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“Com tiranos não combinam brasileiros, 
brasileiros corações”.

Outubro de 2018, trecho do hino ao dois de julho, 
símbolo da independência da Bahia, gravura de Maria 
Quitéria, negra, Orixá. O Instituto Baiano de Direito 
Processual Penal lança o seu primeiro Boletim Revista. 
Trincheira fincada ao poente, bombordo como espaço 
de resistência dos ideais demo-
cráticos, voltado a disseminar a 
luz do conhecimento, em 
especial, quando a cla-
reza sobre a importân-
cia da razão humana já 
não se mostrava nada 
solar. Linguagem árca-
de, reflexões profundas e en-
gajadas, temática crítica e con-
temporânea, plural e inclusiva. 
Estética voltada a comunicar 
para além do texto. Acadêmico 
sem ser academicista. Buscava-
-se diminuir o distanciamento 
e consequente debilidade de 
influência da academia em re-
lação à realidade operante. O 
conceito estava ali, mas a tarefa, 
já se sabia, não seria (não é) fácil.

Faltavam poucos dias 
para a votação em segundo 
turno nas eleições presidenciais 
que ocorreram naquele ano. O tom dos textos que 
compunham aquela inaugural e urgente edição era 
mais do que revelador. Jacinto Coutinho (2018), mes-
mo no meio de uma viagem de trabalho e ainda no 
avião, escreveu alertando como a falta de respeito à 
legalidade, em especial pela Corte que deveria ser sua 
última guardiã, fomentava instabilidade e convulsão 
sociais. Rômulo Moreira (2018), em icônico texto, des-
tacou a ascensão do fascismo no Brasil, atribuindo-a 
não apenas aos fascistas convictos, mas a tempos de 
excessiva simplificação, de cizânia e de burrice. Já era 
evidente, àquela altura, o que estava por vir. Elmir Du-
clerc (2018), grande inspiração para construção desta 
trincheira, cravou que o ódio não conhecia limites, de 
modo que a Constituição e a Lei pareciam ser igno-
radas até mesmo pelo Supremo. Também destacando 

Do conceito ao respeito
Editorial

o ódio propagado durante todo o processo eleitoral 
e fazendo alusão às cruéis realidades ocorrentes nas 
Filipinas e na Indonésia, Antonio Vieira (2018), com 
precisão contumaz, apontou para os efeitos nefastos 
que poderiam ser produzidos no Brasil a partir do in-
cremento da violência frente a grupos minoritários e 
opositores.

Era mesmo um ano que parecia querer coroar – 
e vale aqui propositada remis-

são a uma figura absolutista 
– o afrouxamento das ins-
tituições em seu papel de 
proteção dos fundamen-
tais valores democráti-
cos. Partindo da mitologia 
grega, Marina Cerqueira 
(2018), então Presiden-
te do IBADPP, muito bem 

pontuava como a expan-
são do direito penal 
funciona como mais 

um elemento daque-
la propalada violência 

do Estado, no discurso e 
na prática. Uma espécie 
de projeto de poder, cal-
cado no vigilantismo e 

utilização das agências de 
investigação e persecução 

penal para pressionar adversá-
rios – políticos ou apenas aqueles 

que ousem pensar diferente. No Brasil, tal prática 
se repetiu inúmeras vezes ao longo da história, dos 
porões de regimes autoritários às dissimulações de 
declarados períodos democráticos, passando por epi-
sódios de pastas coloridas até versões mais tecnológi-
cas, mas sem perder a essência da arapongagem. Mais 
recentemente, por razões que extrapolam a compre-
ensão da “inteligência”, foi amplamente divulgada pela 
imprensa a existência de um dossiê denominado “an-
tifascista”1, preparado pela Secretaria de Operações 
Integradas do Ministério da Justiça, que supostamente 
dava conta do monitoramento de agentes de seguran-
ça e professores classificados como antifascistas.

A mencionada Secretaria, aliás, criada pelo en-
tão Ministro Sérgio Moro, mais uma vez aposta na 
atividade de “inteligência contra o crime organizado”, 
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buscando por aí justificar a existência da coleta de 
dados mesmo que desvinculada de qualquer inves-
tigação criminal. Será que se trata da vigilância pela 
vigilância? Da informação sobre indivíduos como ins-
trumento de poder? Voltando ao boletim inaugural, 
aliás, Lucas Carapiá (2018) apontava as semelhanças 
entre o Serviço Nacional de Informações (SNI), que se 
tornou a maior arma contra os opositores da ditadura 
militar no Brasil, e a Força Tarefa de Inteligência (FTI), 
criada em 2018 pelo então Presidente Michel Temer 
e dirigida por Militares. A FTI foi objeto de ADPF que 
está a ser analisada pelo STF, mas já conta com Pa-
recer do Procurador Geral da República opinando 
pela sua Constitucionalidade. É fato que por aqui o 
“lawfare” foi elevado a outro patamar. O discurso da 
defesa social foi tão massificado na nossa história que 
a mais vaga menção à necessidade de proteção na-
cional já é suficiente para convencer quase todos. Só 
para que não esqueçamos, a suspensão de liberdades 
individuais ao alvedrio do governante e sob o signo 
da proteção nacional, como lembrava Luís Colavol-
pe (2018), foi norma do regime nazista, que fez letra 
morta da Constituição de Weimer. Prática, aliás, que 
invariavelmente provoca seus efeitos mais vis contra 
os grupos vulnerabilizados. Uma perspectiva perene 

de anulação e/ou não reconhecimento de direitos, 
que mais afeta a população negra ou indígena, como 
denunciava Ana Gabriela Ferreira (2018), também é 
marca de um fascismo que escolhe criteriosamente 
seus alvos.

Com esses ideais e referenciais críticos, vol-
tados à preservação do ser humano e das liberdades 
democráticas e ao enfrentamento dos autoritarismos, 
estava preenchido o conteúdo base do Trincheira. Es-
tava firmado o conceito! Aperitivo para tanta coisa e 
tanta gente forte e brilhante que viria pela frente! Ain-
da falta(va) a continuidade, a consolidação, a amplia-
ção. Mas o trabalho e muitos nomes deram conta de 
fazer ainda mais: Diana Furtado, Carolina Peixoto, Luiz 
Gabriel Neves, Gabriela Andrade, Luara Lemos, Bianca 
Ribeiro, Fernanda Morais, David Daltro, Brenno Caval-
canti, Jonata Wiliam, Amanda Wolak e Lucas Carapiá. 
Ana Cláudia Pinho, Elmir Duclerc e Vinícius Romão. A 
história é recente e muito precisamos avançar, mas 
passadas 11 edições, chegando à 10ª após a edição de 
lançamento, é preciso agradecer, reconhecer a impor-
tância do trabalho e (re)energizar. Para que o afeto se 
sobreponha ao ódio, para seguirmos sentindo e resis-
tindo, mesmo quando o sol se põe.
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Desafios defensoriais em meio à pandemia do COVID-19

A declaração por parte da OMS de estado 
de Pandemia, no começo do ano, trouxe consigo, 
além das preocupações, temores relacionados à 
saúde pública, tensões psíquicas e sociais nas 
esferas individuais, os consectários decorrentes 
das mazelas relacionadas às desigualdades so-
ciais, em razão da recomendação de isolamento 
social como medida sanitária de redução de da-
nos e controle da curva de contágio.

Nesse contexto, o trabalho da Defensoria 
Pública sofreu natural impacto em diversas áre-
as por conta da situação social sem precedentes 
recentes em nossa história.

No país em que historicamente a desigual-
dade estrutural permeia e sedimenta as bases da 
sociedade, não é surpresa o fato de que as vio-
lações de diretos humanos cotidianas que atin-
gem os grupos sociais vulnerabilizados fossem 
agravadas durante o período da quarentena e 
isso repercutisse nas portas de atendimento da 
Defensoria Pública.

Dentre os primeiros desafios apresentados, 
desde logo, emergiram as notícias sobre o aumen-
to das práticas de violência de gênero, especifica-
mente na modalidade violência doméstica, eis que 
o isolamento social foi responsável por agravar 
as tensões domésticas e estabelecer a convivên-
cia forçada com parceiros agressores. Por outro 
lado, a recomendação geral de isolamento social 
ocasionou também a necessidade de restrição do 
atendimento presencial das entidades públicas 
que integram as redes de proteção, a exemplo das 
Delegacias da Mulher (DEAMS), Defensoria Públi-
ca Estadual e Ministério Público. Tal dificuldade de 
acesso aos canais de Justiça revelaram-se um fator 
agravante da impossibilidade de assistência deste 
público e o drama da violência sofrida por parte de 
mulheres em ambiente doméstico.

Nesse sentido, surgiu o desafio para a De-
fensoria Pública prestar a assistência jurídica 
num contexto de urgente virtualidade, o que en-
controu certo óbice no cenário de exclusão digi-
tal que vivenciam as classes menos favorecidas, 
além das dificuldades estruturais da Instituição 
para se estabelecer um atendimento remoto em 
meio a quadros deficientes de servidores e de-
fensores, o que é característico das defensorias 
brasileiras, sejam elas estaduais ou federal.

Este mesmo tipo de desafio relacionado 
ao ambiente virtual fora enfrentado em face da 
nova problemática jurídica ligada ao ajuizamen-
to de demandas relacionadas ao indeferimen-
to do benefício de auxílio emergencial, o qual 
surgiu como tábua de salvação no contexto de 
pandemia. A Lei n. 13.982/2020 estabeleceu me-
didas excepcionais de proteção social a serem 
adotadas durante o período de enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus. Após 
uma tensa queda de braço no Congresso Nacio-
nal, o benefício fora instituído tendo como pú-
blico alvo uma massa de desempregados, traba-
lhadores informais, mães solo chefes de família 
monoparentais, etc.. Contudo, as inconsistên-
cias relacionadas a dados cruzados nos siste-
mas governamentais ocasionaram cerca de  41 
milhões de pedidos indeferidos, o que fez com 
que os cidadãos acabassem por clamar desespe-
radamente por assistência jurídica junto à De-
fensoria Pública da União, que possui em seus 
quadros aproximadamente 600 defensores para 
todo o país. A conta não fechou, evidentemen-
te. A ausência de estrutura da Defensoria Públi-
ca mais uma vez impactou o acesso à Justiça. A 
assistência jurídica não é prestada a contento 
para todos que precisam, o que causa desespero 
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e insatisfação dessa massa que obteve a negati-
va do acesso a esta política pública para evitar a 
fome ocasionada pela catástrofe econômica que 
acompanhou a expansão do vírus mais falado até 
o presente momento.

Voltando ao tema da virtualidade, no am-
biente forense, medidas abruptas de conversão 
do sistema antigo de instrução processual em 
um modelo virtual de maneira ordinária, acabou 
por cercear o direito de defesa frente ao Sistema 
de Justiça Criminal. Inicialmente, a Resolução n. 
62 do CNJ recomendou que os casos relaciona-
dos a réus soltos fossem objeto de redesignação 
de audiências. Posteriormente, flexibilizou-se 
esse entendimento para permitir a realização de 
audiência em ambiente virtual, através da Reso-
lução 314/2020 CNJ . 

Nesse contexto, um grande desafio tem 
sido vivenciar as audiências realizadas em pla-
taformas virtuais diversas, as quais, por vezes, 
exigem que o jurisdicionado possua um amplo 
pacote de dados ou rede WIFI para participar 
dos atos processuais. Novamente, neste ponto, 
esbarramos na exclusão digital e surge o ques-
tionamento sobre razoabilidade de exigirem-se 
tais condições tecnológicas ideais para os assis-
tidos hipossuficientes.

A realização de audiência de instrução cri-
minal por meio de aplicativo social às expensas 
do próprio acusado causa ofensa às garantias do 
contraditório, da ampla defesa, da incomunica-
bilidade das testemunhas, do devido processo 
legal, à oralidade do depoimento testemunhal, 
ao interrogatório enquanto meio de defesa. Di-
versas problemáticas surgem nesse modelo, a 
exemplo da não garantia do direito de presença 
e confidencialidade em entrevista reservada do 
acusado com o seu Defensor.

Embora a Resolução n. 314/2020 do CNJ 
informe que os atos processuais devem realiza-
dos por meio virtual (art. 6º), desde que as par-
tes possuam disponibilidade técnica1, o que tem 
ocorrido nas práxis forenses é o estabelecimen-
to da compulsoriedade da realização desses atos 

com o foco no seguimento da marcha processual 
a qualquer custo, desde que se atinjam as metas  
anuais e impeça a ocorrência do transcurso do 
prazo prescricional. Mas a que custo? Ao custo 
da violação das parcas garantias processuais que 
ainda subsistem?

Outro desafio do cotidiano de quem atua 
na Defensoria Pública no âmbito criminal tem 
sido a árdua luta pela obtenção do direito de 
prisão domiciliar para aqueles que configuram 
grupo de risco. A seletividade penal tem opera-
do com eficiência nos critérios de escolha sobre 
quem possui direito à salvaguarda da sua saú-
de e quem deve perecer no cárcere à mingua do 
acesso a condições sanitárias dignas. 

O advento da pandemia da COVID-19, em 
que as principais medidas de enfrentamento são 
o isolamento social e a higienização, tornou as 
circunstâncias ainda mais dramáticas no nosso 
falido e insalubre sistema carcerário. Números 
apontados pelo  DEPENi indicam aumento dos 
índices de contaminação por parte de internos.

Os HCS impetrados pelas defensorias, 
advogados e outros organismos de defesa dos 
direitos humanosii demonstram a disparidade 
de tratamento do judiciário dos casos levados, 
sob uma perspectiva eminentemente seletiva, 
elitista e necropolítica.  Veja-se que o Superior 
Tribunal de Justiça no recente habeas corpusiii  

concedido a Fabrício Queiróz e a sua esposa, 
Márcia Oliveira Aguiar, teve como fundamento 
o pertencimento a grupo de risco na pande-
mia de COVID-19, o que foi entendido como 
uma questão humanitária suficiente para de-
terminar a prisão domiciliar desses pacientes. 
Ocorre que, em outros casosivv, mesmo quando 
esses requisitos estão presentes, os pedidos 
de liberdade são denegados por juízes e tri-
bunais, insistindo-se na manutenção da prisão 
preventiva.

Uma recente investida contra o problema 
foi o HC 570.440, impetrado pela Defensoria 
Pública da União, junto à Sexta Turma do STJ, 
em favor de presos em grupo de risco. Os pa-
cientes seriam aqueles que estivessem colo-
cados em presídios acima de sua capacidade; 
fossem do  grupo de risco, como idosos, ges-
tantes e pessoas com comorbidade, bem como  
não estivessem presos por crimes praticados 
com violência ou grave ameaça. Denegado, 
evidentemente.

Por fim, o que estas contradições denotam, 
nesse tumultuado contexto pandêmico, é que o 

1  § 3º As audiências em primeiro grau de jurisdição por meio 
de videoconferência devem considerar as dificuldades 
de intimação de partes e testemunhas, realizando-se 
esses atos somente quando for possível a participação, 
vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados 
e procuradores em providenciarem o comparecimento 
de partes e testemunhas a qualquer localidade fora de 
prédios oficiais do Poder Judiciário para participação em 
atos virtuais.
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REFERÊNCIASJudiciário ainda decide quem vive e quem mor-
re no cárcere; quem permanece neste e quem 
tem direito à liberdade. Desse modo, necropolí-
tica e seletividade penal seguem de mãos dadas 
operando junto ao Sistema de Justiça. Além dos 
clássicos marcadores de classe e raça, os crité-
rios ligados aos bastidores da política e dispu-
tas invisíveis ao grande público também servem 
como fiel da balança neste processo.

