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Editorial

Crônica de 250 mil mortes anunciadas
Agora, “flores no chão, (...) certeza na frente”
e “história na mão” é inevitável não repensar 2020
quando estamos prestes a completar um ano em que
a pandemia se tornou realidade também no Brasil – e,
sobretudo, é indispensável refletir sobre a inevitabilidade da dimensão de seus estragos.
Foi no dia 03 de fevereiro de 2020 que se declarou Estado de Emergência no Brasil. Pouco mais
de 20 (vinte) dias depois, teríamos o primeiro caso
confirmado. Até ali, não passava de um vírus superdimensionado1 pela imprensa. Em 11/03/2020, a
Organização Mundial de Saúde declarou o Covid-19
uma pandemia2, o que significava um alerta sobre a
gravidade da doença e o seu potencial infeccioso em
todo mundo. A partir daí, surgiram os primeiros protocolos brasileiros de isolamento e quarentena. Veio
então o primeiro óbito brasileiro. E o segundo. E a
primeira dezena – todos pela gripezinha que começava a s u f o c a r. No entanto – é bem verdade – todos
nós iremos morrer um dia3.
Quando cinco mil pessoas morreram, a sensação era de que apenas um milagre4 poderia gerir
a crise de saúde pública que nos abatia, percepção
acentuada quando dali uns dias trocaram o segundo
Ministro da Saúde5 em plena pandemia.
O ano seguiu s u f o c a n t e . Fomos tranquilizados,
não havia mesmo motivo para pânico6. No segundo semestre, o mundo ansiava o início dos testes das vacinas7
1
Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/
g e r a l , c o r o n av i r u s - e s t a - s u p e r d i m e n s i o n a d o - d i zbolsonaro-em-miami,70003226601. Acesso em 15/02/2021.
2
Disponível
em:
https://news.un.org/pt/
story/2020/03/1706881. Acesso em 01/02/2021.
3
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/colunas/
camilo-vannuchi/2020/04/30/a-pandemia-de-covid-19segundo-bolsonaro-da-gripezinha-ao-e-dai.htm. Acesso
em 15/02/2021
4
Disponível em: https://istoe.com.br/e-dai-eu-soumessiasmas-nao-faco-milagres/. Acesso em 04/02/2021
5
Disponível
em:
https://brasil.elpais.com/
brasil/2020-05-15/brasil-perde-segundo-ministro-dasaude-sob-pressao-de-bolsonaro-para-abrir-economiae-por-uso-da-cloroquina.html. Acesso em 15/02/2021
6
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-51777889. Acesso em 04/02/2021
7
Disponível em: https://www.uol.com.br/vivabem/
noticias/redacao/2020/07/06/sao-paulo-anunciainicio-de-testes-de-vacina-no-dia-20-de-julho.htm.
Acesso em 15/02/2021

– parecia haver um s o p r o de esperança no ar – “mas
quem não vive em verdade, meu bem, flutua nas ilusões da mente” de quem queima noventa milhões em
“tratamento precoce” (sem comprovação), mas não se
prepara para a segunda onda que está por vir comprando os insumos básicos, investindo em logística
para distribuição de suprimentos médicos ou, veja só,
no único tratamento precoce imaginável: imunização
em massa8.
A capital do Amazonas já chocava o país desde
a primeira onda, quando os sepultamentos em massa
e a imagem dos sem-número de covas rasas correram os noticiários nacionais9, anunciando que o pior
já estava ocorrendo: rareavam as vagas nas UTIs, não
havia tratamento eficaz contra a doença e nosso sistema de saúde não suportava o pico da primeira onda
da pandemia de COVID-19.
Já em setembro10, o colapso foi vislumbrado
no norte do país. Medidas de prevenção e isolamento mais duras foram requeridas, mas não atendidas. A falta de ar em si se anunciou em novembro11,
não haveria o x i g ê n i o suficiente para sustentar o
Amazonas caso o número de infecções continuasse
aumentando, vez que os números cresciam vertiginosamente, assinalando a chegada – da já esperada
– segunda onda de Covid-19.
Há quem diga que morrer sem ar era inevitável, há quem diga que em nada poderia – ou melhor,
nem deveria – ajudar. Não era sua “competência”
ou “atribuição”12. Há também quem reacenda a esperança indo muito além de qualquer competência,
atribuição, mas por puro senso de responsabilidade
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-55747043. Acesso em 15/02/2021
9
Disponível em: http://www.manaus.am.gov.br/noticia/
manaus-registra-quase-25-mil-sepultamentos-em-abril/.
Acesso em 16/02/2021
10
Disponível em:
https://www.bbc.com/portuguese/
brasil-55684605. Acesso em 01/02/2021.
11
Disponível em: https://g1.globo.com/am/amazonas/
noticia/2021/01/16/secretaria-de-saude-do-amafirmou-em-novembro-que-oxigenio-contratado-erainsuficiente-para-demanda.ghtml. Acesso em 01/02/2021.
12
Disponível
em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/
p o l i t i c a /n o t i c i a / 2 0 2 1 / 0 1 /n a o - e - c o m p e t e n c i a nossa-e-nem-atribuicao-levar-o-oxigenio-para-ladiz-bolsonaro-sobre-crise-de-saude-em-manausckkjthpme001701gi6172dd1b.html. Acesso em 16/02/2021
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social, realizando doações do insumo13 e prevenindo
que ainda mais mortes ocorressem por absoluta falta
de o x i g ê n i o – planejamento - no Amazonas.
No balanço final desse ano pandêmico, as imagens da Sra. Mônica Calazans tomando a primeira vacina do Brasil e, de forma geral, as vacinações ao redor do país indicariam que, talvez, não haveria como
se “esconder da enorme euforia” e que a imunização,
finalmente, poria fim ao gosto amargo que 2020 nos
deixou. Apesar disso, a falta de planejamento logístico e político para conter a pandemia e providenciar
doses suficientes para toda a população (ou, ao menos, os grupos de risco), demonstram que, além de
lidar com o vírus em si, o brasileiro ainda tem como
obstáculo o discurso negacionista, que atrasa qualquer solução embasada cientificamente.
Nesse mesmo sentido, a publicação de um
decreto de armas14 quando já há indicativos de um
colapso nacional de saúde nos lembra o que já foi
anunciado desde abril passado por Charlene Borges,
Gabriela Andrade e Fernanda Morais (2020): crises
escancaram os contextos já existentes. O objetivo de
flexibilizar o acesso do “cidadão de bem”15 a armas de
fogo sob o pretexto de aumentar a segurança da população era proposta de campanha desde 2018. Ou
seja, o absurdo da proposta hoje se agrava diante do
contexto pandêmico, no qual se esperava que todo o
foco governamental estivesse direcionado a capitanear a gestão da crise com o objetivo de reduzir mortes causadas pela COVID-19 e potencializar a capacidade de vacinação. Ao revés, se escancara que o foco
sempre esteve na morte, não na vida. E a política de
produzir medo e insegurança como projeto de poder
(MUNIZ, 2019) se escancara nessa gestão. Não adian13
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/
noticia/2021-01/doacoes-ajudam-amazonas-enfrentarfalta-de-oxigenio-hospitalar. Acesso em 16/02/2021.
14
Disponível
em:
https://www1.folha.uol.com.br/
cotidiano/2021/02/decretos-de-bolsonaro-esvaziamf iscalizacao-sobre-armas-e-incentivam-arsenaisprivados-dizem-organizacoes.shtml.
Acesso
em
04/03/2021.
15
Disponível
em:
https://g1.globo.com/politica/
eleicoes/2018/noticia/2018/10/17/saiba-mais-sobre-aspropostas-de-bolsonaro-e-haddad-relativas-a-armas-defogo.ghtml. Acesso em 04/03/2021

