitas vezes exerce o papel
de “órgão julgador” dos fatos antecipadamente,
sem uma apuração mais detalhada e desprovida do contraditório em relação aos envolvidos,
o que por si só já é totalmente censurável sob
qualquer aspecto, visando obter o furo de reportagem e dar a notícia em primeira mão, termina
também por avacalhar a defesa criminal na me9

dida em que colabora com essa falsa idéia pela
população do papel do defensor, muitas vezes
taxando-a de promíscua.
Convém lembrar que o direito de defesa
é consagrado em sede constitucional no art. 5º,
LV , sendo a Advocacia e a Defensoria Pública
consideradas funções essenciais à Justiça, nos
arts. 133 e 134, respectivamente, servindo ambas como instrumento da própria democracia,
com a garantia da inviolabilidade dos seus atos
e manifestações profissionais, nos limites da lei.
O desrespeito a tais premissas é uma violação
ao regime democrático e nos faz recordar dos
tempos difíceis já enfrentados pelo país num período não muito distante, devendo, portanto, ser
veementemente repudiado.
Não se pode querer combater o crime praticando outro crime, dessa vez “criminalizando” o direito de defesa. A busca pela punição de
eventuais criminosos pelas autoridades jamais
poderá se sobrepor ao direito de defesa, a ponto de desqualificá-lo em sua essência e torná-lo
um mero legitimador de uma almejada porém
autoritária condenação em que não se tenha um
processo penal paritário e democrático! O desejo de alguns de desmerecer a atuação do profissional de defesa criminal, quem muitas vezes
é a última ou mesmo a única pessoa a ouvir e
estender a mão ao suspeito de crime, buscando
submetê-lo a um julgamento justo, não pode ser
fomentado, mas, ao revés, há de ser combatido!
O abominável e já “cultural” linchamento moral daqueles indivíduos que se vêem na
condição de suspeitos de crimes de grande repercussão agora se encontra (in)devidamente
acompanhado do enxovalhamento dos seus defensores, tratados como se criminosos fossem,
na maioria das vezes sem quaisquer indícios de
participação ou contribuição em prática criminosa, constituindo assim manifesta afronta ao
estado democrático de direito. Aos que militam
diariamente na defesa criminal resta fazer valer
a constituição, não só resistindo contra toda e
qualquer ameaça de “criminalização” do direito de defesa, mas também se insurgindo contra
seus agressores, sejam eles quem forem, fazendo-se respeitar essa garantia fundamental e tão
nobre ao cidadão, sob pena de se configurar
como um grave atentado à própria democracia!
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AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA: ENTRE A DEFESA
DO MÍNIMO E UMA RADICALIZAÇÃO EPISTÊMICA
Na conjuntura política atual, após uma
eleição marcada pela centralidade da política
criminal, em que preponderou o tom imposto
pelas propostas do então candidato, hoje presidente empossado, Jair Bolsonaro, as audiências de custódia enfrentam seu pior cenário de
contestação política. Este texto pretende trazer
questões entre a defesa da permanência do instituto processual enquanto garantia resguardada por tratados de direitos humanos e as tensões que envolvem a tarefa de promover direitos
de pessoas presas, haja vista as práticas judiciais
não terem deixado de reproduzir desigualdades
estruturais, enquanto permanências que se articulam às demandas punitivas de cada tempo e
espaço (BATISTA, 2011).
A importância de garantir o contato visual
entre pessoas presas e juízes, promotores e defesa técnica decorre do princípio da oralidade,
enquanto metodologia central de um sistema
de garantias, que é reflexo dos movimentos de
reforma processual na transição democrática
na América Latina, a partir do fim do século XX
(GONZALEZ, 2017). Com ele, pode-se adquirir
uma possibilidade maior de esclarecimento de
fatos, a individualização de eventuais medidas
cautelares diversas da prisão e um importante
exercício de autodefesa durante a oitiva (FRANCO, 2018). Mas quais as possibilidades de um
preso ser visto como sujeito no contexto brasileiro? Quais as suas possibilidades de humanidade? Como enfrentar mais a fundo as afinidades
de setores progressistas com as práticas de um
sistema punitivo antinegro (VARGAS, 2017; JAMES; AMPARO-ALVES, 2017)?
Diversos relatórios institucionais e algumas
pesquisas acadêmicas vêm apontando desde o
início da implementação das audiências pelo CNJ,
em 2015, as limitações práticas que emperram a
concretização das finalidades almejadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por
movimentos sociais e pelo próprio CNJ. Entretanto, os limites da visão hegemônica de direitos
humanos – eurocêntrica, colonial e branca – não
permite acessar algumas bases substantivas da
tradição inquisitorial dos atores do sistema penal
(FLAUZINA, 2014; PIRES, 2017).
Na defesa de uma reforma processual estrutural, sob bases democráticas, garantir a
11

continuidade das audiências de custódia implica
compreender os profundos impasses que estão
interligados a ela. É preciso estar atento às sutis
e às explícitas dinâmicas entre o regresso do colonialismo e a violência contínua que reatualiza
os códigos da escravidão, a fim de situar as potencialidades e os limites das audiências (MBEMBE, 2017). Com isso, poderemos posicionar efetivamente os enfrentamentos a travar e em que
termos o faremos, sem reiterar as insuficiências
das epistemologias e as abordagens teórico-metodológicas de uma gramática sobre democracia
e direitos encoberta pela branquitude não afirmada, no pacto de silenciamento que garante
hierarquias sociorraciais (CARNEIRO, 2005). A
partir deste outro olhar, quais instrumentos de
interpretação e proposição podemos construir
no campo progressista em torno da questão criminal? Algumas cartas teórico-metodológicas já
estão na mesa.
O judiciário brasileiro, que naturaliza o racismo sistematicamente nas prisões arbitrárias,
nas torturas e extermínios provocados pelo Estado (FLAUZINA, 2017; CARVALHO, 2015), mostra
algumas de suas caras no encontro presencial
com jovens-homens-negros, presos em flagrante, conduzidos na “cordinha” para as salas de
audiência (REIS, 2005; BATISTA, 2011). Considerando as dinâmicas do racismo estrutural que
atravessam discursos e práticas, como as bases
escravocratas desse estilo punitivo contribuem
para inverter, desvirtuar ou mesmo detonar potencialidades menos violentas no processo penal? Em quais termos o campo democrático defende as audiências de custódia?
A defesa de estratégias redutoras de danos
do sistema penal deve enfrentar a antinegritude que atravessa as práticas e os discursos, nem
sempre de forma explícita, do poder punitivo
brasileiro. A liberdade negra é gerida entre aplicações de restrições de direitos ou liberdades,
entre prisões cautelares e medidas cautelares
diversas aplicadas arbitrariamente, cujos debates orais e documentos judiciais produzidos nas
audiências podem refletir efeitos escusos ligados a funções não-declaradas (FOUCAULT, 2014),
que perpassam a “transhistoricidade de abjeção”
(VARGAS, 2017). Tomando a raça como categoria de análise, ao percebê-la como elemento que
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substantiva e complexifica o debate sobre a oralidade, temos uma pista de como a defesa das
audiências de custódia precisa ser radicalizada
nas suas bases epistêmicas, a fim de dar conta do
acirramento punitivo que ocupa cada vez mais as
salas.
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A JUSTIFICAÇÃO DA NORMA E A ESFERA DO INDECIDÍVEL:
UMA PROPOSTA DE RESISTÊNCIA CONSTITUCIONAL
Diante da nova conjuntura sócio-política e
das iniciativas legislativas que se desenham, faz-se necessário refletir de que maneira é possível resistir democraticamente a normas substancialmente inconstitucionais. Como se sabe,
o atendimento aos requisitos formais de edição
de uma norma não serve a uma ótica garantista,
sendo necessário rememorar que o direito não
visa o mero condicionamento dos indivíduos à
norma. Assim, o problema em ignorar a necessidade de justificação da norma é que se olvida
a função desta enquanto instrumento de garantia dos indivíduos face ao poder punitivo estatal,
gerando um direito penal que encontra razões
apenas em si mesmo, num processo de alienação do sistema jurídico face ao contexto social
que o circunda.
Essa situação não tem cabimento num
Estado constitucional. Isso porque, essencialmente, as Constituições modernas recepcionaram conceitos externos ao direito, impondo-os
como princípios que devem presidir as relações
jurídicas, com força impositiva de mandamento
constitucional.
Assim, o conceito de legitimidade obriga que sejam atendidos dois tipos de normas
constitucionais ao elaborar uma lei: as que determinam a forma de elaboração e, portanto, se
referem à vigência e as normas que regulam o
seu conteúdo e, por conseguinte, a legitimidade
dentro de um sistema democrático. É imprescindível que o controle de validade da norma
não se restrinja à aferição do atendimento dos
requisitos formais, mas também que seja verificado o próprio conteúdo da norma e a conformidade deste com o ordenamento jurídico de
forma geral. (CARVALHO, 2000. p. 23).
Dito isso, as normas que regulam o conteúdo da lei a ser produzida estabelecem limites
negativos e positivos sobre o conteúdo a ser legislado, determinando quais os direitos que não
podem ser negados e os que devem ser garantidos, não só pela legislação, mas também pelas decisões judiciais (FERRAJOLI, 2004, p. 24). A
partir desse entendimento, o conjunto dos princípios constitucionais deve ser assimilado como
uma espécie de “fio condutor” (GRAU, 2006,
p. 166) do ordenamento jurídico, estipulando a
substância das leis que serão formuladas e, caso
13