Em meio a este caos jurídico de violações 
de direitos ocasionados pela pandemia do novo 
Coronavírus, a Defensoria segue buscando apa-
gar incêndios sobre os quais não se sabe ainda a 
exata dimensão de alcance do dano. Persevere-
mos na missão.

CHARLENE DA SILVA BORGES

Mestranda em Estudos de Gênero e Feminismos- PPGNEIM-
UFBA Defensora Pública Federal. Titular do 2º Ofício Criminal 
DPU-BA Coordenadora do Grupo de Estudos de Feminismos e 
Processo Penal do IBADPP.

Respiro

Charge por: Alexandre Beck @tirinhadearmandinho
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ELAS 
Coluna

NO FRONT
A

 A solidão da mulher negra é pauta reco-
rrente entre as mulheres negras há muitas ge-
rações, sendo um dos principais debates silen-
ciados com a expressão: “isso não existe”. Foi, 
questionando sobre como não se falava da so-
lidão da mulher negra, cujo marido e/ou filho 
se encontra encarcerado que, em 2016, fundei 
com uma companheira de lutas, a Associação 
Elas Existem Mulheres Encarceradas1. Propon-
do pensar e trabalhar com o sistema prisional 
feminino e o enfrentamento ao racismo. Sendo 
certo, que o foco central sempre foi produzir fe-
rramentas para que muitas vozes alcancem ou-
tros lugares. 

Em março de 2016, na cidade do Rio de Ja-
neiro, foi lançado, pelo Mecanismo de Prevenção 
e Combate à Tortura, o relatório Mulheres, Me-
ninas e a Privação de Liberdade (ALERJ, 2016). O 
primeiro relatório trazendo informações oficiais2  
e específicas sobre as mulheres e adolescentes 
em situação de privação de liberdade no RJ. 

Por Caroline Bispo

Vidas negras importam diariamente,
inclusive antes de tombarem ao chão

No momento da apresentação do relatório, 
a informação de que teria havido “(...) um gran-
de crescimento, sobretudo entre os anos de 2013 
e 2014,” no qual o Estado do Rio de Janeiro teria 
passado “de 1.618 para 4.139 mulheres encarcera-
das” (ALERJ, 2016, p. 09), chocou todas as pessoas 
que ali se encontravam. Esse aumento de 155,8%  
mulheres encarceradas, no período de um ano, 
não era novidade se analisado a nível nacional.  

Cabe aqui também ressaltar que nesse 
mesmo período, segundo os dados do Instituto 
de Segurança Pública do Rio de Janeiro – ISP –, 
no Estado do Rio de Janeiro houve 823 mortes 
classificadas como “autos de resistência” e fo-
ram mais de 120 policiais mortos no Estado. Ou 
seja, esse apontamento serve para indicar que a 
falácia das prisões como mecanismo de comba-
te à violência é tão somente para garantir que 
o sistema cumpra seu papel de criminalizar os 
pobres e não lutar para combater a pobreza. 

O aumento de mulheres encarceradas no 
Rio de Janeiro foi assustador, mas ao analisarmos 
o aumento de mulheres encarceradas no âmbito 
nacional, os números são ainda mais chocantes, 
pois indicam que, entre 2000 e 2016, o aumento 
de mulheres privadas de liberdade foi de 318%. 

Vejam que, no ano de 2000, eram 10.112 e, 
em 2010, somente 10 anos depois, o número de 
mulheres presas era de 34.807 e, em 2016, era 
42.355 mulheres. Nesse contexto já sabíamos 
exatamente que, ao falarmos de mulheres en-
carceradas, tínhamos conhecimento do perfil 
dessas mulheres e de quais corpos eram/são 
aceitáveis para esse lugar, o que não sabíamos à 
época era o avanço tão expressivo do aumento 
no encarceramento de mulheres negras.

1 A Associação Elas Existem Mulheres Encarceradas é 
uma Associação feminista interseccional, abolicionista 
penal, antirracista e que atua em prol da visibilidade das 
mulheres que se encontram no cárcere, das adolescentes 
em conflito com a Lei e das mulheres que passaram pelo 
sistema prisional. Suas atividades iniciaram no dia 22 de 
março de 2016 e atualmente conta com a participação de 
13 integrantes.  
2 O Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura é um 
órgão criado pela Lei Estadual Nº 5.778 de 30 de junho 
de 2010, vinculado à Assembleia Legislativa do Estado 
do Rio de Janeiro que tem como principal ponto de 
atuação a verificação das condições em que se encontram 
submetidas as pessoas privadas de liberdade, sendo certo 
que fiscalizar os locais de privações de liberdade é um 
requisito fundamental instituído pela Lei Estadual. 
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Coluna: Elas no front

Em junho de 2015, foi publicado o primeiro 
Infopen Mulheres do DEPEN3 - Departamento 
Penitenciário Nacional, com os dados colhidos 
em 2014,  e ao analisarmos os dados do perfil das 
mulheres encarceradas, encontramos  as infor-
mações do quantitativo de mulheres negras en-
carceradas, quais sejam:  no  Acre - 100%, Ceará 
- 94% , Sergipe - 90% e Rio de Janeiro – 86% 
(DEPEN, 2015).

Já em maio de 2018, foi publicado o segun-
do relatório sobre mulheres encarceradas no 
Brasil. Uma pausa aqui para refletirmos sobre o 
fato de que em 1926 as discussões sobre unida-
de prisional para mulheres foram iniciadas e que 
em 1937 surgiu a primeira unidade prisional fe-
minina no Rio Grande do Sul e em 1942 a primei-
ra unidade prisional feminina do Rio de Janeiro.  
E ainda assim, somente em 2018, foi publicado 
o segundo relatório oficial e específico sobre a 
situação das mulheres encarceradas.

Nesse segundo relatório, os números so-
bre mulheres negras encarceradas foram mais 
alarmante que o relatório com os dados de 2014. 
Nesse novo relatório, cujos dados foram colhi-
dos no período de 2016, encontramos o Acre 
com 97%, o Ceará com 94% , Maranhão com  
90%, Piauí com 90%  e Tocantins com 90%  de 
mulheres encarceradas negras. 

Isso exige pensar sobre possuirmos cinco 
Estados com o efetivo carcerário acima de 90% 
de mulheres negras como um dado preocupante 
e que requer atenção. Ainda, ao verificarmos que 
em 2014 possuíamos um Estado em que 100% 
das mulheres encarceradas eram negras e que, 
em 2016, no Estado Maranhão ocorre um incre-
mento de de 52% para 90% do encarceramento 
de mulheres negras aponta diretamente para o 
racismo estrutural e institucional que toma for-
ma e acena para o cumprimento do sistema pe-

nal daquilo para o qual ele sempre se propôs e 
para realização de sua função real. 

VIDAS NEGRAS IMPORTAM DIARIAMEN-
TE. Essa afirmação conectada aos dados e ao 
percurso estabelecido pela análise do encarce-
ramento de mulheres negras, exige atuarmos 
em prol de reconhecer que vidas negras impor-
tam todos os dias e em todos os momentos, e 
não somente quando tombam ao chão. E que as 
vidas não ceifadas pelo poder estatal estão lo-
tando cada vez mais o sistema prisional brasi-
leiro, em que a nomenclatura de navio negrei-
ro e senzala é somente substituída por prisão 
(ALEXANDER, 2018). Esse sistema não é falho, 
ele foi criado para esse fim, Mortas ou Encarce-
radas, é isso que se espera.

No entanto, prosseguiremos a trabalhar 
para dizer que Elas Existem e que apesar de in-
visibilizadas e silenciadas, não as esqueceremos 
e continuaremos lutando para que as diversas 
vozes/histórias cheguem e ecoem cada vez mais 
longe. Observar que o direito é para todos, que 
todos são sujeitos de direitos e que as privações 
de liberdade são como o próprio nome já diz, pri-
vações de liberdade e não de dignidade, é inclusi-
ve repensar esse modelo de direito onde nos ape-
gamos a letra fria da lei acreditando que o mesmo 
direito consegue alcançar todas as pessoas. Que 
possamos continuar resistindo e lutando.

ALERJ. Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 
Tortura do Rio de Janeiro. Relatório Temático Mulheres, 
Meninas e Privação de Liberdade no Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: ALERJ, 2016.
ALEXANDER, Michelle. A nova segregação: racismo e en-
carceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2018.
DEPEN. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias - INFOPEN Mulheres – Junho 
2014.  Brasília: Departamento Penitenciário Nacional, 2014. 
DEPEN. Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Le-
vantamento Nacional de Informações Penitenciárias - IN-
FOPEN Mulheres. 2ª ed. Brasília: Departamento Penitenci-
ário Nacional, 2017. 

REFERÊNCIAS

CAROLINE BISPO

Advogada de Segurança Pública da ONG Redes da Maré, Diretora da Associação 
Elas Existem Mulheres Encarceradas,Pós graduada em Criminologia pela PUCRS, 
Vice presidente da Comissão de Direito Socioeducativo da OABRJ e  integrante 
das comissões de Segurança Pública e Política de Drogas da OABRJ.

3 O Departamento Penitenciário Nacional é um órgão 
cuja atuação é exclusiva para a segurança pública, 
especificamente na execução penal nacional, sendo ele 
subordinado ao Ministério da Segurança Pública.
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Lirismos Insurgentes

Para cada frase
A censura do teu olhar 
A suspeita do erro
Meu grande pai 

Tua aprovação condiciona 
A emoção do meu escrever 
Quero sair daqui cordialmente 
Como se fôssemos
Filho e Pai 

Nos teus olhos melados de verde
Não vejo vida sincera 

Ao visitar mainha
No quartinho de empregada 
O Senhor soube dos búzios 

Para cada frase 
A insurreição por nascer 
Delatada pelo irmão do meio
Aquele que nunca foi 
Eu não sou mesmo!

Encontrei outros 
Filhos de loiros e
ruivos
Que aqui passaram 
Violentos e ligeiros
no abuso 
Na posse grotesca de
nossas mães 

Saí assim 
Suplicando pelas
primeiras letras
Lá em cima 
Na barriga da serra 
Vi muitos dos meus 

Ensinaram-me 
Que a dor é boa parteira 
Com dois passos de liberdade
No pouco espaço que criei
A inteligência floresceu 

Golpes e mais golpes 
Navalha no teu rosto 
Assassinei-te 
Com o prazer da risada cheia 
Fantasia minha 
Imaginação de negro liberto 

Surgimento
Sou da paz 

Sou da paz que aquilomba 
Corações temperados no sal atlântico 

Encontrei em mim a África banida 
Ainda teimosa e forte 

Meu lugar no mundo 
É o protagonismo negro 

Para resistir politicamente 

Não tive coragem de te matar 
Esqueci-o com o desprezo

que me criou 
Estou livre no texto que me absorve 

Que me despossui para ser do mundo 

Aprendi a soprar
cantos mitológicos 

Saberes do povo preto 
Haverá futuro 

Na presença urgente da sede 
Que alucina pensamentos 

Confundirei a noção de saber 
No zigue-zague que 

me transformei 
Não conseguirão me capturar 

O meu protesto será conhecido 
Coisa, meu grande pai,

que você negou 
Agora consigo ver tua 
covardia colonizadora 

E por que ainda te chamo de 
Grande Pai ? 

Estou pronto para escrever 

Com Nanã a me acariciar 
Na pipoca de Omolu me curei 

Dormi e acordei Oxalá 

Entrei forte na mata 
Com seta certeira de Oxóssi

Acertei a ideia 
Esperar a chama do amor 

Erê foi avisar 
Haverá risos e sacrifícios 

Ao retornar dentro de mim 
A consagração de um novo mundo 

Saulo Mattos
Promotor de justiça, mestre 
pela UFBA, professor de 
processo penal e poeta
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Lirismos Insurgentes

João Pedro

ra uma vez
uma casa, um morro
quatro crianças, desesperadas
duas granadas, dezenas de balas

Era uma vez
um menino, um nome
sem piedade, diversos homens
catorze anos, sem sobrenome

São tantas vezes
Paraisópolis, uma Ágatha,
oitenta tiros, vidas ceifadas

São as nossas
crianças marcadas, atravessadas 
por tiros
sem tempo pra nenhum gemido

Há de ser nós
os verdadeiros heróis
A parar a chacina
Já está na hora, por favor, agora
Não aguento mais
Tanta carnificina!

Gentileza gera gente ilesa

A sutil gente ilesa segue
No topo 
Na maior classe
Matando 

Enquanto ora
Discursa, lucra e ri

A irada gente lesada
Na base
Matável
Enquanto chora
Reza insubordinada
Implora pela própria vida
Que é tanto sua
Tanto de quantos somos

A minha carne mais barata
Passada no moinho da humanidade
Os ossos chupados em desdém
Conta passos

Marcar sete palmos abaixo
Sem destino

Gabriela Ashanti Ramos
Advogada, Mestre em 
Direito, pesquisadora 
no Programa Direito e 
Relações Raciais

Elisa da Silva Alves
Defensora Pública e mestre 
em Filosofia do Direito pela 
universidade de Coimbra

À margem da Necrópole, encontravam-se os invisíveis. Invisíveis que até eram vistos de vez em 
quando, mas não como gente. Invisibilidade humana, eu digo. Ao centro, vivia meia dúzia de “gente”, 
daquelas “gente” que se vê de verdade.

Já em seu coração, residia a morte, que a todos tocava, mas de uma forma essencialmente 
diferente. Aos primeiros, existia uma espécie peculiar de morte que antecedia a morte morrida 
ou matada; era uma morte de gente viva, um viver nebulado pela invisibilidade social, uma morte 
sentida a cada... santo... dia.... Aos outros, restava a boa e velha morte, lembrada e santificada com 
um punhado de palavras cheias de vazio.

Na cidade da morte, os corpos se moviam em locais e horários diferentes, e, quando condizentes, 
com objetivos díspares. O contato entre eles era incômodo, quase sempre mascarado por um sorriso 
falso carregado de desprezo.

Meia dúzia de sentimentos escondidos e uma dose de indiferença formavam a receita de um 
cotidiano sacrossanto, um dia a dia cheio de amargura.

Para alguns, era necessário sorrir, mesmo com a morte pairando, circundando. É o não saber da 
vida, ou melhor, não viver a vida, vida de morto mesmo.

São corpos jogados, morridos, matados...
São corpos esquecidos, largados, atormentados...
Na necrópole, o lema é a morte. Renato Schindler 

Professor de processo penal. 
Mestre em Direito (UFBA). 
Coordenador do IBADPP

10

A Vida na Necrópole
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O INDISPENSÁVEL CONTROLE DA DURAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR

Mas é você
Que ama o passado
E que não vê
É você
Que ama o passado
E que não vê
Que o novo sempre vem
(Belchior)

O artigo 316, parágrafo único, do Código 
de Processo Penal, com a redação adotada pela 
Lei 13964/2019, o “pacote anticrime” (sic), che-
gou tarde no direito brasileiro. Tarde o suficiente 
para fazer crer por gerações de práticos e teóri-
cos (alguns dentre estes mero opinantes com for-
ça no marche du Droit) que medida cautelar não 
possui controle temporal. Ou, se possuísse, seria 
restrito à instrução, na canhestra construção da 
estrutura concebida pela jurisprudência a partir 
da estrutura originária do CPP e ela mesma des-
prezada desde a “reforma” de 2008. Ademais, não 
se tinha ideia de medidas cautelares não encar-
ceradoras até 2011 com a devida clareza.