ta distribuir armas para aumentar a sensação de segurança, quando se sabe que obviamente aumentará
a circulação de armas, cuja única e exclusiva função é
produzir mortes.
Na crônica que inspira o título desse editorial,
quase todas as personagens de Gabriel García Marquez foram avisadas do que sucederia a Santiago Nasar. Estavam presentes quando “o cantar das facas na
pedra” – a anunciar a potencial letalidade da ameaça
– precedeu a ameaça verbalizada, literal e fúnebre.
Toda a história se desenrola em torno da descrença
de que os gêmeos Vicário teriam o potencial de efetivamente matar alguém. O que, de fato, sói ocorrer
– tal como anunciado.
Lá, ao contrário daqui – no mundo real -,
cada personagem tinha sua preconcepção sobre os
tais gêmeos. E poderia mesmo, pelas suas vivências,
respeitos e afetos, acreditar no contrário do que foi
anunciado. A eles era permitido duvidar da literalidade daquelas palavras. No entanto, o titubear diante das inúmeras evidências científicas, a passividade diante de todos os avisos internacionais sobre o
potencial infeccioso do vírus e, sobretudo, a postura
jocosa diante de tantas vidas perdidas não são permitidos, a quem quer que seja, afora aqueles abarcados
pelas licenças poéticas da literatura.
Carolina Peixoto
REFERÊNCIAS
BORGES,
Charlene;
MORAIS,
Fernanda;
ANDRADE, Gabriela. Crises não modificam contextos: antes, os escancaram. Trincheira Democrática. Boletim do Instituto Baiano de Direito
Processual Penal (IBADPP), ano 3, n. 08, Salvador, abril
de 2020.
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CRIOLO. Menino mimado. Oloko Records, 2017.
MÁRQUEZ, Gabriel García; GORGA FILHO, Remy. Crônica
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medo e práticas de exceção. Trincheira Democrática. Boletim do Instituto Baiano de Direito Processual Penal (IBADPP), ano 2, n. 06, Salvador, dezembro de 2019.
VANDRÉ, Geraldo. Pra não dizer que não falei das flores.
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NOVA
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VINÍCIUS ASSUMPÇÃO
Nova Diretoria e novos desafios. Vivemos tempos de virtualização da vida e de
um contínuo de ataques ao processo penal,
com movimentos esparsos de respiros garantistas. A pandemia, recrudescida no seu mais
alto grau por necro-ações-e-omissões, resvala de
forma impiedosa no sistema de justiça criminal,
que segue a afligir as pessoas e subjetividades
de sempre (o genocídio do povo negro segue em
curso).
Esta Gestão tem como propósito enfrentar, com
altivez, esse estado (intencionalmente) caótico
e desastroso em que nos encontramos. Para
isso, contaremos com uma política de debates
e iniciativas organizados e sistemáticos, sempre
marcados pela escuta atenta, pela pluralidade
de olhares e pelo diálogo propositivo.

THIAGO VIEIRA
A Gestão que se inicia, e se estenderá pelo Biênio 2021/2022, se
propõe a discutir as questões urgentes que o sistema de justiça
criminal apresenta atualmente. É tempo de se organizar em torno de – e desafiando - pautas inadiáveis, como a virtualização
do júri, a supressão das audiências de custódia presenciais, os
bancos de dados de coleta de informações sensíveis das/dos cidadãs/ãos, dentre outros. A omissão ante práticas que cerceiam
as liberdades individuais resulta em grandes retrocessos e nossa
pretensão é tentar, a todo custo, evitá-los.

GABRIELA ANDRADE
São múltiplas e intersecionadas as opressões que o sistema penal produz e reatualiza diuturnamente. Quem acompanha, deste lado da trincheira, sabe a urgência no enfrentamento dessas violências. A vulnerabilização imposta
pelo Estado repressor às pessoas historicamente alijadas
das dimensões do que se entende por Democracia exige
debates e ações constantes, consistentes e coerentes. A
Gestão que se apresenta para este biênio se coloca neste
lugar de resistência alimentada pela sensibilidade e disposição de pessoas que decidiram não esmorecer ante as
inúmeras dificuldades que temos vivido.

THAIZE DE CARVALHO

LUCAS CARAPIÁ
O Instituto Baiano de Direito Processual
Penal tem se destacado, nos seus 10 anos
de existência, pelo estabelecimento de
discussões acadêmicas e institucionais
vocacionadas a preservação do sentido
constitucional das garantias e direitos
fundamentais. Com uma Gestão ampliada para cinco membros/as na Diretoria,
oito conselheiros/as e colaboradores/as
nos seus diversos Departamentos, O IBADPP
busca oxigenar os debates a partir de perspectiva crítica, que alie a dogmática com o real
e nos permita alcançar, coletivamente, efetivas
mudanças no sistema de justiça criminal.
4

O desafio de manter o IBADPP como instituição
vocacionada a garantir o debate sério e crítico do
processo penal é, sem dúvida, a mola propulsora
da Gestão que ora se apresenta. Garantir os passos
firmes é tarefa impositiva. Mas também é preciso
edificar novas vigas e incluir novos temas no debate
relacionado à persecução criminal. E assim, inspirada
pelos ares de luta e resistência, reafirmamos o compromisso de afiançar o IBADPP nesta empreitada
democrática.

5
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.CONTRAPONTO
Por Marília Muricy

Democracia, direitos humanos e poder judiciário
A vinculação entre o processo de produção/aplicação do direito e o “mundo da vida”
dá-se tanto na atividade legislativa quanto nas
decisões judiciais. Em qualquer dos dois casos,
procura-se atingir padrões de legitimidade,
convencendo os destinatários da norma (determinados ou indeterminados) de que a opção selecionada, entre as várias de que se compunha
um dado horizonte de possibilidades, foi a mais
razoável, vale dizer, a mais justa. Pouco importa,
sob esse ângulo, o grau de indeterminação normativa enfrentado pelo intérprete, maior quando se trata de legislar frente ao registro das normas eminentemente abertas da Constituição,
menor para os juízes, diante das normas legais,
menos abertas e mais densas. O fenômeno da
indeterminação das regras, concorrendo com a
elevada complexidade dos princípios jurídicos,
exige sempre uma racionalidade de natureza
inovadora capaz, sem renegar seu compromisso
com valores, de dialogar, crítica e construtivamente, com seus próprios limites, buscando a
decisão correta.
Recuperando expressão tão cara a Cossio
(1964), a “força de convicção” de quem cria o direito absorve, em um mesmo conjunto, a preocupação com a eficácia da decisão e o empenho
de imprimir- lhe justiça, de legitimá-la diante
daqueles a quem se dirige.
O problema da legitimidade, porém, não é,
nas sociedades complexas de hoje, um problema simples que possa ser resolvido pelo apelo
à tradição ou aos costumes ancestrais. Por isso,
para os que não aceitam a solução weberiana de
reduzi-lo à força da autoridade legal burocrática, é indispensável atentar para a natureza argumentativa do processo pelo qual se formam as
decisões jurídicas e se justificam as opções que

