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Editorial

Existirmos: a que será que se destina?1
As águas ainda passavam mornas no litoral
quando um redemoinho cruzou a vida de todos nós,
girando desordenado, trazendo mais doença, morte e
destruição. O mês de março marca o fim do verão, e o
carnaval é para muitos o último ato de encerramento
deste grande recorte do tempo - que confunde fé e
ciência, crença e razão. Sentar em um mirante, olhar
para o horizonte e contemplar o pôr do sol só é possível para parte privilegiada de alguns setores sociais,
que não desejam novas subjetividades na construção
do conhecimento.
A pandemia segue a todo vapor e já acumula
um legado de escassez e aumento das desigualdades.
O Brasil soma até aqui quase 200 mil mortes pelo vírus da covid-19, depara-se com um agravamento incalculável da política criminal de morte da população
negra e se vê imerso em uma profunda depressão
coletiva. Os elementos que poderiam (ou deveriam)
desencadear afeto, empatia e responsabilidade com a
saúde pública incitam disputas pelo poder, negacionismo científico, culto ao ódio e à violência.
A irracionalidade se manifesta com brutalidade, e
a indiferença a determinados valores humanos é a tônica de uma sociedade doente. Mesmo reconhecendo
que a morte é um problema insolúvel e intrigante da
humanidade, ver corpos empilhados aos montes não foi
suficiente para frear a promíscua relação da ciência, da
política e da economia. E, mais do que tudo, existe um
desafio na compreensão de quais as dimensões deste
mundo, que mistura o velho e o novo, e que tem milhares de informações minuto a minuto. Há uma falsa necessidade de ver tudo e a realidade impõe uma natural
incapacidade de assimilação de todas as ideias. Nesse
modo de funcionar, o cansaço é comum na transformação da vida humana.
O sentimento é o de estar em um beco sem saída, quando a noite parece não ter fim. Em verdade, o
O título deste editorial foi inspirado na letra da música
Cajuína, do cantor e compositor Caetano Veloso. Com
título semelhante, embora tratando de tema diferente (do
projeto de lei que deu origem à lei 13.964 de 2019), devese consultar o artigo do Professor Felipe Freitas: FREITAS,
Felipe. A que será que se destina? O pacote de Moro e a
escalada autoritária do Estado brasileiro. IN: Estudos
temáticos sobre o “Pacote Anticrime”. Org: RIOS, Lucas P.
Carapiá; NEVES, Luiz Gabriel Batista; ASSUMPÇÃO, Vinicius
de Souza. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2019, p. 31-44.
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beco se torna uma Instituição, que mistura o escuro
do homem e as formas de aniquilamento, como consequência da indigência tão característica do lugar
(BARROS, 1997, p. 81). Um guia supremo parece mesmo não existir, e as pistas espalhadas pelas ruas são
confusas neste ambiente de medo e de decepção. A
constituição da noite ergue-se como símbolo de uma
ciranda interminável de dor e sofrimento, sem um fecho de luz que represente o novo e a retomada de um
dito normal, que já faz falta. Esse processo de resgate
é representado pela poeta e advogada Gabriela Ramos (2020), quando semeia um “mirar na noite tendo
certeza de amanhecer”.
Para incertezas na compreensão do mundo,
importante lembrar que a história de Zadig ensina
métodos para revelar a dimensão social do pensamento (CHALHOUB, 2011, p. 16). A revelação se dá nos
detalhes, exige cuidado e percepção minuciosa das
partes nano de um todo; o telescópio humano não
vende em farmácias e não é necessariamente instrumento dos poderosos, mas dos sábios.
A proposta apresentada neste texto é da construção do saber crítico, do ensino libertário, de uma
dogmática transgressora e da política como mecanismo de emancipação social. Por isso, não basta entender o funcionamento do Direito, mas realizar uma
luta política por pluralidades (e construção coletiva),
sem esquecer da música e da poesia; é preciso conquistar o coração das pessoas!
Existem as complexidades da realidade estrutural, talvez insuficiente para uma observação ainda
mais desveladora. Difundir a arte e a cultura se tornou ainda mais difícil com o distanciamento das pessoas, criando um cenário confuso para a construção
das atividades cotidianas. Experimentamos como a
distância humana pode causar falha na comunicação
e descobrimos que “a máquina passou então a ter caprichos” (CAMUS, 2016, p. 68). Vinicius Romão (2020)
sugere reflexões sobre a forma de encarar os novos
desafios, pautando questões fundamentais e propondo uma construção democrática concreta, defendendo que o caminho do diálogo não é subir o elevador
do prédio, mas de consolidar uma filosofia que não
haja topos.
É fundamental dizer que as premissas do texto
se conectam com as particularidades de um raciocínio próprio, como a de Mudimbe (2019), que inspiram

construir um saber processual penal a partir da experiência própria da realidade brasileira, baseado em
outras filosofias.
Sobre esses outros olhares, Luciano Góes (2020)
denuncia um problema antigo: da contenção da insurgência pela produção das políticas da inimizade. Se
em 1832 a revolta de Campinas/SP resultou em apagamento, prisão e um processo criminal, os dias atuais
não têm uma alteração profunda na nossa realidade. É
preciso uma dogmática estruturada na teoria crítica
racial e nas elaborações que vêm sendo realizadas pelas mulheres negras. O que se vê é uma modernização
sem mudança; eufemismos e silêncios históricos que
mascaram as desigualdades raciais (CARNEIRO, 2011,
p. 161) e despertam o alerta de que as escolhas epistemológicas “não são questões acadêmicas inocentes”
(COLLINS, 2019, p. 403). A pergunta que se repete com
força e atravessa a existência do IBADPP: “é possível
um processo penal afrocentrado?” (SILVA, 2020).
Se este boletim adquire respeito, tempo após
tempo uma avaliação nos progressos da luta por um
saber crítico é indispensável. Os esforços do IBADPP
ao longo dos anos devem vir acompanhados por uma
indagação permanente: e depois do processo penal
democrático? Por isso, o objetivo não deixa de ser o de
recriar as áfricas na Bahia (ALBUQUERQUE, 2009, p.
43), no Brasil e no Processo Penal, justamente porque
ainda falta status de humanidade e participação negra
naquilo que se convencionou chamar de democracia.
Jacinto Coutinho (2018, p. 43), com habitual
acerto, defende há muito tempo a ideia de uma dogmática comprometida com desvelar o sistema processual penal e de um princípio unificador dispositivo, o que permite perceber os julgamentos prévios
e a compreensão antecipada das hipóteses sobre os
fatos, o que Cordero (1986, p. 51) vem a denominar de
quadro mental paranoico. Essa construção é fundamental para um processo penal crítico e antirracista
(MELLO; PAULA, 2020), pois põe lentes na sobrevaloração da acusação e nos vieses raciais de quem decide e de quem senta no banco dos réus, até porque
“não é possível permitir que os desejos moralistas dos
julgadores se sobreponham às regras do devido processo legal (...)” (NICOLITT, 2019).
Que os ventos de 2021 tragam a vacina e diminuam, ao menos em parte, o abismo agravado por
este tempo. É preciso continuar acreditando em um
mundo capaz de reduzir as desigualdades. No Processo Penal, a criticidade deve ser capaz de formar
um verdadeiro dique de contenção do poder punitivo, que só é possível se entendermos que democracia
não combina com racismo2 (VIDA, 2020). Que todos
os esforços dos últimos anos assegurem a existên-

cia e façam surgir, à luz de uma nova aurora, outras
estratégias de sobrevivência. Afinal, “existirmos: a
que(m) será que se destina?” (Caetano Veloso).
Luiz Gabriel Batista Neves
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.CONTRAPONTO
Por Rômulo Moreira

Panis et Circenses, ou o lugar do
processo penal na sociedade capitalista
Anselm Jappe, filósofo e ensaísta alemão,
um dos autores contemporâneos mais conhecedores da obra de Guy Debord1, reuniu onze artigos publicados em diversas revistas entre 2007
e 2010, trazendo reflexões sobre o sistema capitalista, dando forma ao livro “Crédito à morte –
A decomposição do capitalismo e suas críticas”,
publicado no Brasil pela Editora Hedra, em 2013.
Esta obra está dividida em três partes, sendo que
a última – Pars Ludens – busca compreender o
lugar da arte contemporânea e, afinal, indagar
sobre o papel da cultura no cenário de declínio
do capitalismo.2
Nesta última parte do livro, o primeiro capítulo inicia com a transcrição de uma das fábulas dos irmãos Grimm - “Gato e Rato Associados”
-, contando a história de um gato que “convence
um rato de que nutre grande amizade por ele; dividem o mesmo lar e, prevendo o inverno, compram um pote de banha, que escondem numa
igreja. Entretanto, sob o pretexto de um batizado,
o gato sai várias vezes e come pouco a pouco toda

a banha. A cada vez que volta à casa, ele se diverte dando respostas ambíguas ao rato sobre o que
tem feito. Quando vão, enfim, juntos à igreja para
comer a banha, o rato descobre a enganação; o
gato, como única resposta, come o rato.”
Nesta fábula, a última frase enuncia a sua
moral: “Pois bem, assim caminha o mundo.” E eu
diria: pois bem, assim também caminha o processo penal, como aquele mesmo gato enganador e trapaceiro dos Grimm, comendo os ratos
de sempre...
Jappe transcreveu a história como uma
forma de mostrar que “a relação entre a cultura e
a economia corre o forte risco de se assemelhar
a essa fábula, e não é difícil imaginar quem, entre a cultura e a economia, desempenha o papel
do gato e quem desempenha o papel do rato – a
fortiori hoje, época do capitalismo plenamente
desenvolvido, globalizado e neoliberal.”
Mutatis mutandis, a mesma fábula pode
perfeitamente mostrar a relação entre o processo penal e o acusado, não sendo igualmente difícil imaginar, dentre ambos, quem desempenha
o papel do gato e quem desempenha o papel do
rato, ainda mais hoje, época dos combatentes de
toga e de beca, de investigadores, acusadores e
julgadores populistas, carreiristas e oportunistas, de tribunais frouxos, medrosos e receosos
de uma necessária “contramajoritariedade”.
Voltando à Jappe, ele pergunta: “qual é o lugar da cultura numa sociedade de mercado onde
tudo é submetido à oferta e à procura, à concorrência e à vontade de comprar? Quem deve financiar as instituições culturais e que expectativas de
qual público se pretende que estas satisfaçam?”
Então, novamente fazendo uma comparação, pergunto, ainda que apenas para provocar:

Ele é autor do livro “Guy Debord”, no qual resume a
atividade pública de um dos mais influentes ideólogos do
Maio de 68; também escreveu “A vanguarda inaceitável:
reflexões sobre Guy Debord”.
2
A duas primeiras partes – Pars Destruens e Pars
Construens – são compostas de textos que analisam, em
síntese, o declínio do capitalismo e suas consequências.
Nada obstante Jappe, o certo é que o capitalismo, como
afirma Rui Cunha Martins, trata-se de um daqueles
“cadáveres adiados, organismos dados como mortos e
´superados` e que afinal persistem, mais desfigurados ou
mais transfigurados, decidindo políticas, restringindo
direitos, forjando alternativas, falhando soluções, em claro
modo de operatividade.” (MARTINS, Rui Cunha. A hora dos
cadáveres adiados – Corrupção, expectativa e processo
penal. São Paulo: Atlas, 2013, p. 11).
1

4

Coluna: Ponto e Contraponto

qual é o lugar do processo penal nesta mesma
sociedade de mercado, quem deve financiar as
instituições do sistema jurídico e que expectativas de qual público se pretende que estas satisfaçam?
Conforme afirma Jappe, a cultura não resiste, nada obstante uma certa autonomia, “à dinâmica do capitalismo que quer tudo absorver
e nada deixar fora de sua lógica de valorização”,
transformando os frutos das criações artísticas em mercadorias como outras quaisquer: é a
chamada “mercantilização da cultura”, que trata
a cultura de qualidade “exatamente como a produção de calçados, de videogames ou de viagens
turísticas, seguindo unicamente a lógica do investimento e do lucro.”
Ora, e por que sorte teríamos em pensar
que seria diferente no processo penal? Como
pensá-lo desde um ponto de vista romântico, racista, burguês e infenso àquela referida dinâmica do capitalismo? Será que também aqui não já
fomos cooptados e sugados pela lógica capitalista de valorização? Será que também não há uma
“mercantilização do processo”, que trata o acusado como qualquer outra mercadoria que deva ser
consumida? Afinal, não é lugar-comum falar-se,
por exemplo, em eficiência e instrumentalidade
do processo, sujeitando-se as formas processuais
aos humores do magistrado de plantão?
Na verdade, trata-se de um fenômeno já
referido nos anos 40 do século passado, a “indústria cultural”, expressão utilizada por Adorno
e Horkheimer, autores de um dos clássicos do
pensamento no século XX, a “Dialética do Esclarecimento”, obra na qual já anotavam que tudo
estava “tão estreitamente justaposto que a concentração do espírito atinge um volume tal que
lhe permite passar por cima da linha de demarcação entre as diferentes firmas e setores técnicos. A unidade implacável da indústria cultural
atesta a unidade em formação da política”, afinal
“a cultura contemporânea confere a tudo um ar
de semelhança.”
Para Jappe, chega a ser uma esperança ingênua que a lógica capitalista, baseada exclusivamente na concorrência e no mercado, “deixe a
cultura fora de suas garras”; como também seria
de uma ingenuidade ridícula pensarmos que o
processo penal pudesse escapar incólume das
garras da lógica capitalista.
Evidentemente, e Jappe tem inteira razão neste raciocínio, há uma certa incoerência
no fato de apenas se contestar as premissas e

os pressupostos dos valores neoliberais, “sem
colocar em questão seus fundamentos.” E esse
é um erro recorrente, também aqui. De sorte
que, como quase todos incorrem neste equívoco
– não enfrentar os fundamentos da lógica neoliberal – a cultura (e o processo penal, digo eu)
passa a sofrer uma “capitulação incondicional
frente aos imperativos econômicos”, traduzindo-se na “mercantilização cada vez mais total de
todos os aspectos da vida.”
Veja-se entre nós, por exemplo, o sucesso
das barganhas penais e da sumarização acelerada dos ritos processuais penais, tudo em detrimento das garantias e princípios processuais,
à custa das liberdades individuais e do devido
processo legal. Afinal, a economia processual
tem que acompanhar a lógica da economia neoliberal; a eficiência (mais barata) precisa subjugar o velho processo penal, longo e custoso...
Ou temos a coragem de iniciar uma ruptura com
esta verdadeira “ditadura da economia em todos
os níveis”, ou, evidentemente, continuaremos
vendo a cultura (e o processo penal) ter a sua
autonomia submetida à lógica pura do lucro.
O filósofo alemão lembra, então, o papel
fundamental que a indústria do entretenimento
tem como pacificador social, fato este bem delineado no conceito de tittytainment, pensado
em 1995, quando se reuniram em São Francisco
aproximadamente quinhentas pessoas dentre as
mais poderosas do mundo, em torno do chamado State of the World Forum: neste chique e seleto
convescote estavam, por exemplo, Mikhail Gorbatchev, George Bush (filho), Margaret Thatcher,
Bill Gates, etc. A questão central debatida neste
fórum foi, exatamente, o que fazer com a maior
parte da população mundial (cerca de 80%) que
passaria a ser absolutamente inútil para a produção capitalista.
Uma das soluções teria sido proposta pelo
cientista político de origem polonesa Zbigniew
Kazimierz Brzezinski (ele negava a autoria), que
havia servido como Conselheiro de Segurança
Nacional dos Estados Unidos durante a presidência de Jimmy Carter, e considerado por muitos como “o estrangeiro que reinventou os Estados Unidos.”3 E qual foi, finalmente, a solução
aventada? O tittytainment4 , consistente na ideia
de que “às populações ´supérfluas` e potencialmente perigosas por causa de sua frustração,
seria destinada uma mistura de comida suficiente e diversão, de entertainment embrutecedor,
para obter um estado de letargia feliz semelhan5
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te à que sente um recém-nascido que mama no
seio (tits, no jargão americano) da mãe.”5
Assim, aquele papel que era assumido
tradicionalmente pela repressão passaria a ser
acompanhado agora, e por causa do capitalismo,
de uma certa “infantilização”, havendo mesmo
“um isomorfismo profundo entre a indústria do
entretenimento e a deriva do capitalismo rumo
à infantilização e ao narcisismo, forma psíquica
mais típica.”
De uma tal maneira que “o enorme desenvolvimento da indústria do entretenimento é ao
mesmo tempo causa e consequência da proliferação do narcisismo, e o consumo e a sedução
parecem ter substituído a produção e a repressão como motor e como modalidade principal
do desenvolvimento, promovendo uma infantilização massiva dos membros da sociedade, e

concorrendo para a criação de um consumidor
dócil e narcísico, que vê no mundo inteiro uma
extensão de si mesmo, como algo governável
com um clique do seu mouse.”
Para ele, hoje, a maturidade das pessoas e o
encanto da infância foram substituídas “por uma
adolescência eterna e degradada, produzindo
uma verdadeira regressão humana de grande
amplitude, que poderia muito bem ser chamada
de barbárie.”
É o que se dá, guardadas as devidas proporções, com os espetáculos públicos proporcionados pela investigação criminal, pelo processo
penal e, finalmente, pelas condenações penais. É
o nosso “pão e circo” de cada dia, ainda que haja cada vez mais – menos pão do que circo!
"Eu quis cantar minha canção iluminada
de sol.
Soltei os panos, sobre os mastros no ar
Soltei os tigres e os leões, nos quintais
Mas as pessoas na sala de jantar
São ocupadas em nascer e morrer.”6

