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Editorial

Em chamas
Segundo a mitologia grega, Dânao, a fim de
vingar-se do próprio irmão, autorizou que suas 50 filhas se casassem com seus 50 sobrinhos. As núpcias
seriam a oportunidade para que todas elas matassem
os seus maridos, obedecendo à ordem paterna. Todavia, uma, por amor, não consegue. As outras 49, ao
morrerem, foram castigadas pelos deuses a uma penitência eterna: encher um recipiente sem fundo.
Cortando para a nossa realidade, este ano tem-se mostrado o nosso Tonel das Danaides. Fazendo uma
retrospectiva antecipada, lá se vão dez meses de 2020
e já contabilizamos: um macabro pronunciamento do
então Secretário da Cultura com inspiração indisfarçada em Goebbels; o então Ministro da Educação com
incontáveis nauseantes e constrangedores episódios;
flagrante tentativa de aparelhamento de órgãos de investigação para a proteção dos aliados do rei – que,
pessoalmente, promoveu sucessivos ataques a outros
poderes e gestores, bem como rendeu apoio público
a manifestações de cariz antidemocrático; vigília na
mais alta Corte de Justiça do país por pessoas que mimetizavam a Ku Klux Klan; ameaça de golpe pelo Executivo contra o Supremo Tribunal Federal, com direito
à divulgação de indecorosa reunião de ministros que
configurara verdadeiro show de horror; incontáveis
episódios de racismo e recrudescimento da violência
policial, cada vez mais divulgada entre nós; notícias
dando conta do desvirtuado uso da fé para satisfações
pessoais (patrimoniais, sexuais, políticas...) – o que nos
remete a Gil Vicente, para indagarmos: para quê tanta
missa, se roubar é a premissa?1
Não fosse isso o bastante, este ano nos reservou uma pandemia, que desvelou, ainda mais, a
incompetência do alto comando do país (que tem,
na tutela dos velhos interesses oligárquicos que
marcam a história do Brasil, sua principal agenda e,
no negacionismo, a forma de implementação desavergonhada), nos ceifou 137.000 vidas até aqui e, de
quebra, nos impôs o isolamento social, reduzindo
os nossos afetos diários e nos compelindo a engolir toda esta amarga e indigesta mistura, devido ao
enclausuramento e maior recurso a informações
conseguinte.

Vinícius e Tom mostram-se atuais: tristeza não
tem fim, felicidade, sim. Não divisamos sinais positivos em nosso horizonte, apenas a aridez destes tempos horríveis.
O último suplício que nos é aplicado é o testemunho do desmantelo das nossas reservas ambientais mais preciosas, com o Pantanal brasileiro ardendo em brasa, dragando o que talvez sejam nossas
mais diversificadas fauna e flora. Suspeita-se de ação
antrópica, a qual estaria em obediência literal às (des)
orientações do nosso Ministro do Meio Ambiente,
que tocou o berrante e indicou ser a dispersão causada pela pandemia o momento oportuno para que
“passasse a boiada”. E nós aqui, presos às nossas cadeiras, acompanhando essa sessão de tortura e esfacelamento, como Alex, em Laranja Mecânica, num
sofrimento angustiante.
A justificativa dada no discurso de abertura da
75ª Assembleia Geral das Nações Unidas constitui
mais uma dose ácida nesta ferida aberta: a culpa é
dos índios e caboclos, nos remetendo à memória de
Renato Russo – até quando serão eles atacados pela
sua inocência, afinal?
Essa avalanche de maus presságios nos faz
considerar tratar-se tudo de uma ação orquestrada,
como se se buscasse implementar o vaticínio atribuído a Esopo, ao dizer que o hábito torna suportáveis
até as coisas assustadoras. Somos obrigados a conviver com a desesperança. O incêndio é generalizado.
Nos sufoca. Nos intoxica. Chega a tornar tentadora a
opção de abandonar o front em rendição e ver o que
o destino nos reserva na próxima esquina. Como
para as Danaides, aparentemente estamos condenados a uma pena eterna e nossos esforços parecem
ser em vão.
O nosso farol, todavia, aponta numa posição
contrária. Não nos dobraremos ante aos desmandos.
Temos em Ruy Barbosa a inspiração, quando lembramos da “Oração aos Moços”, em que um dos mais
notáveis juristas baianos advertiu: “a paciência e o
silêncio fomentam a negligência dos maus, e tenta a
perseverança dos bons”2.
Não silenciaremos, pois.

VICENTE, Gil. Autos da Barca do Inferno. Organização de
Ricardo Martins Valle. Introdução de Tatiane Artioli. São
Paulo: Hedra, 2006.

BARBOSA, Rui. Oração aos moços; edição popular anotada
por Adriano da Gama Kury. – 5. ed. – Rio de Janeiro :
Fundação Casa de Rui Barbosa, 1997.
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Responderemos entoando o discurso democrático – por ser a democracia que permite a formação
e expansão das revoluções silenciosas3 – da racionalidade, em contraponto ao negacionismo massificado
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia (uma defesa
das regras do jogo). Trad. Marco Aurélio Nogueira. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1986.

que idiotiza, em prosas e versos – afinal, como disse
Milton: somos a gente que ri, quando deve chorar e
não vive, apenas aguenta. Aguentaremos, porque alternativa não há e, caso nosso tonel não tenha fundo,
nós o modelaremos.

3

Brenno Cavalcanti Araújo Brandão
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.CONTRAPONTO
Por Rômulo Moreira

A velha aldeia occitana e os novos inquisidores brasileiros
Em tempos atuais como os nossos, nos
quais ainda se discute se o processo penal brasileiro tem estrutura acusatória, se ao Juiz está
vedada a iniciativa na fase de investigação, ou se
ele pode substituir a atuação probatória do órgão de acusação; numa época na qual ainda se
põe em dúvida acerca da necessidade do Juiz das
Garantias, lembrei-me do clássico de Le Roy Ladurie: Montaillon, Cátaros e Católicos numa Aldeia Occitana, 1294 à 1324.1 Ladurie é um grande
historiador francês e, em 1975, lançou a primeira
edição deste livro, reeditado posteriormente em
1982, inclusive com uma pequena alteração no
título (LADURIE, 2008).
Segundo Murphy, trata-se de uma “obra
clássica de história social”, escrita por “este
grande historiador francês”. Para ele, “the Fournier Register is the most intimate record that
exists of ordinary life in medieval times.” (MURPHY, 2012, p. 59).
Cordero também fez menção a este livro,
ao tratar da verdadeira “revolução inquisitória
fermentada en la primera parte del siglo XIII
por mutaciones socioculturales, apoyándose
en dos vertientes: una eclesiástica y otra laica;
en primer lugar, la herejía cátara, radicada en el
mundo occitano, que constituyó una antiglesia
de firme impulso misionero, desde los Pirineos
hasta la Lombardía.” (CORDERO, 2000, p. 17)
Esta obra-prima relata a vida em uma
pequena aldeia medieval de camponeses e de
pastores, chamada Montaillou, situada em um
território hoje pertencente à França, e que foi
objeto de um processo inquisitivo “extraordi-

nariamente minucioso e exaustivo”, tornando-se, exatamente por isso, “a aldeia europeia e
mesmo mundial mais conhecida de toda a Idade Média!”2
O responsável pelo inquérito foi o Inquisidor local, o então Bispo da Diocese de Pamiers,
Jacques Fournier, futuro Papa de Avinhão (com
o nome de Bento XII), que era, segundo Ladurie,
“menos cruel que os seus confrades na repressão anti-herética, mas a sua inteligência, a sua
paciência e a sua atenção ao pormenor fazem
dele um dos grandes inquisidores de todos os
tempos.”(LADURIE, 2008, p.10). Era um homem
temido, sobretudo “por causa de suas investidas
obsessivas, maníacas e eficazes, contra todo o
género de suspeitos.”
A pequena aldeia localizada na Occitânia
do Sul foi a última a resistir em relação à heresia
cátara (ou albigense), que desapareceria completamente da França justamente após o inquérito conduzido pelo Bispo Fournier.”3 Trata-se,
portanto, nas palavras do historiador francês, de
uma “ave rara que os historiadores de bom grado procuram e que, em geral, só muito raramente encontram!” Os seus habitantes professavam
o catarismo (ou albigismo), heresia cristã que se
À época, Montaillou era uma aldeia integrada ao condado medieval de Foix, “um principado satélite do poderoso
reino de França do qual, só muito mais tarde, veio a fazer
parte”, conforme nota à edição portuguesa.
3
Como explica o historiador francês, a Occitânia é uma
etnia francesa com “uma tradição de latinidade, uma
literatura antiga e prestigiosa (os trovadores), um temperamento extrovertido e uma propensão herética.” Neste
sentido, a comunidade de Montaillon “é uma amostra
extremamente representativa do campesinato occitânico de outrora, no que ele tinha de mais vivo e de mais
truculento.”
2

Como se sabe, os arts. 3º.-A e seguintes, CPP, tiveram sua
eficácia suspensa por uma decisão liminar de um ministro
do Supremo Tribunal Federal.