elas refletem, viabilizando o consenso, em áreas
de dissenso.
Por outro lado, atentar para a importância do argumento no jogo formativo da decisão
apela à necessidade de instituições político-jurídicas dotadas de suficiente flexibilidade
para permitir que a divergência de ideias e
de interesses possa circular em condições de
iguais oportunidades, oferecidas aos opositores. A democracia assume, então, o “fardo da
legitimação” (HABERMAS, 1997), responsabilidade de que se dá conta em dois níveis distintos, mas complementares. O primeiro diz
respeito ao próprio processo de instituição
da autoridade fundadora do sistema jurídico,
como manifestação da soberania popular e das
regras de entendimento, por esta, estatuídas.
O segundo refere-se à apropriação, pela tradição constitucionalista do Estado Liberal, e
dela para diante, de um modelo ético pautado pelo princípio da dignidade humana, cuja
repercussão dogmática dá-se no elenco dos
chamados direitos fundamentais.
De fato, a trajetória histórica dos direitos
humanos, desde o seu estágio inicial de proteção às liberdades civis até os direitos de última
geração, corresponde a uma específica dinâmica
de autocompreensão da sociedade, pela qual se
eleva aos textos das constituições. Por sua vez, a
constitucionalização de tais direitos, de um lado,
oferece aos juízes pautas firmes para a correção
de seus juízos, e de outro, faz com que retornem, em um movimento reflexo, à sociedade de
cujos valores e lutas resultou, agora sob a forma
de uma consciência crítica de uma titularidade
de direitos.
Em conhecimento e interesse, Habermas
compara o processo pelo qual os indivíduos,
6
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através do questionamento psicanalítico, podem ir, aos poucos, libertando-se dos “fantasmas” que lhes obstruem o desenvolvimento de
sua liberdade; do mesmo modo, pela crítica da
ideologia, as sociedades são capazes de “deitar-se no divã”, livrando-se das distorções que
comprometem a sua autoimagem, e aprendendo, com a própria história, a desenvolver projetos emancipatórios.
Pois bem: as lutas sociais, das quais advieram os documentos protetivos dos direitos fundamentais do homem, geraram, no imaginário
da modernidade, uma progressiva consciência
social de crítica à desigualdade e à injustiça. Forma-se, com isso, uma cultura de direitos humanos refletida, não apenas no processo pelo qual
tais direitos se positivizam, como elementos
internos ao sistema, mas, ainda, como fatores
decisivos na formação do perfil ético da sociedade. A consolidação de uma consciência social
de respeito à dignidade do homem convive, nas
sociedades que perderam o eixo da sua identidade ética, com valores, interesses e sentimentos, que hostilizam o princípio da solidariedade,
argumentando, frequentemente, com a necessidade de segurança. Neste mundo de múltiplas
tensões, Bauman reserva à justiça o importante
papel de tornar possível a própria sociedade.

Administrar a função atribuída à justiça,
na pós-modernidade, representa um desafio de
enormes proporções para o poder judiciário, estimulando-o a fazer com que a sua vinculação ao
sistema jurídico possa dialogar com os padrões
de solidariedade que demarcam um modelo desejável de interação social. Estes padrões evidenciam-se em um conjunto social de crenças
e convicções partilhadas; enfim, em certas pressuposições acerca do justo, ou, melhor ainda, intuições acerca da injustiça.
O juiz não pode tornar-se - é certo - refém da opinião pública e de suas flutuações.
Tampouco pode pretender, do alto das regras
do sistema, e em seu nome, assumir o “olhar de
deus” perdendo a sintonia com a vida real. Isto
porque é, exatamente, das aproximações entre
o Poder Judiciário, a prática democrática e a
consciência, por parte dos sujeitos, de serem
titulares de direitos inalienáveis, que resulta a
semente de uma decisão capaz de legitimar-se
socialmente. Para além – ou para aquém... – do
direito posto, existe um conjunto de crenças,
máximas de opinião, intuições, enfim, um conjunto de “certezas” não problematizadas que,
por sua própria natureza, não competem com os
conceitos da ciência, mas, nem por isso, lhe são
estranhas.

A “justiça” prepara o habitat humano
para o convívio pacífico e amigável. Abre
a mesa – uma mesa redonda- para o diálogo e as negociações orientadas pelo
desejo do acordo. A justiça é o mais “socializante” dos valores. Pode estimular os
confrontos mais frenéticos, mas no final unifica e cura as divisões. (BAUMAN,
2006 p. 128)
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Existe lugar para a defesa da honra patriarcal no
atual ordenamento jurídico brasileiro?
Por Angela Maranhão
Ao pensar numa ofensa à honra, imediatamente me vem à mente situações em que a
dignidade de uma pessoa é gravemente ferida,
como o que ocorre, p. ex., nos casos de divulgação de fotos ou vídeos íntimos em meio eletrônico sem o consentimento da vítima – fenômeno
associado ao “pornô de vingança” – em que as
vítimas, muitas delas mulheres, chegam a tentar
ou consumar o suicídio1, tamanhos os reflexos
psíquicos e sociais da conduta.
Contudo, quando se trata da morte violenta de mulheres, a suposta lesão à honra do
autor assume contornos sui generis. É que, para
compreender a honra nesse contexto, é necessário adentrar no modelo patriarcal de honra,
que ressalta o indivíduo, em especial os homens,
e a acumulação de virtudes de sua família ou de
seu sobrenome. Afinal, o código de honra é “um
mapa social muito preciso no qual estão definidos os lugares do homem e da mulher na sociedade, segundo a orientação geral desta” (DÓRIA,
1994, p. 59-60).
Nesse sentido, explica Bourdieu (2019, p.
89) que o homem “verdadeiramente homem” na
sociedade patriarcal é o que “se sente obrigado a
estar à altura da possibilidade que lhe é oferecida de fazer crescer sua honra buscando a glória
e a distinção na esfera pública”. Em contrapartida, a feminilidade suscita a vulnerabilidade dessa honra, que, assim como a vergonha (seu oposto), tem de ser experimentada diante dos outros.

Nos casos de feminicídio, constatamos
que, reiteradamente, a suposta ofensa à honra
do autor decorre do simples exercício da autonomia feminina, em termos “semelhantes” à autonomia masculina. No caso da ação penal que
originou as discussões da ADPF 779, um pedido
de separação – e uma controversa traição à la
Capitu2 – foram suficientes para emplacar a tese
defensiva de legítima defesa da honra, que conduziu à absolvição do réu por feminicídio, sob o
manto da soberania dos veredictos.
Para compreender essa forma peculiar de
injustiça, é necessário assumir que existe uma
expressiva tolerância social à traição masculina
– associada à virilidade –, que convive em total
discrepância com o repúdio à traição praticada
por mulheres, até mesmo quando hipotética.
A própria tese de legítima defesa da honra nos
revela isso, nas situações em que observamos a
intrigante relevância penal conferida à traição
feminina. Se, de um lado, é fácil constatar que
as traições sempre foram praticadas no tecido
social, de outro, vemos que essa realidade atemporal apenas serve para justificar assassinatos
quando a traição é praticada por uma mulher.
Na teoria feminista, temos um nome para isso.
Por essa razão, para além da evidente desproporcionalidade na defesa da honra através
do assassinato, questiono: sobre qual honra
estamos falando? Seria tutelada pelo ordenamento jurídico brasileiro, sob o marco indelével
da Constituição de 1988? Aliás, em provocação

Um estudo norte-americano revela que 80 a 93% das
vítimas de pornografia de vingança sofreu significativo
sofrimento emocional após a divulgação do material
íntimo, incluindo raiva, culpa, paranoia, depressão e
suicídio, consequências semelhantes às vistas em vítimas
de pornografia infantil (KAMAL; NEWMAN, 2016, p. 362).