Vinícius Müller, Doutor em História Econômica pela USP
e Professor do Insper, observa que “entre os anos 50 e 70
alguns intelectuais de origem europeia se destacaram nos
EUA em meio às definições iniciais e os desdobramentos
da Guerra Fria. Os nomes mais destacados entre eles
foram o judeu alemão Henry Kissinger, o filho de russos
Walt Withman Rostow e o polonês de nome quase
impronunciável Zbigniew Brzezinski. Neste caso, ao
contrário de Kissinger, que trocou seu nome de Heinz
para o mais palatável aos ouvidos norte-americanos
Henry, Zbig se recusou a trocar seu nome e manteve seu
indisfarçável sotaque até o fim da vida sem nenhuma
questão de escondê-lo.” Disponível em: https://
estadodaarte.estadao.com.br/zbigniew-brzezinski-oestrangeiro-que-reinventou-os-eua/. Acesso em 11 de
fevereiro de 2019.
4
Esta expressão seria uma espécie de neologismo formada
a partir da junção das palavras inglesas titty (peitinho) e
entertainment (entretenimento). Segundo Nicole Jiang, a
palavra pode ser entendida dividindo-a: “´Mamas` referese à amamentação, que tem o efeito adormecedor e de
inerciar. ´Entretenimento` refere-se, especialmente, às
atividades que divertem as pessoas. Assim, unidas, as duas
palavras (tittytainment) fazem referência a determinadas
coisas, físicas ou mesmo psicológicas, de baixo custo, que
dão uma satisfação quase instantânea, além de um efeito
entorpecente que desmobiliza os cérebros humanos.”
Disponível em: https://medium.com/@nicole.jiang107/
dont-fall-into-tittytainment-traps-9687a05cedbd.
Acesso em 11 de novembro de 2020.
5
Digamos que seja uma versão moderna da velha política
dos imperadores romanos, Panem et Circenses, que
procuravam com “pão e circo” distrair os cidadãos dos
verdadeiros problemas do Império e da miséria em que
viviam; naquela época, os imperadores em Roma davam
pão e trigo para os pobres comerem e se divertirem
vendo os espetáculos nas arenas. Disponível em: https://
enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6144/panis-etcircenses. Acesso em 19 de novembro de 2020.
3

Como se vê, trata-se da primeira estrofe da canção de
Gilberto Gil e Caetano Veloso, Panis et Circense, lançada em
1968, “o ano que não terminou”. A letra da música “contrapõe
o desejo de libertação ao ritual da sala de jantar, no qual
imagens surreais, como matar alguém em pleno centro da
cidade, ou soltar tigres e leões no quintal, ligadas ao sonho,
opõem-se à monotonia de ´nascer e morrer`.” (FAVARETTO,
Celso. Tropicália: Alegoria, Alegria. Cotia: Ateliê Editorial,
2000). Disponível em: https://enciclopedia.itaucultural.
org.br/obra6144/panis-et-circenses. Acesso em 27 de
novembro de 2020.
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A

Direito penal à brasileira: uma resposta racista e violenta

Por Monique Pena Kelles

Não é novidade que o Brasil reforça sua estrutura dos tempos coloniais até os dias atuais.
O que ocorre atualmente é a manutenção da natureza espoliadora e brutal. A divisão de classes
se mantém, incluindo o racismo estrutural, permeando o sistema judiciário, influenciando na
formação da população carcerária.
O policiamento ostensivo nas ruas do país
não foge à regra, pensando na história recente, a
partir do golpe militar de 1964, em especial com
o Ato Institucional nº 5 (1968), policiais militares e
civis eram permitidos a agir com violência desumana em porões nos quais incontáveis brasileiros
foram torturados à mando de membros do governo. Mesmo com a redemocratização do país, a estrutura da polícia civil e militar não sofreu um processo de transição adequado à cena democrática.
O momento ditatorial no Brasil em muito
representa a instituição da polícia no contexto
da nossa sociedade, militarizando o papel da polícia cravando a lógica da “lei e da ordem”. Isso,
incluindo o persistente racismo, cria-se o inimigo a ser perseguido e exterminado, daí porque
se fala em guerra, ainda que não declarada.
Dizer que o direito penal se tornou (ou
sempre foi) um instrumento de guerra naturalizada, é dizer que suas finalidades não são observadas na terrae brasilis; É dizer que o sistema
punitivo, ao invés de se pautar na proteção bens
jurídicos, buscando um justo equilíbrio entre jus
puniendi e status libertatis, tem se pautado por
uma política de extermino, com seletividade política-racista, amarrotando os presídios brasileiros muito além da sua capacidade, à margem da
observância dos direitos humanos.
Dizer que esse cenário está naturalizado
é dizer que a criminalidade, a violência policial,
o encarceramento em massa, os massacres em

presídio têm se tornado um espetáculo a ser assistido em horário nobre em veículos midiáticos.
Ou seja, há na população uma passividade que em
nada contribui para alterar o caos que se instalou.
Alessandro Baratta (2004, p. 301–302) sintetiza em tópicos o que representa o caos do sistema penal:
(...) a) la pena, especialmente en sus manifestaciones más drásticas, que tienen por
objeto la esfera de la libertad personal y
de la incolumidad física de los individuos,
es violencia institucional (...); b) Los órganos que actúan en los distintos niveles
de organización de la justicia penal (legislador, policía, ministerio público, jueces, órganos de ejecución) no representan
ni tutelan intereses comunes a todos los
miembros de la sociedad, sino, prevalentemente, intereses de grupos minoritarios
dominantes y socialmente privilegiados;
c) El funcionamiento de la justicia penal
es altamente selectivo (...) El funcionamiento de la justicia penal es altamente
selectivo (...); d) El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende
resolver. En lugar de componer conflictos,
los reprime y, a menudo, éstos mismos
adquieren un carácter más grave en su
propio contexto originario; o también por
efecto de la intervención penal, pueden
surgir conflictos nuevos en el mismo o en
otros contextos. e) El sistema punitivo, por
su estructura organizativa y por el modo
en que funciona, es absolutamente inadecuado para desenvolver las funciones socialmente útiles declaradas en su discurso
oficial (...)
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Um quadro emblemático para tratar da naturalização da punição e extermínio dos corpos
negros está justamente na morte de vidas indubitavelmente inocentes, os jovens negros que
habitam periferias1.
O poder punitivo se faz valer mais como
uma violência institucionalizada do que um instrumento de proteção de direitos e garantias individuais, observando os sistemas penales como
efectivamente son y funcionan, y no como deberían
ser, sobre la base de las normas legales y constitucionales que los sostienen, podemos decir que en
la mayor parte de los casos, más que sistemas de
protección de derechos humanos, son sistemas de
violación de ellos. (BARATTA, 1989, p. 451).
A atuação policial é evidenciada porque se
trata do primeiro contato entre o suposto sujeito infrator e o Estado; momento que deveria
ser marcado por um controle da violência, é em
verdade uma resposta violenta à própria violência. Formando um ciclo infindável uma vez que
o sujeito adentra o sistema de justiça, que se diz
protetor dos direitos e garantias individuais.
Nesse ponto, diversos autores conserva2
dores apontam que o “discurso” para a superlotação dos presídios, além de pura retórica, seria
facilmente resolvida com a ampliação de vagas no
sistema prisional, adentrando no punitivismo populista que reconhece que um olhar mais humanizador para o sistema prisional “não gera votos”
e ainda, que “não é isso que a população quer”.
Mantendo-se esse discurso infantilizado e
demasiado simplista, está-se não só reproduzindo a violência penal, como cegando-se para as
raízes do problema, racismo e encarceramento
são problemas que se agravam e se enraízam
mais a mais, tornando-se complexos, soluções

simplórias devem ser questionadas, afinal, fosse
assim, o problema estaria há muito resolvido.
Dizer, portanto, que o direito penal é um
instrumento de guerra, é dizer que sua atuação
centralizada nos efeitos da violência e não em
suas causas, acaba por reproduzir a violência,
mas, em se tratando de um instrumento estatal,
a força violenta é potencializada.
É através do medo, ou melhor, “pânico moral”3, que muitos autores vão se pautar para justificar o encarceramento em massa, basicamente
protegendo uma parcela da população contra a
violência, supostamente, perpetuada por outra.
Não se pode negar as inúmeras ferramentas antirracistas criadas pelo sistema de justiça,
em especial após a segunda Grande Guerra em
1948, leis que recriminam o racismo; cotas para
ingresso nas faculdades; ações afirmativas que
buscam igualar o negro e o pardo aos brancos.
Ocorre que, infelizmente esses instrumentos
não atingiram uma camada significativa da população periférica que dela necessita para conquistar o espaço que merece na sociedade.
Mais do que isso, a base de acesso as mais
basilares condições de saúde, educação e moradia são tão distintas entre negros e brancos, que
pode se falar em um abismo social entre essas
classes, tornando-se necessário que um olhar
humanizador se atente com seriedade a essa
parcela da população para que sejam efetivados,
ao menos, os mais básicos dos direitos, a dignidade humana e a igualdade.
Termo cunhado por Stanley Cohen com sua obra Folk
Devils and Moral Panics (1987), no qual descreve as bases
do medo para a construção de políticas públicas que em
nome da segurança (ou sensação dela) legitimam o completo isolamento de grupos entre os afortunados e os indesejados.
3