Mas, essa norma inovada trouxe o descon-
forto de exigir da praxe jurídica a necessária re-
visão dos fundamentos da necessidade cautelar 
(expressão que emprego na minha análise teó-
rica sobre os fundamentos da cautelaridade no 
Estado de Direito). Logo aquela praxe, tão acos-
tumada a que pessoas acusadas passem mais 
tempo em prisão cautelar do que na pena defi-
nitiva, seja em termos proporcionais e, não tão 
raramente, em termos absolutos também, mor-
mente quando da condenação advém uma pena 
não privativa de liberdade porque substituível 
por uma restritiva de direitos.

A inovação é saudável e, historicamente, 
em termos positivados, rara. Por isso, deve ser 
festejada. Mas, olhada à lupa, com a lente expan-
dida do direito comparado e dos julgados das 
Cortes internacionais de Direitos Humanos, é 
tímida. Portanto, é um ponto de partida, não de 
chegada, e de plena satisfação.

Um primeiro aspecto da timidez é sua res-
trição à reanálise da necessidade cautelar ape-
nas da “prisão” quando, verdadeiramente, deve 
incidir sobre toda medida cautelar não encarce-
radora que, pela lógica de um sistema bem arti-
culado, não é uma “alternativa” à prisão cautelar, 
mas obrigatoriamente precedente àquela.

Outro aspecto é que, na forma como con-
cebida, é um monólogo interior judicial. Não se 
impõe pela nova norma a provocação do titular 
da ação penal em cujo silêncio dever-se-ia (per-
dão pela mesóclise) compreender como desin-
teressante para o processo a continuidade da 
medida. Ademais, não é discutida essa situação 
jurídica (sem qualquer referência a escolas pro-
cessuais sobre teoria do processo) em audiência, 
pela metodologia oral, mas mantida a tradição 
escrita. E, nesse monólogo interior o protagonis-
mo desencadeador é ainda judicial, com o que o 
devido processo legal se amesquinha. Salva-se a 
previsão de ilegalidade pelo “não-ato”, a indicar 
que a não verificação sazonal leva à arbitrarieda-
de da cautela imposta.

Mas, uma das mais sentidas lacunas, que 
só é preenchida pela hermenêutica constitucio-
nal-convencional, é a necessidade de sua adoção 
em 2º grau de jurisdição, ao longo de qualquer 
atividade que ali se desenvolva com manutenção 
da medida cautelar. Afinal, foi-se o tempo em 
que seu controle era só durante a instrução. Ou 
não?

Pelos dizeres do quanto foi decidido no 
STJ, no acórdão do HC 589544, tendo como Re-
latora a eminente Min. Laurita Vaz, não. As pala-
vras falam por si mais do que consta na sua tex-
tualidade: 

Pretender o intérprete da lei nova que 
essa obrigação – de revisar, de ofício, os 
fundamentos da prisão preventiva, no 
exíguo prazo de 90 dias, e em períodos 
sucessivos – seja estendida por toda a ca-
deia recursal, impondo aos tribunais (to-
dos abarrotados de recursos e entupidos 
de habeas corpus) tarefa desarrazoada 
ou, quiçá, inexequível, sob pena de tor-
nar a prisão preventiva 'ilegal', é o mesmo 
que permitir uma contracautela de modo 
indiscriminado, impedindo o Poder Judi-
ciário de zelar pelos interesses da perse-
cução criminal e, em última análise, da 
sociedade.

É necessário ter respeito por essas pala-
vras. Elas demonstram a permanência de um 
ethos do processo penal que não se quer mais 
manter, porque incondizente com tudo o que já 
se sabe e se construiu sobre o tema no direito 

Por Fauzi Hassan Choukr
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FAUZI HASSAN CHOUKR

Pós-Doutorado pela Uni-
versidade de Coimbra 
(2012/2013). Doutorado 
(1999) e Mestrado (1994) em 
Direito Processual Penal 

pela Universidade de São Paulo.Especializado 
em Direitos Humanos pela Universidade de 
Oxford (New College; 1996) e em Direito Pro-
cessual Penal pela Universidade Castilla la Man-
cha (2007). Coordenador do PPGD da Facamp 
- Faculdades de Campinas.Promotor de Justiça 
no Estado de São Paulo (desde 1989)

comparado, na literatura internacional das Cor-
tes e na doutrina brasileira de fundo constitu-
cional-convencional. 

Essa refundação do processo penal, que 
é muito mais que sua mera reforma – e, nes-
te sentido a norma analisada é uma norma de 
refundação, ainda que seja apenas o primei-
ro passo desta etapa – exige coragem cultural 
para compreender a necessária accountability 
de toda a engrenagem de funcionamento da 
persecução penal – e o 2º Grau está obviamen-
te nela – em relação à liberdade e à satisfação 
jurisdicional para com a vítima. Sim, porque, 
a adentrar no denso pensamento esposado 
no provimento mencionado, a sociedade não 
se satisfaz (mais) com a mera “manutenção da 
prisão”. Ela exige, isto sim, que haja decisão de 
forma definitiva, sem precariedade e num pra-
zo razoável.

No início desta breve reflexão eu mencio-
nei Belchior. Termino com Dolores Duran, em 
“A noite do meu bem”, quando a poesia nos diz 
que “Ah, como este bem demorou a chegar / Eu 
já nem sei se terei no olhar / Toda pureza (ter-

nura) que eu quero lhe dar”. O “bem” é o respeito 
à prestação jurisdicional integral (ela sim, que é 
integral!). A “demora”, a enfim encontrada revi-
são periódica da necessidade cautelar. A “pu-
reza no olhar” se mantém. Porque quem ama o 
passado é que não consegue ver “que o novo 
sempre vem”.
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DIZEM QUE SÃO SÓ “MULHERES DE BANDIDOS”

A cada semana de visita a seu companhei-
ro era um tormento. Ela já preparava seu espírito 
para cada etapa pela qual precisaria passar para 
adentrar o ambiente prisional para vê-lo, a cada 
quinze dias. Seu semblante mudava e sempre 
narrava as mesmas queixas, “o que mais me inco-
moda nisso tudo, não são as filas enormes, nem 
chegar às quatro e meia da manhã, tampouco o 
cansaço físico, mas me despir totalmente para 
um (a) desconhecido (a), me agachar e tossir para 
comprovar que não levo em meu corpo nada mais 
do que as cicatrizes da 'mulher de um bandido'”.                                                    

Este artigo busca propor uma reflexão so-
bre os estigmas enfrentados por mulheres de 
apenados, advertindo acerca da influência da 
categoria gênero, bem como sobre as dificulda-
des na provisão de assistência institucional às 
mulheres.

Quando entendemos a construção da ima-
gem dominada feminina como dominada-explo-
rada, torna-se possível compreender como os 
estigmas de mulheres de apenados transversal-
mente terão influência da categoria gênero, pois 
se evidencia um processo de estigmatização, no 
qual os episódios de deterioração da identidade 
da mulher sucumbem às suas imagens reais, e os 
rótulos apagam o que são: “[...] mães, esposas, 
noivas, namoradas, companheiras que mantêm 
com o interno algum tipo de interação afetiva, 
estabelecida antes ou após seu encarceramen-
to [...]” (SPAGNA, 2008), as inferiorizando muito 
mais do que o próprio condenado. 

Oportunamente, a marca ou cicatriz, “sinal 
natural do corpo”, configura-se num estigma so-
cial definido enquanto característica que a no-
meia como desqualificada ou menos valorizada, 
ou, segundo a definição de (GOFFMAN, 2008, p. 
4) em um “indivíduo inabilitado para aceitação 
social plena”. 

O estigma, portanto está conexo com a 
“identidade social” dos sujeitos e dos grupos 
sociais, nesse sentido, brilhantemente, Saffioti 
propõe a reflexão de que:

Todos os espaços de aprendizado, os 
processos de socialização vão reforçar os 
preconceitos e estereótipos dos gêneros 
como próprios de uma suposta natureza 
(feminina e masculina), apoiando-se, so-
bretudo na determinação biológica. A di-

ferença biológica vai se transformar em 
desigualdade social e tomar uma aparên-
cia de naturalidade (SAFFIOTI, 1992).

Dessa maneira, socialmente parece natu-
ral que, numericamente tenhamos mais mulhe-
res que permanecem com seus companheiros, 
em situação de cárcere, inclusive realizando vi-
sitas íntimas sujeitando-se a diversas violações, 
na crença de dever de lealdade, do que homens 
que continuam com suas esposas na mesma si-
tuação, evidenciando o quanto a reprodução da 
dominação é latente e deve ser verdadeiramente 
resistida para que escapemos das armadilhas da 
subordinação. 

As consequências do encarceramento 
estendem-se a todas as esferas sociais des-
sas mulheres. Agora, elas acumulam papéis e 
responsabilidades; vistas como a “mulher do 
preso”, tornam-se as únicas que devem buscar 
soluções pelas demandas familiares; financei-
ras e sociais; veem-se diante de penalizações 
cumulativas; são incumbidas, exclusivamente, a 
lidar com a baixa renda, a educação dos filhos, 
alimentação do companheiro; as visitas cons-
tantes ao presídio; além de terem que acompa-
nhar todos os trâmites do processo. O ilustre 
estudioso Gofman salienta: 

[...] a família passa a ser presença no 
espetáculo construído pela instituição 
total para sua auto sustentação. As re-
lações dos presos com os familiares se 
estabelecem em um ambiente onde não 
existem fronteiras entre o eu, o outro e 
a instituição, em total ausência de priva-
cidade. Essa exposição devassa a intimi-
dade e gera estigmas. (GOFMAN, 2008).

É assim que a mulher se torna encarcera-
da estando livre, passando a cumprir sua pena 
e a sentir suas dores sem, talvez, poder hesitar. 
Mulheres que não estão presas, mas entram na 
prisão e nela permanecem até que se cumpra a 
reclusão do homem, enquanto, a ele, exime-se 
a obrigação do cuidado, portanto delegando às 
companheiras e aos familiares os deveres, peran-
te supressões de direitos violações à dignidade da 
pessoa humana; como nos explica Duarte:

Os familiares de presos, por terem um 
membro da família condenado, são vis-

Por Leiliane Silva Novaes Machado
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tos como transgressores por determina-
dos grupos sociais. Conforme mencio-
nado acima, eles podem ser vistos como 
ameaça ao controle dos presídios, pois 
são intermediários entre o sistema penal 
e o processo social além dos muros. Com 
isso, podem “contaminar” os preceitos 
institucionais com os valores trazidos do 
lado de fora dos presídios. Entretanto, ao 
menos que sejam formalmente proces-
sados pelo cometimento de delitos, os 
familiares de presos não realizaram ne-
nhum tipo de crime e, com isso não de-
vem sofrer qualquer espécie de sanção 
por parte do Estado. (DUARTE, 2009)

Salienta-se, pois, que os inúmeros proble-
mas a serem enfrentados pela família e/ou mu-
lher do preso esbarrarão em uma esparsa lacuna 
nas previsões legais, as quais poderiam garanti-las 
assistência institucional. Assim, observa-se difi-
culdades na promoção ao acolhimento, proteção 
e acesso a políticas públicas voltadas às mulheres 
dos apenados, fragmentando a finalidade legis-
lativa de ressocialização da pena, prevendo-se, 
como se vê, restritivamente garantias ao aten-
dimento assistencial, expressamente, ao conde-
nado, e não a suas companheiras, nos moldes do 
art.23: da Lei de Execução Penal nº 7.210/84 

I. conhecer os resultados dos diagnósticos 
e exames; 

II. relatar, por escrito, ao diretor do estabe-
lecimento, os problemas e as dificulda-
des enfrentados pelo assistido; 

III. acompanhar o resultado das permissões 
de saídas e das saídas temporárias; 

IV. promover, no estabelecimento, pelos 
meios disponíveis, a recreação; 

V. promover a orientação do assistido, na 
fase final do cumprimento da pena, e do 
liberando, de modo a facilitar o seu re-
torno à liberdade; 

VI. providenciar a obtenção de documentos, 
dos benefícios da previdência social e do 
seguro por acidente no trabalho; 

VII. orientar e amparar, quando necessário, a 
família do preso, do internado e da víti-
ma.  (BRASIL. Lei de Execução Penal - nº 
7. 210/84)

O lugar da companheira do interno na di-
nâmica institucional fica secundarizado, exis-
tindo uma restrição nas atribuições dos pro-
fissionais da assistência social neste espaço 
socio-ocupacional. Os serviços e atendimentos 
prestados limitam-se à seara burocrática quan-
do há necessidades de emissões de documentos 
engessando, muitas vezes, as possibilidades de 

atendimento humanizado e antiburocrático que 
possa garantir escuta qualificada e comprometi-
da com os Direitos Humanos. Essas são lacunas 
persistentes no sistema prisional brasileiro que 
necessitam ser superadas e, segundo (TORRES, 
2001), “essas determinações tradicionais” às 
atribuições impedem os avanços frente às viola-
ções dos direitos humanos.

Os estigmas são construídos e vivenciados 
por mulheres, cotidianamente, dificultando sua 
inserção profissional, colocando em xeque suas 
capacidades, resumindo-as ao clichê “mulheres 
de bandidos”, carregando-as de símbolos hostis, 
negativos e fragilizando o ideal de ressociali-
zação. No fim, dizem que são só “mulheres de 
bandidos”, as esposas, mães, trabalhadoras que 
enfrentam a falta de acesso a direitos e a insu-
ficiência de amparo, e sobrecarregadas de pre-
conceitos, tornam-se as condenadas da vez. 
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A PRESUMIDA HABILITAÇÃO COMO ASSISTENTE
DE ACUSAÇÃO: EXERCÍCIO DE MENTALIDADE

INQUISITORIAL NA APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA

Após um longo caminhar à promoção da 
institucionalização da defesa da mulher como 
ordem programática nacional, passando da as-
sinatura de tratados internacionais (CEDAW, 
ONU, 1979 e Convenção de Belém do Pará) à 
condenação pela Corte Latino-Americana de 
Direitos Humanos, o Estado brasileiro, em 2006, 
promulgou a Lei 11.340, com o intuito preambu-
lar de criar mecanismos para prevenir, coibir e 
extirpar a violência doméstica e familiar contra 
a Mulher (DIAS, 2007).

Por estar sempre atrelado às mais diversas 
formas de violência (física, psicológica, patrimo-
nial, sexual etc.), o rito cautelar da Lei Maria da 
Penha (LMP), frequentemente, acarreta a instau-
ração de outro procedimento, o que visa à res-
ponsabilização criminal do então denominado de 
agressor (INSTITUTO MARIA DA PENHA, 2020).

Tal fato, aparentemente, seria uma ferra-
menta usada para a segurança da vítima, con-
tudo abriga um dos maiores problemas da lei. 
Na práxis, os órgãos jurisdicionais operam sob 
costumes inquisitoriais, que marcam a fascista 
legislação processual brasileira (MORAES, 2010), 
para, de maneira decisionista (FERRAJOLI, 2002) 
e contrária à Constituição, preferir a punição em 
detrimento do fornecimento da proteção efetiva 
à mulher.  

Noutro giro, o Código de Processo Penal 
(CPP) presume formalidades procedimentais, 
que devem ser interpretadas como instrumen-
tos de defesa e consagração de garantias dos 
acusados. Qualquer desrespeito a essas fases 
torna a ação penal nula e incapaz de gerar con-
sequência condenatória. 