1

Note-se que o acórdão do Habeas Corpus nº 178.777 do
Supremo Tribunal Federal menciona que a (suposta) traição
era uma desconfiança do paciente. Em alguns textos é
mencionado que o réu não se conformava com o pedido de
separação por parte da esposa (MATOSINHOS; et al., 2020).
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da honra se insere dentro de um código de honra patriarcal, que tem perpetuado a subjugação
das mulheres a partir de julgamentos moralistas
e sexistas que jamais deveriam ganhar palco em
um processo judicial. Conferir status de bem jurídico a esse constructo, que respalda o controle
moral (e hipócrita) do comportamento feminino
sob o argumento da honra, é aprofundar as desigualdades de gênero e aderir às crenças que
causam os feminicídios, em absoluta desonra à
Constituição de 1988.

ao eminente doutrinador Cezar Roberto Bitencourt, no seu recente artigo sobre o tema, ouso
questionar: estamos mesmo falando sobre a
honra enquanto bem jurídico tutelado pelos
artigos 138 a 145 do Código Penal?
Penso que não; e disso decorre a necessidade de nomear a honra patriarcal, enquanto
prerrogativa de controle dos homens em desfavor das mulheres, constituindo: 1. verdadeiro
alicerce do machismo estrutural e 2. bem não
tutelável juridicamente, face à consagração da
igualdade entre os gêneros pela Constituição
brasileira.
O fato das supostas traições praticadas
pelas vítimas serem tomadas como uma ofensa
à honra dos companheiros, quando o contrário
dificilmente alcançaria qualquer repercussão
jurídica3, evidencia, por si só, o controle social
(sexual, moral) dos corpos femininos. Esse controle, de que os feminicídios são produto e ao
mesmo tempo meio, é observável no sistema judicial, tanto na forma da tese defensiva da legítima defesa da honra quanto no discurso dos demais atores do sistema de justiça – pois, afinal, o
machismo não é exclusividade da defesa.
Nas palavras de Lagarde (2006, p. 223),
antropóloga mexicana que introduziu o termo
feminicídio na América Latina, em todo o processo há um olhar profundamente misógino.
Em 2019, observei resquícios da narrativa do
“homicídio passional” na atuação do MP/BA em
denúncias de feminicídio distribuídas em 2017 e
2018 (MARANHÃO, 2019). Nítido, portanto, que a
crítica da legítima defesa da honra é estrutural e
atinge, como um todo, o sistema de justiça criminal e as construções lastreadas no homicídio
passional, hoje anacrônicas face à vigência da
Lei do Feminicídio (Lei Federal nº 13.104/2015).
A partir do julgamento da ADPF 779, espera-se que seja desconfigurada a lógica que tem
norteado a atuação do sistema de justiça criminal nos feminicídios, fenômenos sociais que
sempre conviveram com a omissão estatal e a
violência institucional. A tese de legítima defesa
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O que pode ser produto da própria tolerância social à
conduta. No cível, existe controvérsia jurídica acerca da
indenização por danos morais decorrentes de traição.
A questão merece ser investigada a parte, embora seja
pitoresco imaginar o que aconteceria com o judiciário se
cada mulher já traída pleiteasse indenização.
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Tudo vai ficar bem
Tudo vai ficar bem
Você acredita em mim?

Meus irmãos me veem como
referência
Só quero ser uma boa pessoa no fim
Você acredita em mim?

Um profeta é um profeta em
qualquer lugar
No barraco de madeira ou dentro
do avião
Na live do insta ou no escuro
quando falta luz

Anos atrás a epidemia era ter o
roxinho do Nubank
Hoje o desespero é receber 600 e não
morrer
Quanto realmente vale uma moeda?
Todo rosto que vejo está no fundo do
poço
Se eu disser que tudo vai ficar bem
Você acredita em mim?

Meu verso é mais que um verso
Na verdade é uma benção
Falo de amor no meio da guerra
Passado e futuro na mesma
intensidade
Dona Terezinha disse que tem
orgulho de mim
Isso me fez chorar
Minha sobrinha me chamou de
professor
Isso me fez chorar
Se eu disser que o futuro é bonito
pros pretos
Você acredita em mim?

Sinto o vento no rosto
Mas não tem ar pra respirar
Sinto cães de caça nos calcanhares
A depressão tem um canil enorme
Sinto cães de caça nos calcanhares
Racista tá latindo mordendo
matando noiz a todo instante
Tento cultivar coisas boas dentro do
peito
O sentimento mais bonito que meus
olhos puderam ver
A vó dizendo depois da tempestade
Sempre tem um dia bonito de sol

Em 2015 a primeira vez que
disse
Eu te amo mãe
Pego a joia da Alma e trago minha
mãe de volta
Somos uma caixinha de
lembranças no fim

Marlon Pires Ramos
Escritor, poeta, autor do livro de
poesias Marlírico, faz parte da
produção da Festipoa Literária –
festival literário de Porto Alegre
e da Balada Literária - Festival
literário em São Paulo.
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Trecho do texto
"Antonia" que escrevi em 2016

Fotograf ia: Bruno Gonçalves

Não adianta somente eu ressaltar os olhos
de Oyá
Pensar nas negras americanas,
Nas princesas que já foram e hão de vir,
Na mutilação das genitálias africanas,
Nada disso adianta se na gênese não há
Decência humana, falta de sordidez,
Respeito à vida, um pouco de sensatez.
Para cada pantera negra, uma mãe por seu
filho implora
Para cada africana, uma brasileira senta e
chora
Cada princesa, uma batalhadora, sofredora
Há em terras brasileiras mulheres com
histórias
Que ao se juntarem às entes do mundo
Entenderão a necessidade de uma só glória
Nascemos sob o amparo do genocídio.
Sob as mortes nasce o “país tropical
abençoado por deus”
E vão-se indígenas, vão-se negros, vão-se
negras
Até restar sob a natureza brasileira a única
raça de Freyre
A mestiçagem mais clara já vista no
mundo
Não bastou estuprar negras e indígenas
para criar o mestiço
Não bastou eliminar as mães para
brigarem com os filhos

Nada bastou para acabar com o instinto de
bárbaro do homem
Nada há de nada sobrar quando suas mães
resolverem matar
Brasil, terra do completo emboque à África,
Pangeia dissolvida e laços reunidos por uma
história de dor.
Aqui neste país deixei minha ancestralidade
Volto com meu corpo marcado pelo negreiro
Nas terras onde a brasa aplica o conceito de
inferno cristão
Ando com medo da morte, revivo a minha solidão
Brasil, aproxima tua geografia e percebe o
encaixe
Reconhece o teu binarismo do hemisfério sul
Lança sobre o genocídio uma luz
Não queira se manter com a alma da cruz
Brasil, retira suas ancas de arame
E enxerga que estes quadris de negra
Não são servis para um prazer apenas
Olho-me no espelho e vejo ilhargas de batalha
Pronta para ancorar um filho, um cesto, uma
arma
Vejo a necessidade de acreditar na barbárie
Para destruir essa civilização ancorada na morte
Construída no sangue, explorada e escravizada
“independência ou morte!”, gritamos nós,
imperador.
Gritamos nós!