estas respeitem os limites de conteúdo para sua
edição, passarão a indicar também o sentido de
sua interpretação.
Não é só: essa análise deve ocorrer de forma casuística, vez que, mesmo se tratando de
um dispositivo manifestamente constitucional,
é possível que em determinada situação a sua
aplicação ofenda um preceito da Carta Magna.
Essa circunstância, apesar de não tornar a norma sem efeito diante de todo o ordenamento,
nega a efetivação do direito de determinado indivíduo, devendo não ser aplicada naquele caso,
sob pena de violação direta à Constituição Federal (ROSA; 2005, p. 42).
Contudo, a efetividade dessa resistência
Constitucional depende da compreensão do juiz
como um agente contra majoritário, que deve
garantir os direitos fundamentais de todos. Isso
ocorre através da reflexão de que, se o compromisso do judiciário é para a lei, este compromisso se refere primariamente à Lei Maior. O
compromisso judicial com as garantias constitucionais traz à sociedade a segurança de que, à
revelia das ondas punitivas que, por vezes, acometem a índole populista do legislador, os direitos fundamentais serão respeitados. Ou seja,
aferir a validade da norma a partir do conceito
da legitimidade significa, por conseguinte, limitar o poder do legislador.
Em suma, caso a aplicação de uma norma
ultrapasse os limites estabelecidos pela “esfere de
lo indecidible que y de lo indecidible que no” (FERRAJOLI, 2004, p. 24), negando vigência a dispositivo constitucional no caso concreto, esta lei não
deve ser aplicada, em respeito à Constituição Federal e, em última análise, ao próprio Estado de
direito. É esse o compromisso que cada juiz deve
firmar com a sociedade: o de garantir materialmente os direitos individuais daquele indivíduo
que é réu no processo - e não o de atender anseios punitivos da maioria sociedade.
Os princípios do direito penal servem justamente para conter essa maioria em face da
hipossuficiência do processado. Contudo, ignorá-los a fim de aplicar indiscriminadamente leis
cuja criação não atendeu a critérios materiais
mínimos, significa reduzir “`a mera retórica os
valores supremos abraçados constitucionalmente.” (BIZZOTO; 2003, p. 116).
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO DE POSSE DO MINISTRO
SÉRGIO MORO: EFICÁCIA, PLEA BARGAIN E PODER PUNITIVO
Em seu discurso de posse, o novo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro,
apontou algumas propostas para enfrentar aspectos que para ele “impactam a eficácia do
Sistema de Justiça Criminal” (MORO, 2019, grifo
nosso). Chama atenção a quantidade de passagens em que foi empregado o termo eficaz - ou
terminologia de idêntica raiz: oito.
Preliminarmente, cabe ressaltar que eficácia, eficiência e efetividade, para além de não serem expressões sinônimas, encerram universos
discursivos distintos. Eficaz - termo fartamente empregado no discurso de posse- é todo ato
produtor do efeito almejado (SCARANCE apud
VASCONCELOS, 2018, p. 153). Eficiência, por sua
vez, é aptidão do ato de produzir um tal específico efeito. Já a efetividade é observada em função
dos efeitos positivos que ocorreram socialmente
(VASCONCELOS, 2018, p. 153).
A efetividade se dá a partir de uma análise dos fins. Já a eficiência, a partir dos meios.
“Poderia, claro, ser uma mera troca de palavras,
mas não é. [...] eficiência pode ser sinônimo de
exclusão, aqui, nas reformas processuais, carimbada pela supressão de direitos e/ou garantias,
mormente constitucionais [...]” (COUTINHO,
2015, grifo do autor). O receio que surge é o de
que, por trás do discurso oficial de busca por
eficácia para o combate à criminalidade, em verdade, seja incentivada no governo que se inicia
uma práxis que consubstancie um discurso real
que se paute por uma lógica da eficiência, de
maximização quantitativa e qualitativa de condenações, utilizando-se o mínimo de tempo e de
recursos possíveis, no que já se convencionou
denominar McJustice.
“Sem a crença epistemologicamente ingênua de que o sistema penal pode ser socialmente útil (ou, como quer parcela bem-intencionada
da doutrina e da jurisprudência, ‘capaz de servir como instrumento de libertação da maioria
oprimida’)” (CASARA; PRADO, 2010, p. 353), são
inadmissíveis discursos e práticas que carreguem o potencial de fomentar ainda mais o recrudescimento do cenário de exclusão social e
de seletividade do poder punitivo.
Ressalte-se que dentre as medidas apontadas pelo ministro para enfrentar as questões que,
para ele, estrangulam a legislação penal e pro15