É o que revela a mais recente coleta de dados (dezembro
de 2019) do perfil dos 748 mil encarcerados no país pelo
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), 61% tem
entre 18 e 34 anos, e 96% são homens. Da população
carcerária total, pretos e pardos somam 65%, desses, 16%
são pretos; o restante, se dividem entre brancos (32%),
amarelos e indígenas.
2
Um deles, o promotor e autor Guilherme Souza Nucci,
em seu site oficial <<https://www.guilhermenucci.com.
br/artigo/encarceramento-em-massa-e-distorcao-de-dados-a-verdadeira-politica-criminal-no-brasil>>, argumenta que há uma distorção nos dados quanto à população carcerária no Brasil, minimizando demasiadamente os
fatores sociais por trás da seletividade penal, apontando
que o número de encarcerados é proporcional ao número
de habitantes, alegando ainda, que abrir novas vagas prisionais resolveria a superlotação carcerária.
1
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Retrovisor
Há muito tempo escuto sobre o lado negativo e positivo da vida
E as pessoas afirmam que querem o lado positivo, bom da vida.
Nas minhas andanças, audições, falares, observações...
aprendi que o negativo e o positivo são irmãos,
possivelmente gêmeos.
Porque se assim não forem, nós enquanto religiosos de matriz africana,
não despachávamos nosso Odu (caminho)
E neste sentido agrada-se o negativo para fortalecer o positivo.
Estamos no momento da comunicação virtual aflorada
E a física assustada...
Percebo que entre escolher as pessoas e os animais,
Escolho as pessoas.
Porque posso aprender a cada dia ser melhor ou pior,
Mas pedindo SEMPRE as Deusas e os Deuses que me
conduzam a ser justa
Que o equilíbrio não falte para refazer sempre a
bainha ancestral
No meu caminhar terreno reafirmo
a verdade, sejam elas compreendidas
ou não, mas sempre a verdade
A avaliação ficará para cada pessoa
que ouvir conforme seu passo, sua
necessidade

Iraildes Nascimento
Mulher, negra,
candomblecista, pedagoga,
professora, gestora da
Escola Municipal
Eugênia Anna dos
Santos, pós graduada
em gestão escolar,
em Educação Infantil
e Educação, Pobreza
e Desigualdades
Sociais, Membro do
Núcleo de Política das
Relações Étnico Raciais
(NUPER/SMED)

O espaço geográfico é itinerante
e perceber, ouvir, falar calar...são
ferramentas de convivências.
Quero reciprocidade, para não
andar na contramão.
Ah, não escolhi os animais,
porque eles são cooperativos!!!!
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A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO
ATRAVÉS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA
Por Leonardo Cruz da França
INTRODUÇÃO
O ano de 2019 foi marcado por diversas
repercussões políticas e jurídicas no Brasil,
com a posse do atual presidente da república,
foram propostas diversas alterações nas legislações vigentes. E ao ponto que nos importa,
as propostas de alterações no Código Processual Penal, mais especificamente com relação à
proposta de inclusão do art. 395-A, que tratava
de uma figura semelhante ao sistema de justiça penal negociada do modelo Estadunidense
(Plea Bargaining).
A inovação foi proposta pelo Projeto de
Lei nº 882/2019, Pacote Anticrime, de autoria
do Ministro da Justiça à época, Sergio Moro. Em
que pese não ter sido implementada, importa
tecer algumas preocupações existentes na importação de um instituto utilizado em uma outra
sistemática penal para o Brasil, e qual o seu significado para um processo penal democrático.

de haver uma assunção de culpa por inocentes, aduzindo que se trata de uma preocupação exagerada, e que o réu que se considera
inocente não aceitaria o acordo e esperaria o
julgamento que culminaria em sua absolvição,
deste modo já se manifestou a Suprema Corte
no caso Brady v. USA1, no sentido que um réu
orientado por advogados não se auto incriminaria e oito anos depois reafirmaram a posição
em Bordenkircher v. Hayes2 (DERVAN; EDKINS,
2013, p. 19).
Com relação a isso, dados do Innocence
Project3 de setembro de 2019, apontam que dentre 365 exonerações de condenados inocentes,
25% dos exonerados confessaram ou admitiram
a culpa, e 11% tinham feito acordo com acusação4. Isto certifica que um acusado, mesmo não
tendo cometido o crime, poderá assumir a autoria do mesmo, quando analisar racionalmente
que é mais vantajosa uma oferta de acordo.
Tal dilema não é novo, somente toma um
novo contorno. Como exemplo, temos os tribunais de inquisição do Santo Ofício onde o réu era
extremamente castigado até reconhecer algo
que estava sendo imputado a ele, ao afinal, “(...)
não resta dúvida de que a última grande novidade, em termos de ressignificação da Inquisição,
no Brasil, é a entrada acelerada de mecanismos
de solução negocial no processo penal(...)” (DUCLERC, 2019, p. 21).
Embora a confissão através de tortura seja
muito menos confiável que a confissão por meio
da negociação do direito norte americano, pois
na primeira a coação é maior, vez que é muito
mais fácil um acusado confessar falsamente para
livrar-se da tortura do que para ter uma pena
menor, no entanto, o dilema é o mesmo (LANGBEIN, 1978, p. 15).

O PROBLEMA...
O surgimento da negociação de acordos
privilegiando a confissão do acusado nos EUA
ocorreu em meados do século XX, de forma
paulatina, sendo mal recepcionada pelos tribunais, com o argumento de que a confissão
deveria ser espontânea, sem o oferecimento
de benefícios ao acusado, principalmente para
evitar corrupção. No entanto, o movimento das
cortes não foi capaz de impedir a utilização da
confissão, como forma de negociação com o
acusador, ainda mais com a onda de supercriminalização ocorrida a partir de 1919. (DERVAN;
EDKINS, 2013, p. 9-10)
Desta forma, o problema que surge com a
confissão é a possibilidade de inocentes se declararem culpados por meio dos acordos, levando em consideração o melhor benefício.
Este problema é significativo e põe em
alerta a legitimidade de todo o sistema penal
estadunidense. Vez que, quando há a acusação
de um crime de pena muito alta, existe a possibilidade que ser o acusado inocente ou culpado, não influenciar na sua decisão, mas sim
na melhor vantagem. Contudo, os defensores
do plea bargaining, minimizam a possiblidade

Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970).
Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357 (1978).
3
Organização que se dedica a analisar os casos de
condenados à prisão nos Estados Unidos para identificar
algum erro na condenação que possa proporcionar aos que
foram presos revisão da sentença condenatória.
4
Innocence Project, estatísticas disponíveis em: < https://
w w w.innocenceproject.org/research-resources/>,
consultada em 29/10/2020
1

2
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Além do problema já repetidamente advertido de uma condenação sem processo, e o viés
democrático de observância do sistema processual, sendo certo que “quem respira um pouco
de oxigênio democrático, sabe que somente o
processo pode fazer ceder, via decisão transitada em julgado, a muralha da presunção de inocência (...)” (MORAIS DA ROSA, 2013, p. 18).

FACES DE UM SISTEMA INQUISITORIAL....
Certamente problemas como esses também ocorreriam no Brasil, a flexibilização de
garantias processuais ao condenado serviriam
para acelerar a aplicação da pena e tornar mais
fácil a condenação, fazendo um verdadeiro fast
food processual, nas palavras de Lênio Streck.
Na perspectiva de que a liberdade entre fracos e fortes oprime, e a lei liberta, as regras processuais são importantes para manter a igualdade nesta relação de desiguais, Estado/indivíduo,
mas na atual lógica mercadológica aumenta-se o
espaço de flexibilização das regras dando lugar
ao consenso (LOPES JR., 2019, p. 01).
As garantias processuais que são atravessadas por meio da negociação penal, sob o
pretexto de acelerar a duração processual, dá
novos contornos à matriz inquisitória, retroagindo a um modelo de processo penal ainda
mais autoritário que o anterior à promulgação
da Constituição de 1988. Embora a Constituição
de 1988 tenha vindo para dar contornos mais
democráticos ao processo penal, derrubando
o regime ditatorial/inquisitorial trazido pelo
CPP de 1941, interpretações judiciais insistem
em fazer a com que a Constituição se compatibilize com o CPP, e não o inverso, assim como
outras leis promulgadas como resposta ao populismo penal que hoje se apresenta no Brasil
(DUCLERC, 2019, p. 21).
O Brasil vive um momento de relativização dos direitos fundamentais elencados pela
Constituição em seu art. 5º, principalmente em
relação à americanização à brasileira, “sem escrúpulos”, decorrente da política de um estado
neoliberal, com efeitos colaterais no sistema
jurídico brasileiro, vez que não existe espaço
nos países de Civil Law para conviver com experiências vividas em países de Commow Law,
os efeitos da implantação de institutos processuais penais norte-americanos têm levado ao
desrespeito da Constituição Federal e acentuando a insegurança jurídica (COUTINHO, 2019,
p. 03).
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A PALAVRA E O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NOS DELITOS SEXUAIS,
SOB O ENFOQUE DA NEUROCIÊNCIA: UMA NECESSÁRIA REFLEXÃO
Por Fernanda Bruno Piauhy e Jerônimo Rocha Machado da Silva Bezerra
A criminalização das lesões à dignidade sexual decorre da proteção constitucional à dignidade da pessoa humana. Destaca-se, dentre
os delitos tipificados no Título VI da Legislação
Penal Pátria, o crime de estupro. Este, conforme relatado no 13° Anuário do Fórum Brasileiro
de Segurança Pública (2019), tem como agente
ativo, em 76% das vezes, pessoa conhecida da vítima, habitualmente oriunda da relação doméstico-domiciliar.
Ademais, esta espécie de delito notabiliza-se pela prática às escuras, impedindo a
percepção do fato por testemunhas. Com isso,
a palavra da vítima se apresenta, em boa parte dos casos, como único meio de prova a ser
usado pela acusação, especialmente quando os
vestígios tenham se perdido, em razão do lapso
temporal entre a prática delitiva e a colheita da
prova, restando apenas indícios do fato penalmente relevante.
Atentos a este cenário, os Tribunais Superiores pátrios sedimentaram entendimento de
que a palavra da pessoa ofendida ganha maior
relevo, especialmente quando compatível com
o contexto fático-probatório e em sintonia com
os demais elementos probatórios produzidos no
caso. Noutro vértice, há entendimento dissonante, sustentando que a condenação lastreada
na palavra da vítima equipara-se a uma autêntica presunção de culpa, como defende Cavalcanti
(2014).
Nessa toada, é cediço que, no exercício da
defesa dos seus clientes, diversos causídicos laboram a tese de que suposta vítima, no momento do fato, ao deixar de esboçar reações físicas
ou verbais de repulsa, estaria, em verdade, consentimento com o ato sexual.
Para melhor tratar dessa inquietante situação, afigura-se essencial uma abordagem para
além das ciências jurídicas, lastreada, por exemplo, na Neurociência, objetivando uma compreensão mais completa e, por consequência, um
julgamento mais preciso.
Conforme, narrada pelos estudos clínicos
(BLANCHARD, 2001, p. 761), ao deparar-se com
uma situação de perigo, o cérebro é ativado e
coordena um conjunto de respostas comportamentais e fisiológicas, que variam de acordo