De pronto, não há como perder de vista o 
lugar de fala dos locutores e todas as limitações 
estruturantes para tratar do tema (RIBEIRO, 
2017). Pretende-se, portanto, manter o cuida-
do de entender a legislação como forma de ra-
tificação de bases patriarcais que sustentam as 
relações sociais (PASINATO, 2015), bem como o 
projeto de encarceramento em massa do povo 
negro a partir da ampliação dos tipos penais 
brasileiros (BORGES, 2019). 

A distorção na aplicação da LMP fomenta 
a replicação punitivista quando da deflagração 

da ação penal, oriunda do processo cautelar, cir-
cunstância que, definitivamente, não era almeja-
da pelo movimento feminista negro.

O CPP anuncia três hipóteses de ações pe-
nais. Em cada uma dessas, existe uma distinção 
proposital da atuação processual da vítima, pois, 
enquanto nas ações penais privadas há um pro-
tagonismo, nas públicas incondicionadas é mero 
acessório, restringindo a intervenção aos mol-
des dos arts. 268 ao 273 do CPP (BADARÓ, 2017).

A atuação da vítima como assistente de 
acusação depende de todo um procedimento 
legal, o qual perpassa a outorga de poderes es-
pecíficos, a manifestação do Ministério Público, 
até a decisão que a autoriza. 

Apesar disso, a LMP, no art. 27, anuncia que 
“Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, 
a mulher em situação de violência doméstica e 
familiar deverá estar acompanhada de advoga-
do, ressalvado o previsto no art. 19 desta Lei”. 

Ao assegurar a necessidade de acompa-
nhamento da mulher por advogado ou Defensor 
Público em todos os atos processuais, a LMP não 
criou a modalidade de assistência de acusação 
presumida. Ao contrário, estabeleceu uma espé-
cie de “defensor da mulher”, a quem cabe res-
guardar o direito da vítima de violência domés-
tica, mas jamais será via para o alcance sentença 
penal condenatória (COSTA, 2017).

Cabe tão somente à vítima habilitada como 
assistente de acusação, àquela que cumpriu com 
as exigências do CPP, atuar com finalidade da 
penalização do seu algoz em sede de ação penal 
pública. Não comungar com essa premissa é o 
mesmo que rogar ao acusado julgamento ilegal, 
imprevisto e voltado a um objetivo: a punição.

A conclusão é óbvia, todavia não são pou-
cas as ocasiões em que os juízos das Varas de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
de Salvador-BA pressupõem a habilitação da 
vítima, e ignoram os requisitos do CPP. Dessa 
forma, executa-se entendimento inexistente do 
art. 27 da LMP, germinando prejuízos ao acusa-
do, uma vez que haverá mais uma pessoa pro-
cessual, contribuindo para a condenação.

Para que fique elucidado: o “defensor da 
vítima” que corrobora com um processo pe-

Por Leonardo da Silva Romeiro e Renata Martins Bitencourt
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nal verdadeiramente democrático e acusató-
rio, como defendem os professores Calmon de 
Passos (2000) e Ricardo Gloeckner (2018), não 
promove a derrocada do acusado. A função des-
tinada é de proteção à revitimização da mulher 
e possíveis abusos de direito. À vítima que se 
interessar em participar da ação penal, que se 
habilite como assistente de acusação.

Nesse sentido, a convalescência com a 
atuação da vítima como assistente de acusação 
sem prévia habilitação é prática evidentemente 
inquisitorial. É preciso que seja transformada a 
mentalidade da produção jurisdicional, a fim de 
construir processos que conduzam repressão 
criminal de supedâneo garantista e promover a 
reprodução pelos seus atores da concepção de 
uma ação penal acusatória, de maneira conglo-
bante (AMARAL, 2017).
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PRISIÓN PREVENTIVA EN CHILE: USO EXCESIVO Y
DESNATURALIZACIÓN DE SUS FINES CAUTELARES

En Chile, los últimos años hemos visto 
cómo el número de personas sujetas a prisión 
preventiva ha ido en aumento, así como también 
el porcentaje de imputados en prisión preventi-
va respecto del total de la población carcelaria. 
Respecto de este último ítem, en marzo de 2020, 
un 34,6% de la población carcelaria correspon-
día personas en prisión preventiva. Lo anterior 
resulta llamativo, por cuanto las cifras actuales 
nos sitúan en un escenario similar al periodo 
previo a la implementación total de la reforma 
procesal penal en el país (35,6% en el año 2004), 
periodo en el cual tenía plena incidencia un sis-
tema procedimental de corte inquisitivo.

Hecha esta constatación, debemos pre-
guntarnos cuáles serían las razones que explica-
rían esta preocupante alza. Desde la entrada en 
vigencia del Código Procesal Penal (2000) se han 
efectuado una serie de reformas legales que han 
ido trastocando los principios originalmente 
concebidos para el nuevo sistema procesal pe-
nal de corte acusatorio (v. gr. Leyes N° 19.789 de 
2002, Nº 20.074 de 2005, Nº 20.253 de 2008 y Nº 
20.931 de 2016). Como resultado de estas cons-
tantes reformas legales, la prisión preventiva ha 
pasado a ser considerada la prima ratio para de-
terminada clase de delitos, alterando con ello su 
naturaleza excepcionalísima dentro del sistema, 
y alejándola de sus fines netamente cautelares, 
existiendo incluso hipótesis donde se ha trans-
formado en el único y más gravoso escenario al 
que se ve enfrentado el imputado a lo largo de 
todo el proceso, ya sea por un término diverso a 
una condena (absolución, sobreseimiento o de-
cisión de no perseverar en el procedimiento), o 
bien porque la pena a cumplir, en caso de ser 
condenado, es en modalidad de régimen abierto 
(cerca del 60% de condenados). Si a lo anterior 
sumamos que un alto porcentaje de personas 
privadas de libertad no presentan compromiso 
delictual alto (en el año 2018, de los 13.307 impu-
tados en prisión preventiva, sólo un 26,4% pre-
sentaba un riesgo criminógeno alto), podemos 
constatar que, tanto a nivel de reformas legales, 
como a nivel de decisiones judiciales, las esta-
dísticas que el sistema provee no han sido con-
sideradas.

Ahondando en esta problemática, el Cen-
tro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) 
en su estudio sobre la reforma procesal penal 
chilena, ha destacado que este fenómeno sería 
explicado además por la falta de mecanismos de 
control sobre otras medidas menos gravosas, 
por ejemplo, en los arrestos domiciliarios, y el 
cada vez más proponderante rol ejercido por los 
medios de comunicación, a nivel de presión me-
diática, en las decisiones judiciales sobre prisión 
preventiva.

Si sumamos a ello la constatación de dis-
cursos a nivel político que apuntan en direc-
ción diametralmente opuesta a los principios de 
nuestro actual sistema procesal penal, y que se 
acentúan en períodos de elecciones populares, 
vemos también cómo desde esa esfera se influ-
ye en el comportamiento del sistema, más aún 
cuando dichos discursos se han plasmado, tal 
como hemos destacado, en sendas reformas le-
gislativas que han trastocado la estructura cau-
telar de la prisión preventiva. 

Como resultado, tenemos hoy día una con-
cepción social que está cada vez más lejana de 
asumir la presunción de inocencia como un pilar 
del sistema, transitando de manera peligrosa ha-
cia una visión más cercana a parámetros inqui-
sitivos. En esto, el rol de los medios de comuni-
cación ha sido determinante, así como también 
el fracaso del Estado en cuanto a socializar las 
funciones y características propias del proceso 
penal en la comunidad.

Por ello resulta imperioso replantearnos 
la forma en que actualmente estamos com-
prendiendo y aplicando la prisión preventiva, a 
efectos de circunscribirla únicamente a pará-
metros cautelares, dejando de lado todo atisbo 
de anticipación de pena y criterios abstractos 
de peligrosidad, como justificación para decre-
tarla. Esto requiere un aumento cualitativo de 
los estándares argumentativos de cada uno de 
los intervinientes en los debates en que se de-
ciden las medidas cautelares personales contra 
un imputado. Para ello, es fundamental que se 
asuma esta realidad como un problema trans-
versal, que incumbe a todas las instituciones 
vinculadas con estas decisiones y no sólo redu-

Por Rodrigo Ríos Álvarez
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cirlo como un problema particular de la defen-
sa. Aceptar esta corresponsabilidad es la única 
manera de que puedan reducirse las cifras que 
venimos constatando. 

Esto no quiere decir que la prisión pre-
ventiva no deba aplicarse en ningún caso. Por 
el contrario, lo que se busca es que su utiliza-
ción sea sobre la base de parámetros netamente 
cautelares y en consonancia con el principio de 
excepcionalidad que la regula, evitando de esa 
manera poner en entredicho la legitimidad total 
del sistema.
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REFORMAS PENAIS E A (IR)RACIONALIDADE PENAL MODERNA

A alteração legislativa promovida pela Lei 
no 13.964/19, denominada “pacote anticrime”, 
possui a finalidade declarada de “combater” o 
crime, ou melhor, de reforçar o aparato repres-
sor do Estado com vistas a prevenir ações deli-
tuosas. No que diz respeito ao discurso oficial 
que procura justificar tal proposição, percebe-
-se que não há, em regra, diferença com relação 
a projetos de lei que, sob o pretexto de acabar 
com a impunidade, sustentam medidas que, in-
variavelmente, apelam para a atuação do siste-
ma de justiça criminal.

A partir da pesquisa financiada pela Secre-
taria de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça e publicada na série “Pensando o Direito”, 
foi realizado um estudo sistemático dos proje-
tos de alteração legislativa em matéria penal que 
tramitaram na Câmara dos Deputados entre 1987 
e 2006 (MACHADO et alli, 2010). Em face do au-
mento do número de proposições caracteriza-
das pelo recrudescimento da intervenção penal, 
com propostas relativas à agravação de penas já 
existentes e também de criação de novos tipos 
penais, foram avaliados os jogos de forças e de 
ideias que participam da dinâmica do processo 
legislativo.

Os autores constataram que há três no-
ções recorrentemente presentes nas justificati-
vas para a produção de leis penais no Brasil: as 
ideias de impunidade, proporcionalidade e bem 
jurídico. De acordo com a análise, esses três con-
ceitos seriam empregados indistintamente, com 
conteúdo pouco preciso. Tratam-se, na expres-
são dos autores, de "envelopes vazios", metáfora 
empregada para designar um conceito cujo sig-
nificado depende do conteúdo a ele associado.

Ainda, concluem que o fortalecimento da 
operacionalização das instituições e dos instru-
mentos punitivos não tem variado em longos pe-
ríodos de tempo nem de acordo com a posição 
político-partidária do deputado que apresentou 
o projeto:

Esses dois fatores favorecem uma inter-
pretação segundo a qual os obstáculos 
à transformação dessa ordem de coisas 
estão mais relacionados às ideias e te-
orias que desenvolvemos para legitimar 
a pena como sofrimento do que à dinâ-
mica econômica ou ao avanço de setores 

conservadores da sociedade (MACHA-
DO, 2012, p.141).

Assim, os resultados alcançados apontam 
na direção da utilização quase que exclusiva da 
pena de prisão e da mobilização das teorias jus-
tificadoras da pena como fundamento dessas 
propostas.

Isso revela a centralidade da pena como 
recurso de contenção da violência, numa lógi-
ca a que Álvaro Pires chamou de racionalidade 
penal moderna. Segundo ele, essa pretensa ra-
cionalidade se construiu no Ocidente a partir da 
segunda metade do século XVIII, naturalizando a 
estrutura normativa inicialmente eleita pelo sis-
tema penal. Em suas palavras: "A racionalidade 
penal moderna constitui portanto um obstácu-
lo epistemológico ao conhecimento da questão 
penal e, ao mesmo tempo, à inovação, isto é, à 
criação de uma nova racionalidade penal e de 
uma outra estrutura normativa" (PIRES, 2004, 
p. 43). Esse sistema de pensamento representa 
uma grande resistência e dificuldade de pensar 
formas alternativas para lidar com os proble-
mas e conflitos comumente geridos pelo di-
reito penal, assim como a intensa valorização 
da pena privativa de liberdade como uma obri-
gação de infligir sofrimento e não como uma 
possibilidade para fazê-lo em determinadas 
circunstâncias.

Um dos efeitos da racionalidade penal mo-
derna é a naturalização de que a toda norma de 
comportamento deve corresponder uma norma 
de sanção, desconsiderando outras consequên-
cias jurídicas como reparação do dano, conci-
liação e até mesmo o perdão da vítima. Dentro 
dessa lógica, Pires analisa obstáculos à reforma 
humanista do direito penal e identifica que: (i) os 
projetos de lei utilizam direitos da pessoa para 
justificar uma repressão maior; (ii) a rígida se-
paração entre direito público e privado impede 
a composição do conflito com a vítima na medi-
da em que o direito penal exclui o interesse das 
partes (PIRES, 1999).

Grosso modo, a centralidade do discurso 
punitivo e o reforço da pena privativa de liberda-
de como medida de justiça e como solução para 
o problema da violência podem ser identificados 
na maioria dos projetos de reforma legislativa 
em matéria penal. O fortalecimento do aprisio-

Por Andressa Loli Bazo e Flávia Siqueira
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namento aparece como principal proposta nos 
processos legislativos cujo objetivo, em tese, é 
combater o crime e a impunidade.

Como se pode notar, o diagnóstico da fa-
lência das funções oficiais da pena de prisão 
não logrou conter o avanço do poder punitivo 
(MACHADO, 2012), o que teria sido nomeado por 
Foucault de isomorfismo reformista para desig-
nar a situação em que há execução do projeto 
punitivo, constatação do seu fracasso, reconhe-
cimento deste fracasso e reprodução do projeto 
(FOUCAULT, 2011)1. Em outras palavras, a despei-
to de haver um reconhecimento a incapacida-
de de o paradigma punitivo prevenir e reduzir a 
criminalidade, não se postula qualquer mudança 
de paradigma.

Em síntese, o que se observa é que propos-
tas como as veiculadas pelo “pacote anticrime” 
reproduzem uma ideia que se propaga desde o 
século XVIII, ou seja, sustentam indistintamente 
um procedimento penal autoritário que projeta 
a pena como um meio de defesa contra o crime, 
ignorando que existem outras (e, talvez, melho-
res) formas de produzir justiça.
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PROVA TESTEMUNHAL NO ABISMO E A NOVA 
RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

SOBRE INSTRUÇÕES CRIMINAIS VIRTUAIS

Num mundo que prefere a segurança 
à justiça, há cada vez mais gente que 
aplaude o sacrifício da justiça no altar da 
segurança. 
(Eduardo Galeano)

A pretexto de assegurar a razoável dura-
ção dos processos no período de pandemia da 
Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
editou, no último dia 10, resolução que disciplina 
instruções por videoconferência através do uso 
de plataformas em dispositivos móveis.1 O ato foi 
recebido com entusiasmo por profissionais com 
atuação na defesa criminal. Celebrou-se a não 
inclusão (ou a procrastinação) das audiências de 
custódia e das sessões do Júri no rol de atos vir-
tuais “legítimos”. 

Nada há a se comemorar. Mais uma vez, foi 
empregada a velha estratégia política de utiliza-
ção do medo para o retrocesso pacífico de di-
reitos. Aceitou-se perder menos, pelo pavor de 
perder o mais.

A prova oral foi arremessada ao abismo. 
Agora ela poderá ser colhida em uma espécie de 
“grupo de WhatsApp”. A resolução permite a oitiva 
de testemunhas em suas próprias casas, em bares, 
bancos de praças, ou em qualquer outro local, por 
aplicativos de celular, conforme já previsto, v.g., no 
Decreto Judiciário n. 276, de 30 de abril de 2020 do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 

As imagens serão meramente figurativas, 
tolerada a atuação cinematográfica da testemu-
nha e o uso de telepromter. Julgadores (em regra) 
parecem não se afligir ao perderem os sentidos 
que só a presença física da testemunha pode 
propiciar, desde que estejam seguros e confor-
táveis em suas residências.