1
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opunha à Igreja Católica que, segundo eles mesmo afirmavam, houvera traído “a autêntica doutrina dos apóstolos.”4
Era preciso exterminar este último reduto
do catarismo, razão pela qual se instalou a Inquisição de Fournier que, “graças a uma investigação minuciosa seguida de condenações à
fogueira e sobretudo, à prisão e às cruzes amarelas”, conseguiu destruir os cátaros, “tal como,
a um nível fictício e cómico, Asterix e os seus
companheiros, na sua comunidade cercada por
todos os lados pelo poderio romano, representam a última aldeia gaulesa.”5
Durante o longo e doloroso inquérito, os
camponeses do condado de Foix engoliram “o
pão da dor e a água das tribulações.” Eram torturados aos poucos e interrogados “com minúcia
e durante largo tempo, a fim de detectar entre
eles a heresia cátara ou, simplesmente, um desvio em relação ao catolicismo oficial.”
Aliás, os esforços do Inquisidor seriam reconhecidos mais tarde, em 1326, quando o Papa
João XXI “envia-lhe felicitações pelo êxito dos
seus esforços na caça aos heréticos.” Também
foi favorecido, no mesmo ano, por uma promoção como Bispo de Mirepoix; no ano seguinte
tornou-se Cardeal, e, em 1334, foi eleito Papa
de Avinhão, o Bento XII.
Fournier, como todo inquisidor eficiente
deveria ser, era “inacessível às súplicas e hábil em
fazer aparecer a verdade e em fazer sair os cordeiros, como diziam as suas vítimas.” Era capaz, nada
obstante se tratar de um “intelectual desajeitado e rude”, de “distinguir em alguns minutos um
herege de um católico ´correto`, considerado um
verdadeiro demónio inquisitorial, conforme afirmavam os arguidos cujos corações ele sondava.”
Ademais, como tem que ser em todo processo de modelo tipicamente inquisitorial, o
inquisidor quase sempre obtinha êxito, “graças

essencialmente à habilidade tenaz e demoníaca
que empregava nos seus interrogatórios.” Outrossim, era um “maníaco do pormenor, querendo fazer tudo ou, pelo menos, ser ele próprio a
dirigir tudo, pondo a nu, para além das crenças e
dos desvios, a própria vida da comunidade.”
Certamente, Fournier era daqueles, como
diria Cordero, que elaborava “hipótesis dentro
de un marco paranoide”, convertendo-se “de espectador impasible en protagonista del sistema.”
(CORDERO, 2000, p. 19).
Como mostra a pesquisa feita por Ladurie, a partir do Registro de Inquisição de Jacques
Fournier (escrito em língua latina e conservado
em manuscrito na Biblioteca Vatiacana), “o processo canónico contra este ou aquele arguido
é, em geral, provocado por uma ou várias denúncias, seguida de uma intimação judicial para
comparecência perante o tribunal”, sob pena de
condução coercitiva até à sede da diocese, onde
se levaria a cabo o interrogatório que, por sua
vez, era feito após “um juramento que o acusado
fazia sobre o livro dos Evangelhos, prosseguindo-se sob a forma de um diálogo desigual.”
Como bom inquisidor, Fournier “fazia sucessivas perguntas e mandava precisar este ou
aquele ponto ou ´pormenor`.” Evidentemente,
como se tratava de um processo concebido à
luz do princípio inquisitivo, a prisão provisória
era comum, quase regra, podendo o “acusado
ser encarcerado, entre os interrogatórios, em
regime rigoroso ou muito rigoroso, em cela
estreita, grilhões nos pés, alimentação a pão
escuro e água”, sempre visando à confissão, a
rainha das provas!
O que animava o nosso inquisidor, como
acontece até hoje no Brasil, era “o ideal de uma
procura (odiosa, neste caso) da verdade dos factos, tratando-se, na sua óptica, de salvar as almas”, nem que para isso travasse intermináveis
discussões com os acusados, como ocorreu no
caso do judeu Baruch, quando levou quinze dias
para “lhe fazer admitir a dupla natureza de Cristo
e a vinda do Messias.” Nada mais natural, afinal,
conforme Jacinto, “o discurso sobre a Verdade/
verdade é eficaz e seduz as pessoas que buscam
nele o arrimo necessário para sua segurança.”
(COUTINHO, 2020).
Uma pena que uma história medieval encontre tanta semelhança com a justiça criminal
brasileira do século XXI.

4
Conforme Ladurie, o catarismo, foi uma das principais
heresias medievais, tendo se manifestado nos séculos XII e
XIII no sul da França, no norte da Itália e, ainda que de forma
diferente, nos Balcãs. Sua origem, possivelmente (“sobre
este ponto nadamos ainda em hipóteses...”), encontra-se “a
partir de longínquas influências orientais, ´maniqueístas`
nomeadamente.” Na França meridional, os cátaros eram
chamados de albigenses (sectários do albigismo), daí
também se falar em heresia albigense, referência à cidade
de Albi, onde residia certo número de cátaros.
5
A referência feita no texto às cruzes amarelas deve-se
ao fato de que, tal como os judeus medievais, os heréticos
eram condenados “a trazer nas costas grandes cruzes de
pano amarelas, cosidas no vestuário.”

5

Coluna: Ponto e Contraponto

REFERÊNCIAS
CORDERO, Franco. Procedimiento Penal – Tomo I. Santa
Fé de Bogotá: Editorial Temis, 2000, p. 19.
COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Quando se fala de
verdade no processo penal, do que se fala? Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-jun-26/limite-penal-quando-verdade-processo-penal. Acesso em 26 de junho
de 2020.

LADURIE, E. Le Roy. Montaillon, Cátaros e Católicos numa
aldeia Occitana, 1294 à 1324. Lisboa: Edições 70, 2008 (traduzida para o português a partir da edição francesa de 1982).
MURPHY, Cullen. God`s Jury – The Inquisition and the
Making of the Modern World. Boston: Houghton Mifflin
Harcourt, 2012, p. 59.

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

Respiro

Charge por: André Dahmer @andredahmer

6

Coluna

ELAS
NO FRONT

A

Os tiros disparados pelos homens da lei:
violência policial, coronavírus e a reiteração do óbvio
Por Daiane Ribeiro
"O país onde a facada que não aleija
elege" (DJONGA, 2019)

de corpos negros —, a violência policial assume
um papel determinante. A polícia que mais morre no mundo é também a que mais mata, com
destaque para o Rio de Janeiro, estado em que a
repressão policial vitima 1 (um) a cada 5 (cinco)
horas e responde por 30% das mortes violentas.
Eleito em 2018, a gestão de Witzel tem sido
marcada pela institucionalização de caveirões
aéreos, espécies de helicópteros com atiradores que sobrevoam as comunidades, atiradores
de elite autorizados a alvejar suspeitos, e drones, que se tornaram rotineiros nas periferias
do Rio de Janeiro. Sob acusação de genocida e
atentatória aos direitos humanos, a política de
segurança do governador foi alvo de denúncias à
Organização das Nações Unidas – ONU.
O coronavírus, entretanto, modificou a
lógica de operações e patrulhamentos em curso até então. Com o avanço da COVID-19, o governador do Rio de Janeiro decretou estado de
emergência em 16 de março e, posteriormente,
em 20 de março, situação de calamidade pública. Em razão disso, parte do efetivo policial
passou a atuar em atividades relacionadas ao
controle do vírus, a exemplo do monitoramento de embarque em trens e metrôs, limitação
de entrada em ônibus interestaduais e averiguação de denúncias relacionadas à venda de
álcool em gel adulterado.
Nesse período, aponta estudo realizado
pela Rede de Observatórios da Segurança, houve
uma diminuição de 74% das operações e de 49%
dos patrulhamentos. O mesmo estudo dá conta
que houve uma significativa queda no número
de mortos e feridos, sendo que, as vítimas fatais,
que, em março de 2019 somaram 36, em 2020,

Imerso numa crise econômica e política, e
com o sistema de saúde à beira do colapso, o Brasil caminha para seu segundo mês de isolamento
social em razão da COVID-19. O eleito, chefe do
Executivo, coleciona, além de demissões injustificadas e falas irresponsáveis que minimizam a
pandemia, graves acusações de interferência na
autonomia da Polícia Federal denunciadas por
seu ex-Ministro da Justiça, Sergio Moro.
Enquanto a direita eminentemente branca e
agora rachada entre team Bolsonaro versus Moro
se digladia, o contingente negro segue espremido
nas comunidades. Famílias inteiras dividindo barracos minúsculos e ouvindo sobre a necessidade
de lavar as mãos, constantemente, quando em
muitos casos não há saneamento básico e a falta
de água é uma constante; escutando sobre os benefícios de itens de higiene a exemplo do álcool
em gel, quando falta dinheiro até para a comida.
Os números relacionados à educação, saúde, moradia, saneamento básico, trabalho e demais determinantes associados à possibilidade de
sobrevivência plena denunciam o abismo em que
estão imersas as comunidades negras na diáspora (VARGAS, 2010). O coronavírus joga luz sobre o
genocídio antinegro em toda a sua complexidade,
desnudando as assimetrias, demonstrando que
a maior sujeição do corpo negro ao extermínio
pode jazer numa bala, mas também na ausência
de políticas públicas capazes de garantir o mínimo existencial a negras e negros.
Quando se fala da dimensão mais insidiosa
dentre as incursões genocidas — o extermínio
7
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totalizaram 15; ratificando o que há muito se denuncia: as mortes violentas nas favelas e comunidades, que vitimam, majoritariamente, jovens
negros, estão diretamente ligadas às ações de
repressão perpetradas pelas agências policiais.

acesso a bens e serviços, o controle sobre os corpos, a desvalorização da vida.
A pandemia é, mais do que nunca, sobre
reafirmação de privilégios, uma vez que um
mesmo segmento, o branco, conjuga a possibilidade de se prevenir e o direito de ficar doente.
Enquanto isso, o contingente negro segue à própria sorte, tão pouco importante que justifica
diminuir o massacre que sobre eles recai para
que policiais sejam deslocados para atividades
que beneficiam, sobremaneira, os brancos. Há
um revezamento de causas, mas a cor dos corpos que tombam permanece a mesma.