cessual penal e que impactariam a eficácia (eficiência) do sistema de justiça criminal, está o plea
bargain, “para que a justiça possa resolver rapidamente casos criminais nos quais haja confissão” (MORO, 2019). Garapon e Papadoulos (apud
VASCONCELOS, p. 154-155) alertam precisamente para o fato de que a plea bargain tem sua gênese numa construção utilitarista e eficientista da
Análise Econômica do Direito. Em virtude da qual
as negociações entre a defesa e a acusação legitimam uma imposição rápida de pena consentida
por quem supostamente cometeu uma infração
penal. Ocorre que há uma prática que já é uma
realidade no Brasil: o manejo da prisão cautelar,
mormente a prisão preventiva, em especial pelo
Ministério Público e pelos órgãos de polícia judiciária, como mecanismo de verdadeira coação
sobre o ânimo e corpos de suspeitos de pertencerem a organizações criminosas. E para que se
obtenha justamente a confissão.
Medidas como a plea bargain, implementadas sem um prévio, amplo e honesto debate,
num sistema de justiça criminal cuja regra venha
a ser a decretação de prisões cautelares, seguida
de pressão pelos órgãos de acusação por acordos
em que sejam suprimidos o devido processo legal
e o contraditório - ainda que amparado por falacioso argumento de voluntariedade por parte de
seres ávidos por se livrarem do suplicio do cárcere-, e cujo destino final seja uma prisão eficaz
(eficiente), sem acusação e sem processo, podem
ser o elo que faltava para que se inicie uma kafkaniana nova grande onda de encarceramentos no
Brasil. É preciso estar atento aos discursos.
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O DECRETO N. 9.685, DE 15 DE JANEIRO DE 2019, E A (A)TIPICIDADE
DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO COM REGISTRO VENCIDO
No dia 15 de janeiro de 2019, o então Presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, rubricou o Decreto n. 9.685, que dispõe a respeito do registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM e que define crimes, implicando relevantes alterações no Decreto n. 5.123, de 1º de julho
de 2004, bem como na Lei n. 10.826, de 22 de
dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento).
Antes de adentrar ao cerne do tema proposto, porém, é imperioso registrar que o recém-editado Decreto não se prestou a satisfazer,
aparentemente, os anseios liberais, tampouco
ao discurso de campanha hasteado pelo próprio
atual Presidente da República, cuja expectativa
se pautava, também, acerca da flexibilização do
porte de arma de fogo para a população brasileira, o que, como se percebe, não ocorreu (ao
menos por ora).
Não obstante, diante do cenário desenhado
pela novel norma, surge uma discussão já confrontada pela jurisprudência (mas não pacificada) acerca da (a)tipicidade do crime previsto no
art. 12 Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003,
nos casos de posse de arma de fogo com registro
vencido (posse irregular) (LOPES JR, 2019).
Isto porque, com o julgamento da Ação Penal n. 686 - AP (2011/0238199-0), no Superior
Tribunal de Justiça – STJ, em 21 de outubro de
2015, firmou-se o entendimento majoritário no
sentido de que a posse de arma de fogo com registro expirado é conduta atípica, configurando
mera irregularidade administrativa, apta a ensejar, tão só, a apreensão do objeto e a consequente aplicação de multa.
Com efeito, depreende-se que, após a publicação do Decreto n. 9.685, a referida discussão acerca da caracterização ou não de ilícito
penal na hipótese de posse de arma de fogo com
registro vencido tornou-se inócua, uma vez que
o art. 2º do citado Decreto renovou automaticamente os Certificados de Registro de Arma de
Fogo (inclusive os vencidos), sendo inequívoca
hipótese de novatio legis in melius, que possibilita a pacificação da pretérita discussão jurisprudencial acerca do tema.
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Assim, evidente a hipótese de abolitio criminis criada pela nova norma, de forma que os
réus eventualmente condenados (ou que estejam sendo processados) pela conduta de possuir
arma de fogo com registro vencido foram beneficiados, porquanto a renovação imediata dos
registros vencidos impossibilita a configuração
do art. 12, da Lei n. 10.826/03, nestes casos, ensejando a imediata absolvição ou extinção de
punibilidade dos processados ou condenados.
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O MODELO REPRESSIVO DA JUSTIÇA CRIMINAL
BRASILEIRA E O SUPERENCARCERAMENTO
O Brasil atualmente possui a terceira
maior população carcerária do mundo, ostentando assustadores 726.712 mil presos, sendo
que deste número 40% são presos provisórios
(BRASIL, 2017), ou seja, que ainda aguardam por
julgamento. Isso revela um quadro preocupante quando se observa a atual postura da Justiça
Criminal Brasileira, que prioriza a prisão ao invés
de buscar alternativas para conter o crescimento contínuo da população carcerária brasileira.
Nesse sentido, ao debater a política criminal e o modelo de justiça criminal incorporados
atualmente pelo Judiciário brasileiro, observa-se uma aguda e contínua expansão do poder
punitivo. Assim, igualmente auxiliada por uma
sociedade fundada e enraizada em uma cultura
punitivista, potencializa-se o modelo repressivo
nacional, resultando na banalização da prisão
preventiva, e por conseguinte, no superencarceramento em massa (AMARAL, 2014, p. 332).
As estatísticas comprovam o aumento das
condenações de encarceramento. Segundo o
anuário estatístico da Justiça Criminal produzido pelo Conselho Nacional de Justiça, que confirma a baixa adesão da magistratura nacional
às penas alternativas durante o ano de 2015, as
execuções não privativas de liberdade representaram somente 37,1% de todas as penas aplicadas no país (BRASIL, 2016).
Resta assim notório que a partir do modelo de sociedade capitalista os crimes contra
a propriedade privada obterão maior repressão,
excluindo-se aqui as demandas empresariais ou
mesmo ilícitos das classes mais abastadas (BARAK, 2015), conforme os interesses de ocultação
de condutas do Estado. Em síntese, priorizam-se lesões individuais particularizadas em detrimento da ocultação dos danos coletivos, ficando explícita a relação, de quais crimes serão
selecionados para receber maior proteção pelo
sistema penal, e resultante dessa escolha, qual o
perfil será selecionado para ser punido (BARATTA, 2002, p. 175-176).
O sistema penal é pautado sobre a lógica da exclusão social e a eliminação de determinados indivíduos, o que denota igualmente a
ocorrência de um crime de Estado por parte do
Brasil. Essa alusão se dá exatamente pelo fato da
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política criminal contemporânea ocultar determinadas ações, bem como estimular tais processos de aprisionamento estereotipado e proporcionar repetidos casos de eliminação de sujeitos
que se encontrariam na esfera de proteção estatal. Logo, confirma-se uma atuação do Judiciário
que se distancia da sua função precípua de agir
contramajoritariamente na defesa dos princípios
e garantias constitucionais, porquanto o que se
verifica é uma atuação pautada ao atendimento
da opinião pública e aos supostos interesses da
sociedade.
Posto isso, o sistema penal não cumpre
nenhuma de suas funções ou promessas oficialmente declaradas, excetuando a de punir. Sua
verdadeira função, não é intimidar possíveis novas práticas criminosas ou ressocializar os réus
através do cárcere, mas, construir e reproduzir
desigualdades e escolhendo uma criminalidade particular, pautada basicamente nos crimes
patrimoniais e outras práticas nominadas como
crimes de rua (ANDRADE, 2012, p. 280). Afirma-se isso, tendo em vista que os tipos penais
praticados/imputados da população carcerária
brasileira em sua grande maioria são os crimes
patrimoniais e da Lei de Drogas (BRASIL, 2017).
Conclui-se, que o maior problema do uso
banalizado da prisão preventiva pelo Poder Judiciário Brasileiro, não são resultantes apenas da
falta de alternativas ou de propostas capazes de
reduzir tal situação calamitosa. Tendo em vista,
que mesmo com alternativas/propostas que possam auxiliar ao combate das superlotações dos
presídios, ainda resistem na Justiça Criminal Brasileira um modelo/mentalidade que autorizam a
seletividade (com base discricionária) do sistema
penal para com os estratos sociais mais pobres.
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O USO DE TECNOLOGIAS COMO MODO DE RACIONAMENTO DAS
PRISÕES: ECONOMIA NO ORÇAMENTO E HUMANIZAÇÃO PENAL.
O problema da superlotação carcerária nacional tem sido enfrentado a partir de medidas
emergenciais e pontuais seguindo eclosões de
crises e rebeliões, com a liberações de grandes