Daniel Arcades
Escritor, ator e diretor. Mestre em Crítica Cultural e graduado em Letras, o artista
desenvolve sua pesquisa sobre uma dramaturgia lírico-narrativa tanto para o
audiovisual como para o teatro, foi premiado pela Capes por dois anos seguidos como
melhor trabalho de pesquisa durante a graduação. No teatro, já teve mais de 30 obras
encenadas na Bahia, foi vencedor do prêmio Braskem de Teatro na categoria texto em
2017, e teve diversos espetáculos indicados como Exu, a boca do universo (NATA, Palco
Giratório 2015), Rebola (Teatro da Queda); Kanzuá- Nossa Casa (Coletivo Aldeia Cênico)
e Erê (Bando de Teatro Olodum), entre diversos outros trabalhos. No audiovisual,
Arcades já roteirizou dois curtas-metragens e diversas séries documentais televisivas.
Atualmente, é coordenador do setor de roteiro da Tem Dendê produções, dirige o
espetáculo musical NAU e é um dos sócios da plataforma de criação artística DAN.
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ENSAIO SOBRE O RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO À
LUZ DO ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO DO
HABEAS CORPUS Nº 598.886/2020 – SC
Por Amanda Costa Novaes e Misael Neto Bispo da França
As dores da pandemia, do processo penal
brasileiro e deste último no contexto pandêmico, por certo, são fortes razões para lamentar. Escravizar-se no lamento, no entanto, não
conduz à tão almejada constitucionalização do
processo, de modo que se faz importante celebrar. A um, este ensaio é fruto de um “semestre
letivo suplementar”, cem por cento remoto, ante
as restrições impostas pela crise sanitária à Universidade Federal da Bahia. Ele demonstra que o
afã pelo conhecimento não sucumbe diante das
angústias inerentes ao referido contexto. A dois,
analisa-se aqui a superação de um entendimento do STJ, rumo ao processo penal democrático,
o que é digno de nota (e de celebração) no ano
em que o Decreto-Lei n. 3.689/1941, instituidor
do CPP atual, completa 80 anos.
É cediço que o Processo Penal brasileiro é
marcado pela divergência entre entendimentos
de cunho garantista, de um lado, e punitivista, de
outro. Isso advém de um cenário marcado pelas
inspirações autoritárias e inquisitoriais que confronta com as tentativas de, através de reformas
tópicas, compatibilizar a legislação processual
aos valores da Constituição de 1988.
Por conseguinte, paradoxalmente, há um
rebaixamento de standards probatórios, aceitando-se, em nome de um punitivismo consequencialista, uma gama cada vez maior de tipos
de prova. É o caso do reconhecimento fotográfico de pessoa submetida à persecução penal.
Isso porque a jurisprudência do STJ era uníssona quanto à validade deste reconhecimento
na fase inquisitória, mesmo por meio de redes
sociais, desde que confirmada em juízo pela vítima, conforme estipulado no julgamento do HC
232.960/2012-RJ.1
É importante ressaltar, ainda, que a flexibilização dos tipos probatórios em nome do punitivismo penal revela a acentuada seletividade do
sistema criminal brasileiro, forjado em estratégias racistas que estruturam as agências formais

de controle. Tais flexibilizações tendem a retirar
as garantias e reforçar preconceitos dos sujeitos
que compõem a clientela do sobredito sistema,
o que pode se observar, por exemplo, de uma
análise dos álbuns de fotografias de suspeitos
para reconhecimento nas delegacias.
As provas surgem devido ao “paradoxo
temporal ínsito ao ritual judiciário” (LOPES JR.,
2019, p. 413), ou seja, busca a reconstrução aproximativa de um determinado fato histórico. Assim, é o meio através do qual o juiz irá reconhecer o fato ocorrido no passado, em busca de uma
verdade processualmente aceita.
A construção do sistema probatório brasileiro está intrinsecamente ligada ao fato de o
processo penal (dever)ser predominantemente
acusatório, cabendo às partes produzirem as
provas, desde que empregando meios lícitos,
sob o filtro do contraditório e perante o juiz natural da causa. Desse modo, é papel do juízo o
sopesamento das provas produzidas no processo, efetivando o contraditório material, ao dar às
partes poder de influenciar a persuasão racional
da autoridade judiciária. Desse modo, o sopesamento probatório está intimamente vinculado à
motivação das decisões judiciais, como previsto
no art. 155 do Código de Processo Penal.
O conceito de prova inominada parte do
princípio da liberdade probatória, haja vista que,
a priori, todo elemento físico ou psíquico que
possa ser assimilado por meios sensoriais pode
ser admitido em processo. Contudo, sempre haverá as balizas estatuídas pela licitude dos meios,
mormente por não poderem violar a Constituição e a legislação, conforme art. 157 do CPP.
Assim, enquanto as provas nominadas
estão elencadas nos arts. 155 a 250 do CPP, as
inominadas são aquelas não previstas na lei,
mas também não proibidas por esta. Frisa-se
que as provas, também, podem ser classificadas em típicas ou atípicas, caso possuam procedimento probatório explicitado em norma
ou não. Nessa senda, o reconhecimento de
pessoas é uma prova nominada e típica, haja
vista seguir o procedimento do art. 226 e seguintes do Código. Contudo, apenas há previsão para o reconhecimento presencial, não o

Disponível
em
https://stj.jusbrasil.com.br/
jurisprudencia/864142360/habeas-corpus-hc-232960rj-2012-0025966-1/inteiro-teor-864142370?ref=serp.
Acesso em 04 dez. 2020.
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fotográfico, sendo este último, então, considerado prova inominada.
Quanto ao tema, o julgamento do HC nº
598.886/2020 - SC trouxe uma quebra de paradigma acerca do entendimento adotado para
o reconhecimento fotográfico na fase pré-processual, superando a noção anterior, segundo a
qual, para que tal prova fosse aceita, bastava que
a vítima posteriormente confirmasse a identidade do acusado em juízo.
Sucede que, como ressaltado neste julgamento, tal verificação é extremamente falha,
mormente quando a própria psicologia forense
já comprovou que há mais chance de se rememorar a foto vista do que o próprio fato traumático.
O novo julgamento estipula que o reconhecimento fotográfico, por se tratar de reconhecimento de pessoa, deve seguir as formalidades prevista no art. 226 do CPP, bem como ser
corroborado por outras provas colhidas na fase
judicial, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Assim, o reconhecimento fotográfico, realizado nos antigos moldes, pode ser considerado
prova ilegítima.
É de suma importância a reversão do entendimento de que a confirmação da vítima em
juízo seria legitimador de tal prova. Isso porque,
como explicitado, o Direito, como instrumento
de conformação social, sofre severa influência dos pensamentos e entendimentos de certo
povo em certo tempo. Nessa seara, possibilitar
condenações penais com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico da vítima
corroborado em juízo abre precedentes para
replicar preconceitos e relegitimar o racismo
estrutural no qual estamos inseridos enquanto
sociedade. Inclusive, em tal julgamento, refutou-se veementemente o reconhecimento que advém de fotografias extraídas de álbuns policiais
e redes sociais, onde o corpo negro assume protagonismo, potencializando a chance de levar a
condenações equivocadas e, por consequência,
a elevadas indenizações a serem custeadas pelo
Estado.
Nessa senda, é de suma importância analisar cuidadosamente as provas inominadas para
que não possibilitem a efetivação de injustiças e
opressão das minorias. No ponto, o novel entendimento do STJ traz um bom início de quebra da
aceitação irrestrita do reconhecimento fotográfico, submetendo-o aos requisitos legais contidos no art. 226 e seguintes do CPP, bem como