O que vale mais, um jovem negro
ou um grama de pó? Por enquanto
ninguém responde e morre uma pá.
(DJONGA, 2019)
Para além da diminuição no número de
operações e patrulhamentos, e, consequentemente, do número de vítimas fatais, os dados
coletados pela Rede de Observatórios constatam outra importante informação: a diminuição
de operações voltadas à repressão ao tráfico de
drogas, que, em 2019, representavam 30%, em
março deste ano, somaram 16%. Assim, se antes
tínhamos as vítimas (jovens negros), a trincheira
(favelas e comunidades), os agentes (força policial), podemos adicionar a motivação, a suposta
repressão ao tráfico de drogas.
É sabido que, há muito, a política de combate a ilícitos tem sido utilizada como aval para a
incursão genocida. Há uma seletividade relacionada às infrações que leva em conta a hierarquia
social e é utilizada pelas agências formais do
Estado para criminalizar os sujeitos (FLAUZINA,
2017). Esses sujeitos, “aviõezinhos a caminho do
World Trade Center” (DJONGA, 2019), embora
não possuam importância frente ao empreendimento milionário que o mercado de drogas representa, são discursivamente demonizados e se
tornam alvos do “narcogenocídio” (ZAFFARONI;
BATISTA; ALAGIA, SLOKAR, 2003).
O cenário atual reafirma que “a vida das
pessoas negras consiste numa estrutura de desvantagens que as põe em uma situação, destrutiva, hostil e socialmente opressiva” (HAMILTON, 1995). O cessar-fogo parcial, responsável
por poupar, momentaneamente, algumas vidas
negras, pode apenas ter modificado suas causa
mortis, já que, embora as/os brancas/os representem o maior número de infectados, as/os
negras/os são os que mais morrem segundo dados do Ministério da Saúde.
Ao fim e ao cabo, em se tratando de vidas
negras, nunca será apenas o tiro disparado pelas agências repressivas, tampouco a síndrome
respiratória aguda ocasionada pelo coronavírus.
Existe um legado de expropriação de longa data
que dita a cor da pobreza, e, a partir disso, o não
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Cobra
Assim que nasci já fui sentenciada: deus não dá
asas à cobra. Foi sabendo de cor esse lema de quem é
pobre, que no alto da minha adolescência escutava as
negativas: de não poder sair, de que era perigoso voltar
sozinha e que sem a companhia de um homem jamais
daria. Tudo endossado com “sua hora vai chegar”.
Com o tempo, vieram os trabalhos, o consequente
dinheiro na mão e a ilusão de poder comprar tanta
coisa, as noites perdidas da
puberdade e a volta para
casa em segurança, inclusive.
Descobri a forma de, aos pouquinhos,
poder voar e a delícia que era, afinal,
ter asas. Em contrapartida, tinham
as lágrimas que escorriam pela cara
quando te negavam levar em casa,
mesmo tendo contratado o serviço
para isso, ou quando até cogitavam
te largar na “avenida principal”
no meio da chuva. Talvez
fosse o preço a ser pago...
até aí eu não sabia.
Eu fui me
convencendo cada
vez mais do quanto
era possível voar...
esbarrei em muitos lugares aprendendo o ofício,
mas, afora o repertório de histórias e vivências
adquiridas, me machuquei a ponto de sentir a
necessidade de reaprender a pousar, fazendo,
agora, o caminho inverso.
O que ainda fica, entre a respiração ofegante e a
mania de sempre racionalizar todas as coisas – ou
o sol em peixes e seis planetas em capricórnio –, é
o fato que: não é a cobra que não pode ter asas, é o
mundo que não sabe lidar com o voo de quem foi
compreendido só por rastejar.
Porque ainda é vinte (de novembro).
Porque continuamos correndo.
Porque queremos voar.

Maria Pereira
Advogada e atriz.

Porque me faltou gás e eu quis parar.
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Todo dia
Todo dia
Todo dia
Todo dia um preto
Seleto ou sem teto
Apanha um tanto
Pra que todo preto trate
De saber o que é ser preto
Ser preto todo dia
Todo dia
Todo dia
Todo dia no mercado
Na praia, no mato
No beco, na portaria
Na praça, no centro
Tudo é periferia

15 de Outubro de 2020
A maré cheia do mais-valor,
ano a ano, prensa o dono da voz rouca.
Queria falar, mas a conexão me tira a palavra.
Este curioso paradoxo que me corta!
Não há tempo para reclamar,
é preciso cumprir os prazos.
Sem querer ficar do lado de quem não quer
navegar, a travessia me enjoa.
O mar batido das estrelas da rede,
com seus falsos brilhantes,
exige fígado para quem se acostumou com gente.
As ameaças pairam no ar,
tudo é precário e leva o tempo de um raio.
É uma época desgraçada do elogio às distâncias.
Esse tempo não tem rédea.
Sem mania de passado
e com coragem para hoje, resistiremos juntos,
sem tirar os pés do chão.
(ou perderemos a voz)
Daniel Fernandes
Mestre em Direito UFBA. Professor
de Direito Penal e Processo
Penal na UNIJORGE. Membro do
Grupo Clandestino de Estudos em
Controle, Cidade e Prisões. Membro
do IBADPP. Advogado.
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Pra que o preto seja preto
Todo dia
Todo dia
Todo dia uma notícia
Um tiro, um corpo
Um coro, uma polícia
Um choro, uma milícia
É todo dia
Todo dia
Todo dia
Um preto é feito preto
E maltratado
Como todo preto
Todo dia.
Vinicius Assumpção
Professor de Processo Penal.
Advogado Criminalista.
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OS PROCESSOS DE VITIMIZAÇÃO E CULPABILIZAÇÃO DE
MULHERES E SEUS CONTORNOS NA PERPETRAÇÃO DA
PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Por Anna Luiza Velloso Lemos
A tardia tipificação do delito de pornografia de vingança no final de 2018 repaginou
as clássicas formas de vitimização e culpabilização sofridas pelas mulheres, caracterizando mais um modelo de subjugação e ataque
ao empoderamento feminino na era digital. A
divulgação de conteúdo íntimo atinge sobretudo o gênero feminino, cuja sexualidade ainda é tratada como tabu, mesmo após todos os
avanços advindos com o movimento feminista, sobretudo os referentes a direitos sexuais
e reprodutivos, que atingiram a ideia de que
“o domínio do desejo sexual e do prazer sexual era sempre e somente masculino” (hooks,
2020, p. 127).
Ainda tratado de forma tímida por nossos
tribunais, o delito tipificado no art. 218-C do Código Penal deve ser pensado a partir de um paralelo com a vitimologia e com a ideia de justiça
restaurativa, que têm como foco a reparação do
dano e a aproximação da vítima para a resolução
de conflitos, concedendo um espaço que o sistema penal clássico não lhe fornece, preocupando-se com suas necessidades e direitos (SANTANA; SANTOS, 2018, p. 234-235). Afinal, sabe-se
que a pena de prisão ao perpetrador do delito
não solucionará o problema da mulher frente à
sociedade patriarcal na qual está inserida e que
tende a violentar-lhe de diversas formas no decorrer da vida.
Tomando como partida o distanciamento e neutralização da vítima no processo penal, e a perpetuação do comportamento no
âmbito do revenge porn, é imprescindível que
haja aproximação desta mulher ao processo, já que, ao sofrer uma exposição íntima em
caráter social, padece com efeitos psicológicos intensos, que ultrapassam a relação com
o criminoso, perfazendo, além da vitimização
primária, também a secundária (ou sobrevitimização) e terciária.
Em linhas gerais, a vitimização primária,
que é a forma de vitimização clássica, ocorre
sempre que há cometimento de qualquer crime, é o primeiro contato da vítima com o ofensor, a experiência dolorosa. Pode ser de contato
direto, presente em crimes violentos, ou sem

contato, como ocorre nos crimes cibernéticos
(PRATT; et al, 2014, p. 95).
Na pornografia de vingança, a mulher
se torna vítima através da divulgação de fotos ou vídeos íntimos nas redes sociais ou internet, obtidos de forma consentida ou não, e
neste delito a vitimização primária é atrelada
à secundária e terciária, porque a divulgação e
acesso de terceiros ao material é elementar do
tipo incriminador.
A vitimização secundária, ou sobrevitimização, ocorre frente aos órgãos estatais de persecução penal, quando a vítima entra em contato com agentes despreparados, que tendem
a dar mais importância a detalhes do fato e do
ofensor, em detrimento das suas necessidades
(SANTANA; SANTOS, 2018, p. 236). A mulher vítima da pornografia de vingança vive em embate moral, acerca de dever ou não procurar ajuda dos órgãos de persecução penal. Muitas, por
medo ou vergonha, acabam deixando de lado
a punição do ofensor e optam por curar suas
feridas sozinhas, fomentando, assim, as cifras
ocultas.
O Estado não está preparado para lidar
com certos tipos de vítimas, falta treinamento,
empatia e tato em grande parte dos servidores.
Muitos são contaminados pelo machismo institucionalizado e procuram culpar a vítima de alguma maneira, através de suposições sobre sua
vida e práticas sexuais:
A vítima como protagonista do fato tido
como criminoso é sujeito da prova. Sua
vida, seu corpo, suas convicções e escolhas são expostos para justificar motivos,
circunstâncias e consequências da ação
ou omissão de uma conduta criminosa.
Deve ser compreendida como sujeito da
prova e não elemento de prova, para não
se correr o risco da “coisificação” da vítima, de seu corpo, sua história de vida
ser objeto da prova a corresponder como
interesse público da condenação do acusado. (BARROS, 2013, p. 323).

Por fim, observa-se a vitimização terciária,
que é aquela perpetrada no meio social, na comunidade em que a vítima vive, que comumente
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a ridiculariza enquanto exalta o criminoso (VIANA, 2020, p. 168), fazendo surgir também a figura da autovitimização, que na pornografia de
vingança traduz um pesar ainda maior, um verdadeiro embate moral com a sensação de coculpabilidade, tendo em vista que grande parte do
material íntimo divulgado fora obtido com o seu
consentimento:
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Quando instituições alertam para o
cuidado com sextings e com a produção de fotos e vídeos íntimos, normalmente este recado é direcionado
para as mulheres, são elas que devem
se antecipar à divulgação das imagens.
Como? Não fazendo. Essas sugestões,
vindas de instituições, aparentemente não condenam o exercício da sexualidade feminina, contudo orientam
as mulheres a manterem o “seu sexo”
na esfera da intimidade e acabam por
enfatizar moralidades restritivas, perpetuando práticas de culpabilização e
o julgamento moral da vítima (TRINDADE, 2017, p. 82).

É impossível analisar os processos de
criminalização e vitimização das mulheres
sem que se considerem crenças, condutas,
atitudes e modelos culturais (informais), bem
como as agências punitivas estatais (formais).
As mulheres são socialmente custodiadas, reprimidas, controladas, no público e privado.
“A custódia enquanto mecanismo de poder
contínuo exercido em conjunto pelo Estado,
a família e a sociedade é o que articula o que
está dentro e fora do sistema penal” (MENDES, 2016, p. 158-164).
As formas de vitimização e culpabilização
caracterizam um retorno ao problema em torno
da sociedade historicamente sexista, atrelada a
manifestações feministas reprimidas e marginalizadas. A pornografia de vingança faz parte
de um ciclo de subjugação, machismo, feminismos em forma de luta, aceitação e sexualidade,
e nada mais é do que uma maneira de dominar
mulheres na era digital.