verbas não precedidas de planejamento adequado anterior. Contudo, é necessário discutir alternativas para reduzir o número de novos detentos: a efetivação de políticas públicas de cunho
preventivo à prisão, a fim de diminuir o número
de prisões. Sugerimos aqui o uso da tecnologia
como fator de melhoria da situação carcerária.
O CNJ, Conselho Nacional de Justiça, já vem implantando medidas neste sentido (calculadoras
de prescrição, bancos de mandados de prisão
expedidos, cadastro nacional de presos...).
A ONU lançou, em 30/03/2011, um manual
com os dez princípios e direitos da internet, dentre eles a universalidade e Igualdade – todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, que
devem ser respeitados, protegidos e cumpridos
no ambiente online. Direitos e Justiça social, ou
seja, a internet é um espaço para a promoção,
proteção e cumprimento dos direitos humanos e
também da promoção de justiça social.
No mesmo ano de 2011, foi sancionada a
Lei n.o 12.527, que teve como objetivo principal
a transparência pública e combate à corrupção,
através da Controladoria-Geral da União (CGU).
A política de informação se liga à instância mais
abrangente para o estabelecimento de políticas
tácitas e indiretas, explícitas e públicas, micros
e macros. Sugerimos aqui, abertamente, a criação de uma plataforma, que poderia ser alimentada pelo juízo da Vara de Execuções Penais, que
contaria com uma calculadora automatizada das
penas. Assim, ao alimentar o sistema, quando determinado preso, e.g., atingisse o tempo da progressão, o juízo seria avisado via sistema e possibilitaria a sua soltura, se fosse o caso, diminuindo
custos humanos, financeiros e proporcionando
justiça com maior eficácia. Calendários eletrônicos, programados para rever as penas dos detentos de cada estabelecimento... Uma gama infinita
de possibilidades de uso da tecnologia a favor da
resolução da superlotação carcerária.
Greco (GRECO, 2011) defende que o condenado, em regra, cumpra a pena em sociedade, sendo vigiado por meios tecnológicos, como,
e.g., a tornozeleira eletrônica. Já que uma das
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primordiais funções da pena é ressocializar, faz
mais sentido que o sujeito se ressocialize estando em sociedade. Deste modo, o isolamento seria relegado somente aos presos que representem grave risco aos demais. No mínimo ousada e
interessante a ideia. Ressaltamos que as medidas
tecnológicas costumam ser infinitamente menos
custosas ao orçamento, o que denota uma boa
vantagem de seu uso. O investimento governamental em desenvolvimento de softwares e programação é fundamental para a humanização e
redução da superlotação no cárcere.
Por fim, e não menos importante, recomendamos a integração das casas de aplicação
de medidas socioeducativas e estabelecimentos penais, no geral, com estabelecimentos públicos de ensino técnico e regular. Temos um
exemplo bem-sucedido, e é com este caso que
traz otimismo e esperança, dos jovens detentos
da Fundação Casa e seu bom desempenho nas
Olímpiadas de Matemática, que gostaríamos de
encerrar. 558 adolescentes que cumprem uma
medida socioeducativa na instituição em São
Paulo passaram para a final da 11.a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas
(Obmep) em 2015.
Quando se oferece um mínimo de dignidade, constante num ambiente salubre, com atendimento básico e integrado com oportunidades
de trabalho e estudo, o indivíduo se sente valorizado e reconhecido. Como uma das funções
da pena é ressocializar, não faz o menor sentido
que o locus de seu cumprimento seja um lugar
sujo, sombrio, que feche todas as possibilidades
para um futuro. O que se pode esperar de uma
pessoa jogada no lixo? Propomos, enfim, uma reanálise pelos agentes públicos de toda a política
pública prisional, de modo a evitar novos massacres como os vistos vez ou outra nos noticiários
e de ser cada vez mais possível ver ex-detentos
campeões, dentre outras coisas, das Olímpiadas
de Matemática.
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A DEMOCRACIA COMO POSTULADO NORMATIVO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA JUSTIÇA RESTAURATIVA
Democracia é uma palavra que instintivamente remete à escolha de representantes. O
modelo ocidental de participação nas decisões
da polis teve inicialmente a atuação direta que
configurou a base da formação da civilização
Grega. Posteriormente, a representação se tornou parte da característica das civilizações modernas. Esta roupagem de democracia mandatária dos Estados Modernos produziu sociedades
em que o cidadão, muito aquém do que um detentor de poder político representado, tornou-se apenas um destinatário das determinações
produzidas pela elite política (AUGUSTO, 2004).
O processo de abertura democrática que
produz a Constituição Federal de 1988 gerou uma
demanda por mecanismos que permitem a aproximação entre a vontade do povo e a expressão
dos interesses defendidos pelos representantes. Assim, os espaços públicos cada vez mais se
tornam oportunidades de deliberação popular,
surgindo instrumentos que oportunizam a expressão de vontade da sociedade. Este fenômeno
transcende a função típica legiferante, alcançando o âmbito judicial, pois as decisões prolatadas
na atividade judicante também são escolhas de
valores existentes socialmente (SOUZA, 2013).
A democracia se torna mais do que um
sistema de governo, converte-se em verdadeiro
postulado normativo, influenciando na construção de todo o sistema jurídico brasileiro. Direcionado para os operadores do Direito, o postulado orienta o arcabouço normativo, ou seja,
uma metanorma que não orienta conduta, mas a
forma que deve ser exercida a aplicação de outras normas (ÁVILA, 2018)
A natureza instrumental do processo penal se amoldou a um sistema que visava a mera
aplicação da norma penal. Diante desta função imediata, caracterizou-se na ausência de
espaços de diálogos e completo afastamento
da vítima. No entanto, a redescoberta do atores envolvidos no conflito penal demonstra a
transformação democrática do sistema de pacificação social que reforma seu eixo confronto
para o diálogo. (CÂMARA, 2008)
Esta dimensão deliberativa da democracia se apresenta nos processos jurisdicionais
penais, transfigurando a substitutividade dos
envolvidos em terreno fértil para promoção de
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paz social através da deliberação nas decisões.
O modelo de solução de conflitos denominado
Justiça Restaurativa possui a configuração ideal
para a construção de um sistema democrático,
pois o conjunto de procedimentos de participação direta se enquadra com os valores democráticos (TIVERON, 2014)
A promoção da autonomia do autor, vítima
e sociedade no processo penal vai além do jogo
de vencer ou perder dos operadores do direito
ou da busca da verdade real para convencimento de um representante do Estado. As práticas
restaurativas restabelecem o empoderamento
da vítima perdida com a violação criminal, a responsabilidade do ofensor com sua atuação no
atendimento às necessidades do ofendido e o
desempenho da sociedade na promoção de justiça (ZEHR, 2008)
Constata-se que a Justiça Restaurativa,
como modelo ainda alternativo de soluções de
conflitos, atende a demanda de participação nos
espaços de deliberação sobre lides penais. As
práticas restaurativas constituem um verdadeiro
processo democrático permitindo que as decisões sejam o resultado da autonomia da vontade
entre os envolvidos e a comunidade (SICA, 2007).
Assim, atual natureza jurídica da democracia é
de um postulado que determina a aplicação de
outras normas para um sistema jurídico criminal
mais aberto e participativo.
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justiça, cujos mecanismos concorrem para a manutenção do status quo das castas sociais situadas no topo da elite econômica, detentora dos
privilégios de classe historicamente arraigados.
Em relação à condição da mulher, é possível
afirmar que a mulher encarcerada sofre de dupla invisibilidade: em face do sistema e da sociedade. A invisibilidade é perpetrada pelo sistema
na medida em que não há o estabelecimento de
políticas públicas carcerárias em seu favor, visto
que há uma grande carência de estrutura específica voltada para as necessidades femininas em
tais estabelecimentos. É possível ilustrar como
exemplo a carência de itens básicos da higiene
feminina, como absorventes íntimos, bem como
a ausência de suporte para aquelas mulheres
que exercem a maternidade1, seja no âmbito da
gravidez, seja em relação à assistência aos filhos
nascidos. Quanto à invisibilidade que ocorre no
âmbito social, revela-se, exemplificativamente,
em face do abandono afetivo e material por parte dos companheiros e da família após o ingresso da mulher nos estabelecimentos prisionais.