Para além de toda a questão perceptiva, 
sensitiva e da frieza das telas, a inconstitucio-
nalidade da resolução passou desapercebida. 
A existência de votos reconhecendo a incom-
petência do órgão para legislar sobre processo 
penal e perguntas formalmente formuladas por 
Defensorias Públicas Estaduais2 foram ignoradas 

pelo CNJ e pelo relator da resolução, Ministro 
Dias Toffoli. O utilitarismo venceu.

Não se está aqui desprezando os prejuízos 
da suspensão dos atos processuais, tampouco a 
importância de se buscarem alternativas tecno-
lógicas para o período de exceção. Ocorre que o 
esvaziamento do devido processo legal em prol 
da razoável duração dos processos subverte a 
ordem jurídica e ofende o princípio da concor-
dância prática3.

O Decreto que reconhece a situação de ca-
lamidade pública pela pandemia mundial de Co-
vid-19 (Decreto Federal n. 06/2020), não dá ao 
CNJ competência para legislar excepcionalmen-
te sobre matéria processual penal, cabendo esta 
atribuição tão somente ao Congresso Nacional. 
O ato objurgado extrapola a atribuição regula-
mentar e incorre em inconstitucionalidade for-
mal, ex vi do art. 22, I da Constituição.

Tanto o é que, já no contexto de pandemia, 
para disciplinar a audiência por videoconferên-
cia no âmbito dos Juizados Especiais “cíveis”, foi 
editada uma lei específica, a Lei Federal n. 13.994 
de 24 de abril de 2020, o que só ratifica que a 
disciplina é reservada à lei e não ao Decreto (re-
gulamento).

A instrução criminal por aplicativos de ce-
lular vai de encontro a diversos preceitos rela-
cionados ao devido processual legal e ao contra-
ditório (art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição 
Federal de 1988). 

A incomunicabilidade das testemunhas é 
ferida de morte. Nenhum mecanismo da reso-
lução do CNJ assegura que estarão efetivamente 
incomunicáveis durante as instruções em suas 
residências. As câmaras dos aparelhos celula-
res ou computadores não são capazes de captar 
todo um ambiente e podem ser direcionadas, fa-

Por Manuela de Santana Passos

1 A resolução numerada não foi publicada quando da 
elaboração do presente. Seu teor foi aprovado quando 
do julgamento do Ato Normativo, processo nº 0004117-
63.2020.2.00.0000.

2 As Defensorias Públicas dos Estados da Bahia, do Rio de 
Janeiro e de São Paulo formularam junto ao CNJ pedidos 
de providências sobre as audiências virtuais por aplicativos 
de celular, conforme autos 0003813-64.2020.200.000/BA, 
0003445-55.2020.200.000/RJ).
3 O referido princípio estabelece que em uma eventual colisão 
de princípios ou bens jurídicos, o exegeta deverá sopesar os 
princípios conflitantes de modo a harmonizá-los, sem que a 
aplicação de um resulte no aniquilamento do outro.
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cilmente, ocultando ameaças graves, coações ou 
a presença de terceiros.

Os partidários das instruções virtuais de-
fendem que o prejuízo à incomunicabilidade 
deverá ser demonstrado casuisticamente e não 
presumido. Ora, como a defesa terá elementos 
para demonstrar a quebra a incomunicabili-
dade se não estará presente no local do ato e 
diante da incapacidade das câmaras de filmar 
todo o ambiente da oitiva? Estar-se-á diante de 
uma prova diabólica (Probatio Diabolica ou De-
vil’s Proof), modalidade de prova impossível ou 
excessivamente difícil de ser produzida.

O Código de Processo Penal prevê algumas 
hipóteses de oitiva de testemunhas por video-
conferência, a exemplo do art. 217, mas, em ne-
nhuma delas, a pessoa prestará suas declarações 
fora da sede de um juízo e na ausência de repre-
sentante do Judiciário.

O ato do CNJ assegura a entrevista prévia 
reservada de acusados e acusadas com a defe-
sa técnica. Todavia, não cria mecanismos para 
que este contato aconteça durante a oitiva das 
testemunhas, de modo que a autodefesa auxilie 
efetivamente a quesitação destas. 

Ponto dos mais sensíveis é o relativo ao ex-
cesso de prazos das prisões provisórias, princi-
pal justificativa para a realização das audiências 
por aplicativos de celular durante a pandemia.

Ab initio, a Recomendação n. 62 do CNJ 
(que busca minorar a superlotação prisional do 
Brasil) não teve a devida adesão por parte de 
magistrados e magistradas. Pesquisa realizada 
pelo Instituto de Pesquisa e Ensino de São Pau-
lo (Insper) em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas aponta que 88% (oitenta e oito por cento) 
dos habeas corpus motivados pela Covid-19 fo-
ram denegados pelo Tribunal de Justiça do Esta-
do de São Paulo. A situação não é diferente nos 
demais tribunais.

Qualquer profissional do direito com atua-
ção em defesa criminal no Brasil sabe que o cár-
cere provisório é a regra e não a exceção, quan-
do deveria ser a ultima ratio. De igual modo, a 
flexibilização dos prazos processuais acontece 
com frequência e o reconhecimento da ilegali-
dade de prisões é tarefa árdua para a defesa. 

Doutro lado, mecanismos como a suspen-
são dos processos com ré(u)(s) solto(a)(s), a de-
terminação da gravação de oitivas em sede poli-
cial, e a realização de audiências semipresenciais 
sequer foram discutidos. Inclusive, as audiências 
por aplicativo de celular poderiam ser apenas 

um mecanismo para reavaliação das prisões, 
na forma do parágrafo único do art. 316 do CPP 
(que trata da reavaliação das prisões provisórias 
a cada 90 dias). 

Por certo, a complexidade do assunto de-
manda profunda discussão, porém uma coisa já 
é certa: não se pode permitir que a pandemia 
do Coronavírus justifique o descaso do CNJ para 
com os direitos e garantias processuais, tam-
pouco a ofensa à Constituição e esvaziamento 
da prova oral. 

Em prol de quem aplaude o sacrifício da 
justiça no altar da segurança, a prova testemu-
nhal está sendo jogada ao abismo. Vidas preci-
sam ser preservadas, mas as vidas encarceradas 
também são vidas. A solução deve alinhar valo-
res e não extirpar os direitos dos mais vulne-
ráveis. Pandemias, fatos extraordinários vêm e 
vão na história e não justificam o retrocesso de 
direitos. 
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CASO MIGUEL À LUZ DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA:
ENTRE O RACISMO ESTRUTURAL E A “ESQUERDA PUNITIVA”

Mirtes e sua mãe eram empregadas do-
mésticas na residência da tradicional família  
pernambucana Côrte Real, detentora de inú-
meros cargos políticos no litoral sul de Pernam-
buco – um claro resquício do sistema colonial 
de capitanias hereditárias. O recorte de raça e 
classe na infeliz narrativa começa quando, por 
sua vez, Mirtes herda a profissão que mais re-
flete a dificuldade da mulher negra de se inserir 
no mercado de trabalho. Mesmo após contrair 
a COVID-19, possivelmente com seus emprega-
dores, “precisou” voltar ao labor já que, para a 
“elite do atraso”, o trabalho doméstico é servi-
ço essencial, inclusive durante um cenário pan-
dêmico. Mas Mirtes também tinha um filho de 
cinco anos. E, da mesma forma que as crianças 
nascidas em senzalas trabalhavam com seus pais 
(PRIORE, 2016), Miguel foi levado ao local de tra-
balho da mãe, um prédio de luxo no centro do 
Recife, verdadeiro cenário da Casa Grande mo-
derna. Nas palavras de Angela Davis, aqui des-
tacamos que a profissão de Mirtes requer “um 
fardo duplo que sempre exige que as trabalha-
doras possuam a capacidade de perseverança de 
Sísifo” (DAVIS, 2016, p. 233). É conciliar a mater-
nidade com o sustento diário, tarefa tão comum 
para as mulheres negras. 

Quando Mirtes foi passear com os cachor-
ros da família, Sarí, a patroa e também primeira-
-dama de Tamandaré, não hesitou em dispensar 
Miguel para que fosse atrás da mãe. Negligen-
ciou, portanto, até mesmo sua obrigação legal 
de garantidora da segurança do menino, colo-
cando-o sozinho no elevador. Miguel desceu 
no andar errado e caiu de uma altura de trinta 
e cinco metros, chocando-se com o concreto. 
No dia 02 de junho de 2020 foi, assim como traz 
Ana Luiza Flauzina, mais um corpo negro caído 
no chão – um peso morto dentro de um espaço 
de apartamentos avaliados em dois milhões de 
reais, denunciando, em seus últimos minutos de 
vida, a crise racial na qual nos inserimos.

Precisamos dizer que Miguel era um me-
nino negro em um país racista. Nessa perspecti-
va estrutural, enraizada desde o Brasil-Colônia, 
a história nos mostra que “as crianças pobres e 
escravas tinham a rua como espaço da sua vida 
social” (VENÂNCIO, 2017, p. 221). Logo, Miguel foi 

posto para fora, porque não pertencia ao prédio 
de classe alta recifense – seu lugar, historica-
mente, não era ali. Para Sarí Côrte Real, ele se-
quer podia ser visto como seus dois filhos, que 
estavam em casa no momento do acidente. Ele 
era a criança inconveniente, que não deixou a 
patroa fazer suas unhas em paz. É dessa forma 
que a classe média brasileira, racista e elitista, 
enxerga os “Miguéis” filhos de tantas Mirtes. 
Para essa classe, os subalternos devem eterna-
mente ficar no “quarto de despejo” da sociedade, 
nas palavras de Carolina Maria de Jesus. O racis-
mo, tão bem maquiado na sociedade brasileira, 
foi descortinado momentaneamente pelo infeliz 
incidente com Miguel. 

Sarí pagou uma fiança avaliada em vinte 
mil reais e responderá em liberdade. Aqui não 
criticamos esse instituto, pois não houve ilega-
lidade em sua aplicação – mas, fica a reflexão: 
e se Sarí fosse a empregada, não a patroa? Sem 
dúvidas Mirtes, em seu lugar, estaria presa pre-
ventivamente, como Rafael Braga, Rennan da 
Penha e tantos pretos e pretas anônimos. Na 
perspectiva "zaffaroniana", há os grupos que do-
minam e aqueles que são dominados. Aqui não 
é apenas a desigualdade de classes que está em 
questão, mas também a desigualdade racial, ten-
do em vista que o povo preto foi e é visto como 
“não-humano”. Jessé Souza, em A Elite do Atra-
so, ensina que “ser ‘gente’, ser considerado ‘ser 
humano’, não é um dado natural, mas, sim, uma 
construção social” (SOUZA, 2017, p. 152).

Processualmente falando, o Ministério 
Público de Pernambuco ofereceu denúncia 
qualificando Sarí na conduta prevista no art. 
133 do Código Penal: abandono de incapaz 
com resultado morte. A inicial acusatória foi 
aceita pela Justiça. Há quem tivesse desejado, 
porém, um dolo eventual, de modo a classi-
ficar o crime em homicídio doloso, alegando 
que Sarí não teria se importado com a vida de 
Miguel quando o deixou à própria sorte den-
tro do elevador. Diante da repercussão midi-
ática do caso, muito provavelmente Sarí será 
condenada, apesar de ser uma mulher rica e 
branca, porque o Direito Penal do Espetáculo 
ainda vibra em nosso subconsciente, trazen-
do à tona a ideia mais rudimentar do panem 

Por Maria Júlia Poletine Advincula e Carina Laís Silva Acioly
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et circenses. Mas, não basta apenas Sarí ser 
condenada, clamamos pela pena mais alta. Por 
qualificadoras e agravantes.

Contudo, será que assim modificaremos a 
“cor da justiça”, como acentua Michelle Alexan-
der? É preciso pontuar o que diz a Criminolo-
gia Crítica, conjuntamente com o Abolicionismo 
Penal: não acreditamos que a pena privativa de 
liberdade resolverá todas as questões que estão 
nas entrelinhas do abandono negligente de Mi-
guel. Vera Andrade fala sobre uma ilusão de se-
gurança jurídica, na qual insistimos em acreditar. 
O que nos surpreende, nesse caso, é que quem 
mais clama pela prisão da patroa são aquelas 
pessoas que se dizem contra a pena privativa de 
liberdade. É buscar uma resposta ineficaz para 
solucionar essa questão extremamente comple-
xa. Aqui refletimos, portanto, sobre a necessi-
dade de compreender como o punitivismo não 
realiza uma efetiva mudança cultural, tampouco 
soluciona o problema do racismo que nos acom-
panha há séculos. Na verdade, já dizia Baratta 
(1999) que a lei não é igual para todos. O crimi-
nólogo, nessa perspectiva, fala na necessidade 
de contrair o sistema punitivo – buscando, por 
outras vias, uma modificação social, relegando 
à Justiça Criminal um caráter meramente sub-
sidiário; pois, esse sistema serve, como a Justiça 
em si, para legitimar as relações de poder. Inútil, 
portanto, buscar uma reparação efêmera e me-
ramente punitiva. O Direito e, especificamente o 
Direito Penal, reflete a luta de classes do sistema 
capitalista – pleitear a privação de liberdade de 
Sarí como solução para o racismo estrutural é, 
no mínimo, incoerência, ingenuidade e um sa-
dismo punitivo da esquerda progressista, inclu-
sive inconsciente, até mesmo das pessoas mais 
despertas quanto à dura realidade de nosso sis-
tema prisional. 

Além disso, desejar esse tipo de punição, 
valendo-se do discurso do Direito Penal do Ini-
migo “às avessas” só irá manter a seletividade. 
Ora, se nós, militantes dos direitos humanos, 
afirmamos diariamente que o cárcere não res-
socializa, mas sim animaliza e retira a dignidade 
do ser humano, como podemos exigir a prisão 
de Sarí sob o argumento de que o crime come-
tido por ela tem como base o racismo estru-
tural? Maria Lúcia Karam, ao discorrer sobre a 
“esquerda punitiva”, preconiza que esse discurso 
não apenas desvia nossas atenções do debate 
principal, mas nos afasta da busca por soluções 
eficazes (KARAM, 2015). 

Pensamos que a memória e o legado de 
Miguel merecem implicações mais efetivas, que 
honrem com a luta de todo um povo. Porém, 
antes, faz-se imprescindível abandonar as vias 
punitivistas. Concluímos, portanto, defenden-
do um discurso coerente, garantista para todas 
e todos, sem que haja contaminação com as já 
conhecidas seduções perpetuadas pelo Sistema 
de Justiça Criminal. Estas, não nos enganemos, 
são traiçoeiras a ponto de nos desviar do ver-
dadeiro propósito – evitar que tantos “Miguéis” 
continuem sendo despejados pelas portas dos 
fundos.
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O DIREITO AO SILÊNCIO DENTRO DE UMA PERSPECTIVA 
GARANTISTA: CONSIDERAÇÕES URGENTES

O Direito tem muito a apender com a Lite-
ratura. Uma das principais alegorias a respeito do 
desvirtuamento do Judiciário está em O processo, 
de Kafka (2007). Em uma das passagens da obra, o 
personagem principal, “K”, observa o pintor Tito-
relli trabalhar em um retrato da Justiça. Enquan-
to Titorelli pincelava o óleo sobre a tela, “K” não 
conseguia distinguir com precisão se a imagem 
que se formava diante dele lembrava Themis ou 
a Deusa da Vitória, antes pensou que se parecia 
com a Deusa da Caça (KAFKA, 2007, p. 174).