ANNA LUIZA
VELLOSO LEMOS
Assessora jurídica no
MPBA, Pós graduanda
em Direito Penal e
Criminologia pela PUCRS
e Membra do grupo de estudos Feminismos e
Processo Penal do IBADPP.
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“GUERRA CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO”:
CRÍTICAS À PERSECUÇÃO PENAL PATRIMONIAL NO BRASIL
Por Antonio Pedro Melchior
Em um país onde as pessoas estão amontoadas no cárcere, colocar limites à persecução
penal patrimonial não é prioridade. Compreende-se que seja assim, já que as medidas neste
campo não afligem a maior parte do povo brasileiro aprisionado, jovem e negra, cujo único ativo
a ser sequestrado é a família.
O direito processual penal democrático,
entretanto, deve dar conta de todas as patologias inquisitivas. Ele não convive com a ideia de
reagir à seletividade criminal pela fragilização
dos direitos e garantias de pessoas com pretenso prestígio social ou que tenham ocupado posições de dominância nas relações de poder. Se
o processo penal envolvendo a chamada “criminalidade econômica” constitui idêntico terreno
de excessos de poder persecutório, então, eles
devem ser enfrentados.
O discurso oficial dirá que a persecução
patrimonial é “o meio mais eficaz de combate à
impunidade nos crimes econômicos” ao que se
acrescenta, talvez ironicamente, que as “medidas não trazem prejuízos ao imputado, já que,
se absolvido ao fim do processo, terá seus bens
desbloqueados”.1 Aos juízes e juristas orgânicos
desta típica ideologia de Estado caberá – como
sempre fizeram - o papel de pressionar por uma
“nova dogmática”, realizando o mesmo trabalho,
outrora realizado no campo dos crimes políticos
e contra a segurança nacional: expandir, agora
sob a retórica da “guerra à lavagem de dinheiro”
ou “combate aos poderosos”, todos os dispositivos jurídicos que fortalecem o poder cautelar e
sancionatório na justiça penal.
No âmbito patrimonial, a consequência
prática deste pensamento é o sufocamento financeiro do acusado e sua família, situação que
reduz a capacidade de resistir à investida persecutória das agências estatais. Associado à prisão preventiva, a expropriação abusiva de ativos
submete o réu a cálculos de oportunidade que,
frequentemente, terminam em acordos de colaboração premiada.
A reação a este estado de coisas deve, em
primeiro lugar, reestabelecer o lugar da crítica

às narrativas globais (e locais) de combate aos
movimentos de incriminação dos delitos econômicos e, principalmente, da “guerra à lavagem
de capitais”. Como demostraram Petrus C. Van
Duyne, Jackie H. Harvey e Liliya Y. Gelemerova,
os discursos em torno da ameaça representada
pela lavagem de dinheiro só tem se intensificado
ao longo das últimas décadas, sem sinais de retração, ao mesmo tempo, sem que se produzam
qualquer dos danos alardeados (DUYNE, HARVEY, GELEMEROVA, 2018).
O discurso de combate à lavagem de dinheiro tem conduzido à criação de um aparato cada vez mais poderoso de controle, do qual
decorre ampla probabilidade de incidência da
população em comportamentos considerados
suspeitos. A produção massiva de potenciais
criminosos, submetidos a modernas técnicas de
vigilância, pelas mais diversas instituições, privadas e públicas, alimenta a instauração de inquéritos e movimenta a “indústria de controle
do crime” de que falou Nils Christie, atualmente,
calibrada com acordos criminais economicamente interessantes para o Estado.
A criação de uma narrativa global de
“guerra à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo” deve-se, especialmente,
ao impacto produzido pelo Grupo de Ação Financeira (GAFI).2 Criado em 1989 para ser um
grupo de trabalho formado por consultores, o
GAFI passou a organização internacional com
pretensões e influências políticas mais acentuadas. Adotou uma forma de comando e controle das ditas Recomendações que, na prática, se
converteram em instrumentos de pressão, especialmente sobre os chamados países em deO Grupo de Ação Financeira (GAFI) define-se como
uma entidade intergovernamental voltada à formulação
e implementação de medidas legais, regulatórias e
operacionais para, em suas palavras, combater a lavagem
de dinheiro, o financiamento do terrorismo, além "de
outras ameaças à integridade do sistema financeiro
internacional relacionadas à prática destes crimes" GAFI.
Padrões Internacionais de Combate à Lavagem de Dinheiro
e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação. As
Recomendações do GAFI. Disponível em https://www.
fatf gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/
pdfs/FATF-40-Rec-2012-Portuguese-GAFISUD.pdf. Acesso
em 09.06.20

2

1
Min. Luis Roberto Barroso do E. Supremo Tribunal Federal,
voto na PET. 7.069/DF.
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senvolvimento, dentre eles, o Brasil. Exemplo
desta abordagem, bem apontado por Eduardo
Silva de Freitas, se expressa na publicação de
uma espécie de "lista suja", denominada de Non
- Compliant Countries and Territories (FREITAS, 2020). Como ele explica, a "marginalização
das jurisdições não cooperantes" implica, para
os países inseridos na listagem, a limitação de
acesso ao mercado financeiro internacional em
condições isonômicas, o que aumenta os custos
de negócios, afasta investidores estrangeiros e
prejudica as suas economias.
Em suma, os interesses que permeiam
as recomendações e listagens publicadas pelo
GAFI, antes de atenderem a esforços de prevenção da criminalidade organizada transnacional,
exercem um papel geopolítico fundamental que,
em última análise, responde por objetivos econômicos de determinados Estados e empresas
privadas, que nada tem a ver com a repressão
à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do
terrorismo.
No campo da persecução penal patrimonial no Brasil, corresponde às "sugestões" do
GAFI, por ex., a institucionalização do confisco
alargado e por equivalência, assim como o emprego de determinados métodos de investigação
financeira e patrimonial. Em sua Recomendação
nº 30, o GAFI sugere que os países institucionalizem uma estrutura investigativa multidisciplinar, presidida por autoridades que conduzam
investigações financeiras proativas, paralela às
polícias judiciárias, com atribuição para investigar lavagem de dinheiro (e financiamento ao
terrorismo), do qual possam decorrer delitos
de corrupção (ou outros “a eles relacionados”).
Além destes inquéritos financeiros paralelos
e autônomos, o GAFI defende que se outorgue
poderes àquelas (novas) autoridades para identificar, rastrear e iniciar o bloqueio e a apreensão
de bens.3 A criação de aparelhos institucionais
autônomos de investigação penal financeira e
patrimonial é inoportuna e inconstitucional. Na
prática, entretanto, a Recomendação nº 30 do
GAFI explica porque os relatórios elaborados
pelo COAF se converteram em verdadeiras peças policiais no Brasil.
O emprego das medidas cautelares assecuratórias no país reflete a mesma tendência de
ampliação e distorção que a narrativa da “grave

ameaça ocasionada pela lavagem de dinheiro”
preconiza. Como toda “narrativa de combate”
reclama a violência de medidas excepcionais.
Veja-se, no caso do arresto, por ex., que mesmo
recaindo sobre o patrimônio lícito do imputado,
a medida vem sendo decretada país afora, sem
a demonstração de movimentos de dilapidação.
Além disso, alguns juízes têm dobrado o valor da
constrição cautelar a título de dano moral coletivo, congelando todos os bens amealhados pelo
imputado em sua vida profissional. O sequestro,
por sua vez, reservado aos ativos sobre os quais
recaem indícios de proveniência ilícita, vem sendo aplicado indiscriminadamente, sem indicação do patrimônio inquinado de ilicitude, muitas
vezes atingindo-se o patrimônio adquirido antes
dos fatos imputados. Há ainda outros temas preocupantes e atuais, como o uso de tecnologias
de retenção, transmissão e compartilhamentos
de dados financeiros e patrimoniais; o regime
jurídico da alienação antecipada etc.
Este é o contexto que atravessa o sistema
de justiça brasileiro e que, a meu juízo, deve suscitar a atenção da doutrina e dos estudantes em
geral. A tutela dos bens pertencentes ao imputado convoca, não apenas à proteção do seu direito de propriedade, mas ao estado de inocência,
garantia que, como se sabe, vem sendo atacada
por diversas frentes.
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PRISÃO PREVENTIVA, ORDEM PÚBLICA E GUERRA ÀS DROGAS:
AINDA É PRECISO FALAR SOBRE SUPERENCARCERAMENTO
Por Tailane Vieira Lopes
O superencarceramento como pauta de
política criminal aparentemente vem se esmorecendo enquanto debate social, seja porque o
espaço de discussão vem sendo preenchido por
outras pautas igualmente importantes, seja pelo
desânimo de talvez ter se tornado temática repetitiva e sem muitos resultados efetivamente
práticos, seja porque o cenário do governo atual é extremamente desestimulante às reflexões
nesse sentido, ao adotar pauta diametralmente
oposta, que preza de forma assumida pelo encarceramento de pessoas.
Independentemente das razões de ser, que
podem ser muitas, a verdade é que no contexto
atual do país, até mesmo como ato de resistência, as vozes que denunciam as ilegalidades do
superencarceramento devem permanecer ecoando firmemente no Brasil.
Assim, mesmo exaustos de tentar semear
a mudança, ainda é preciso falar sobre superencarceramento, desnudar suas reais intenções,
escancarar a sua seletividade, indignar-se com
sua desumanidade, imprimir esforços para que
haja garantias individuais e, em especial, identificar dentro do ordenamento jurídico o que
legalmente permite que um grande número de
pessoas seja constantemente jogado ao cárcere.
Dito isto, considerando que as reflexões
acerca das relações jurídico-penais devem ser
feitas tomando como ponto de partida as premissas do sistema acusatório, que mais que acusatório, deve ser democrático (LOPES JR, 2013,
p.5), a prisão como fenômeno inserido no contexto deste sistema deve obediência aos direitos
e garantias dos indivíduos, que uma vez submetidos à persecução penal, tem o direito de serem
considerados presumidamente inocentes.
De igual modo, tomando como base a tão
somente (e suficiente) premissa constitucional que apenas afasta a presunção de inocência
diante da ocorrência do trânsito em julgado da
ação, vê-se que a prisão na sua modalidade preventiva, aplicável como medida cautelar no âmbito do processo penal, mais que qualquer outra, deve ser a menor das razões de encarcerar,
quando, contudo, não o é.
Dessarte, caminhando no sentido de propor reflexões que se pautem em identificar no