aos influxos do contraditório judicial, com o quê
passa a lhe conferir a legitimidade exigida pelo
processo penal democrático.
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QUEM É O FORAGIDO NO PROCESSO PENAL?
Por Gustavo Ribeiro Gomes Brito
O Brasil possui uma elevada população
carcerária que supera o patamar de 750.000 (setecentos e cinquenta mil) pessoas em unidades
prisionais, excluídas as Delegacias de Polícia, segundo os dados do Infopen1.
Desse montante, mais de 30% (trinta por
cento) são os denominados presos provisórios.
Tais números demonstram a relevância do debate acerca dos fundamentos e requisitos da
prisão cautelar.
O presente ensaio se limitará a trazer breves considerações sobre o foragido, que seria o
acusado ou investigado que foi procurado e não
encontrado, e, cuja prisão foi decretada para assegurar “a aplicação da lei penal”.
Importante destacar, desde logo, que os
avanços trazidos pelo “Pacote Anticrime” (Lei
Federal nº 13.694/2019), a exemplo da exigência
de motivação concreta e indicação e fatos contemporâneos como fundamentos para o encarceramento cautelar, não têm sido devidamente
observados pelo Poder Judiciário.
Muitos são os casos de acusados que são
destinatários de ordens de prisão cautelar por
não terem sido encontrados. Ainda mais assustador é constatar, na prática, que em percentual amiúde elevado, sequer constam nos
cadernos processuais um mínimo relatório de
diligência ou certidão descrevendo a tentativa de busca deles, bastando apenas a evasiva
informação da Autoridade Policial ou do representante do Ministério Público de que não
teriam sido encontrados, e tal vem sendo suficiente para sustentar decretos prisionais cautelares.
Todavia, é imprescindível que se realizem
esforços para encontrar o acusado ou investigado, não sendo admissível, apenas, a mera expedição de mandados de intimação e/ou citação.
Caso não seja possível identificar o seu paradeiro,
que se lavre a respectiva certidão, e nela se inscrevam todas as informações acerca da diligência, como dia, hora e local da sua realização, além
do nome de quem prestou a informação sobre a

sua possível fuga ou evasão, entre outros dados
relevantes.
Há muitas décadas já nos ensinava Frederico Marques (1997) que o oficial deve empregar o máximo de esforços para efetuar a
citação. Somente depois de ter envidado todas
as diligências cabíveis é que poderá certificar
não haver encontrado o réu e ignorar o seu
paradeiro.
Não realizadas as diligências da forma devida ou ausente documento que certifique detalhadamente tais atos, não se vislumbra possibilidade de decretação da medida extrema,
especialmente com a utilização do argumento
da necessidade de assegurar a aplicação da lei
penal, com mera presunção de fuga, pois, ausentes estariam os indispensáveis fundamentos
concretos e fatos contemporâneos exigidos pelo
Art. 315, caput e inciso I, do CPP.
A condição de foragido não se presume,
devendo estar lastreada em circunstâncias concretas, ao lado da indicação de
“prova razoável do alegado periculum libertatis, ou seja, não bastam presunções
ou ilações para a decretação da prisão
preventiva” (LOPES Jr., 2020).

Nesse sentido, é importante observar que
deve também estar evidenciado o perigo real
causado pela liberdade do acusado ou investigado, acompanhado de suporte probatório suficiente neste sentido para legitimar o encarceramento cautelar.
A Constituição da República de 1988 inaugurou o sistema acusatório no Brasil, o qual é
incompatível com a ideia de que a prisão durante
o processo represente uma regra (PRADO, 2001).
Além disso, a Carta Magna tem como cláusulas
pétreas os princípios da dignidade da pessoa
humana, da proporcionalidade e do estado de
inocência, cujas vigências tornam inaceitável a
utilização das frágeis presunções de fuga como
fundamentação da prisão preventiva.
O estado de foragido, outrossim, deve ser
demonstrado concretamente, mediante motivação que evidencie o periculum libertatis do
acusado, com a indicação dos respectivos documentos comprobatórios de tal situação.

1
Disponível em https://www.gov.br/pt-br/noticias/
justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacaocarceraria-do-brasil-sao-atualizados, acesso em 01 de
fevereiro de 2021.
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O foragido não é o indivíduo que o Estado sequer se preocupou em encontrar. O Poder
Judiciário não pode lançar mão de medidas com
base em meras presunções, órfãs de provas ou
elementos concretos, pois a restrição de direitos exige cautelas, em estrita observância das
garantias individuais previstas na Constituição
da República.

Com efeito, são inúmeros os julgados do
STJ que rechaçam a reiterada prática de presunção de fuga e decretação de prisão preventiva do
investigado ou acusado que não foi encontrado,
não raras vezes, sem que se existisse uma simples tentativa de intimação ou localização de tal
pessoa, merecendo destaque os seguintes: HC
588.635/CE, de relatoria do Ministro Rogerio
Schietti, bem como o HC 602.181/PE, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro.
Além disso, a jurisprudência estabeleceu uma série de requisitos para a decretação
da preventiva, mesmo quando evidenciado o
estado de fuga, pois não se admite desconsiderar o estado de inocência e o princípio da
proporcionalidade (FERNANDES e SANTANA,
2020).
A citação e as intimações são atos de responsabilidade do Estado, indispensáveis para
viabilizar o exercício da ampla defesa e contraditório. Se o Estado falha em encontrar o acusado para lhe garantir o exercício de um direito imprescindível à validade e regularidade do
processo criminal, por que então lhe comina
uma “sanção” impondo-lhe a restrição cautelar
de sua liberdade?
Como se vê, o argumento da fuga do acusado ou investigado exige uma demonstração
concreta, real, fundada em documentos, uma
vez que a legislação vigente, doutrina e jurisprudência não admitem a sua utilização sem o respectivo lastro probatório.
Por fim, vale acrescentar, que não se pode
confundir a ausência do acusado em atos processuais com a sua fuga, afinal ele possui o direito de não produzir provas contra si mesmo,
sendo indevida a eventual decretação de prisão
em tais situações (DA ROSA, 2017, p. 589).
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POPULISMO PENAL E CONGRESSO NACIONAL:
O QUE ESPERAR DA PAUTA LEGISLATIVA
PROCESSUAL PENAL EM 2021
Por Carolina Costa Ferreira
O Congresso Nacional vive mudanças
institucionais que merecem acompanhamento
amiúde, nesse início de 2021: trocas de comandos nas Presidências da Câmara dos Deputados
e do Senado Federal, alterações de composição
nas Comissões, a continuidade dos trabalhos de
forma remota e, para além das mudanças burocráticas, os ajustes políticos que se conformam
às expectativas do mercado financeiro e das
composições partidárias. Enquanto o Brasil se
aprofunda em problemas econômicos e sociais,
em tempos de pandemia, com uma campanha
de vacinação muito desorganizada, a pauta penal avança no Legislativo, estimulada pelas demandas do Poder Executivo1.
Na abertura do ano legislativo, no início de
fevereiro, Bolsonaro indicou suas prioridades de
discussão no Parlamento: a agenda econômica
ocupa boa parte das discussões, desde as reformas administrativa e tributária a marcos legais
sobre finanças públicas (BRASIL, 2021). Em relação à pauta penal, suas prioridades na Câmara
são o aumento de pena em caso de “abuso de
menores cometido por sacerdotes, profissionais
de saúde e ensino ou pessoa com confiança da
vítima” (BRASIL, 2020); a extensão específica da
excludente de ilicitude a militares que estejam
em “operações de Garantia da Lei e da Ordem”
(BRASIL, 2019a); a extensão das autorizações de
posse de armas para diversas categorias de servidores públicos (BRASIL, 2019b) e o novo marco legal do licenciamento ambiental (BRASIL,
2004). No Senado, o único projeto de lei em matéria penal listado como prioridade do Executivo
é o PLS nº 216/2017, que aumenta as penas para
a corrupção de menores em tráfico de drogas
(BRASIL, 2017).