Da alegoria acima é possível sustentar, jun-
to com Lenio Streck e Rafael Tomas de Oliveira 
(2012, p. 104), que o papel republicano do Juiz é 
estar sempre vigilante contra as armadilhas in-
quisitoriais, sobretudo no processo penal, por-
que é somente pela concretização das garantias 
constitucionais que os Tribunais asseguram o 
Estado Democrático de Direito. Fora da Demo-
cracia não há salvação, como diz Jacinto Couti-
nho (2018, p. 62).

Ocorre que, durante o mês de junho, foram 
gravados uma série de episódios onde magistra-
dos atentaram frontalmente contra o direito ao 
silêncio. Em uma dessas situações, no curso da 
audiência, a magistrada – irritada com a afirma-
ção do réu de que só responderia às perguntas 
de seu defensor – disse sem nenhum pudor que, 
em sua Vara, ou se respeitava o princípio da pa-
ridade de armas ou o acusado não poderia falar 
nada1.

Episódios assim revelam uma das princi-
pais dificuldades da prática processual penal, 
qual seja: violações sistemáticas por segmen-
tos do Poder Público à garantia constitucional 
à não autoincriminação e, por consequência, ao 
direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, CF). Mais do que 
nunca, é preciso um pacto entre Justiça e Advo-
cacia, em defesa dessa garantia individual.

Como ensina Antônio Manuel Hespanha 
(2003), somente sistemas jurídicos que flertam 
com o totalitarismo entendem que os direitos in-
dividuais não podem ser oponíveis contra o Esta-
do. Em ordens jurídicas assim, garantias individu-

ais são vistas como direitos concedidos ao cidadão 
pelo Governo. E assim como foram dados, podem 
ser negados em nome do “interesse social”, da “se-
gurança nacional” ou da “defesa social”.

Daí a importância do garantismo jurídico, 
o qual tem servido como vetor acadêmico sólido 
para uma prática processual constitucionalmen-
te comprometida. Ana Cláudia Pinho e Fernando 
Albuquerque (2017, p. 19) afirmam, inclusive, que 
“o garantismo é a face da democracia que rejei-
tamos ver, apesar de profundamente implicados”.

Luigi Ferrajoli (2002, p. 482), maior expo-
ente dessa teoria, advoga que “se a história das 
penas é uma história dos horrores a história dos 
julgamentos é uma história de erros; e não só de 
erros, mas também de sofrimentos e abusos”. 
Esta constatação é absolutamente relevante pois 
traz à tona uma das questões principais de como 
julgar, ou seja, qual é a finalidade garantista do 
processo penal?

Ferrajoli (2002) diz que as nações bárbaras 
desconheciam as categorias jurídicas de proces-
so, suas questões sociais eram decidas com ferro 
à mão, pelo arbítrio de um conselho de anciãos 
ou por um chefe de guerra.

Certamente, o que faz do processo um mé-
todo diferente da “justiça com as próprias mãos” 
ou de qualquer ou método de justiça sumária é 
precisamente o fato de que ele persegue duas 
funções vitais ao Estado de Direito: a punição dos 
culpados juntamente com a tutela dos inocentes. 
Para Ferrajoli (2002, p. 483), “a história do proces-
so penal pode ser lida como a história do conflito 
entre essas duas finalidades, logicamente com-
plementares, mas na prática contrastantes”.

A base de todas as garantias processuais 
penais é esta segunda finalidade, que tem como 
missão evitar os erros judiciais e permitir que o 
processo se desenvolva em um procedimento 
contraditório. Numa das partes, está a Acusação 
buscando a punição dos culpados e, do outro 
lado, está a Defesa buscando a tutela dos ino-
centes. Entre eles, encontra-se um juiz imparcial 
e equidistante, que condicionado pelos direitos 
fundamentais é responsável por garantir as re-
gras do jogo democrático. Por causa disto que 
Lenio Streck e Rafael Tomas de Oliveira (2012, 
p. 106) defendem que “as garantias processuais 

Por Fernando Cavaleiro de Macedo

1 Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-
jun-22/mathaus-agacci-direito-silencio-seletivo-
interrogatorio-judicial>. Acesso em junho de 2020.
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[...] estão amarradas em um eixo comum que é o 
sistema acusatório”.

As garantias processuais, enquanto con-
dicionantes da atividade repressiva contra os 
erros judiciais, tem em sua constituição o ideal 
iluminista de que todo poder tende ao abuso, e 
é por isso que “enquanto o método inquisitório 
exprime uma confiança tendencialmente ilimi-
tada na bondade do poder e na sua capacidade 
de alcançar o verdadeiro, o método acusatório 
se caracteriza por uma confiança do mesmo 
modo ilimitada no poder como autônoma fonte 
de verdade” (FERRAJOLI, 2002, p. 483).

Com efeito, é no interrogatório do réu que 
se afloram ainda mais as contradições entre es-
sas duas finalidades. Posturas antigarantistas fa-
vorecem atitudes de “guerra forense”, a fim de 
conseguir do Acusado, a qualquer custo, uma 
confissão. Por outro lado, posturas garantistas 
assumem a perspectiva de que o interrogatório 
é, antes de tudo, um meio de defesa, informa-
do pela presunção de inocência. Seu objetivo é 
exclusivamente permitir ao Imputado contestar 
pessoalmente a acusação e apresentar argu-
mentos para se justificar (FERRAJOLI, 2002).

O princípio da não autoincriminação, de 
acordo com Ferrajoli (2002, p. 485), “é a primei-
ra máxima do garantismo processual acusató-
rio, enunciada por Hobbes e recebida desde o 
século XVII no direito inglês”. Dessa garantia 
procedimental maior, derivam outras espécies 
de direitos, tais como: a) proibição do perjúrio; 
b) o direito ao silêncio; c) o direito de mentir; d) 
proibição da tortura física ou psíquica para ob-
ter a confissão; e) proibição de a confissão ser 
considerada a rainha das provas e f) o direito do 
acusado à assistência e presença do seu defen-
sor em seu interrogatório, para impedir abusos 
ou violações das garantias processuais.

O espectro de positivação deste princípio 
não se resume apenas à Constituição Federal 
de 1988, mas também em documentos jurídicos 
internacionais como o Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos (art. 14, item 3, “g”) e a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos 
(art. 8, item 2, “g”).

Por ser inquestionavelmente uma garantia 
individual do acusado, poderá ser manejado na 
medida e extensão determinada por ele. Res-
ponder às perguntas da Defesa, da Acusação ou 
do Juízo fica inteiramente a cargo do Imputa-
do. O fato de o julgador não aceitar a utilização 

dessa garantia, sob a alegação de que o uso dela 
afronta o “contraditório” ou a “paridade de ar-
mas”, não tem outra justificativa senão compro-
misso cognitivo do Juiz com a punição. Trata-se 
de um “quadro mental paranoico”, como dizia 
Franco Cordero, em que o magistrado privilegia 
a hipótese trazida pelo Ministério Público em 
detrimento dos fatos apurados em contraditório 
(COUTINHO, 2018, p. 57).

Embora os Tribunais Superiores tenham 
todo um conjunto de decisões reafirmando o 
primado desta garantia individual, eventual-
mente ainda são constatados ataques injustifi-
cados ao direito ao silêncio. É quando a pintura 
da Justiça de Kafka mais se parece mais com a 
Deusa da Caça.

Nesse sentido, urge trazer o garantismo 
jurídico para dentro do debate acerca do direito 
ao silêncio, sobretudo porque a teoria garantis-
ta oferece um conjunto de limites e vínculos ao 
Poder, oferecendo – a partir desses vínculos – 
racionalidade democrática à atuação repressiva 
do Estado. Certamente, tal assunto não é novo, 
mas, em tempos assim, é preciso dizer o óbvio...
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A BANALIZAÇÃO DA INDIFERENÇA NO
SISTEMA DE (IN)JUSTIÇA CARCERÁRIO

1.  Um panorama geral: Constituição, 
COVID-19 e omissão 

Foi com muita alegria e esperança que a 
Constituição Federal foi promulgada em 5 de Ou-
tubro de 1988; então, Ulysses Guimarães afirmara: 
“Esperamos a Constituição como o vigia espera a 
aurora”. A aurora chegou, a efetividade constitu-
cional ainda não; afinal o nosso sistema de (in)jus-
tiça carcerário é manifestamente inconstitucio-
nal desde 2015 – Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 347 (ADPF). 

Talvez por isso a morte tem sido uma cons-
tante dentro do sistema carcerário, sendo a au-
sência de políticas públicas e estruturais um dos 
seus principais fatores. Essa omissão, diga-se de 
passagem, inconstitucional (BRASIL 1998, art. 
102 e 103, § 2º), advém dos três Poderes consti-
tuídos: Executivo, Judiciário e Legislativo.

Tal realidade pode ser constatada quando 
da análise das medidas destinadas ao combate 
do COVID-19 no sistema carcerário. Nesse caso, 
há quase que uma omissão intencional, porque 
as poucas ações são despidas de efetividade, 
indo de encontro, inclusive, a direitos funda-
mentais, tal como a suspensão das audiências 
de custódia, bem como a restrição integral de 
visitas em 24 unidade da federação e em todo o 
Sistema Penitenciário Federal.

Dentre todas as medidas, a mais louvável 
foi a resolução 62 do Conselho Nacional de Justi-
ça, que “recomenda aos Tribunais e magistrados 
a adoção de medidas preventivas à propagação 
da infecção pelo novo coronavírus (COVID-19) 
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socio-
educativo”.

A despeito disso, e em virtude da natu-
reza não vinculante, presenciamos o seu des-
cumprimento sistemático, tanto é que o Partido 
Socialismo e Liberdade (PSOL), baseado em es-
tudos do Instituto Brasileiro de Ciências Crimi-
nais (IBCCRIM), apresentou perante o Supremo 
Tribunal Federal (STF) a Arguição de Descum-
primento de Preceito Fundamental (ADPF 684), 
ainda carente de análise liminar.

Antes disso, o Instituto de Defesa do Direi-
to de Defesa (IDDD) já tinha apresentado – em 
16 de Março 2020 – no bojo da ADPF 347, um 
pedido de tutela provisória incidental, visando o 

desencarceramento em massa, por ser a medida 
mais efetiva no combate a um novo genocídio. 
De todo modo, após início promissor – conces-
são da medida liminar em 17 de março 2020, o 
plenário do STF, em 18 de março do mesmo ano, 
preferiu omitir-se, rejeitando o pedido, e então 
suspendendo a eficácia da liminar.

1.1 COVID-19 no cárcere 
Em sendo assim, o COVID-19 chegou ao 

cárcere, antes que a Constituição chegasse ao 
custodiado. 

Isso quer dizer que, no dia 17 de Julho de 
2020, 6.483 pessoas já tinham sido infectadas in-
tramuros, o que nos conduz a ser o 2º país com 
mais pessoas encarceradas infectadas dentre 43 
analisados. 

Nesse caminhar obscuro, presenciamos 
um novo genocídio, que certamente ficará es-
quecido em nossa história. Somos o 4º sistema 
carcerário mais letal dentre 31 analisados, le-
vando em conta única e exclusivamente mortes 
(ou homicídios comissivos por omissão) em ra-
zão do COVID-19. Até então, 66 vidas humanas 
se foram, para estes o cárcere não representou 
a perda da liberdade, mas a perda da vida. Com 
isso poucos se importam, afinal “a prisão foi e 
sempre será um depósito infecto de pobres e in-
desejáveis” (BATISTA, 2018, p. 36).

Ressalve-se que os dados coletados são 
dados oficiais, oriundos, portanto, de um (des)
governo descomprometido com a realidade, pois 
são várias as tentativas de manipulação quanti-
tativa1.

É nesse cenário que percebemos a efeti-
vação da necropolitíca, dado que o Estado bra-
sileiro tem interferido no cursar da vida; em 
outra palavras, tem ditado “quem pode viver, e 
quem deve morrer” (MBEMBE, 2019, p. 05), e em 
uma sociedade de classe tão desigual quem deve 
“sempre” morrer é o vulnerável, esteja ou não no 
sistema de (in)justiça carcerário.

Não bastasse isso, bem como o contínuo e 
permanente racionamento de água, a superlota-
ção carcerária, que inviabiliza o distanciamento 

Por Rodolfo Queiroz da Silva

1 “Em decorrência disso foi criado o consórcio de veículos 
de imprensa foi criado para acompanhar e divulgar os 
números da doença no país, após o Ministério da Saúde ter 
tirado dados do ar e ameaçado sonegar informações”.
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social e a ausência de um desencarceramento em 
massa comprometido com a vida, o Presidente da 
República tornou facultativo o uso de máscaras 
dentro dos estabelecimentos prisionais, pois ve-
tou parte do projeto de lei devidamente aprovado 
pelo parlamento que obrigava o seu uso.

Foi em razão desse cenário que 200 enti-
dades apresentaram perante a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e a Comissão Interameri-
cana de Direito Humanos (CIDH) uma denúncia 
formal contra o governo brasileiro, numa tenta-
tiva de conter o projeto necropolítico.

2. E afinal, algo pode ser feito?
A realidade como ente construído pode 

ser alterada continuamente, in caso, mostra-se 
imprescindível à implantação de uma política 
criminal moderna, orientada [...] “no sentido 
da descriminalização e da desjudicialização, ou 
seja, no sentido de contrair ao máximo o siste-
ma punitivo do Estado” [...] (FRAGOSO, 1985, p. 
17 apud BATISTA, 2019, p. 35).

Nesse caminhar, caberia aos poderes 
constituídos, se comprometidos com o Estado 
Democrático de Direito, atuar nos limites legais 
e constitucionais a fim de reduzir os danos de-
correntes do COVID-19 no sistema de (in)justiça 
carcerário. 

Assim, entendemos que seria adequado a 
concessão de indulto (CF, art. 84, XII) ou da anis-
tia (CF, art. 48, VIII) a todos aqueles que façam 
parte do grupo de risco e estejam cumprindo 
pena em razão de crimes cometidos sem violên-
cia ou grave ameaça.

Somente assim o morticínio anunciado 
desde março do ano corrente pode(ria) ser con-
trolado; inclusive, medidas desencarceradoras 
tem sido adotadas por diversos países, tendo o 
Irá libertado 155 mil presos, isso em 17 de Mar-
ço de 2020. Por sua vez, o parlamento Português 
aprovou um regime especial que pode conduzir a 
redução de até 15% da sua população carcerária. 

Ainda, deveria o Judiciário acolher os pe-
didos sub judice na ADPF 684, pois tal atitude 
conduziria a um desencarceramento em massa, 
contrário, então, ao encarceramento em massa 
historicamente predominante. 

A despeito desse horizonte, não acredita-
mos que as medidas ora suscitas serão coloca-
das em prática, dado que o nosso histórico re-
cente reside em “la extensión vertical que suele 
acompanãr a la expansión horizontal de la tipi-
ficación, concretada en agravaciones de penas y 
tipos calificados” [...] (ZAFFARONI, 2018, p. 06).

Essa é nossa realidade, desumana e sele-
tiva; enquanto Fabricio Queiroz foi posto em li-
berdade, outros tantos permanecem à beira da 
morte. Direitos para que(m)?
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Forasteira de dentro ou estrangeira de den-
tro. Seriam as traduções mais próximas do que 
Collins (2016) chama de “outsider within”. A ex-
pressão traduz, de alguma maneira, o lugar que 
ocupo escrevendo este texto para uma revista 
que se dirige, sobretudo, à comunidade jurídica.