âmbito da legislação processual penal disposições que possam contribuir com o superencarceramento, começar pela prisão preventiva
parece sistemicamente coerente, visto o acima
pontuado, e legalmente preciso, posto que suas
hipóteses de decretação norteiam-se a partir de
conceitos vagos e de determinação imprecisa, a
exemplo do fundamento da garantia da ordem
pública.
Das hipóteses de decretação da prisão
preventiva, a aplicação da medida cautelar como
meio para assegurar a garantia da ordem pública
é a que talvez mais cause discussão no âmbito
jurídico pelo conceito vago da expressão, que é
alvo de um esforço doutrinário e jurisprudencial
para o seu preenchimento.
Para Felipe Lazzari da Silveira (2015, p. 12),
equivocadamente, construiu-se quatro pilares
que subsidiam a decretação da custódia cautelar
com base no fundamento da garantia da ordem
pública, sendo eles o clamor público, a gravidade
do fato, a probabilidade de reiteração e a periculosidade do acusado.
Apesar de o STF afastar a possibilidade de
decretação da prisão preventiva baseada na gravidade em abstrato do delito (HC 130.636 – PR),
o STJ, por sua vez, já exarou entendimento no
sentido de que as condições favoráveis do acusado não garantem por si só a revogação da prisão preventiva, aduzindo não haver ilegalidade
quando a constrição fundamentada na garantia
da ordem pública for feita em razão da periculosidade efetiva do agente, corroborada pela gravidade concreta do delito (HC 299.126 – SP).
Diante da ausência de consenso quanto ao
significado da expressão que, diga-se, autoriza a
decretação de prisão dentro de um sistema acusatório democrático, quem exerce de modo efetivo o controle de entrada no sistema prisional
e preenche no cotidiano a abertura conceitual
da expressão “ordem pública”, são os juízes no
âmbito da audiência de custódia.
Nesse sentido, a fundamentação da decisão judicial que decreta a prisão preventiva no
âmbito da audiência de custódia obviamente
necessita ser proferida de forma a guardar fidelidade aos princípios e regras que integram
o sistema acusatório brasileiro, fundamentada
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na realidade em concreto e em observância aos
critérios de adequação e de necessidade da medida.
Todavia, a verdade é que a tendência conservadora e punitivista das decisões judiciais
vem alertando alguns autores, que enxergam a
cultura jurídica brasileira como eminentemente
encarceradora (GIACOMOLLI, 2017, p. 171), tendência essa que, ao encontrar espaço na abertura conceitual do fundamento da garantia da
ordem pública, fomenta o encarceramento de
pessoas.
Essa problemática se torna ainda mais significativa quando aplicável aos crimes tipificados na Lei de Drogas, que apesar de responder
por parcela expressiva do superencarceraento,
tratam-se de condutas que, individualmente
consideradas, são cometidas sem violência ou
grave ameaça, e sem violação de bens jurídicos
de terceiros.
Em verdade, a análise das decisões judiciais que prendem pelo risco à ordem pública
nos casos tipificados na Lei de Drogas demonstra a descrição de um cenário dramatizado acerca dos danos que o tráfico de drogas traz à sociedade, baseada na avaliação de periculosidade
que remete a um “inimigo social”, perigoso e danoso, cuja liberdade coloca em risco a vida em
sociedade (JESUS, 2016, p.174-175).
É neste cenário que a utilização do fundamento da garantia da ordem pública beira às
mais perigosas violações de garantias individuais, como o direito à presunção de inocência, à
individualização das condutas e ao julgamento
sobre o fato e não sobre o autor. A prisão preventiva, sendo autorizada pelo conceito indeterminado de “ordem pública”, somada à política
bélica de drogas do Brasil, torna-se “prato perfeito” para condução de pessoas ao cárcere.
Se a atuação dos atores jurídicos no âmbito da decretação da prisão preventiva requer
observância irrestrita às premissas do sistema acusatório democrático, e se esses mesmos
atores demonstram-se dotados de uma mentalidade punitiva, é imperioso que se discuta a
existência de mecanismos legais mais fortes que
venham garantir a excepcionalidade da restrição
cautelar ou a exclusão daqueles que porventura
impeçam a concretização deste postulado.
A adoção de outras medidas a título de política criminal que visem à redução do encarceramento indevido será pouco eficaz enquanto
subsistir tão grande margem para justificar, de

qualquer modo, a segregação cautelar. Igualmente, a guerra às drogas encontra nas hipóteses de decretação da prisão preventiva o amparo necessário para efetivar o seu intuito, que
é o do aprisionamento de pessoas e destruição
de vidas.
Portanto, apesar de saber que o caminho
é árduo e desanimador e que muitas são as lutas, não deixemos de nos lembrar que o cárcere
no Brasil é repleto de ilegalidades, que a prisão
preventiva é medida excepcional, que a guerra
às drogas é irracional e fracassada, e que ainda é
preciso falar sobre superencarceramento.
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A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DA PRISÃO AO JUIZ:
UM LEGADO DA DITADURA CIVIL- MILITAR?
Por Ismar Nascimento Jr.
Já nos foi advertido que toda educação é
ideológica (FREIRE, 1996). Talvez, o grande trunfo da ideologia seja passar despercebida, apontando como “ideológica” as perspectivas que não
seguem as suas orientações.
No dia 01/04/2020, em meio à exceção
provocada pela pandemia do Covid-19, registrou-se a passagem dos 56 anos do início da ditadura civil-militar (1964-1985). Há quem diga
que não houve um golpe militar, e sim um movimento, a exemplo do Ministro Dias Toffoli. Há
quem negue, inclusive, que tenha havido uma
ditadura no Brasil.
Em abril de 2020, houve manifestações pedindo, até mesmo, a volta do Ato Institucional n°
5, o qual suspendeu a garantia do habeas corpus
nos casos de prisões motivadas por crimes políticos ou contra a segurança nacional1.
Polêmicas à parte, este breve artigo visa
apresentar, como hipótese de estudo, que a necessidade de comunicação imediata da prisão ao
juiz, e à família do preso, configura um legado
deixado pela ditadura civil-militar de 1964: em
outras palavras, a hipótese traz em si a ideia de
que, sim, houve um estado de exceção institucional no Brasil. O que não impede a existência,
em curso, de um estado de exceção permanente, sob alguns aspectos, mesmo após a promulgação da Constituição Federal. Vide o extermínio da juventude negra.
O simples objetivo de relacionar Direito
Processual Penal a momentos políticos do Estado brasileiro pode soar ideológico. Porém, não
reconhecer a presença da(s) ideologia(s) neste
ramo do Direito é tão ideológico quanto.
A política está, em regra, fora da “ordem do
discurso2” jurídico penal3. O que é muito curioso, se imaginarmos que compete ao Congresso
Nacional legislar sobre Direito Penal e Processo
Penal, ou seja: desde a propositura de um projeto de lei, a política já se encontra presente.
De acordo com Ricardo Gloeckner (2018,
p.41), a ausência de contextualização entre

o Direito Processual Penal e a política, tarefa que caberia à doutrina e à jurisprudência,
contribui para a permanência de institutos
inspirados no fascismo, categorias essas que
sobrevivem mesmo após a Constituição Federal de 1988.
Segundo o autor acima, o simples fato de
o Código de Processo Penal brasileiro ter sido
editado na vigência do Estado Novo já seria suficiente para a sua revogação (idem, p.36).
Dito isto, o legado do Estado Novo, no Direito Processual Penal, seria o próprio... Código
de Processo Penal.
Até aqui, nada de novo. O que poderia4
configurar um outro recorte no ensino desse
ramo do Direito é uma abordagem histórica do
instituto da imediata comunicação do preso ao
Estado-Juiz5, e a possível correlação desta garantia fundamental com o desaparecimento forçado de pessoas, um problema ocorrido no Brasil e em outros países da América Latina durante
as ditaduras do século passado6.
Leonel González Postigo (2018, p.19) chama atenção para o fato de que algumas reformas
processuais penais, neste continente, aconteceram no contexto do fim de regimes autoritários
duradouros e o consequente “(...) redesenho institucional do sistema democrático.”
2
De acordo com Foucault (2014) em “A ordem do discurso”,
um ramo do saber, ao escolher o seu objeto de estudo, acaba
por passar ao largo de outros objetos e informações. No caso
do Direito brasileiro, fica patente a opção majoritária (da
doutrina e jurisprudência) no sentido de abordar o fenômeno
jurídico sob o prisma normativo-dogmático, excluindo-se
aspectos históricos.
3
O “discurso-jurídico penal” seria, para Zaffaroni (2017) um
saber-poder reproduzido nas universidades de Direito, saber
este descolado da operacionalidade real do sistema penal.
4
Trabalha-se, aqui, com uma hipótese, que pode ser
confirmada ou não.
5
Art. 5º, LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde
se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz
competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;
6
“A prática do desaparecimento forçado desenvolvida
na América Latina na década de 1960 coincidiu com a
militarização dos Estados na região(...) Desde então, o
fenômeno do desaparecimento se espalhou para quase
todos os países latinoamericanos, incluindo El Salvador,
Chile, Uruguai, Argentina, Brasil, Colômbia, Peru, Honduras,
Bolívia, Haiti e México”..(TAVARES,2011).

Na redação original do AI-5: “Art. 10 - Fica suspensa a
garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos,
contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a
economia popular.”

1
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Assim, no Brasil, existem, até hoje, pessoas
que desapareceram durante o regime militar, o
que culminou na condenação do país pela Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Caso Gomes Lund e outros x Brasil, 2010).
Deste modo, trabalha-se com a seguinte hipótese: a CFRB/1988 elenca como garantia
fundamental “de qualquer pessoa” que a sua prisão, e o local onde ela se encontra, seja imediatamente comunicada ao juiz competente e à família
do preso(...) em virtude do desaparecimento forçado de pessoas, ocorrido como uma política de
Estado no Brasil e em outros países da América
Latina, durante a vigência de ditaduras.
A garantia da comunicação imediata do
preso seria uma reação do Estado em face de
excessos cometidos pelo próprio Estado. A partir desse dado histórico, pode-se discutir categorias como: jurisdição e modelo de processo
penal (defensivismo x garantismo).
Assim, entendendo-se o processo penal no
âmbito dos Direitos Humanos de primeira geração, ou seja: como garantia de que sobre o acusado não incidirá o arbítrio estatal como resposta à (suposta) conduta desviante, pode-se
falsear a hipótese da Jurisdição como um instrumento destinado à pacificação social, ideia
de questionável verificabilidade prática, dado o
estado de coisas inconstitucional das prisões e
a falência das prevenções geral e especial.
Por fim, ao invés da “verdade” proposta pela
Teoria Geral do Processo, e o seu proclamado escopo da pacificação social, estaríamos diante da
“verdade” no sentido grego, aletheia ou “desvelamento” (HEIDEGGER, 1989), como um descortinar da realidade, uma construção de sentidos a
partir de elementos e argumentos históricos. Ao
invés de argumentos de autoridade.
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A Jurisdição, para além de um “poder”, seria um “contrapoder”,
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POR QUEM OS SINOS DOBRAM?
Por Igor Raphael de Novaes Santos
“Nenhum homem é uma ilha isolada; cada
homem é uma partícula do continente,
uma parte da terra; se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como
se fosse a casa dos teus amigos ou a tua
própria; A morte de qualquer homem me
diminui, porque sou parte do gênero humano. E por isso não perguntes por quem
os sinos dobram; eles dobram por ti”.
John Donne.