com o tipo da ameaça. Dentre as respostas, está
o congelamento/imobilidade tônica. Nesse trilhar, indicam os estudos (MARX ET. al, 2008)
que cerca de 37% a 50% das vítimas de violência sexual relatam uma perda de capacidade de
se mover ou gritar durante o ataque, rigidez do
corpo, sensação de frio, tremores e fechamento dos olhos, reações que, sob nenhum prisma,
devem ser confundir com o consentimento ora
tratado.
Acerca do referido termo jurídico, vale
destacar que o art. 213 da Lei Penal Pátria, ao tipificar o crime de estupro, informa o caracteriza
como a conduta de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele
se pratique outro ato libidinoso”. Logo, em sua
leitura a contrario sensu, pode-se indicar que a
concordância da vítima afastaria o constrangimento, elemento essencial do tipo tratado.
Segundo Rocha e Nogueira (2017) a situação pode ser ainda mais complexa, se envolvendo ambiente doméstico, familiar e de intimidade,
haja vista que os tribunais não têm reconhecido
o temor reverencial - receio de desagradar pessoa a quem se deve respeito profundo - como
suficiente, por si só, para suplantar a capacidade
de resistência da vítima. Em caso paradigmático, o TJ-DF afastou o temor reverencial como
suficiente a configurar, por si só, grave ameaça,
como meio executivo do estupro.1
Freyd (2008) ressaltou a importância da
divulgação de pesquisas sobre as respostas de
defesa de vítimas de violência sexual para a sociedade e o sistema de justiça, haja vista que
o senso comum e a razão nem sempre coincidem com a verdade empírica, podendo inclusive pautar-se em entendimento deturpados e
equivocados.
Nesse sentido, ressalta Cleber Masson
(2016) que durante muito tempo, a sociedade
não enxergava o estupro no contexto do matrimônio, sob argumento de que este crime não
podia ser praticado pelo marido contra sua esposa, numa clara distorção quanto aos direitos e
deveres mútuos inerentes ao matrimonio.
1
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Destarte, impõe-se uma efetiva cautela
quando da produção e manejo da prova técnica,
direcionada não somente aos órgãos de persecução penal responsáveis pela produção da prova, mas especialmente ao órgão julgador, a quem
destinam-se as provas. Este, ao decidir, deverá
comungar das experiências e visões técnica de
outros ramos do conhecimento, sem abrir mão
da imparcialidade que lhe caracteriza.
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CRIME ORGANIZADO: UM FLERTE COM O AUTORITARISMO
A PARTIR DO OLHAR DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA
Por Armando Duarte Mesquita Júnior e Vinícius Gomes da Silva Oliveira
Nos debates acerca da segurança pública, a
figura do crime organizado ganha um papel central nas discussões atuais. Seja com as facções,
com as milícias ou com os grupos especializados
em roubo a bancos, percebe-se o papel simbólico que tal termo possui ao se debater as políticas criminais. Contudo, a compreensão acerca
do crime organizado é prejudicada em vista da
sua dificuldade de conceituação, de modo que a
noção é aplicada a um número incerto de fenômenos delitivos (ZAFFARONI, 1996).
Tal imprecisão vocabular permite a existência de conteúdos e interpretações fora da realidade, próprios de filmes de ação que utilizam
do imaginário popular sobre o crime organizado como pano de fundo para o desenvolvimento de suas tramas fantásticas (MUNIZ, PROENÇA, 2007). O caráter conspiratório que envolve
a noção, com a ação de grupos criminosos que
controlam a política e corrompem o Estado para
alcançar seus objetivos, só é reforçada com a
atuação dos agentes públicos que veem no crime organizado a possibilidade de obter representações grandiosas de si mesmos e de seus
universos (LOPES JUNIOR, 2009).
Ao tentar restringir a noção de crime organizado, a literatura utiliza de dois métodos, com
conceitos formados pela agregação de características ou com definições parcimoniosas, fundadas em um princípio explicativo único (CEPIK,
BORBA, 2011). Com relação ao primeiro artifício,
Mingardi (2007) elenca os seguintes caracteres:
hierarquia; previsão de lucros; divisão do trabalho; planejamento empresarial e simbiose com o
Estado.
Destaca-se que os quatro primeiros atributos citados são comuns a qualquer atividade empresarial moderna, o que demonstra a
relevância do caráter empreendedor do tipo,
o qual opera sob a égide de um mercado ilícito de produtos e serviços ilegais (MINGARDI,
2007). Com respeito à simbiose com o Estado,
compreende-se a relação de tipo parasitária do
crime organizado com a sociedade, em que as
organizações que operam no campo do ilícito
não atuam no sentido de destruir a estrutura
social, uma vez que se aproveitam dela (CEPIK,
BORBA, 2011).

A relação parasitária do crime organizado
com Estado pode ser entendida, em um primeiro
plano, através da criminalização primária1 com
as decisões legislativas, que criam oportunidades de lucros ao definir a fronteira do comportamento criminoso. Essa delimitação do campo
ilegal permite uma rentabilidade extraordinária,
tendo em vista o aumento tanto da dificuldade
em disponibilizar o produto, como dos custos
de entrada na atividade, o que elimina parte da
concorrência (CEPIK, BORBA, 2011).
Por outro lado, o crime organizado também é beneficiado com a tolerância estatal de
diversas formas de coerção ilegítima, seja por
recursos escassos ou por interesses inconfessáveis (CEPIK, BORBA, 2011). Nessa linha, possibilita-se que a criminalização secundária seja
evitada com uma junção de benevolência e seletividade que permite a reprodução da organização criminosa. A corrupção cumpre o papel de
substituir a violência física, com a conformação
da ação delituosa e os anseios dos agentes estatais atingidos (LOPES JUNIOR, 2009).
Sobre a segunda forma de definição do
crime organizado, esta é a adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, de modo que a Lei
12.850/2013 traz em seu art. 1º, §1º, a seguinte
conceituação:
Considera-se organização criminosa a
associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter,
direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática
de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos,
ou que sejam de caráter transnacional.
(BRASIL, 2020)
O labeling approach entende a possibilidade de analisar a
ação do sistema penal como um processo de criminalização
que ocorreria em duas etapas. Em um primeiro momento, a
criminalização, dita primária, seria responsável por definir
a conduta desviada, própria do processo legislativo ao se
pensar nas instâncias de controle formal. Posteriormente,
a criminalização secundária estaria voltada para o processo
de atribuição do status de criminoso ao sujeito, o qual seria
etiquetado pela sociedade como delinquente através de uma
formação da identidade desviante (BARATTA, 2003).
1
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Em vista da aridez conceitual, os atores do
sistema possuem uma visão ampliativa do tipo,
até mesmo como resposta à ânsia punitiva social
e midiática. Este ensaio não nega a existência
das organizações criminosas, mas faz um alerta
à necessidade de se debater a legalidade estrita
que o sistema acusatório deve se ater.