Interessante notar a manutenção da ocorrência do fenômeno da aglutinação das pautas,
tão recorrente no processo legislativo em matéria criminal; tomemos como exemplo o PL nº
3.780/2020, em tramitação na Câmara dos Deputados: ao tempo em que propõe aumento de
penas e redução do prazo prescricional para
agentes específicos que pratiquem crimes contra a dignidade sexual (tornando a especialidade
contraditória aos próprios dados informados na
exposição de motivos, que indica que a maioria
dos agressores sexuais contra crianças e adolescentes são pessoas próximas, ou pessoas da
família, e desnecessária, considerando-se a redação do art. 62 do Código Penal) , o mesmo projeto propõe a produção antecipada de prova e o
depoimento especial a vítimas de crimes contra
a dignidade sexual, tema defendido por processualistas penais como um instrumento de redução da revitimização e de reforço de um sistema
processual acusatório2. Este exemplo é revelador da prática legislativa: a depender do contexto político-institucional e, principalmente,
da mobilização das organizações da sociedade
civil em torno de um determinado tema, assuntos podem ser inseridos por meio de emendas,
podem reconfigurar a estrutura de um projeto
de lei e, assim, impactar mais intensamente o
sistema de justiça criminal3.
Importante pontuar como um desafio para
2021 a atuação das comissões do Congresso Nacional de forma remota. Tal modalidade apresenta pontos positivos e negativos em sua prática: o ponto positivo é a possibilidade de convite a
especialistas das mais diversas Regiões do Brasil,
ou de diferentes países do mundo, que poderão
contribuir para as discussões das mais diversas
pautas sem a necessidade do deslocamento até

Esse movimento é sentido, desde a década de 1990, no Poder
Legislativo como um todo, mas, mais especificamente, na
pauta penal: Marcelo Campos (2010), ao analisar projetos de
lei em tramitação no Congresso Nacional entre 1998 e 2016,
demonstrando que o Poder Executivo possui centralidade no
envio de propostas legislativas em matéria penal e processual
penal. Em meu trabalho de tese (FERREIRA, 2017), discuti este
fenômeno, acrescentando à análise de que as proposições
legislativas não são acompanhadas de dados que indiquem
que um problema processual penal possui impacto nacional.
1

Atualmente, apenas há a possibilidade de tomada de
depoimento especial para crianças e adolescentes, nos
termos da Lei nº 13. 431/2017. Em recente decisão, o juiz
Rodrigo Foureaux, de Cavalcante (GO), determinou a
realização de depoimento especial a uma vítima de crime
contra a dignidade sexual, ampliando o escopo da lei
supracitada. Alessandra Prado e Lara Nunes (2016) relatam
como a revitimização é fundante das relações entre gênero
e processo penal.

2
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dução do encarceramento em massa. Desejo que,
em 2021, não nos esqueçamos de nossa essência
defensora de direitos, e que encontremos forças
para, em meio a tanta dor e luto, continuar lutando em defesa de um processo penal mais justo.

Brasília, com maior diversidade e pluralidade na
escolha destes “especialistas”. Por outro lado, a
forma remota impede que articulações sejam
feitas enquanto se espera o início de um evento, as participações mais urgentes ou de última
hora, que tanto ajudam a mobilizar no sentido
de se evitar retrocessos ou de acelerar mudanças. Como Pierre Bourdieu (2016, p. 145) explica,
o parlamento é um teatro: enquanto, no palco,
vê-se um roteiro sendo cumprido com rito, figurino e texto próprios, a plateia não faz ideia do
que acontece nos bastidores.
Ao mesmo tempo em que tal medida deve
ser apoiada como forma de se evitar o contágio
da COVID-19, é importante defender, especialmente pelas organizações da sociedade civil que
atuam na advocacy para direitos humanos, que
essa medida deva ser apenas temporária. As recentes práticas de Câmara e Senado de agendar
audiências públicas às segundas e sextas-feiras –
mesmo antes da pandemia – já eram sintomáticas
da tentativa de afastamento daqueles e daquelas
que se mobilizam em torno de pautas importantes do “calor” da movimentação do Legislativo.
Em 2021, considerando-se a agenda do Executivo, associada a um cenário de total imprecisão
sobre a garantia de direitos fundamentais como
a saúde e a segurança dos direitos (para lembrar
Alessandro Baratta), é preciso estar atenta e forte: é preciso que continuemos nossa mobilização em torno da redução de retrocessos. Porém,
também é importante plantar sementes de reconstrução de um Estado tão vilipendiado nos
últimos anos, propondo medidas que reforcem a
garantia de direitos, a conquista de um processo
penal acusatório e, como medida primeira, a re-
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Este fenômeno foi observado quando da aprovação, na Lei nº
13.964/2019 (o “Pacote Anticrime”, originariamente punitivo e
com um texto majoritariamente inconstitucional), de medidas
que reforçavam o sistema acusatório, como a figura do juiz de
garantias e a proibição de conversão de prisão em flagrante
em prisão preventiva sem prévio pedido do Ministério Público,
por exemplo. Em que pese algumas inserções sejam criticadas
por não terem respeitado preceitos da Legística (SUXBERGER,
2020), deve-se reconhecer que tais movimentos fazem
parte do jogo político que permeia o processo legislativo. É
importante que pensemos em instrumentos que deem mais
transparência a todo o processo de negociação no âmbito
parlamentar, para que se entenda, com maior profundidade, os
impactos das mudanças sugeridas, sem que haja desconfortos
institucionais, como é o caso da suspensão da vigência dos
artigos 3º-A a 3º-F do CPP, a respeito do juiz das garantias,
por decisão liminar sine die do Ministro Luiz Fux, nas ADIS
números 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305.
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A INSTRUMENTALIDADE DO “PROCESSO PENAL ECONÔMICO”:
UMA DESCONFORMIDADE CONSTITUCIONAL
Por Michelle Gironda Cabrera
Em tese defendida em 2019, utilliza-se a
expressão “processo penal econômico” em referência ao processo penal operado no âmbito
da criminalidade econômica (CABRERA, 2019);
um processo penal que, apropriando-se da retórica da “crise”, vem sendo, ao longo das últimas décadas, objeto de reformas legislativas
tendentes a que se o assuma mais flexível no
tocante às garantias processuais e mais rígido
no tocante à punição. É flagrante e alarmante a
inconsistência do campo definido como “direito penal econômico”, não só carente da autonomia científica que vem cobrando nas últimas
décadas, como legitimador, no campo processual penal, das mais grotescas violações de garantias constitucionais.
É certo que a utilização do processo penal como instrumento a serviço da sociedade
capitalista e, portanto, contrário a seu objetivo
democrático de satisfação das garantias do imputado, pode ser – como o é – muito bem compreendida a partir da crítica criminológica que
demonstra a relação entre mercado de trabalho
e prisão, na gênese histórica da sociedade capitalista (RUSCHE e KIRCHHEIMER, 2004). Neste
sentido, o processo penal serve à reprodução
social do sistema penal e seu papel como caminho necessário a uma pena legítima é desvirtuado em relação à clientela preferencial do sistema
de justiça criminal.
Ocorre que, com a ajuda da grande mídia,
houve o deslocamento, no Brasil, do inimigo interno para o criminoso comum, especialmente a
partir dos anos 90 (BATISTA, 2010, p. 30) e, poucos anos depois, ao criminoso “econômico”. O
perigosismo social, antes compreendido apenas
com a figura do traficante de drogas - a suscitar mandados de busca e apreensão coletivos,
flagrantes forjados e operações policiais de extermínio da população periférica - , a partir dos
anos 2000, divide lugar com a figura do “criminoso organizado” e do “corrupto”.
O discurso do punitivismo autoritário deu
ensejo à proliferação das teias de vigilância e à
utilização, pelo campo processual penal, de dispositivos cautelares de exceção, sob o equivocado argumento de um suposto equilíbrio quanto
à clientela preferencial do sistema – que estaria,