autorizou a realização de audiências de instrução
por videoconferência e, em breve, caso vencedor
o voto do conselheiro Mário Guerreiro, nos autos do processo nº 0004587-94.2020.2.00.0000,
autorizará a realização de sessões do Tribunal
do Júri por videoconferência (?!).
No ponto, não se pode deixar de ter em
conta as raízes socioeconômico-culturais de
nosso país. O patrimonialismo histórico que permeia a sociedade brasileira, ao legitimar, ratificar
e ilustrar as desigualdades, também integra o Poder Judiciário e todas as instituições de Estado.
Se de um lado, no que toca à audiência de
custódia, houve vitória parcial (v. ato normativo
nº 0004117-63.2020.2.00.0000). De outro, a pretensão de se estabelecer o júri por vídeoconferência é o ápice desta visão perversa.
Sob a justificativa de celeridade e do velho
discurso do eficientismo, o que se desnuda é o
desejo de desvirtuar as garantias constitucionais
em prol de verdadeira conveniência, administrativa e pessoal. Aos atores do processo, é mais
conveniente não estar presente. Desde o cheiro
do réu (MORAIS, 2020), até o tempo dedicado ao
plenário e o risco que correm com a exposição
das ilegalidades de forma escancarada aos jurados e à sociedade, que somente o Júri permite.
Talvez o maior símbolo, em tempos de
quarentena, da capacidade do Judiciário em re-ratificar sua contribuição para as desigualdades
e sua competência para reproduzi-las se deu no
último dia 9 de julho.
Com base na Recomendação 62/2020 do
CNJ, o presidente do Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar, nos autos do Habeas Corpus
impetrado pela defesa de Fabrício Queiroz, para
conceder a prisão domiciliar a ele e sua mulher,
Marcia Aguiar, até então foragida.
O absurdo vem da constatação de que
o mesmo presidente do STJ negou anteriormente ao menos cinco pedidos, inclusive para
idosos e gestantes, com base na mesma Recomendação. Não menos incomum foi a conversão da prisão preventiva em domiciliar a quem
se encontrava foragida o que, se não é inédito,
é extremamente raro.
Quantos pedidos liberatórios sob os mesmos fundamentos foram negados nestes meses
de quarentena?

Ernest Hemingway abre o que, para muitos,
é seu maior romance, com o trecho do poema de
John Donne, de 1624. Ao escrever “Por quem os
sinos dobram?”, Hemingway o fez com base em
experiências do período em que acompanhou,
como jornalista, a Guerra Civil Espanhola.
O romance, em essência, trata da condição humana e da unidade que surge da disputa e
da intensidade das relações. É um relato sobre a
humanidade, tendo como pano de fundo os horrores da luta entre republicanos e fascistas na
terra de Dom Quixote.
A alegoria seria perfeita em tempos de
pandemia, COVID-19 e quarentena. Alguns chegaram a aventar a possibilidade de, quixotescamente, a sociedade brasileira, e o Direito, que
a permeia e regula, igualmente saírem unidos
desse período único de nossa geração. Por quem
os sinos dobram? Eles dobra(ria)m por todos.
Em se tratando de sistema penal (material
e processual), a resposta não é binária, “sob pena
de ser minimalista, ingênua até” (LOPES JÚNIOR,
2011, p. 15). O fato é que a conhecida máquina de
moer gente é azeitada e minuciosamente regulada para reproduzir a punição dos socialmente
etiquetados e hipossuficientes, como elemento
indispensável a uma economia política da pena
(BARATA, 2002, p.193)
Assim, se é verdade que a pandemia do
COVID-19 atinge a todos, sem distinção de raça,
classe e gênero, também é verdade que essa não
atinge da mesma forma a todos. Estudos já foram
produzidos (SILVA, 2020) e atestam que o vírus
tende a atingir com maior letalidade a população
negra no Brasil, haja vista os injustos processos
socioeconômicos e raciais.
É preciso destacar que foi nesse contexto
de pandemia que o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), acompanhado pelos Tribunais de Justiça,
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ram como nunca se viu no país, mas seguimos
com a lógica cruel e irracional da preservação
dos privilégios e dos privilegiados.
Resta-nos o lírico, os romances, a poesia, a
música, as artes, a cultura, para que todos, atrincheirados na luta por nossa vacilante democracia, inspiremo-nos.
Tal qual Robert Jordan, fiquemos no
aguardo do grande momento, da explosão da
ponte, da grande ficha cair. É a hora de preparar para executar. Não à toa, Raul Seixas, na
música que leva o mesmo nome do álbum, na
sua versão dos sinos que dobram, escreveu e
cantou: “coragem, coragem. Se o que você quer
é aquilo que pensa e faz. Coragem, coragem. Eu
sei que você pode mais”.

Nesse sentido, merece destaque decisão
oriunda do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo na qual, apontados os riscos de contaminação e indicadas condições pessoais de saúde
pela Defensoria Pública, apresentou o Tribunal
como um dos argumentos para indeferimento
do pedido as condições do domicílio do Paciente
(existência ou não de rede de esgoto, e número
de cômodos), sugerindo que o presídio seria o
melhor local para preservar, de fato, a saúde do
assistido da Defensoria Pública (HC nº 210408083.2020.8.26.0000 - TJSP).
Também é necessário destacar a morte de
Lucas Morais de Trindade, jovem negro, preso
cautelarmente há mais de um ano. Falecido no
último dia 4 de julho, no presídio de Manhumirim, em Minas Gerais, constou em sua certidão
de óbito o diagnóstico de coronavírus. Foram
impetrados dois Habeas Corpus, ambos negados
pela Justiça de Minas Gerais.
Por fim, para além das mortes ligadas diretamente à COVID-19, é preciso rememorar as
mortes do menino Miguel Otávio no Recife-PE,
e do adolescente João Pedro em São Gonçalo-RJ, ligadas de forma diferentes à necessidade
de isolamento social. A primeira em um contexto
em que ficam escancaradas as relações precárias, sociais e de trabalho, deste país. A segunda
em que mais uma vez retratada a morte violenta
dentro de casa, a residência dos tios de João Pedro, onde esse se encontrava em cumprimento
ao isolamento.
Por quem os sinos verdadeiramente dobram?
Infelizmente, a morte de tantos brasileiros,
e a perspectiva de um número ainda maior dessas mesmas mortes, não nos diminuiu como um
todo. Talvez sejamos, sim, ilhas isoladas. Hoje,
enquanto escrevo, são mais de 70 (setenta) mil
óbitos e não encontramos a necessária unidade que Hemingway instigou. Nenhuma dessas
mortes foi bastante. Os sinos tocaram e dobra-
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‘QUANTO PIOR, MELHOR’:
LESS ELIGIBILITY E CICLO PUNITIVO PREDATÓRIO
Por Elisa Guimarães Dantas
Como instrumento de imposição de sofrimento através da privação de liberdade, a prisão
até hoje conta com teorias que objetivam legitimar sua aplicação para enfrentamento do crime
e ressocialização de detentos, apesar das mazelas que lhe são inerentes. A prevenção do delito
é o argumento utilizado para justificar esse modelo de punição, bem como o discurso simbólico que tenta explicar o cárcere em seu aspecto
material: o Less Eligibility.
Desenvolvido no Reino Unido a partir do
Poor Law Amendment Act, de 1834, o princípio
visa a subordinação do apenado às condições
mais desumanas possíveis, buscando desestimular a criminalidade. A lógica é: "Para que o
castigo produza o efeito que se deve esperar
dele, basta que o mal que causa ultrapasse o bem
que o culpado retirou do crime" (BRISSOT, 1781
apud FOUCAULT, 2014, p. 93). A doutrina inspira
a realidade da política criminal brasileira em seu
trajeto histórico.
A prisão é um meio de confinamento que
desde o nascimento visa concentrar forças produtivas, afinal, as Casas de Correção do século
XVI surgem simultaneamente ao modo de produção capitalista, iniciando o sistema penitenciário moderno. Isso significa que tal qual diversas
instituições sociais, a função do cárcere é servir
à pauta econômica que o momento histórico exige. Para tanto, precisa adestrar perfis já etiquetados por seu poder disciplinador valendo-se de
um discurso pretensamente salvacionista.
Operando de forma seletiva, o sistema carcerário fabrica “inimigos” convenientes que são
estrategicamente depositados nos presídios.
O objetivo é manter as estruturas coletivas de
poder, por isso os dissidentes, invisíveis sociais,
afrodescendentes, dentre outros vulneráveis
são politicamente escolhidos. Portanto, a atuação do poder prisional não pressupõe necessariamente uma prática delituosa. O crime é um
mero detalhe que justifica sua aplicação, visto
que o propósito das instituições segregadoras é
obter o controle do proletariado através da prática punitiva burguesa.
Intramuros, esses “inimigos” estão imersos
numa estrutura neutralizadora. O Less Eligibility