Percebe-se que o crime organizado transcende a mera noção da associação criminosa,
prevista no art. 288 do Código Penal Brasileiro, o
qual expõe que “Associarem-se 3 (três) ou mais
pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos” (BRASIL,
2020). Com a comparação, depreende-se duas
diferenças essenciais: o número de agentes, que
no crime organizado deve ser de quatro ou mais;
a necessidade de que as penas máximas dos delitos praticados sejam superiores a quatro anos, ou
que possuam um caráter transnacional.
Sobre a divisão de tarefas e a estrutura ordenada, ambos os tipos comportam na sua aplicação a possibilidade dessas características, não
sendo próprias no crime organizado. Contudo,
além de contribuir com uma definição, a Lei
12.850/2013 também prevê, em seu Capítulo II, a
aplicação de medidas extraordinárias para a obtenção de provas, entre elas estão a infiltração, a
colaboração premiada e a ação controlada.
Tratam-se de medidas que fogem ao ordinário, com a disposição de maiores ferramentas
para que o Estado efetue a sua arbitrariedade
seletiva. Sobre a colaboração premiada, essa diz
respeito diretamente ao sistema penal se valer
da cooperação de um delinquente, que recebe
como pagamento a sua impunidade (ZAFFARONI, 1996), bem como está associada a tortura
psicológica que um indivíduo pode sofrer para
que colabore.
Com relação a infiltração de agentes e a
ação controlada, há a admissão de provas de
procedência duvidosa, uma vez que a distinção
entre o retardamento de intervenção e a indução
à prática delitiva não está clara em tais circunstâncias. De todo modo, tais medidas ampliam as
faculdades preventivas da polícia, o que estende
as oportunidades de corrupção, bem como de
impunidade para os agentes delinquentes (ZAFFARONI, 1996).
Conforme afirma Zaffaroni (1996, p. 62),
“Sempre que se produzem estes fenômenos na
história, o fazem como marca de uma guerra
contra um inimigo cósmico ou quase cósmico,
em que se personifica o próprio mal.”. Verifica-se então como o caráter conspiratório e de insurgência que o crime organizado alcançou na
legislação brasileira, o que abriu espaço para a
adesão de medidas arbitrarias para os grupos
considerados organizações criminosas pelo
processo de criminalização.
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O DESNUDAMENTO DA ALMA
Por Márcio Guedes Berti
Vive-se hodiernamente uma polarização
política que, em verdade, diz muito sobre quem
realmente somos enquanto sociedade. As opiniões ideológicas propagadas por grande parcela
da sociedade desnudam-nos.
A vida tecnológica fluidifica as relações
humanas, tanto quanto revela a estupidez na
qual estamos imersos; não por acaso Umberto
Eco, com razão, afirmou que as redes sociais deram voz a legiões de idiotas. E em meio a isso
tudo, apostamos no Direito como instrumento
de pacificação social e de igualdade.
Se na antiguidade os debates públicos
eram realizados na ágora, na contemporaneidade eles se dão no ambiente virtual, sobretudo
nas redes sociais, com uma potencialidade de
alcance e de persuasão infinitasmente maiores.
Não há assunto que não seja debatido nas redes
sociais; inclusive, é das redes que ele transcende para o mundo real, algo curioso, até mesmo
assustador em alguma medida, pois é como se
toda a organização social materializada provenha do artifício das redes virtuais, coroando o
pensamento de Guy Debord sobre o espetáculo
e o condicionamento humano.
Isso, de alguma forma, é um problema,
porque as redes dão às pessoas uma sensação de
segurança e uma coragem que elas não teriam
caso tivessem que se manifestar publicamente
de forma física, justo porque as pessoas, quando expostas, sentem vergonha, que é um freio
moral e convida à reflexão dos nosso atos1. Aliás,
com a falência da ética kantiana e do imperativo
categórico, restaria a compreensão da ética da
vergonha desenvolvida por Schopenhauer. No
ambiente virtual, a pessoa, justo por não sentir
vergonha, já que não está exposta fisicamente,
e diante de um mundo espetaculoso e ao mesmo instante raso, pragmático e utilitarista, vê-se
encorajada e desnudada desse sentimento de
vergonha (e, portanto, de culpa!), instintivamente desenvolve um discurso supostamente arti-

culado2, mesmo que isso signifique um absurdo
e revele a sua baixeza e a sua estupidez. Eis daí
as vociferações que nos apedrejam todos os dias,
e que com certa frequência balizam as ações do
Estado (inclusive do Poder Judiciário); são como
revoluções virtuais manifestadas no ambiente
“ciberdemocrático”.
Sabe-se que a liberdade de expressão é
constitucionalmente assegurada, justo porque
vivemos em um Estado Democrático de Direito
(ao menos ainda!), sendo garantido aos cidadãos
o direito de manifestação de pensamento; o problema é que, não raro, aquilo que se manifesta é
antidemocrático e incita o ódio. Mesmo o gênio
de Mill, defensor da liberdade de pensamento, já
admoestava a padronização social e não passou
in albis a Toqueville os riscos da chamada “ditadura da maioria.”
As opiniões manifestadas por grande parcela da sociedade nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens instantâneas, inclusive por
pessoas presumidamente instruídas e formadoras de opinião, desnuda a alma do nosso corpo
social e revela quem realmente somos enquanto
sociedade, ou melhor, deparamo-nos com esse
corpo indiferenciado, reativo, autômato e violento, “fluidificado” pela propagação das mensagens no ambiente cibernético.
Nilton Bonder, talvez por isso, tenha dito
que (1998, p. 15):
(...) existe uma outra dimensão da natureza humana que antecede a própria consciência – sua natureza transgressora. O
ser humano é talvez a maior metáfora da
própria evolução, cuja tarefa é transgredir
algo estabelecido. Antes mesmo de conhecer a consciência e de se perceber nu,
ou seja, um animal moral, o ser humano
deparou com uma dimensão de si capaz
de transgredir e provavelmente projetada
para isso.

Esse desnudamento da alma através do
que se diz e consequentemente do que se faz,
em verdade, revela sensações transformadas em
discursos, animadas pelo controle, na acepção

Contardo Galligaris, em “A vergonha de ser pobre” (23.
fev.2006), asseverou que: “Em princípio, a vergonha que
sentimos por um ou outro de nossos atos não nos exclui da
convivência social. Ao contrário, ela nos convida a resgatar
nossa dignidade com novas ações e a voltar para o mundo
de cara lavada”. Em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/
ilustrad/fq2302200625.htm acesso em 25.nov.2020.
1

Mauro Mendes Dias, in O discurso da Estupidez, alerta
para o fato de que o estúpido não é, necessariamente, um
ignorante.
2
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estranha à virtude sem que seja negligenciada
ao mesmo tempo a necessidade da justiça mais
geral, que regula todas as relações dos cidadãos
entre si, o que é deveras importante já que, sob o
pretexto da neutralidade da democracia liberal,
perde-se, por conseguinte, os meios de ter homens capazes de instaurar a justiça.

de Deleuze e Guattari, e manifestações irrefletidas que explicam qual é a bússola empírica da
sociedade, o que de certa forma explica por que
estamos onde estamos e como estamos.
O Direito e as instituições que são sedimentadas nele obviamente não dão conta dessas questões, máxime porque o Direito da forma
como vem sendo aplicado e as instituições atuando da forma como vêm atuando, como bem avalia
Agamben, apresentam-se como modelo padronizado de captação, dispositivação, sangramento e
produção da vida nua, já que, em grande medida,
a comunidade é orientada pelas vociferações dos
estúpidos, que são propagadas, em grande parte,
nos ambientes virtuais.
Eis a “voz das ruas” que o Judiciário diz
ser necessário ouvir; essa voz estúpida, quase
sempre constituída pelo senso comum de uma
sociedade conservadora e punitivista, absolutamente instintiva e reativa, muito distante dos
pilares da ação, da liberdade, e da responsabilidade, que, sem se dar conta, luta contra os seus
próprios Direitos e suas próprias conquistas;
essa voz do cidadão midiatizado, capturado pela
mídia eletrônica, que quando externada vocifera a estupidez e destila ódio e que, infelizmente,
é considerada e valorada não só pelo Judiciário,
mas também pelos representantes da nação.
Talvez essa seja a razão por que não conseguimos avançar em direção a um processo
penal acusatório, democrático, e que não seja
um instrumento de produção e sangramento
da vida nua.
Tudo isso somado às políticas neoliberais,
faz com que o sistema de justiça criminal continue produzindo o sangramento da vida nua e
promovendo a seletividade social mediante a
flexibilização dos direitos e garantias individuais, que conduz ao encarceramento em massa da
camada mais vulnerável da população em nome
de uma eficiência marcada pelo utilitarismo
(sempre utópico!), que transmite a falsa ideia de
que a hipertrofia do sistema criminal é uma coisa boa e necessária.
Eis, portanto, o lugar que estamos metidos, sendo necessário repensar urgentemente
a democracia liberal contemporânea, máxime
porque limitando-se a prescrever as regras de
justiça particular que presidem a distribuição
de bens, abstém-se de promover qualquer outra
virtude, sobretudo a liberdade, como já alertado por Aristóteles, pois a política não pode ser
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ENTRE A LITERATURA E O REAL:
REFLEXÕES SOBRE A PENA DE MULTA
Por Pedro Guilherme Borato e Raphael Varga Scorpião
Se é verdade que a ciência jurídica tem
sido operacionalizada por uma normatividade acrítica ou mesmo por um descompromisso
científico, confundindo-se com um mero exercício de poder, quando não de arbítrio, também
é verdade que o direito pode ser pensado (ou
imaginado) de maneira poética, ficcional, artística e lírica.
O direito é eminentemente humano e,
como tal, necessita ser aberto a pulsões também
genuinamente humanas como os afetos, as angústias, os temores, o belo, o amor, a poesia e
arte, ou seja, aberto à vida, sob pena de se operacionalizar um direito morto.
Afinal, para juristas de um direito que sozinho não vai a qualquer lugar, algo do gênero
é uma benção. Como afirma Jacinto Nelson Miranda Coutinho: “para fazer um direito crítico e,
portanto, transformador, isso é imprescindível;
e todos deviam aprender”.
Partindo do pressuposto de que tão somente com a dogmática não se alcança lugar algum, ganha relevo a importância da transdisciplinaridade, ficando o/a jurista com a obrigação
de pensar a complexidade do fenômeno social a
partir de outros mecanismos genuinamente humanos para além (porém sem abrir mão dela) da
dogmática.
No contexto da literatura, as obras se valem de personagens e enredos para levar o leitor ou leitora a se ambientar em determinados
problemas, ficando diante de soluções originais,
tomando consciência da realidade. O lirismo da
literatura traz o leitor/a para um universo novo,
fazendo com que este se coloque na posição das
personagens, vivenciando, ainda que pelo viés
imaginário e ficcional, os próprios personagens
como se fossem seus problemas.
Da mesma forma, o ato de tomada de
decisão de um julgador/a se faz muito pela
tomada de lugar dos jurisdicionados, vivenciando abstratamente o mesmo que as partes
apresentam com vistas a uma decisão condizente ao desejado. Afinal, direito é obra literária em suas muitas dimensões: estética, documental, voluntarista e como neste ensaio
propomos, também onírica e ficcional.