Charlene Borges
O IBADPP conversou com a defensora pública federal, Charlene Borges, sobre o pacote
anticrime, o genocídio da população negra
no país e outros olhares sobre o sistema de
justiça brasileiro.
O BRASIL OCUPA O TERCEIRO LUGAR NO
RANKING DOS PAÍSES COM AS MAIORES
POPULAÇÕES CARCERÁRIAS DO MUNDO,
COM CERCA DE 726 MIL PESSOAS PRESAS,
SEGUNDO DADOS DO INFOPEN DE JUNHO
DE 2016. COM BASE NESSE DADO, COMO
VOCÊ AVALIA O ATUAL SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL BRASILEIRO?

AS MULHERES, JOVENS E NEGROS DE BAIXA ESCOLARIDADE SÃO AS PRINCIPAIS
VÍTIMAS DE MORTES VIOLENTAS NO PAÍS.
COMO VOCÊ ENXERGA O GENOCÍDIO DAS
POPULAÇÕES NEGRAS NO BRASIL?
CHARLENE BORGES O genocídio das popula-

ções negras já fora denunciado por Abdias Nascimento desde os idos dos anos 70 e possui diversas maneiras de atuação, além do extermínio
das vidas negras. É possível falar em genocídio
também quando se elimina o capital simbólico,
cultural e religioso da população negra. O movimento negro aborda este debate há décadas.
Trata-se, em verdade, de reflexo da abolição
inacabada do sistema escravista implantado
aqui por 400 anos. O Brasil para ser efetivamente democrático, precisa contemplar as áreas sociais, econômicas, culturais e educacionais de maneira plurirracial. O que não ocorreu

CHARLENE BORGES O Sistema de Justiça crimi-

nal é cercado de contradições e falhas, na medida em que não realiza o que se propõe e é um
reflexo da desigualdade estrutural existente em
nossa sociedade. A desigualdade estrutural diz
respeito não apenas as questões concernentes
à classe social, visto que é notório que o público
do sistema carcerário afeta as camadas menos
favorecidas. A desigualdades de gênero e raça
támbem são fenômenos que podem ser observados no sistema de justiça, quando se coteja
quem é o aplicador da Lei penal e quem sofre as
consequências da persecução e punição nesse
âmbito. O Sistema de Justiça age como legitimador dessa desigualdade estrutural.
Nesse contexto, o Direito Penal dispõe de função seletiva, exercida através do seu sistema de

Importante consultar recente decisão tomada pela
2ª do turma do STF no HC 143641 que determinam
a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
para mulheres grávidas e mães de crianças com até 12
anosPaulo: Editora Martin Claret Ltda., 2008, p. 29.
1
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até o presente momento. Onde não se verifica o
acesso aos bens e direitos de todas as camadas
raciais, não se pode efetivamente falar em democracia. O extermínio da população negra é
uma das facetas institucionalizadas do genocídio que visa controlar o contingente populacional negro e revela o caráter falacioso da ideia
de democracia racial.
Conforme consta no Atlas da Violência 2018 e o
Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2018,
ambos produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública - FBSP (http://www.forumseguranca.org.br/), a juventude negra é a principal vítima da ação letal das polícias, além disso,
representam o perfil predominante da população prisional do Brasil. Com efeito, analisando-se boletins de ocorrência de mortes decorrentes de intervenções policiais entre 2015 e 2016,
identificou-se, conforme a informação disponível raça/cor, que 76,2% das vítimas de atuação
da polícia são pessoas negras. Isso sem contabilizar as cifras ocultas das possíveis e reais execuções sumárias praticadas por agentes estatais.

NESSE CONTEXTO, COMO O PROJETO DO
MINISTRO DA JUSTIÇA, SÉRGIO MORO,
PODE IMPACTAR ESSA REALIDADE JÁ CONSOLIDADA?
CHARLENE BORGES O projeto é mais um reforço do aparato opressor do Estado e implica em
legitimar condutas relacionadas ao genocídio já
referido. É extremamente preocupante a modificação legislativa relativa às excludentes de ilicitudes, pois implica em legitimação das condutas
de extermínio com a tranquilidade de não haver
transtornos relacionados a investigações e processos judiciais contra eventuais abusos do uso
da força. Ademais, o recrudescimento da legislação penal e o consequente aumento da população carcerária apenas implicarão em agravamento dos graves tensionamentos já existentes
na segurança pública. O reforço de um sistema
tão contraditório e opressor não pode implicar
em uma consequência positiva para a sociedade.
A lógica de vingança estatal apenas proporciona
uma sensação ilusória e midiática de segurança e combate à criminalidade. Para obter essa
sensação ilusória de segurança para determinados segmentos da mídia e da sociedade, não se
pode pagar o preço do retrocesso dos direitos e
garantias historicamente conquistados na Carta
Magna de 1988.
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NA SUA OPINIAO, COMO DEFENSORA PÚBLICA DA UNIÃO, INTEGRANDO UMA INSTITUIÇÃO QUE TEM POR MISSÃO CONSTITUCIONAL A PROMOÇÃO DA DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS, O QUE A CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO EVIDENCIA?
CHARLENE BORGES A criminalização do aborto

evidencia a perspectiva androcêntrica e sexista
do Estado, através do Sistema de Justiça Criminal, enquanto seu aparato. A escolha em abordar um tema que diz respeito à saúde reprodutiva da mulher com o braço punitivo do Estado
denota o menosprezo pelas consequências nocivas em criminalizar a conduta, a exemplo da
mobimortalidade das mulheres que se submetem aos procedimentos clandestinos inseguros
e da punição realizada com recorte seletivo de
classe e raça, visto que, segundo as pesquisas
mais recentes realizadas sobre o assunto, as
mulheres efetivamente denunciadas em sua
maioria são pobres, negras e nordestinas. Ao
optar pelo uso do Direito penal para abordar os
problemas que envolvem a interrupção da gestação, o Estado omite-se no seu dever principal
de implementar políticas públicas voltadas para
a saúde das mulheres e garantia também do direito à vida destas. É importante ressaltar, ainda, que a ausência de política pública de saúde
reprodutiva afeta inclusive as mulheres que sofrem abortos espontâneos e buscam o sistema
de saúde para obter socorro médico. Por vezes
estas mulheres deparam-se com o despreparo
e estigmatização dos profissionais de saúde em
relação ao atendimento.
Ao observar as lacunas decorrentes do sistema
de justiça criminal em relação à mulher, vista
sobre o prisma de ser “humana”, enquanto reconhecimento de seus direitos fundamentais na
função limitadora do direito penal, entende-se
que os dispositivos 124 e 126 do Código Penal não
foram recepcionados pela Carta Magna de 1988,
na medida em que consistem em representação
legal de violência de gênero institucionalizada
pelo poder punitivo do Estado, em claro confronto com preceitos fundamentais que honram
o direito à saúde, não discriminação, autodeterminação, liberdade reprodutiva e sexual e proibição de prática de tortura. A visão da mulher,
dentro desse prisma, que vigeu na história pátria
até tempos recentes, inclusive com a chancela
jurídica, já não condiz com o quanto disposto na
constituição vigente, no tocante à igualdade de

Entrevista: Múltiplos Olhares

gênero e ao firme propósito de redução das desigualdades.
QUAIS OS MAIORES DESAFIOS E MOTIVAÇÕES VIVENCIADAS COMO MULHER NEGRA, FEMINISTA, DEFENSORA PÚBLICA E
DEFENSORA PÚBLICA CRIMINAL NO ATUAL MOMENTO POLÍTICO QUE O PAÍS ESTÁ
ATRAVESSANDO?
CHARLENE BORGES Os recortes intersecionais

da minha condição, no âmbito do sistema de justiça, na ocupação de um espaço de poder, nessa
importante carreira jurídica que é a Defensoria
Pública, implica no desafio de romper determinadas estruturas tradicionais da forma de se
aplicar e interpretar o direito. Como já dito, o
sistema de justiça criminal é predominantemente ocupado por homens ( brancos) e feito para
homens ( negros) no que diz respeito à aplicação. Nesse contexto, a figura da mulher negra é
vista como um fenômeno de exceção nesse lado
do sistema em que se situam os operadores do
direito. Todavia, este locus de onde parto é ex-
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tremamente importante para a representação e
empatia com os atores que represento na luta
pelo acesso à justiça e promoção de direitos humanos.
Como defensora pública os desafios revelam-se,
ainda, na convivência com a precária estrutura
de pessoal inerente às Defensorias Públicas de
todo o Brasil, bem como na frequente atuação à
frente de temas contra majoritários. Além disso,
a função de defensora pública, por sí só, e toda a
proximidade do contato humano com o público
que represento aliada à possibilidade de fazer a
diferença na vida dessas pessoas através da promoção do acesso à justiça é o grande combustível para seguir, em tempos de retrocessos sociais e recrudescimento da abordagem punitiva
estatal.
Por outro lado, outra grande motivação pessoal
desse tipo de atuação é servir como um fator de
representatividade para a figura da mulher negra em ocupação de determinados espaços de
poder e decisão.
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AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART.
155 DO CPP. PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS EXCLUSIVAMENTE EXTRAJUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Força argumentativa das convicções dos magistrados. Provas submetidas ao
contraditório e à ampla defesa. No Estado Democrático de Direito, o mínimo flerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do
cidadão só pode ser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medida que se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processo legal. 2. Art.
155 do CPP. Prova produzida extrajudicialmente.
Elemento cognitivo destituído do devido processo legal, princípio garantidor das liberdades
públicas e limitador do arbítrio estatal. 3. Art.
483, III, do CPP. Sistema da íntima convicção dos
jurados. Sob o pálio de se dar máxima efetividade ao referido princípio, não se pode desprezar
a prova judicial colhida na fase processual do sumário do Tribunal do Júri. 3.1. O juízo discricionário do Conselho de Sentença, uma das últimas
etapas do referido procedimento, não apequena
ou desmerece os elementos probatórios produzidos em âmbito processual, muito menos os