A afirmação deste lugar só é possível a 
partir de uma posição relacional entre mim e o 
campo jurídico. Sem desconsiderar a diversida-
de que estrutura a comunidade jurídica, tomo 
como ponto de partida a existência de uma pa-
dronização de performances, dinâmicas e dis-
cursos que caracterizam este campo (BOUR-
DIEU, 1989). Se campos são espaços sociais que 
operam por meio de padrões de conduta e de 
organização estrutural, eles também são reco-
nhecíveis por uma terceira dimensão, que se 
manifesta por certa padronização epistêmica, 
um “pensar como de costume” (COLLINS, 2016). 
Este texto tem como objetivo o enfrentamento 
desta última dimensão do campo jurídico. 

Apresentando brevemente algumas refle-
xões resultantes da minha experiência como 
pesquisadora interessada nas costuras entre 
cidade, direitos e relações raciais, gostaria de 
demarcar um outro ponto de vista sobre con-
trole, policiamento urbano e resistência. Estes 
temas têm grande importância para os insiders 
do campo jurídico, que desenvolvem interpre-
tações e práticas sobre o sistema punitivo, con-
solidadas em “paradigmas ditos” e “paradigmas 
não ditos”. 

Enraizada na pesquisa realizada no Gran-
de Nordeste de Amaralina, entre 2015-2016, e 
considerando este lugar de outsider within no 
campo jurídico, estruturo este texto em duas 
partes. Na primeira, dialogando com “autode-
finições” e “autoavaliações” (COLLINS, 2016) de 
jovens sobre a presença das Bases Comunitárias 
de Segurança (BCS) em seus territórios de mo-
radia, apresento outras noções sobre controle-
-policiamento-resistência. Em seguida, partin-
do dessa experiência com agências e territórios 
negros, posiciono-me criticamente frente aos 
paradigmas que hegemonizam as análises so-
bre estas temáticas no campo jurídico e convi-
do seus insiders à ruptura com o “pensar como 
de costume”. É um convite ao desconforto. 

Em 2011, como parte do plano de segu-
rança pública denominado de Pacto pela Vida, 
houve a implantação de três Bases no território 
negro soteropolitano do Grande Nordeste de 
Amaralina (GNA), localizadas, respectivamente, 
na Chapada do Rio Vermelho, Santa Cruz e Nor-
deste de Amaralina. Buscando compreender a 
repercussão destas estruturas físicas policiais 
para a vida das pessoas do GNA, fui a campo es-
cutar jovens moradores. Desde o primeiro en-
contro, ouvi relatos e análises de experiências 
vividas, muito diferentes do discurso oficial, 
que sustenta a ideia de policiamento comuni-
tário, baseado numa “filosofia de proximidade”. 

Um dos sujeitos entrevistados rebatizou 
o Pacto pela Vida como “Pacto pela morte” e 
entre conversas e perguntas, os testemunhos 
de campo registram como a violência faz parte 
de suas vidas. Estas análises dialogam com as 
observações de Vargas, que distingue a expe-
rimentação da violência a partir da racialidade 
dos corpos:

[...] para pessoas negras, no entanto, a 
violência é de uma natureza distinta, 
pois ela não depende de circunstâncias: 
a violência não é contingente a nada, 
a não ser o fato da negritude. Pessoas 
negras vivenciam a violência do estado 
como terror sempre presente, como um 
fato da vida; a violência é um dado onto-
lógico.” (VARGAS, 2016, p.21).

Assim, sujeitos e vozes, postos no centro 
da análise, rememoram a chegada colonialista 
das BCSs naquele território como uma atua-
ção bélica, sem diálogo, sintetizada no “che-
gou, aterrorizou e implantou”, como escutado 
em campo. A violência, marca do policiamento 
feito pelas Bases, espalha-se como uma policia-
lização e controle da vida cotidiana, materia-
lizada, em abordagens truculentas normaliza-
das pelas ruas do GNA, invasões de casas sem 
mandado e gerenciamento policial de espaços 
de sociabilidade/lazer. Práticas que, num con-
tínuo diário, buscam confirmar a desumaniza-
ção de vidas negras e a produção de territórios 
negros urbanos como zonas de morte.

Há um “padrão mórbido de governança 
espacial”, uma “necropolítica espacial” (ALVES, 

UM TANTO OUTSIDER NEM TANTO WITHIN:
UM CONVITE AO DESCONFORTO

Por Laís Avelar
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2011) levada a cabo pelas BCSs no GNA. Con-
tudo, ressalto que a denúncia do controle ge-
nocida exercido por agências estatais de segu-
rança em território negros basificados precisa 
ser feita com rigor ético. A afirmação de uma 
refinada política de morte das BCSs não sig-
nifica sujeição de pessoas e territorialidades 
negras àquela governança ou que suas expe-
riências e modos de vida estejam reduzidos a 
ela. O GNA, por diversas práticas cotidianas, “é 
resistência frequente [...] contra a subordina-
ção social e espacialmente racializadas” (VAR-
GAS, 2005, p. 93).  

Rejeito as “anomalias” (COLLINS, 2016) in-
terpretativas cristalizadas na retórica denun-
ciativa do genocídio negro feita por insiders 
do campo jurídico. Um exemplo concreto dis-
so é a vulgarização da categoria “necropolíti-
ca” (MBEMBE, 2016). Muito mais danosa que o 
esvaziamento político do termo, esta retórica 
dos insiders é problemática por consolidar “pa-
radigmas ditos” de interpretação sobre os siste-
mas punitivos e seus atores, que não vão além da 
denúncia. Supostamente críticos, estes paradig-
mas estão umbilicalmente ligados a um “para-
digma não dito”, enraizado no senso social brasi-
leiro e compartilhado pelo campo jurídico, que, 
de forma sintética, baseia-se na ilegibilidade do 
negro como sujeito (VARGAS, 2016). 

Collins (2016, p. 119-120) define dois tipos 
mais comuns de “anomalias”, reproduzidas por 
“suposições avaliadas como certas”, no campo 
sociológico, acerca de experiências negras: (1) 
“omissão” e (2) “distorção” de fatos e observa-
ções. Aproprio-me desta sistematização para 
denunciar os paradigmas presentes no campo 
jurídico. 

Centrado nas experiências e condição do 
homem branco, hétero, cristão, proprietário e 
sem deficiência, o direito define, a todo tem-
po, quem protagoniza como sujeito as narra-
tivas jurídicas interpretativas sobre o mundo 
(PIRES, 2018). Assim, por “omissão de fatos e 
observações” sobre mulheres e homens ne-
gros, ensino e campo jurídico produzem um 
imaginário de que estas pessoas não partici-
param da formação nacional como sujeitos. 
“Paradigmas ditos” consolidados em setores 
críticos da ciência jurídica criminal – como a 
denúncia da seletividade racial do sistema pu-
nitivo – não rompem com a lógica da omissão, 
pois a enunciação do negro, neste caso, não 
significa a sua subjetivação. 
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Já a anomalia da “distorção de fatos e ob-
servações” materializa-se em descrições/inter-
pretações jurídicas generalizantes/totalizantes 
que não exprimem as experiências e condições 
das pessoas negras. A partir do “paradigma dito” 
da seletividade racial do sistema punitivo, o 
campo jurídico encerra a sua criticidade numa 
abordagem meramente denunciativa que, além 
de reforçar lugares de desumanização, pro-
duz um imaginário de passividade de negras e 
negros e de fatalidade de suas sub-existências 
marcadas pela totalidade da morte. 

A invisibilização do negro na formação 
histórico-jurídica nacional e o des-agencia-
mento da experiência e condição negras forjam 
o “pensar como de costume” do campo jurídico, 
até mesmo em seus redutos mais progressis-
tas. Afastando-me de prognósticos simplistas, 
acredito que a busca de paradigmas verda-
deiramente críticos e democráticos passa por 
caminhos espinhosos. Faz-se urgente (i) a afir-
mação de outras vozes no campo jurídico, que 
não aquelas representadas ou comprometidas 
com a branquitude; (ii) a anunciação corpo-po-
lítica (BERNARDINO-COSTA et al., 2019) das in-
terpretações jurídicas, de forma a racializar o 
branco e, por conseguinte, particularizar seus 
conhecimentos; (iii) a politização de experiên-
cias e condições negras que, longe de resumi-
rem-se à morte, anunciam resistência, “que nos 
irmana como sobreviventes do cotidiano [...] 
que nos tem feito ser o que somos, apesar de” 
(FLAUZINA, 2015, p. 116). 

Romper com o “pensar como de costu-
me”, em última instância, demanda ao campo 
jurídico ruptura com o núcleo da ordem social 
brasileira fundada na antinegritude (VARGAS, 
2016). Exige mais do que promessas vazias de 
supostos aliados. Exige aceitar convites ao 
desconforto.  
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Percebe-se, ain-
da hoje, uma resistên-
cia de grande parte 

da sociedade no que diz 
respeito ao apoio à execu-
ção de políticas públicas 
no sistema penitenciário. 
Qual o papel da academia, 
especialmente da crimi-
nologia, nessa realidade?

FELIPE FREITAS As prisões 
sempre foram o repositório 
de sentimentos sociais muito 
perversos. O sentido moder-
no de prisão tem quase nada 
a ver com ressocialização ou 
responsabilização, é apenas um ato de força, que 
tem pouco significado em termos educativos.

Felipe Freitas
É doutor e mestre em Direito pela UnB. Foi co-
ordenador nacional do Plano de Prevenção à 
Violência contra Juventude Negra do Governo 
Federal (2012/2014) e Secretario Executivo do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial da Presidência da República (2015/2016). 
Entre 2019/2020 coordenou a revisão curricu-
lar do Centro de Formação Jurídica e Judiciária 
de Moçambique atuando na temática de penas 
alternativas e direito penal. Atualmente é coor-
denador do projeto Infovírus, observatório sobre 
pandemia e prisão, e é membro do GPCRIM UEFS.

Em sociedades como a nossa, marcadas pelo 
legado colonial e pelo racismo, a utilização das 
prisões como espaços de interdição total de di-
reitos torna-se ainda mais complexa, pois pri-
são passa a ser um símbolo de desumanização 
e aniquilamento. Reagimos com indiferença ao 
sofrimento nas prisões porque já desumaniza-
mos as pessoas criminalizáveis, o que interdita 
as políticas de apoio à execução penal e impacta 
negativamente todo o debate.
Nesse contexto, a academia, e a criminologia em 
particular, podem contribuir para deslocar essa 
realidade na medida em que for capaz de radica-
lizar a denúncia e a crítica sobre a violência de 
Estado e aprofundar o diálogo sobre as relações 
de poder contidas no ato de prender alguém. É 
preciso situar a prisão no campo das escolhas 
políticas de nossa sociedade e apontar as conse-
quências e os riscos dessas escolhas em termos 
técnicos, jurídicos e, sobretudo, em termos éti-
cos e sociais. 

Quais os fatores que motivaram a 
criação do INFOVÍRUS e quais as dire-
trizes e dificuldades de atuação?

FELIPE FREITAS No cotidiano do Infovírus o 
principal obstáculo tem sido acessar informações 
verídicas acerca do que se passa nas prisões, ten-

do em vista a baixa qualidade dos 
dados apresentados pelos governos 
e, em especial, pelas administrações 
prisionais. Há uma movimentação 
deliberada do Poder Público para 
ocultar o que ocorre nas prisões de 
modo que é muito difícil checar da-
dos através de uma rede de pesqui-
sadoras/es voluntárias/os quando 
não se pode contar com o contato 
presencial com as pessoas que atu-
am no sistema e nem com grandes 
aparatos institucionais.

No contexto da pande-
mia e de encarceramento 
em massa experienciado 

pelo Brasil, qual tem sido o pa-
pel desempenhado pelo DE-
PEN e CNJ?

1 REAGIMOS COM 
INDIFERENÇA AO 
SOFRIMENTO NAS 
PRISÕES PORQUE JÁ 
DESUMANIZAMOS 
AS PESSOAS 
CRIMINALIZÁVEIS, 
O QUE INTERDITA 
AS POLÍTICAS DE 
APOIO À EXECUÇÃO 
PENAL E IMPACTA 
NEGATIVAMENTE 
TODO O DEBATE.
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FELIPE FREITAS  O Con-
selho Nacional de Justiça 
(CNJ) emitiu uma orien-
tação bastante ampla – Reco-
mendação 62 –, que além de 
diretrizes sanitárias também 
exortou juízes a adotarem me-
didas de desencarceramento 
como reavaliação das prisões 
provisórias e a transferência de 
presos do grupo de risco para 
prisão domiciliar. Todavia, es-
sas orientações não se tradu-
ziram em medidas concretas 
nem na primeira instância e 
nem nos tribunais superiores. 
O Poder Judiciário tem convalidado, e muitas 
vezes protagonizado, a política de extermínio 
nos presídios. As pesquisas de que dispomos 
sobre as decisões da justiça criminal no con-
texto da pandemia revelam que a Recomenda-
ção 62 do CNJ não tem “convencido” os juízes a 
preservar a vida e a saúde das pessoas privadas 
de liberdade. Segundo trabalho realizado pelas 
pesquisadoras Maíra Machado (FGV/SP) e Natá-
lia Pires (INSPER) analisando decisões em HC’s 
impetrados em SP que mencionaram a Covid-19 
entre março e maio de 2020, há uma tendência 
geral de indeferimento dos pedidos de liberdade 
ou a concessão por motivos diversos, alheios ao 
contexto específico da pandemia.
No âmbito do poder executivo federal, infeliz-
mente o DEPEN, sob o comando do ex-Ministro 
da Justiça, Sérgio Moro, dedicou-se durante os 
primeiros meses da pandemia a deslegitimar as 
orientações do CNJ e a afirmar que era possível – 
mesmo diante de um sistema prisional superlota-
do – adotar as medidas cabíveis para a prevenção 
dentro do contexto de privação de liberdade. 

Tramita no STF a ADPF 635, ajuizada 
pela DPE/RJ, na qual foi requerida a 
suspensão das operações militares 

nas comunidades do Rio de Janeiro 
durante a pandemia. Em que pese o Min. 
Edson Fachin ter concedido liminar em 
05/06/2020, foi noticiado que as operações 
continuaram. É possível dizer que a 
pandemia agravou esse contexto?

FELIPE FREITAS Os dados de mortes em ope-
rações policiais nos últimos meses sofreram um 
crescimento muito impressionante. Há dados 

de que na vigência da liminar 
o número de mortes caiu, mas 
seguimos assistindo casos as-
sustadores dentro e fora do RJ 
como o caso do menino Mizael, 
de 13 anos, que foi assassinado 
pela polícia enquanto dormia no 
Ceará.
Não sei se podemos afirmar que 
a pandemia aumentou a violên-
cia policial, mas, certamente é 
muito mais difícil enfrentar esse 

problema no contexto de 
isolamento social no qual 
não podemos ir pra rua 

protestar. A decisão liminar do ministro Fachin 
portanto é uma baliza fundamental que precisa 
ser confirmada no julgamento de mérito e se-
guida por outros Estados.
Lamentavelmente, veículos de comunicação, os 
comandos das polícias, os governos estaduais e, 
sobretudo, o sistema de justiça cooperam com 
um modelo de segurança pública que está vo-
cacionado a produzir mortes. Não há como ins-
tituir qualquer padrão de legalidade num siste-
ma judicial que se baseia em provas obtidas de 
modo fraudulento na fase do inquérito policial 
e de depoimentos colhidos com ocorrências 
tão reiteradas de torturas e maus tratos. As de-
cisões judiciais acerca de flagrante, abordagem 
e busca pessoal no Brasil são, na maioria das 
vezes, um estímulo tácito a abusos por parte da 
polícia. Há um consórcio estatal (e paraestatal) 
que valida práticas policiais abusivas e esse é o 
centro das reproduções racistas sobre saberes 
e práticas policiais violentos.
Na Bahia, por exemplo, as falas do governador 
questionando a conveniência das audiências de 
custódia têm um papel extremamente negativo 
na validação da violência policial. Na medida em 
que o Chefe do Executivo, responsável pelo co-
mando das polícias, demonstra má vontade em 
relação às garantias processuais previstas na 
Constituição, ele está pondo em xeque aquilo 
que deveria ser a base de legalidade de todo o 
modelo de segurança pública, tudo isso é parte 
da legitimação do terror. 