Pois bem. A partir da literatura, Franz
Kafka, em seu festejado “O Processo”, retrata o
absurdo do cotidiano forense por seu personagem Josef K., em que o jurisdicionado está preso
a uma teia burocrática que lhe arranca a vida,
demonstrando que o processo em sua engenharia absurda é fator impeditivo da concretização
do ser humano enquanto potência.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua 5ª
Turma, no AgRg no REsp 1.850.903 - SP, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
decidiu que não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral
da pena privativa de liberdade quando pendente
o pagamento da multa criminal.
Embora não se ignore que há muito está
sedimentado que o não pagamento da multa não
gera a prisão, deixar de extinguir a punibilidade pelo inadimplemento gera diversos entraves
para o condenado.
Em primeiro lugar, a cidadania exercida
pelo voto fica suprimida pela suspensão dos direitos políticos, mas o que gera a sensação mais
clara de incredulidade é que a falta de extinção
da punibilidade acarreta uma certidão criminal
positiva.
Só para ficarmos em um exemplo hipotético: o condenado ou condenada por tráfico de
drogas está sujeito ao pagamento de quinhentos a mil e quinhentos dias-multa (art. 33 da Lei
11.343/2006) e, como se sabe, cada dia-multa
varia de um trigésimo do salário-mínimo a cinco vezes o valor desse salário (art. 49, par. 1º do
CP). Partindo da ideia de que o julgador aplique
o mínimo, se tem uma multa de pouco mais de
R$17.000,00 (dezessete mil reais).
Não fosse apenas este o fato, a realidade
social brasileira no ano de 2020 é em torno de
treze milhões de desempregados e uma pandemia viral que já causou o falecimento de mais de
160.000 pessoas no país e corroeu a indústria e
comércio brasileiros, aprofundando ainda mais
os marcantes fatores de desigualdade.
Quando se avança na obra de Kafka, percebe-se que o protagonista está marcado para
sempre por uma acusação: não há escapatória,
não há libertação. O processo em si é sua pró-
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pria condenação, é como um carimbo marcado
em sua existência, um fardo a ser carregado até
o fim de seus dias.
Por óbvio a dívida se torna impagável, o
emprego formal concedido a um egresso já seria algo raro, com a condenação em curso se
torna impensável, assim como a falaciosa reeducação e reintegração à sociedade. A proibição da pena de caráter perpétuo e a sua intranscendência perde sua força normativa.
E mesmo diante do cenário apresentado,
não raro surgem sentenças apontando que o
réu optou pelo lucro fácil do delito, que sua
personalidade é voltada ao crime, que tendo
a opção pela vida honesta, preferiu delinquir.
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A SUBVERSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
À PRISÃO E O IMPÉRIO DO PUNITIVISMO NO PROCESSO PENAL
Por Natalia Andrade Macêdo
No ano de 2011, foram ampliadas, no Código de Processo Penal, as medidas cautelares
diversas, com a finalidade de frear o número de
prisões cautelares, assim, caminhando no mesmo sentido dos outros institutos desencarceradores, como, por exemplo, a transação penal
(art. 76, Lei n. 9.099/95). Com o advento da nova
previsão legal, o cenário esperado era de menos
prisões cautelares, mas atualmente é possível
observar que a realidade foi imperiosa em demonstrar o contrário.
Em primeiro plano, vale ilustrar que as medidas cautelares diversas da prisão são instrumentos hábeis a ser utilizados quando presentes
o fummus commissi delict (indícios da prática
do delito) e periculum libertatis (perigo da liberdade), que são os mesmos requisitos da prisão
cautelar (LOPES, 2018, p. 660). Ou seja, significa
dizer: se não estiverem presentes as exigências
da prisão cautelar, no mesmo sentido, não há
que se falar em aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão. Dessa forma, evidencia-se
que o art. 319 do CPP elenca medidas alternativas à prisão e não à liberdade, como propaga o
senso comum.
Nesse espeque, a utilização de medidas
cautelares, as alternativas ou a prisão, devem
obedecer ao princípio da Proporcionalidade, de
modo que, as primeiras deverão ser instrumentalizadas quando houver restrição menos onerosa ao réu que seja adequada e efetiva para tutelar
a situação em exame, desde que inscrita no art.
319 do Código de Processo Penal. Igualmente,
deverá ser observado o princípio da Presunção
de Inocência, não podendo fazer uso das referidas medidas como mecanismo de antecipação
de pena ou de intimidação do réu, embora a prática demonstre cenário completamente diverso
da teoria. (MORAIS, 2020, p. 468)
Conforme as lições de Aury Lopes Jr. (2018,
p. 611), as medidas cautelares representam graves restrições de direitos aos réus, sobretudo
a Direitos Fundamentais, e, por muitas vezes,
simbolizando banimentos sociais, como pode-se
observar a proibição de acesso ou frequência a
determinados lugares que consta no inciso II do
art. 319 do Código de Processo Penal. Outra medida alvo de muitas críticas é a monitoração ele-

trônica (art. 319, IX, CPP), posto que tem o poder
de reforçar estigmas e provocar a segregação
do indivíduo. Nessa esteira, o uso das medidas
cautelares também é uma forma de repressão e
controle penal que Estado lança não e, portanto,
não deve ser objeto de banalização.
Enquanto o discurso oficial firmado preza
pela diminuição do contingente carcerário, os
dados numéricos referentes às prisões cautelares demonstram uma prática mormente distinta.
Segundo os dados do DEPEN de 20191, os presos
provisórios representam 30,34% dos integrantes
do sistema carcerário, cerca de 229 mil pessoas
estão privadas de liberdade sem uma sentença
penal condenatória. Outro ponto necessário de
observar é que em 2011, ano que foram ampliadas as medidas, o percentual de presos provisórios era de 33,78%, há que se falar que em 2014, o
percentual chegou ao pico de 40,13%.
À vista dos dados expostos, é possível observar que as medidas alternativas não surtiram
o efeito prometido, de modo que, a estatística de
prisões provisórias preservou-se estável desde a
ampliação das medidas cautelares diversas e no
momento em que oscilou foi para atingir o ápice
do número de presos provisórios. Há que se falar, ainda que fosse possível ignorar a trajetória
do aprisionamento provisório e comparar 2011 e
2019, a redução seria ínfima.
Nesta senda, Salo de Carvalho observa que
os dispositivos que se apresentam como alternativas ao cárcere – inclui-se, aqui, também os
substitutivos penais – são subvertidos, exercendo, em verdade, alternativas à liberdade e mecanismos de expansão do controle penal formal.
Isso posto, nota-se que “o Poder Judiciário seguiu, apesar das inovações legislativas, determinando prisões preventivas e condenando à
prisão os ‘culpados de sempre’ (juventude negra
das periferias dos grandes centros urbanos)”;
não se pode olvidar que os atingidos pelo sis1
É necessário repudiar com veemência a redução
dos relatórios do Infopen a meros gráficos, visto que
representa a simplificação, sem maiores explicações, de
dados complexos, que refletem a realidade do grande
encarceramento e seletividade punitiva presentes no
Brasil e são de suma importância para os pesquisadores
da área.
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tema punitivo tem cor e classe social, não por
acaso, definidas. (2019, p. 80-81)
Por certo, não há dúvidas de que o Poder
Judiciário, assim como a sociedade, em termos
gerais é orientado por uma mentalidade eminentemente punitiva, preenchendo espaços de
discricionaridades por punição ou subvertendo
dispositivos legais para garantir a expansão do
controle penal bem como para obstar liberdades (CARVALHO, 2019, p. 70). Nesse caminhar,
as medidas cautelares alternativas, que sequer
engatinharam para exercer sua finalidade declarada, em passos rápidos, tornou-se mais um instrumento da mais-valia punitiva, assim, servindo
como mecanismo de controle dos considerados
indesejados da ordem de poder ou, até mesmo
como pena antecipada.
Diante do exposto, depreende-se que as
medidas cautelares diversas da prisão foram
concebidas e ampliadas com a finalidade declarada de conter as prisões provisórias e, portanto, diminuir o contingente carcerário, à vista
de que o sistema prisional opera com déficit de
vagas, inclusive, obetendo status de Estado de
Coisas Inconstitucional (ADPF 347). No entanto,
o que se observa na prática é a elaboração de
subterfúgios argumentativos para legitimar
o uso inadequados das medidas alternativas,
transformando-as em ferramentas de controle penal, afastando-se do princípio constitucional da Presunção de Inocência, de modo
que consolida a lógica de um processo penal
pautado na punição e não na liberdade, como
deveria ser.