equipara a prova inquisitorial. 3.2. Assentir com
entendimento contrário implica considerar suficiente a existência de prova inquisitorial para
submeter o réu ao Tribunal do Júri sem que se
precisasse, em última análise, de nenhum elemento de prova a ser produzido judicialmente.
Ou seja, significa inverter a ordem de relevância
das fases da persecução penal, conferindo maior
juridicidade a um procedimento administrativo
realizado sem as garantias do devido processo
legal em detrimento do processo penal, o qual é
regido por princípios democráticos e por garantias fundamentais. 3.3. Opção legislativa. Procedimento escalonado. Diante da possibilidade da
perda de um dos bens mais caros ao cidadão - a
liberdade -, o Código de Processo Penal submeteu o início dos trabalhos do Tribunal do Júri a
uma cognição judicial antecedente. Perfunctória, é verdade, mas munida de estrutura mínima a proteger o cidadão do arbítrio e do uso do
aparelho repressor do Estado para satisfação da
sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta. 4. Impossibilidade de se admitir
a pronúncia de acusado com base em indícios
derivados do inquérito policial. Precedentes. 5.
Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1740921/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018,
DJe 19/11/2018)
Compilada por: Liz Rocha
COMENTÁRIOS:
Os elementos de informação arregimentados durante a fase investigativa, inquisitória e
autoritária por natureza, devem servir tão somente para embasar a inicial (denúncia e/ou
queixa-crime), na medida em que fundamentem seus pressupostos: materialidade delitiva
e indícios de autoria. Após a decisão de recebimento da denúncia ou queixa-crime, devem
eles ser descartados/desconsiderados e o juízo de convicção dos órgãos julgadores ser
pautado em provas, colhidas sob o crivo dos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa. Os elementos de informação não podem servir, sobretudo de forma isolada, para embasar eventual decisão judicial que tenha por pressupostos a materialidade
delitiva e a autoria, seja ela resultado de juízo de cognição exauriente ou não, pois procedimentalmente tomadas após fases instrutórias previstas com o escopo de produzir a prova
sob a égide de princípios e garantias constitucionais informadores do devido processo legal. O cidadão não pode se submeter a efeitos ainda mais graves do que os decorrentes da
condição de processado penalmente com fundamento apenas em elementos informativos,
reunidos em fase da persecução penal na qual não pode exercer, de forma ampla, o contraditório e sua defesa. O contrário viola, inclusive, o ideal de justiça.
POR LIZ ROCHA
Bacharela em Direito pela Universidade Católica do Salvador - UCSal, Advogada.
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Ementa: RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE
DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 5.874/DF.
PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO
PARA CONCESSÃO DE INDULTO, NA INTERPRETAÇÃO DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL AO DECRETO 9.246/2017. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta
Suprema Corte e garantir a autoridade de suas
decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de
salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela
EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas
condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do
referido instrumento processual. 2. Na hipótese
sub examine, a reclamação foi ajuizada contra
decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5ª RAJ da Comarca de Presidente Prudente/SP, que negou aplicabilidade

a decisão proferida em sede de Ação Direta de
Inconstitucionalidade, e que concedeu interpretação conforme à Constituição ao Decreto Natalino de 2017 (Decreto 9.246/2017). 3. In
casu, foi imposta ao reclamante pena privativa
de liberdade de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 6
(seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por crimes cometidos sem violência (art. 155,
§ 4º, IV, do Código Penal), restando-lhe tempo a
cumprir até 02/08/2021, sendo evidente que, na
data da publicação do Decreto nº 9.246/2017, dia
22/12/2017, estava adimplido o requisito objetivo de 1/3 de cumprimento da pena, porquanto
consta dos autos que o paciente cumpre pena
desde o dia 27/04/2015, mostrando-se desnecessária a incursão quanto a elementos subjetivos, mercê de o seu atendimento, ou não, não
compor a causa de pedir da presente reclamação. 4. Reclamação julgada procedente, para determinar à autoridade Reclamada que proceda a
nova análise do pedido de indulto deduzido pelo
Reclamante, observando estritamente os termos
da decisão proferida por esta Corte, em sede
cautelar, na ADI 5.874.

(Rcl 30263, Rel. Ministro. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/09/2018, Processo Eletrônico
DJe 214, Publicado em 08/10/2018)
Compilada por: Liz Rocha
COMENTÁRIOS:
O indulto Natalino de 2017 (Decreto 9.246/2017) foi objeto de extrema polêmica no mundo
jurídico e político. Isso porque, diferentemente de anos anteriores, o indulto de 2017 não
estabeleceu um período máximo de condenação e reduziu para um quinto o tempo de
cumprimento da pena para os não reincidentes. Dessa forma, foi objeto de crítica por parte dos por investigadores da Lava Jato e pela Procuradora-Geral da República, por poder
beneficiar condenados por corrupção. Então, a PGR ajuizou a ADI 5.874 para suspender
os efeitos do decreto. Inicialmente, a Ministra Cármen Lúcia, então Presidente do STF, no
período do recesso forense, suspendeu os pontos do Induto apontados pelo Parquet. Após,
o Ministro Roberto Barroso, relator da ADI, revogou parcialmente a decisão da Ministra
Cármen Lúcia, permitindo a aplicação de partes do Indulto que estavam suspensas. A Rcl
30.263 foi ajuizada contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 5ª RAJ da Comarca
de Presidente Prudente/SP, que negou aplicabilidade à decisão proferida na ADI 5.874. O
Supremo então julgou procedente a reclamação para valer a autoridade do seu julgado e,
consequentemente, aplicar o requisito objetivo de 1/3 (um terço) de pena cumprida e condenação não superior a 8 (oito) anos para ter direito ao indulto.
POR DANIEL SOEIRO
Especialista em Direito Constitucional pela Estácio de Sá. Ex-Assessor-Chefe da Assessoria
Jurídica da Presidência do Supremo Tribunal Federal. Defensor Público
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DECISÃO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO – ELEMENTOS – ENVOLVIDO – ACESSO
– VERBETE VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA
DO SUPREMO – LIMINAR – DEFERIMENTO. 1. O
assessor Dr. Vinicius de Andrade Prado prestou
as seguintes informações: Solange da Silva Granieri Oliveira alega haver o Juízo da Nova Vara
Criminal Federal da Seção Judiciária de São Paulo, no procedimento investigatório nº 001462423.2017.403.6181 (inquérito policial nº 228/17-3),
olvidado o teor do verbete vinculante nº 14 da Súmula do Supremo. Consoante narra, figura como
envolvida no aludido inquérito, surgido de denúncia anônima eletrônica recebida pelo “Disque Direitos Humanos”, do Departamento de Ouvidoria
Nacional da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, por meio da qual relatada suposta situação de trabalho escravo. Consoante indica, o mencionado inquérito deu origem
à ação civil pública nº 1000125-39.2018.5.02.0292,
em curso na Segunda Vara do Trabalho de Franco
da Rocha. Diz em tramitação, pelos mesmos fatos,
investigação no campo criminal, ante o apontado
enquadramento da referida conduta no delito de
redução a condição análoga à de escravo, versado
no artigo 149 do Código Penal. Revela o envolvimento nesta última considerado o recebimento
de intimação para comparecimento à Delegacia
de Defesa Institucional no dia 9 de maio de 2018,
ocasião na qual procurador por si constituído
teve negado o acesso aos autos, sob o argumento de que consistiam em reprodução do contido
na citada ação coletiva. Relata constar do sítio
eletrônico do Ministério Público Federal alusão
segundo a qual o procedimento se destina à apuração do mencionado crime. Postulado o acesso
ao Juízo reclamado, foi indeferido, surgindo daí o
arguido desrespeito. Evoca jurisprudência. Frisa
poder ser indiciada por prática delitiva. Ressalta
o direito de acesso aos elementos já coligidos.
Reporta-se aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, bem assim ao previsto nos artigos
7º, inciso XIV, § 10º, da Lei nº 8.906/1994 e 133
da Constituição Federal. Sob o ângulo do risco,
afirma em curso investigação contra si, sem a observância das garantias processuais penais. Requer, em sede liminar, a imediata vista dos autos,
inclusive com obtenção de cópia dos atos já documentados. Busca, alfim, a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento impugnado. Por meio da petição/STF nº 47.863/2018,
pretende, com base no artigo 189, inciso I, do Código de Processo Civil, seja determinado o segre30