instrumentaliza a máxima “quanto pior, melhor”
e reflete-se nas celas superlotadas, com condições sanitárias iatrogênicas. Para lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transexuais encarcerados,
a situação é mais crítica: torturas específicas da
sua condição de gênero, além da violência emocional, física e sexual são frequentes dentro das
prisões masculinas (MODELLI, 2020).
A falibilidade do sistema prisional também se evidencia no Regime Disciplinar Diferenciado, uma vez que as celas coletivas nas
penitenciárias brasileiras são tão humilhantes
que o cumprimento de parte da pena no RDD
recebeu dos presos o epíteto de “parque dos
monstros” e detém o sofisma de ser uma premiação (REDAÇÃO NSC, 2013). A função da Less
Eligibility é promover a reprodução de desvios
secundários, afinal os egressos descarregam
os excessos sofridos cometendo novos delitos,
o que os torna aptos a exercerem o papel de
reincidentes por vocação. É dessa forma que
o sistema retroalimenta o poder punitivo através do crime.
As condições carcerárias marcadamente
degradantes são executadas com adesão subjetiva da população. Sim, pois é preciso que o sistema prisional, de forma oportunista, fomente
a violência generalizada para se oferecer como
resposta em seguida. Assim os eleitores outorgam poderes a candidatos que bradam sensacionalismo penal e pseudossoluções atécnicas
para institucionalizar a barbárie. Afinal, é o uso
político midiático da criminalidade que alavanca o eleitorado e impede o reconhecimento
do preso como sujeito de direitos. Trata-se do
entretenimento punitivo massivo (GENELHÚ,
2015, p. 328).
O detento é uma mercadoria no ciclo
“prisão-liberdade-reincidência”. A piora de
suas condições intramuros favorece as parcerias público privadas e atrai investimentos
para a indústria carcerária, cujo lucro exige
essa deterioração. Eis outra função do princípio britânico: fazer com que as penitenciárias privadas representem um sucesso quando
comparadas com as prisões sucateadas propositalmente pelo Estado. A privatização maquia a estrutura prisional, apesar de reforçar
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o mesmo script estigmatizante, pois segrega
sempre o mesmo elenco. O ‘disciplinamento
dulcificante’ (BAUDRILLARD, 1968 apud GENELHÚ, 2015, p. 167) dos custodiados segue ocorrendo inalteradamente.
O Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (2015), recomendou a não privatização dos serviços relacionados à custódia
de pessoas, bem como a rejeição de qualquer
proposta legislativa que permita regulamentar a terceirização da execução da pena (COMITÊ NACIONAL DE PREVENÇÃO E COMBATE
À TORTURA, 2015). Infrutífera recomendação,
pois uma vez enraizado o interesse econômico
na gestão carcerária, a satisfação de direitos e
garantias fundamentais cede lugar ao mercantilismo. Os corpos aprisionados são apenas peças que movimentam a engrenagem neoliberal
punitiva predatória.
O Less Eligibility e a ociosidade promovida pela prisão são matéria prima para a
anulação dos detentos, o que os tornam mais
úteis ao capital e ao controle social. Por isso os
reclusos continuarão se perpetuando nas carceragens, mesmo sendo liberados diariamente.
Eternizar as disparidades sistêmicas de poder e
promover a supremacia de uma minoria (representativa do capitalismo como no século XVI e
XVII) sobre muitos é o único objetivo desse circuito arbitrário cujos protagonistas são o sofrimento estéril e a exclusão.
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O JUÍZO DE GARANTIAS CONTRA A SOCIEDADE DE RENDIMENTOS
Por Thiago Turbay Freiria
O uso do processo criminal como tecnologia de dominação pública e cultural atingiu
nível crítico nos anos de 2014 a 2020. O plano
de análise que pretendemos desenvolver se fia
na importância do juízo de garantias para frear a governabilidade a partir de pânicos morais
(COHEN, 2002).
Inicialmente é necessário localizar o problema em um espectro político-criminal, de
estratégias que confinam o direito penal à percepção de rendimentos, inferidos por meio de
condenações criminais.
Passa a ser característica do sistema
persecutório arrebatar multidões e apoiadores, que expressam uma insatisfação aparentemente homogênea, que são capturadas por
agências persecutórias. Tem-se a ação estatal
balizada em “comportamento de audiência”.
Nesse contexto, exsurge uma sociedade de
rendimentos, a qual Byung-Chul Han revela
um traço substancial: “o inconsciente social
é inerente ao afã de maximizar a produção”
(2016, p. 25). No âmbito penal, o aparato institucional persecutório age para conectar essa
multidão ávida por rendimentos, utilizando-se
de técnicas de comunicação para maximizar o
impacto de condenações e prisões.
O discurso oficial de integrantes de agências ultrapersecutórias - as forças tarefas criadas no âmbito do Ministério Público, Polícia Judiciária, Receita Federal e do Judiciário - é de
combate à impunidade. Todavia, nos parece que
esse ecrã institucional disfarça outras razões.
O programa institucionalizado de fomento
ao rendimento penal, cujos objetivos primários
dependem da condenação de figuras proeminentes do antigo establishment, perfaz interesses políticos desgarrados dos discursos oficiais.
A opinião de José L. González Cussac é precisa: “o bom e velho direito penal liberal morreu,
enquanto não nasce um novo direito penal, assistimos o nascimento de um híbrido” (CUSSAC,
2018, p. 185). Esse híbrido pode-se identificar pelo
“populismo punitivo” (FERRAJOLI, 2014, p. 187).
Traço marcante desse sistema é a imobilidade1 no campo político-criminal. A aposta é a
alavancagem de perseguições, que projetam um
imaginário de luta e confronto público entre o
“bem x mal”.

Busca-se, através do rendimento populista, absorver o impacto público do paternalismo
penal. O objetivo parece ser a transferência das
demandas sociais ao poder de punir do Estado,
com fins de torná-lo regente da aniquilação dos
adversários dessa nova ordem.
Óbvio, a rentabilidade persecutória predispõe um déficit de liberdades individuais. Método
claro é a proliferação de reformas que reduzem
direitos e garantias do investigado. Exemplo é a
campanha contra o Juízo de Garantias, ilustrada
pela suposta preocupação com o rendimento da
produção jurisdicional e orçamentária.
O chamado juiz de garantias é um avançado desenvolvimento do sistema acusatório, uma
ilha de racionalidade. Todavia, sua trajetória enfrenta graves percalços, no Brasil.
A implantação do juiz de garantias foi
suspensa por meio de decisão cautelar nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.
6298, 6299, 6300, 6305. A decisão contém
duas classes de argumentos, essencialmente: i) a incompetência do Congresso Nacional
para legislar privativamente sobre procedimentos, divisão e organização judiciária; ii) o
juiz de garantias contém normas mistas, cuja
incidência adentra a administração da justiça e
a organização da mesma e, ainda, viola balizas
orçamentárias. (BRASIL, 2020)
Para negar perfunctoriamente a constitucionalidade das normas, lançou-se o argumento
de que a inconstitucionalidade advém da “evidência que emerge acima de qualquer dúvida
razoável”. Por ora, cumpre colocar em relevo a
excepcional potência do argumento, no plano da
flexibilidade e distensão teórica.
O standard probatório além de toda dúvida razoável, todavia, contém exigências próprias
definidas e racionalizadas a partir da adoção de
requisitos epistêmicos e normativos, considerados no plano metodológico, para estabelecer
um grau de exigência suficientemente para considerar provada uma hipótese fática. O standard
Servimo-nos do termo cunhado por Marcos Nobre
(2013, pp. 11): ‘imobilismo”, o qual resulta em uma força
de blindagem do sistema político, que passa a represar
transformações sociais, por intermédio, inclusive, da
supressão de direitos.
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gem no resto da investigação4”. (DUCE,
2013, pp. 77-138).

aduzido não tem o condão de avalizar a constitucionalidade de uma norma, podendo ser informado por ela. A constitucionalidade predita o
conteúdo do standard, não o contrário. Criador
e criatura não se misturam.
A reflexão essencial deveria ser, em seu
turno: Quais os defeitos cognitivos das sentenças penais julgadas pelo juiz que intercedeu juridicamente durante o inquérito? A pergunta desloca o eixo de ideias punitivistas rentistas para
um sistema de controle intersubjetivo de provas.
As exigências de raciocínio probatório
permitem alcançar um umbral de conhecimentos aplicados necessários para averiguar se uma
determinada decisão judicial está devidamente
motivada, vale dizer, se se opõem à argumentação jurídica baixada por crenças ou capacitações
sensoriais estritamente subjetivas. É precisamente a razão do Juízo de Garantias.
O raciocínio probatório implica estabelecer compromissos, epistêmicos e normativos, capazes de averiguar a verdade dos fatos
e equalizar a distribuição dos riscos contidos
nas decisões judiciais, vale dizer, que tenhamos mais absolvições de culpados que condenações de inocentes.
O método pelo qual se produz a certeza
acerca de proposições fáticas, ainda que probabilística, requer sejam realizadas inferências racionais, que permitem considerar o argumento
probatório legitimamente provado, levando em
conta o conjunto de elementos probatórios disponíveis no processo. A cadeia de argumentos
que surge desse conjunto, ainda, é submetida
à testagem inferencial, alicerçada por razões
epistêmicas, vale dizer, por aplicações atinentes à lógica e às experiências comuns, e à validação científica.
Parece-me que o juiz de garantias busca
esvaziar os prospectos da intencionalidade do
juiz, que John Searle revela como sendo elementos essenciais da “direcionalidade ou aproximação” (SEARLE, 2002, p. 1). É a mesma posição tomada por Maurício Duce, conceituando-a como
“visão de túnel”, uma força de atração que resulta em confirmações cognitivas:

Ao empreender esforços para paralisar estados mentais subjetivos do julgador, descarrega
o processo de riscos de erros, ou seja, aumenta a
probabilidade de acerto da decisão.
Sem embargos, a sociedade e as instituições
de rendimentos, na configuração que apresentamos, apoiam-se em um caudaloso grau punitivo,
aprofundando raízes autoritárias do processo penal e a fragmentação social. Antes, cabe à doutrina credenciada e aos juízes com acepção constitucional promoverem um freio crítico e pulsarem
o apoio sobre o juiz de garantias. Caso contrário,
“vão bulir com a Baleia” (RAMOS, 1979, p. 125).
4

Tradução livre.
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FACES ENQUADRADAS: PRECISAMOS FALAR SOBRE O USO
POLICIAL DE TECNOLOGIAS DE RECONHECIMENTO FACIAL
Por Pedro Diogo Carvalho Monteiro
O uso policial de softwares de reconhecimento facial é um tema de debate no mundo. No
mês de junho, empresas como Microsoft, IBM e
outras anunciaram que iriam parar de trabalhar
com a tecnologia na área da segurança pública.
Nos Estados Unidos, em meio a um contexto de
manifestações contra um sistema penal que encarcera e assassina pessoas negras como padrão
institucional, uma proposta de lei foi apresentada por congressistas do Partido Democrata buscando banir por completo o uso de tecnologias
de reconhecimento facial e outras biométricas
pelas agências federais norte-americanas, assim
como o apoio do governo estadunidense no desenvolvimento dessas tecnologias.
No Brasil, o uso da tecnologia de reconhecimento facial pelas agências policiais como forma de identificar pessoas indicadas como foragidas está em plena atividade em vários locais,
como Rio de Janeiro e no nosso próprio estado, a
Bahia. A Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia já atingiu a marca de 192 pessoas
presas em maio de 2020, através do sistema de
identificação de rostos por meio de câmeras espalhadas em Salvador, conectadas com o banco
de dados de foragidos. Identificado o rosto de
transeunte com uma pessoa foragida, os operadores entram em contato com a viatura policial mais próxima para realizar a abordagem e
confirmar a identificação. Essa tecnologia é comemorada pelas autoridades baianas como um
avanço na modernização e eficácia do sistema
de segurança pública do estado.
Fica claro que precisamos ter um debate
sério sobre o uso da tecnologia em conjunto
com o sistema penal, que desde a sua origem
na escravidão, busca manter a estrutura de
poder produzida pelo modo de produção capitalista periférico e estruturado por hierarquias
raciais. No centro desse projeto genocida da
população negra e indígena, é possível compreender uma série de facetas que dialogam
entre si, criando situações de justiçamentos,
assassinatos, além de um encarceramento em
massa crescente (FLAUZINA, 2006) (BORGES,
2019), como a falta da saúde, da educação, do
lazer e mais dezenas de outras ausências aos
povos marginalizados.