Por fim, é necessário refletir sobre o fato
de que a mera inscrição de normas, ainda que
bem intencionadas, sem uma efetiva mudança
na cultura da punição, não tem a capacidade de
cumprir com as finalidades declaradas, mas possuem um alto poder de exercer funções punitivas dirigidas àqueles que ainda aguardam uma
decisão judicial.
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Múltiplos Olhares
monte desse conjunto de dispositivos atravessa,
necessariamente, a reorganização das arquiteturas de pensamento crítico movidas no âmbito
da linguagem e suas formações discursivas. Sim,
creio que esta é uma arena de luta absolutamente fundamental para confrontos epistemológicos que reprogramem, a partir de matrizes civilizatórias afro-ancestrais e das civilizações de
povos originários das Améfricas, todo o conjunto de tecnologias jurídicas integrantes de nosso
sistema de justiça, em especial o criminal, desde
a concepção do que imaginamos como “lei” até
as práticas hermenêuticas fundadas nas noções
morais de “crime e castigo”, em um esforço de
rearticulação entre as dimensões da Política,
Ética e Estética, que refundem a possibilidade
de divisarmos um horizonte efetivamente democrático para a nossa sociabilidade.

Dra. Denise Carrascosa
Denise Carrascosa é advogada, professora da
Universidade Federal da Bahia e doutora em
Teoria e Crítica Literárias. Escritora de artigos
e livros, dentre os quais Técnicas e Políticas de
Si: Literatura e Prisão no Brasil Pós-Carandiru.
Ativista da Luta Antiprisional, há 11 anos, lidera
o Coletivo Corpos Indóceis e Mentes Livres Organização de Mulheres Negras pela Vida de
Pessoas Encarceradas.

Qual o impacto da manutenção de
uma subjetividade universal construída e difundida pelos atores do sistema
de justiça criminal na condução e desenvolvimento do processo penal brasileiro?
DRA. DENISE CARRASCOSA Na história da formação das ciências humanas modernas, a subjetividade tem sido um operador categórico
tratado de maneira paradoxal: ao passo em que
funda os sistemas de pensamento eurocentrados, articuladamente é escamoteado pela neutralização das marcas raciais, de gênero, sexualidade, classe, pertença territorial, etária e
outras identidades que compõem os processos
de subjetivação e suas repercussões sociais,
econômicas e políticas. A suposta “subjetividade universal” – fundante da própria noção de
“direitos humanos” – advém desta neutralização ilusória e estratégica dos sistemas de poder, que reinventam continuamente seus dispositivos de opressão às comunidades-alvo da
exploração econômica e da gestão necropolíticae, portanto, desumanizadas. Dentre estes, o
sistema de justiça criminal, ao gerir o processo
de criminalização e aprisionamento da população negra, jovem e habitante de territórios
periféricos, desde o período pós-abolição no
Brasil, joga com o discurso neutralizante da suposta existência de uma Res Pública no âmbito
da qual todas as pessoas teriam igual acesso à

1

Compreendendo o tempo-espaço da
linguagem como arena de luta, há espaço para rupturas epistemológicas
na academia jurídica e no sistema de justiça criminal brasileiro e suas respectivas
refundações a partir de novas matrizes?

DRA. DENISE CARRASCOSA A contrapelo das
formas de pensamento representacionais que
fundam as epistemologias ocidentalizadas, penso que o discurso como forma política não configura simples espelho da realidade. A linguagem
que o produz encontra sua genealogia nas lutas intestinas que movimentam o jogo social e a
economia de suas desigualdades. Como dimensão histórica desta disputa, o sistema de justiça
brasileiro e a academia que o legitima e consolida são institucionalidades fundadas sobre paradigmas e práticas ainda coloniais e herdeiras
de nosso legado colonial – cristão e escravista;
o que constitui, portanto, sua violenta lógica
capitalista, racista e sexista. O processo de des22
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cidadania e aos direitos inscritos em códigos legais. Esta mistificação discursiva encontra guarida nas práticas de interpretação e aplicação
das leis criminais, bem como na execução dos
processos penais que mascaram o fato social
do racismo institucional, a instalar nas posições
decisórias pessoas de identidade racial branca,
majoritariamente homens, proprietários históricos de bens e heranças materiais e simbólicas.
Vejamos a constituição de nossos Tribunais, Ministérios Públicos e Defensorias Públicas. São
estas as pessoas que decidem, via de regra, os
destinos trágicos da maioria populacional negra
em nosso país. Nossos algozes são aqueles considerados os nossos maiores juristas e o racismo científico ainda é uma das forças motrizes
alienantes de nossa percepção desta violência
constitutiva do sistema.
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Quais
resultados
podem
ser
observados no Projeto “Corpos
Indóceis & Mentes Livres” dentro do
sistema prisional baiano?
DRA. DENISE CARRASCOSA Como nos ensina a

história de lutas, insurgências e resistências do
povo negro brasileiro e, em especial, das mulheres negras - nossas ancestrais – só podemos
combater as violências escravistas contra nós a
partir de tecnologias quilombistas. A partir de
nossa compreensão do sistema prisional moderno como uma reatualização de alguns dos aparelhos da escravidão e de nossa postura abolicionista, lidero, há uma década, uma articulação
de mulheres negras a que chamamos “Corpos
Indóceis e Mentes Livres” – organização que desenvolve um conjunto de atividades semanais no
Conjunto Penal Feminino no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. Construímos,
junto a mulheres presas, em 2013, uma Biblioteca (Mentes Livres) dentro do presídio feminino,
para instrumentalizar oficinas de leitura e escrita
literárias, mediadas por cursos de teatro, dança,
cinema, música e outras artes trançadas à cultura
negra. Como estas aulas configuram atividades
de leitura e sócio-educativas, produzem remição
de pena e, até onde conseguimos avaliar, processos de educação política através das artes, tanto
para o fortalecimento das identidades de raça,
gênero, classe, como para a promoção do acesso
aos direitos das pessoas apenadas.

A despeito de suas deficiências estruturais, o sistema de execução penal
brasileiro vem trazendo importantes
avanços ao longo dos últimos anos, a exemplo da remição da pena através da leitura.
Há um impacto concreto do acesso e estudos da linguagem na construção das subjetividades das pessoas apenadas?
DRA. DENISE CARRASCOSA Pensado como dis-

positivo da governabilidade racista e necropolítica fundadora do Estado-Nação Brasileiro, o sistema de execução penal se transforma ao longo
da história para se re-acomodar às demandas
modernas de uma suposta democracia. A remição de pena através da leitura e de outras atividades nomeadas de “sócio-educativas” legitimam
o convencimento social sobre a necessidade de
existência das prisões e sua tarefa “ressocializadora”. São álibis para expurgar das consciências
coletivas a culpa por enterrarem vivas pessoas,
em sua grande maioria negra, em calabouços
dos modernos navios negreiros, onde a tortura
e a inviabilização para a vida social são a regra.
Nas frestas deste eficiente sistema de castigos
reatualizador da escravidão, podemos criar instrumentos de resistência psíquica e política para
as subjetividades vitimizadas e as atividades de
leitura configuram possíveis ferramentas, através
das quais, objetivamente, promovemos a redução
das penas, dentro das restrições legais e, subjetivamente, fortalecemos as identidades assujeitadas às penitências estrategicamente organizadas
para destruí-las.

5

Através da sua experiência com trabalhos de campo dentro do sistema
prisional, o que a senhora diria que
aprendeu com a mulheres em situação
de cárcere?
DRA. DENISE CARRASCOSA O espaço reserva-

do neste impresso, certamente, é insuficiente
para a elaboração de uma resposta justa para 10
anos de trabalhos ininterruptos junto a nossas
irmãs encarceradas. Nesse sentido, posso fazer
o esforço de condensar o que poderia dizer do
seguinte modo: as narrativas de mulheres encarceradas, em sua maioria absoluta negras, até
este ponto da história, tem sido o mais denso e
recalcado repositório do inconsciente político
da sociedade brasileira. É uma caixa-preta que
ainda precisa ser aberta.
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