do de justiça e o sigilo relativamente aos documentos que acompanham a inicial, sublinhando
o impacto da investigação na própria imagem e
na das instituições envolvidas. A autoridade reclamada, nas informações, relata o histórico do
caso. Diz em jogo, no inquérito policial, investigação relacionada à prática dos crimes definidos
nos artigos 149 (redução a condição análoga à de
escravo) e 149-A (tráfico de pessoas) do Código
Penal por representantes do Ministério Evangélico Rhema, vinculado à igreja norte-americana
Word Faith Felowship. Ressalta o indeferimento
do pedido de vista, em 10 de julho de 2018, ante
a pendência de diligências. Afirma a subsequente
reconsideração da mencionada decisão, no que
deferido parcial acesso ao que já documentado.
Mediante as petições/STF nº 49.706/2018 e nº
50.547/2018, a reclamante esclarece que, embora reconsiderado o pronunciamento atacado, foi
deferido apenas o parcial conhecimento dos autos, além de ter este ficado condicionado à indicação, pelo Ministério Público, dos documentos
a serem disponibilizados. Insiste no deferimento
da medida acauteladora visando o acesso integral
aos elementos coligidos no procedimento investigatório. 2. Indefiro o pedido de tramitação desta
medida sob segredo de justiça ante o alegado impacto na imagem da reclamante e das instituições
religiosas envolvidas. O caso não se enquadra na
previsão contida no artigo 189, inciso I, do Código
de Processo Civil, porquanto direcionado unicamente a permitir o acesso a elementos reunidos
no âmbito de certa investigação criminal. Descabe, pelo mesmo motivo, impor o sigilo no que diz
respeito aos documentos que formam este processo eletrônico. Percebam as balizas. Da leitura
das peças trazidas com a inicial, extrai-se que a
reclamante, na condição de envolvida, postulou
o acesso aos autos do procedimento. Embora inicialmente indeferida a pretensão, esta foi atendida, pelo Juízo criminal, no que permitido o acesso parcial aos elementos dele constantes e cujo
conhecimento não prejudique o andamento das
investigações. Confiram o seguinte trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:
[…] Assim, diante das informações constantes na
presente Reclamação, de que a Reclamante pretende o acesso aos autos para que, diante do que
consta no Inquérito Policial, poder prestar os esclarecimentos necessários à autoridade policial,
em razão da intimação recebida para tal finalidade, este Juízo, na presente data, reconsiderou
em parte da decisão proferida aos 10/07/2018 e
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deferiu acesso parcial aos autos pela defesa, apenas às provas já documentadas e cujo acesso não
possa prejudicar o andamento das investigações,
bem como requisitou o referido Inquérito Policial ao Ministério Público Federal, a fim de que
este órgão indicasse os documentos já juntados,
cujo acesso prematuro por Solange da Silva Granieri Oliveira e sua defesa, pudesse prejudicar
as investigações, a fim de que em relação apenas a essas provas lhes seja vedado acesso, nos
seguintes termos: […] (sic) Nada, absolutamente
nada, respalda ocultar de envolvido – como é o
caso da reclamante – dados contidos em autos
de procedimento investigativo ou em processo
alusivo a ação penal, pouco importando eventual sigilo do que documentado. Esse é o entendimento revelado no verbete vinculante nº 14 da
Súmula do Supremo, cujo teor transcrevo: É direito do defensor, no interesse do representado,
ter acesso amplo aos elementos de prova que, já
documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia

judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Tendo em vista a expressão “acesso
amplo”, deve-se facultar à defesa o conhecimento da integralidade dos elementos resultantes
de diligências, documentados no procedimento
investigatório, permitindo, inclusive, a obtenção
de cópia das peças produzidas. O sigilo refere-se
tão somente às diligências, evitando a frustração
das providências impostas. Em síntese, o acesso
ocorre consideradas as peças constantes dos autos, independentemente de prévia indicação do
Ministério Público. 3. Defiro a liminar para que
a reclamante, na condição de envolvida, tenha
acesso irrestrito e imediato, por meio de procurador constituído, facultada inclusive a extração
de cópia, aos elementos constantes do procedimento investigatório nº 0014624-23.2017.403.6181
(inquérito policial nº 228/17-3). 4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 5. Publiquem. Brasília, 20 de agosto de 2018. Ministro
MARCO AURÉLIO Relator

(Rcl 31213 MC, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgado em 20/08/2018, Processo Eletrônico DJe-174
Publicado em 24/08/2018)
Compilada por: Liz Rocha
COMENTÁRIOS:
O acesso aos elementos informativos já documentados nos autos de procedimento investigatório deve ser amplo e irrestrito, a teor do verbete da Súmula n. 14 do STF e do art. 7º, inciso XIV, da Lei Federal n. 8.906/1994. Permitir que o Ministério Público, ou qualquer órgão
da persecução penal, faça prévia seleção dos elementos a serem disponibilizados à defesa
do envolvido na investigação constitui verdadeira burla ao direito de acesso aos elementos
documentados, pois a triagem acarreta o sigilo absoluto daquilo que for conveniente ocultar; esvaziando, por consequência, o sentido das referidas normativas.
POR LIZ ROCHA

Ementa: INQUÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 317 C/C ART.
327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, V, DA LEI
9.613/1998). PRAZO EM DOBRO PARA APRESENTAÇÃO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ACESSO
INTEGRAL AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO
ÂMBITO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PRESENTE. ATENDIMENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE
31

PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA EM
PARTE. 1. Em se tratando de procedimento eletrônico, o sincronismo das partes quanto ao
acesso aos autos afasta, com autorização da lei,
o sentido da aplicação subsidiária do art. 229 do
CPC/2015 mediante concessão de prazo dobrado
para manifestação dos acusados assistidos por
defensores distintos. Precedentes. 2. “Tratando-se de colaboração premiada contendo diversos
depoimentos, envolvendo diferentes pessoas e,
possivelmente, diferentes organizações criminosas, tendo sido prestados em ocasiões diferentes,
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em termos de declaração separados, dando origem a diferentes procedimentos investigatórios,
em diferentes estágios de diligências, não assiste
a um determinado denunciado o acesso universal
a todos os depoimentos prestados. O que a lei lhe
assegura é o acesso aos elementos da colaboração premiada que lhe digam respeito” (INQ 3.983,
Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe
de 12.5.2016). 3. Não contém mácula a impedir a
deflagração de ação penal denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, a imputação no
contexto em que se insere, permitindo ao acusado compreendê-la e exercer seu direito de defesa
(AP 560, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 11.6.2015; INQ 3.204, Rel. Min. GILMAR
MENDES, Segunda Turma, DJe de 03.08.2015). 4.
O juízo de recebimento da denúncia é de mera
delibação, nunca de cognição exauriente. Assim,
há que se diferenciar os requisitos para o recebimento da exordial acusatória, delineados no art.
41 do Código de Processo Penal, com o juízo de
procedência da imputação criminal. 5. Conforme
já anunciado pelo Plenário do Supremo Tribunal