Assim, a utilização dessa tecnologia potencializa a capacidade do sistema penal para
promover suas funções de controle e extermínio, sendo importante apontar que essas ferramentas são construídas a partir das lógicas
de hierarquias raciais. O jornal britânico The
Guardian, aponta com base nos estudos das
pesquisadoras Clare Garvier e Joy Buolamwini
que tais modernizações têm a tendência a recair em erros na identificação de pessoas negras, visto que os algoritmos são formulados
por engenheiros brancos, a partir de dados manipulados por programadores brancos (BRELAND, 2017). A face branca também é o parâmetro de onde as características fenotípicas e
feições são baseadas para o público-teste do
desenvolvimento de tais tecnologias. Portanto, as tecnologias de reconhecimento facial são
treinadas para se confundir em relação a rostos
de pessoas não-brancas.
Para além disso, é essencial abordar a forma como o reconhecimento facial está inserido em um conjunto de tecnologias biométricas
de vigilâncias que promovem processos de racialização, ou seja, produzindo normas sobre a
raça, estabelecendo quem pode e quem pode
não estar em um espaço. É a chamada racializing surveillance, como explica Browne (2015),
que reconstrói fronteiras, limites e corpos por
limites raciais levando a processos de discriminação. O ato de vigiar racializado, utilizando as ferramentas biométricas como o reconhecimento facial é realizado através de uma
operação de epidermização digital no qual as
tecnologias biométricas - arquitetadas segundo lógicas da branquitude - fraturam o sujeito
do seu próprio, imprimindo através das partes
corporais uma série de verdades sobre o indivíduo a partir de dados biométricos.
Quando associada ao sistema penal, essas verdades impressas nos corpos das pessoas negras a partir de ferramentas biométricas, serão como um rótulo criminal imposto
por instituições que têm como gênese a busca pelo controle através do encarceramento
e produção de morte da população negra no
Brasil. Seriam os erros desse sistema realmente erros? Ou estariam na mesma lógica
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dos erros judiciários que levam pessoas a ficarem presas por anos sem sequer terem cometido o que os legisladores, juízes e criminólogos convencionaram a chamar de crime?
O etiquetamento dos indesejados buscou sua
forma de aprimoramento, mas os interesses
são sempre os mesmos.
A partir deste artigo podemos apontar algumas questões relacionadas ao uso de reconhecimento facial por agências policiais como
uma ferramenta tecnológica que potencializa o
alcance da violência penal. Originalmente arquitetada para produzir a descartabilidade, o
controle e a morte da população negra, mas,
além de tudo, estamos falando de uma tecnologia que têm o poder de definir o Outro pela
vontade dos sujeitos que a opera. Assim, parece necessário enfrentarmos mais esta trincheira
para a criação de um horizonte sem hierarquias
raciais, e, ousamos dizer, sem um sistema penal
moldado para mantê-las.
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– quem foi Luiz Gama (o maior advogado e defensor das liberdades da história deste país).
Dá-se a isso o nome de epistemicídio, ou seja, o
apagamento da produção intelectual negra. Daí
ser difícil – muito difícil – esperar que a comunidade jurídica, em sua maioria branca, possa
promover algum tipo de enfrentamento sério ao
racismo estrutural. E isso se agrava porque a produção intelectual jurídica no Brasil, em sua maioria, é o melhor sinônimo possível para a palavra
vergonha. Por isso, concordo integralmente com
Lenio Streck quando ele afirma que “as faculdades
de direito nunca formaram tantos fascistas, como
nos últimos anos.”
Em junho deste ano foram deferidas
medidas cautelares no bojo da ADPF
635, determinando a suspensão de
operações policiais em comunidades do
Rio de Janeiro durante pandemia. Quais os
efeitos práticos podem ser observados em
decorrência desta medida?

Djeff Amadeus
Advogado criminalista, Diretor do Instituto de
Defesa da População Negra (IDPN), mestre em
direito e hermenêutica filosófica, pós-graduado em filosofia pela PUC-Rio e pós-graduado
em processo penal pela ABDCONS-RJ, membro
do MNU, IANB, ABJD e Membro do Fórum Permanente de Direito e Relações Raciais da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro
(EMERJ).

DR. DJEFF AMADEUS Eu tive a honra de ser um
dos advogados que participaram desta construção coletiva, representando o Movimento
Negro Unificado juntamente com o Dr. Marcelo Dias. Importante destacar, aqui, a expressão
construção coletiva porque ela remete à palavra
organização. Eu amo a palavra organização em
todos os seus sentidos, principalmente aquele
que Amilcar Cabral (o maior de todos) a utilizava: como unidade e luta. Uma senhora com um
balde de frutas na cabeça, diz ele, traz consigo
várias frutas diferentes dentro deste balde. As
frutas, mesmo diferentes, formam um conjunto e este conjunta representa uma unidade. A
ADPF das favelas reuniu pessoas negras, faveladas e brancas que, embora diferentes, possuíam unidade e luta. Daí o seu sucesso que, como
efeito prático, produziu uma redução recorde
dos índices de violência no Rio de Janeiro. Em
suma: salvamos muitas vidas!

1

Em agosto de 2020 foi publicada uma
sentença que valorou negativamente circunstâncias judiciais por conta
da “raça” do Acusado, e ainda, no início
de setembro, o músico Luiz Justino teve a
prisão revogada por ter sido preso em razão de procedimento de reconhecimento
fotográfico ilegal. Ainda que o vetor racial
se faça tão presente nos procedimentos
e decisões judiciais, o Sr. considera que
há uma resistência da comunidade jurídica em promover um enfrentamento sério
dessa estrutura?

DR. DJEFF AMADEUS Em relação a esta questão,

há uma resistência da comunidade jurídica e ela
decorre da ignorância, em todos os níveis. Nos
Estados Unidos, por exemplo, qualquer estudante de direito sabe quem foi Frederick Douglass
– abolicionista e grande defensor das liberdades.
Já no Brasil, quase ninguém sabe, principalmente
em se tratando de advogados – o que é assustador

Na visão do senhor, deve haver limitações à liberdade de expressão
e ao direito de livre manifestação
enquanto garantias constitucionalmente
asseguradas?
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DR. DJEFF AMADEUS Se o exercício da sua lites do mundo sobre esta temática, que se chama
berdade não transforma a realidade social de
Pensando como um Negro: Ensaios de Hermenêutica Jurídica. Leitura obrigatória. Realmente
maneira positiva, o que você faz na verdade é
é um cenário muito difícil, mas eu quero dizer
uma opressão. E toda opressão deve ser enque minhas irmãs e irmãos do IDPN me dão esfrentada. De modo que se você quer saber o
perança, principalmente o meu irmão Joel Luiz
que eu acho sobre as manifestações contra a
Costa, que é um dos maiores advogados da hisdemocracia ou liberdade de expressão absolutória do Brasil. Então, respondendo sua pergunta, penso que devem ser enfrentadas. E derrota, acredito que a importância destas articulatadas! Há de ser ter limites, afinal: se tudo é,
ções resida no fato de que contribuem para que
nada é. Apenas para exemplificar: se a maiotenhamos esperança. E isto não é
ria da esquerda brasileira soubesse quem foi
SE O EXERCÍCIO DA pouca coisa, já que a esperança é o
que dá sentido à nossa existência.
Amilcar Cabral, saberiam
SUA LIBERDADE
como um meio de comunicaAinda no mesmo senção foi importante na revolu- NÃO TRANSFORMA
tido da pergunta anção argelina, de modo que não A REALIDADE
terior, a Ordem dos
teriam sido tão ingênuos em
SOCIAL DE MANEIRA
Advogados do Brasil é
relação a este ponto.
POSITIVA, O QUE
importante na concretização
de mudanças que impactem
Qual o papel e a VOCÊ FAZ NA
no sistema de justiça crimiimportância
de
nal? Quais medidas concrearticulações
como VERDADE É UMA
tas podem ser adotadas pela
o Instituto de Defesa OPRESSÃO.
Ordem para essa mudança?
da População Negra e
a Coalizão Negra por Direitos para a
DR. DJEFF AMADEUS Sim, a OAB é muito impromoção de mudanças efetivas no
portante, mas ainda não percebeu que não havesistema de justiça criminal?
rá democracia neste país enquanto não houver
DR. DJEFF AMADEUS Maria Beatriz Nascimenenfrentamento ao racismo. O Conselho Federal
to dizia que o quilombo é uma possibilidade nos
da OAB, por exemplo, possui apenas uma pessoa
dias de destruição. Parafraseando-a, digo que
negra. E estamos no Brasil. Isso é inadmissível! O
articulações como o IDPN e a Coalização Negra
Conselheiro André Costa, que é a única pessoa
por Direitos são aquilombamentos revolucionánegra no referido Conselho federal da OAB, fez
rios de resistência nos dias de destruição! Enuma proposta de cota racial belíssima, fruto de
quanto IDPN, um dos nossos princípios é que
um grande trabalho intelectual. Eis um primeiro passo que a OAB poderia tomar em apoio à
mais do que abrir portas para entrarmos nos
luta antirracista. Em relação às medidas, seriam
espaços de poder, nós queremos segurar as portas para que negras e negros, que estão vindo,
muitas, mas eu penso que a OAB deve apostar na
possam entrar nos espaços de poder e, assim,
educação, afinal de contas, é de fazer qualquer
lutar pelo nosso povo. Somos juristas negras e
um chorar o nível intelectual da maioria dos juristas deste país e a coisa pior quando se olha
negros. Sabemos o que significa isso num estado
para o sistema de justiça criminal. Mas eu tenho
eminentemente racista. Aliás, o Mestre Adilson
esperança!
Moreira escreveu um dos livros mais importan-
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