Como denunciado por alguns estu-
diosos e pensadores, a exemplo do 
Prof. Samuel Vida, não há informa-
ções acerca dos marcadores raça e 

gênero nos boletins epidemiológicos divul-

HÁ UM CONSÓRCIO 
ESTATAL (E 
PARAESTATAL) QUE 
VALIDA PRÁTICAS 
POLICIAIS ABUSIVAS 
E ESSE É O CENTRO 
DAS REPRODUÇÕES 
RACISTAS SOBRE 
SABERES E PRÁTICAS 
POLICIAIS VIOLENTOS.

4

5
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gados diariamente pelos órgãos de saúde. 
Qual a relevância desses marcadores para 
o enfrentamento da pandemia em curso?

FELIPE FREITAS Os efeitos da pandemia são um 
retrato das escolhas políticas do Brasil no trata-
mento das suas tragédias e são um resultado de 
uma sucessão de opções racistas que produzirão 
uma completa carnificina. A omissão de infor-
mações sobre o quesito raça/cor nos primeiros 
boletins epidemiológicos divulgados no contex-
to da pandemia é apenas um exemplo da pro-
fundidade da violência racial no Brasil.
Os dados sobre as contaminações e a curva de 
letalidade da pandemia no Brasil segue critérios 
eminentemente raciais, sociais e econômicos. Se 
analisarmos, por exemplo, os dados do portal da 
transparência sobre óbitos ocorridos entre março 
e junho mostram que as mortes por doenças res-
piratórias cresceram 34,5% na população em geral 
sendo que entre os negros essa taxa de letalidade 
por síndromes respiratória aguda aumentou em 
72% para pardos e 70% para pretos, enquanto para 
brancos o aumento foi de apenas 24% em relação 
ao mesmo período  do ano anterior.

Na visão do senhor, a popularização 
de movimentos antirracistas e a di-
fusão de conceitos como racismo 

estrutural e interseccionalidade podem, 
de fato, pavimentar uma mudança no 
sistema de justiça criminal?

FELIPE FREITAS Não concordo que estejamos 
diante de uma efetiva popularização de movi-
mentos antirracistas. A luta negra nunca parou 
de existir e de produzir resultados concretos na 
realidade, entretanto, o que há agora é – a meu 
ver – apenas uma maior visibilidade de parte 
dessa luta e não uma real e efetiva incorporação 
de movimentos antirracistas na estrutura social. 
Todavia, espero que essa visibilidade perdure no 
tempo e que não nos limitemos às meras cons-
tatações acadêmicas. Sabemos que o legado co-
lonial se especializou em transformar momentos 
de efervescência do debate racial em meras dis-
cussões sobre desigualdade, sobre assimetrias 
ou sobre episódios de discriminação. Definitiva-
mente não se trata disso.
É preciso entender que o racismo organiza os 
sentidos e os significados de todo o sistema de 
justiça criminal (e da sociedade como um todo 
na verdade) de modo que não é possível falar 
em racismo, em interseccionalidade, e seguir 
achando que vamos mudar o sistema com me-
didas meramente cosméticas, com campanhas 
de sensibilização ou discursos nas redes sociais. 
O racismo é a base de sentido de todo o siste-
ma punitivo, portanto só vamos avançar se qui-
sermos desmontar lógicas de poder. Será que a 
sociedade brasileira está disposta a fazer isso? 
Tenho dúvidas. Mas, sigo firme na luta!6

Respiro

Charge por: André Dahmer @andredahmer
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FEVEREIRO:
É TEMPO DE ENVERGONHAR AQUILO
QUE SE ESCANCAROU 

O boletim Trincheira Democrática ganhou uma nova versão, con-
tando agora com colunas, entrevistas, artigos científicos, comen-
tários à jurisprudência, entre outros temas.
Acontecia no Brasil: O então ministro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, apresentou a governadores e secretários 
de segurança pública dos Estados o projeto de lei anticrime - 
04/02/2019.
Reverberou por aqui: Um país já marcado por uma gigantesca e 
crescente população carcerária e odiosos níveis de violência, é le-
vado 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 compo-
nente de diminuição da criminalidade.

2019

RETROSPECTIVA 
BOLETIM REVISTA 
TRINCHEIRA 
DEMOCRÁTICA

"Trincheira fincada ao poente, bombordo como espaço de resistência dos ideais 
democráticos, voltado a disseminar a luz do conhecimento, em especial, quando 
a clareza sobre a importância da razão humana já não se mostrava nada solar. 
Linguagem árcade, reflexões profundas e engajadas, temática crítica e contemporânea, 
plural e inclusiva. Estética voltada a comunicar para além do texto. Acadêmico sem 
ser academicista. Buscava-se diminuir o distanciamento e consequente debilidade de 
influência da academia em relação à realidade operante. O conceito estava ali, mas a 
tarefa, já se sabia, não seria (não é) fácil."
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ABRIL:
80 TIROS ANTES DO PACOTE ANTICRIME

É lançada a nova coluna "Elas No Front" com texto de Maria Lúcia 
Karam – o espaço é destinado à publicação de artigos de mulhe-
res que atuam nas ciências criminais. A seção "Múltiplos Olhares” 
contou com entrevista exclusiva  de Juarez Tavares.
Acontecia no Brasil: Militares do exército dispararam mais de 80 
tiros contra um carro que levava uma família na região da Vila Mi-
litar, zona oeste do Rio de Janeiro. Um homem morreu e duas pes-
soas ficaram feridas – Em 07/04/2019.
Reverberou por aqui: O chamado Pacote Anticrime tenta vender 
a lógica da redução da criminalidade através de um meio compro-
vadamente ineficaz: o incremento das penas e da violência estatal. 
O destaque negativo (dentre tantos) fica por conta da ampliação 
criminosa da possibilidade de matar a partir de virtuais e fictícias 
situações que configuram, em verdade, uma ilegítima legítima de-
fesa. Já foram 80 tiros antes mesmo do tal projeto ser aprovado. 
Lastimável. Imperdoável.

2

JUNHO:
MORRE O PROCESSO PENAL DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Edição Especial que faz referência ao I Seminário Regional do Ins-
tituto Baiano de Direito Processual Penal - IBADPP, realizado na 
cidade de Vitória da Conquista-BA
Acontecia no Brasil: Novos trechos de conversas vazadas entre o 
então ministro da Justiça Sergio Moro e procuradores da força-ta-
refa da Lava Jato divulgados pelo site The Intercept Brasil na noite 
reforçam a proximidade entre o então juiz do caso e os procurado-
res responsáveis pela acusação  formulada contra o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela operação – Em 
16 de junho de 2019.
Reverberou por aqui: Não é exagero dizer que estamos num perí-
odo de morte do Processo Penal Democrático. O Direito virou Ba-
bel, onde atores jurídicos se tornam justiceiros e escolhem as suas 
próprias regras de persecução e julgamento, em detrimento das 
previsões constitucional e legal. Certamente um lugar onde a ativi-
dade hermenêutica não se preocupa mais com limites externos aos 
interesses e conveniências do próprio intérprete e dos seus grupos.

3

AGOSTO:
(DES) COLONIALISMOS E NOVOS TEMPOS

A publicação traz “Múltiplos Olhares” com Eugênio Raúl Zaffaroni 
e a Coluna “Elas no Front” com Mariana Weigert, além da apresen-
tação da nova coluna, “A Toda Prova”, compartilhada por Antonio 
Vieira, Caio Badaró, Janaína Matida e Marcella Nardelli.
Acontecia no Brasil: Proposta de 'plea bargain' de Moro é retira-
da do Pacote Anticrime por grupo de trabalho da Câmara – Em 
06/08/2019.
Reverberou por aqui: O cenário evidencia, ao longo dos anos, Pa-
íses sul-americanos em cuja taxa de “solução” dos casos penais, 
tal qual nos Estados Unidos, ultrapassa os 90% com a realização 
dos acordos de culpa e respectiva aplicação de resposta penal sem 
prova, sem contraditório, sem ampla defesa. Números que, no 
Brasil, certamente tenderiam a engrossar os já altíssimos índices 
de encarceramento e, como já costuma ocorrer, de aplicação de 
medidas alternativas equiparadas à pena.
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OUTUBRO:
A ÁGATA QUE RESISTE EM CADA UM DE NÓS

A publicação traz “Múltiplos Olhares” com Rubens Casara e a co-
luna “Elas no Front” com Soraia Mendes, além das Colunas: “Ponto 
e Contraponto” e “À Toda Prova”.
Acontecia no Brasil: Menina de oito anos morre baleada no Rio de 
Janeiro Ágatha Félix foi atingida nas costas dentro de um veículo 
– Em 20/09/2019
Reverberou por aqui: Nessa toada, lei e ordem, tolerância zero, 
Estado policial, juiz justiceiro, tiro de “sniper” para “alvejar ban-
dido”, são expressões que penetram no linguajar cotidiano com a 
mesma velocidade em que o propalado “choque de ordem” vira 
ordem de choque. Facetas de um mesmo modelo autoritário su-
portado essencialmente na política de extermínio de inimigos, a 
serviço da panaceia dos mitos e heróis, em nome da mágica sen-
sação de segurança para todos.
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DEZEMBRO:
PROCESSO PENAL FRANKENSTEIN 

A publicação traz uma entrevista exclusiva com Luciana Boiteux. 
A coluna “Elas no Front” vem com um super texto de Jacqueline 
Muniz sobre “Regime do Medo e Práticas de Exceção”. A coluna “A 
Toda Prova” fala sobre Inteligência Artificial e Prova Penal, por Caio 
Badaró, e muito mais.
Acontecia no Brasil: Moro e entidades pedem veto a juiz de garan-
tias – Em 14/12/2019
Reverberou por aqui: Por que a preocupação com o orçamento se 
dirige à eventual necessidade de “contratação” de mais juízes para 
dar cumprimento ao instituto do Juiz de Garantias? Por que os mes-
mos que defendem o limite orçamentário como entrave à imple-
mentação do Juiz de Garantias paradoxalmente apoiam o maciço 
incremento de gastos públicos (sem a correspondente diminuição 
da criminalidade) que será resultado da ampliação do tempo de 
cumprimento de pena, conforme alteração promovida no artigo 75 
do Código Penal? São, obviamente, perguntas retóricas.
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FEVEREIRO:
PACOTE ANTI-DISNEY

A publicação traz entrevista por “Múltiplos Olhares” com Eleonora 
Nacif. A coluna “Elas no Front” contou com artigo de Ana Cláudia 
Bastos de Pinho sobre o Pacote Anticrime, novos constrangimen-
tos hermenêuticos à prisão preventiva e muito mais. 
Acontecia no Brasil: Após alta recorde do dólar, Guedes diz que 
câmbio a R$ 1,80 permitia a doméstica ir à Disney – Em 12/02/2020
Reverberou por aqui: Ainda quanto ao ódio, para continuarmos 
no início do século – passado –, Huxley dizia, pela “voz” de Francis 
Chelifer, ser “com inveja e ressentimento que o burguês vê a mais 
leve melhora na vida do trabalhador. Parece-lhe que ela acontece 
sempre à sua custa”. Ora, aqueles “monstros” chegaram a ir para 
a Disney, à Disney! É assim que pensa a média. Certamente umas 
das razões pelas quais as medidas de ampliação do superencarce-
ramento aprovadas no pacote chamado anticrime recebem maci-
ço apoio popular.
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Acordo de não 
persecução penal: uma 
novidade cansada P.12

Mútiplos Olhares com 
Eleonora Nacif  P.25

Elas no Front com Ana 
Cláudia Bastos Pinho: 
Com todas as letras: o 
pacote anticrime e os 
novos constrangimentos 
hermenêuticos à prisão 
preventiva P.07
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ABRIL:
NÃO SEREMOS INTERROMPIDAS

Essa é uma edição histórica da revista, tendo sido elaborada em ho-
menagem ao dia 08/03 e composta exclusivamente por mulheres. 
A publicação traz uma entrevista exclusiva com Vera Regina Pe-
reira de Andrade. A coluna “Elas no Front” vem com um artigo de 
Ana Flauzina e Thula Pires de título “Roteiros previsíveis: racismo 
e justiçamentos no Brasil”. Há também o artigo "Violência contra as 
mulheres e responsabilidades institucionais: A parte que nos toca 
neste latifúndio", de Andremara dos Santos e muito mais
Acontecia no Brasil: Violência física e sexual contra mulheres au-
menta durante isolamento social provocado pelo coronavírus – 
Em 19/04/2020
Reverberou por aqui: Desastroso, ainda, é observar que institu-
cionalmente a cultura de violência e dominação do feminino en-
contra respaldo inclusive na voz da autoridade máxima do país, 
que atribui a violência no ambiente doméstico a um efeito natural 
da crise econômica desencadeada pela medida de isolamento, na 
qual o homem tido como “provedor” estaria desprovido da liber-
dade de cumprir o seu papel social tradicionalmente atribuído, o 
que leva a concluir que seria legítimo descarregar as suas tensões 
decorrentes das incertezas e privações econômicas do momento 
na sua companheira de confinamento.
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Artigo por Andremara dos Santos: 
Violência contra as mulheres e 
responsabilidades institucionais: 
A parte que nos toca neste 
latifúndio P.11

Mútiplos Olhares com
Vera Andrade P.43

Elas no Front com Ana 
Flauzina e Thula Pires: 
Roteiros previsíveis: 
racismo e justiçamento
no Brasil P.08

JUNHO:
O AUTORITARISMO NÃO FICA EM QUARENTENA

A publicação traz uma entrevista exclusiva com Rafson Ximenes, 
Defensor Público Geral da Bahia. A coluna Elas no Front vem com 
um artigo de Fernanda Morais de título “Videoconferência, ime-
diação, olfato e direitos humanos”. Há também o artigo "El juez de 
garantía y el debido proceso en el estado democrático de derecho", 
de Eduardo Gallardo e muito mais!
Acontecia no Brasil: Após 51 mil mortes e alerta da OMS, Bolsona-
ro volta a minimizar pandemia da covid-19 – Em 22 de Junho
Reverberou por aqui: O que a pandemia do coronavírus tem re-
velado é, em grande proporção, discursos autoritários que flertam 
com a eugenia, na medida em que admitem a morte de pessoas 
idosas e com problemas de saúde diversos como mero “efeito co-
lateral”. Nesse mesmo sentido, aliás, buscando prevenir a ascen-
são política de novas personalidades autoritárias, Adorno avisava 
que “amanhã” a barbárie poderia ser direcionada a outro grupo, “a 
exemplo dos idosos, que escaparam por pouco no Terceiro Reich, 
ou os intelectuais, ou sim-plesmente alguns grupos divergentes”.
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