Federal, o conteúdo dos depoimentos colhidos
em colaboração premiada não é prova por si só
eficaz, tanto que descabe condenação lastreada exclusivamente neles, nos termos do art. 4º,
§ 16, da Lei 12.850/2013. São suficientes, todavia,
como indício de autoria para fins de recebimento
da denúncia (Inq 3.983, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016). No caso, há
indiciariamente substrato probatório mínimo de
materialidade e autoria. 6. É inviável a incidência
da causa de aumento do art. 327, § 2º, do Código Penal, pelo mero exercício do mandato parlamentar (INQ 3.983 Rel. Min. TEORI ZAVASKI,
Tribunal Pleno, DJe de 12.5.2016; e INQ 3.997
Rel. Min. TEORI ZAVASKI, Tribunal Pleno, DJe de
26.9.2016), porquanto a jurisprudência desta Corte determina a existência de uma imposição hierárquica (INQ 2.191, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, DJe de 8.5.2009), sequer descrita nos
presentes autos. 7. Denúncia recebida, em parte,
com relação ao art. 317 do Código Penal e art. 1º,
caput, V, da Lei 9.613/1998, na redação anterior à
Lei 12.683/2012.

(Inq 4118, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, Acórdão Eletrônico
DJe-185, Publicado em 05/09/2018)
Compilada por: Liz Rocha
COMENTÁRIOS:
O conteúdo dos depoimentos colhidos no âmbito de colaboração premiada é tido como
mero indício e, consoante dispõe, acertadamente, a Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 16, não
serve, de forma exclusiva, como fundamento para decisão condenatória. In verbis: “Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de
agente colaborador”. Sendo assim, por força de lei, tal prova indiciária somente poderá ser
apontada como fundamento de decisão condenatória se corroborada por provas seguras,
colhidas no devido processo penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. E mais.
Ainda que o julgador esteja diante de colaborações cruzadas, os conteúdos delas, em conjunto, não podem fundamentar condenação(ões), exceto se corroboradas por outras provas
produzidas no âmbito da instrução penal. Com acerto dispôs o legislador, pois os possíveis
prêmios (efeitos benefícos) da colaboração podem funcionar, para aqueles de caráter frágil,
como sedutores convites a declarações díspares da realidade.
POR LIZ ROCHA

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A
ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1°, INCISO II, DA
LEI 8.137/1990. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PRETENSO RECONHECIMENTO DE CONEXÃO
ENTRE 16 (DEZESSEIS) AÇÕES PENAIS PRO-
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POSTAS EM DESFAVOR DOS PACIENTES, SÓCIOS ADMINISTRADORES DAS FILIAIS DE UMA
MESMA PESSOA JURÍDICA. SUPERVENIÊNCIA
DE TESE JURÍDICA FIRMADA EM INCIDENTE
DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. APLICA-

Jurisprudência

ÇÃO DO PRECEDENTE, NA FORMA DA ALÍNEA
“C” DO INCISO IV DO ART. 932 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL C/C ART. 3º DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. LIMINAR CASSADA. ORDEM
DENEGADA “A prática de condutas tipificadas
como crimes contra a ordem tributária, quando
ocorridas em comarcas diversas e com diferentes fatos geradores, cujo ponto convergente é a
identidade de agentes – sócios de pessoa jurí-

dica com diversas filiais pelo Estado –, não atrai
a unificação de processos, sendo competente
para o processamento e julgamento o juízo do
local de cada uma das infrações, ressalvada a
apreciação de eventual situação de continuidade delitiva no âmbito da execução penal”. (TJ-SC
- HC: 4010927-21.2017.8.24.0000, Rel. Ministro
Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal,
Julgado em 18/10/2018).

(TJ-SC - HC: 4010927-21.2017.8.24.0000, Rel. Ministro Sidney Eloy Dalabrida, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2018).
Compilada por: Henrique Zumak Moreira
COMENTÁRIOS:
Do habeas corpus acima pode-se deduzir 2 temas como objeto de análise: 1 – o primeiro
a respeito do cabimento de Incidente de Assunção de Competência em sede processual
penal; 2 – o mérito da tese firmada pelo Tribunal de Santa Catarina, cujo conteúdo ignora
a continuação delitiva, em regra, natural a crimes tributários ocorridos no seio de uma sociedade empresária.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a formação de precedentes, na forma como disposto no novo Código de Processo Civil, se estende ao processo penal ((STJ - IAC no RHC: 75768 RN 2016/0238625-5, Relator: Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/10/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)).
Por esse aspecto, importante afirmar a forma pouco crítica com que institutos de processo civil, idealizados em prol de relações jurídicas processuais com regras e fundamentos
completamente diversos do processo penal são importados, sem qualquer critério ou filtro
pré-definido. O crescimento da teoria crítica e autônoma do processo penal (também chamada de teoria agnóstica norteada por Elmir Duclerc), terá o condão e poderio de alterar
a formação do pensamento processual penal, a fim de que os institutos de processo penal
orbitem dentro de um único âmbito cujo nexo principal é a Constituição Federal.
Por outro lado, verifica-se que o conteúdo da tese firmada pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina acaba por minar toda a construção da continuação delitiva, em especial sobre os
crimes econômicos dentro de um grupo empresarial, cujas ações e comportamentos são
naturalmente de trato sucessivo. De fato, um eventual crime tributário por grupo empresarial dentro de uma unidade federativa pode se tornar muito mais gravoso e extrapolar os
limites de razoabilidade da pena prevista pelo legislador.
A crítica ainda complementa a natural violação aos artigos 80 e 81, do Código de Processo Penal, e toda orientação jurisprudencial sobre a necessidade de reunião de processos
conexos, ficando o desmembramento facultativo tão somente em casos de inconveniência
para a instrução pelo excesso de partes.
POR HENRIQUE ZUMAK MOREIRA:
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo. Pós-graduado em Direito Penal Econômico pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais – Universidade de
Coimbra/Portugal. Mestrando em Direito Processual pela Universidade Federal do Espírito
Santo. Advogado.
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IBADPP realiza

Está aberto o edital de seleção dos artigos
para publicação no Boletim Trincheira Democrática Ano 2, N. 2. Para participar, o candidato deve enviar o artigo até às 23:59h (horário
de Brasília) do dia 11 de março de 2019 para o
e-mail publicacoes@ibadpp.com.br, cumprindo rigorosamente todas as normas definidas.
O edital e as normas da seleção estão disponíveis no site: www.ibadpp.com.br. Participe!

O Instituto Baiano de Direito Processual Penal realiza, pela primeira vez, o Seminário
Regional do IBADPP, nos dias 11 e 12 de abril,
em Vitória da Conquista. O evento promove discussões que envolvem processo penal,
direito penal e criminologia. O Seminário
será realizado na Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia com a presença confirmada de juristas nacionalmente reconhecidos como: Antônio Vieira, Charlene Borges,
Elmir Duclerc, Janaina Matida, Luciana Silva, Rômulo Moreira, Thais Bandeira, Thaize
de Carvalho e Saulo Mattos e muitos outros.
Confira a programação e inscreva-se no site:
seminarioregional.ibadpp.com.br

BOLETIM IBADPP

Trincheira
Democrática

Estão abertas as inscrições para o VIII
Seminário Nacional do IBADPP, um dos
mais importantes congressos na área das
ciências criminais, reconhecido internacionalmente. A oitava edição do evento
acontecerá nos dias 02, 03 e 04 de setembro de 2019, no auditório do Hotel
Quality São Salvador, em Salvador-BA, e
reunirá um público de aproximadamente 500 pessoas proveniente de diversos
lugares do Brasil e do exterior. A programação do evento será lançada em breve.
Mais informações através do site: seminario.ibadpp.com.br.

36