finalmente!, deixando de punir apenas os pobres. Nada mais equivocado.
Evidente que o espraiamento do punitivismo autoritário penal reverbera tanto na averiguação da interrelação entre direito e política,
como, na esfera processual penal, na maximização de sua instrumentalidade (à satisfação moralizadora de objetivos já citados: combate ao
crime organizado, combate à corrupção).
O que interessa, neste espaço e neste
momento, é a compreensão de que a noção de
instrumentalidade do processo representa uma
das estruturas de significação primordiais na
permanência de categorias processuais penais
autoritárias a justificarem um “processo penal econômico” mais rigoroso – rigor punitivo
que se espraiará posteriormente, atingindo a
“clientela preferencial” e retroalimentando o
sistema. A Lei 12.850/2013 ilustra muito bem
este contexto ao trazer uma série de medidas
assecuratórias e probatórias relativizadoras de
garantias processuais, possibilitadoras de práticas judiciárias menos compromissadas com
uma epistemologia garantista e a conformidade
constitucional. Ao contrário, vislumbrou-se um
lugar de práticas assumidamente eficientistas e
de cunho pragmático.
Em relação ao papel do processo em um
Estado Democrático de Direito – e em sua concepção como caminho necessário a uma pena
legítima – e a contraditoriedade existente na
noção de instrumentalidade do processo (ou de
um processo penal eficiente), importante resgatar a obra de DINAMARCO (1990, p. 27), que enfatiza que o processo seria o seu próprio microcosmos, cuja finalidade seria não só chegar a um
julgamento, mas alcançar fins outros, ainda que
para isso fossem necessárias alterações e mutações da ordem constitucional.
Há de se notar que a mais relevante (e
perigosa) consequência da perspectiva instrumentalista do processo desemboca na chamada teoria geral do processo, cuja metodologia
é forjada pela forma de se pensar o processo
penal a partir dos institutos da processualística civil – antagônicos, portanto, à seara criminal (e, especialmente, processual penal, que é
o local, por excelência, das garantias). A lógica
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de se maximizar o direito com vistas a um provimento jurisdicional deve ser completamente
rechaçada por um processo penal de viés adversarial – democrático e constitucional, portanto.
Diversas nuances do instrumentalismo
processual penal poderiam ser esmiuçadas,
porém interessa para esta análise o apontamento da relação entre processo e política,
que explica aquilo que DINAMARCO (1990, p.
83-84) concebeu de “processo de escolhas
axiológicas e fixação dos destinos do Estado”, e que se demonstra muito nitidamente a
partir dos anos 2000, e especialmente a partir
das chamadas “operações”, como o Mensalão
e a Lava-Jato. Pode-se pensar tais processos
como a consolidação de uma nova fase da instrumentalidade do processo penal brasileiro,
que, ao perseguir anseios políticos de manutenção do status quo, não só enfraquece qualquer compromisso do processo penal com
o Estado Democrático de Direito, como se
aproxima, cada vez mais, de um autoritarismo processual penal. Tal narrativa, que concebe direitos e garantias do imputado como
verdadeiros obstáculos à eficiência do sistema
punitivo, como uma nova perspectiva a ser alcançada e cujos benefícios se fariam sentir na
economia e na política, necessitam da perspectiva instrumentalista para ser forjada.
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OS FRUTOS DE DURBAN E O COMBATE AO
RACISMO NA ARENA DO SISTEMA DE JUSTIÇA
Por Lívia Casseres
Aos 10 de fevereiro de 2021, o Senado Federal aprovou por unanimidade, em dois turnos,
o texto do Projeto de Decreto Legislativo (PDL)
n˚. 562/2020, que confirma a adesão do Brasil
à Convenção Interamericana contra o Racismo,
a Discriminação Racial e Formas Correlatas de
Intolerância. O texto já havia sido votado e aprovado também pela Câmara dos Deputados, em
dezembro de 2020.
Não obstante a aprovação dada pelo Poder
Legislativo, que emprestará status constitucional ao tratado no plano do direito interno (por
força do art. 5o, §3o, CRFB/88), a doutrina internacionalista indica que o ato jurídico de ratificação se estabelece, segundo a Convenção de
Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969, somente no plano internacional.
Significa dizer que o Projeto de Decreto
Legislativo ainda deverá ser encaminhado à Presidência da República para que a Convenção seja
ratificada com o depósito de seu instrumento na
Organização dos Estados Americanos.
Apesar disso, a aprovação em ambas as
casas do Congresso Nacional num breve espaço de tempo representa uma imensa conquista
dos movimentos negros brasileiros no reforço
do instrumental jurídico de combate ao racismo.
O intenso envolvimento de organizações
negras do Brasil ao longo dos anos 2000 marcou as iniciativas que deram origem à Convenção, dentre elas a III Conferência Mundial contra
o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e
Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban,
África do Sul.
A “batalha de Durban”, como chamou Sueli
Carneiro, revelou as mais profundas contradições do campo do Direito Internacional dos Direitos Humanos. A enorme dificuldade de construção de consensos mínimos entre as nações
em torno de temas como o colonialismo, a necessidade de estabelecer reparações pelos séculos de exploração colonial, o reconhecimento
do tráfico transatlântico como crime de lesa-humanidade etc. escancarou as tensões entre
Norte-Sul, brancos e não brancos, Ocidente e
não-Ocidente.
Em especial as mulheres negras, ao longo
do processo de discussão dos documentos de

Durban foram responsáveis por oferecer contribuições originais que acabaram consagradas
no texto final da Convenção, aprovado finalmente na 43a sessão ordinária da OEA, em 2013, na
Guatemala.
Uma das categorias jurídicas inovadoras
trazidas seria a noção de discriminação múltipla
ou agravada. Apenas um exemplo dentre inúmeros conceitos jurídicos que enriqueceram os
debates da comunidade internacional e desvelaram a amplitude e diversidade de temas a serem
confrontados no tratamento jurídico do racismo.
Para uma sociedade cujo sistema de justiça
criminal tem como característica estruturante
a violência racial, tal como a brasileira, o novo
aparato jurídico que será internalizado a partir
do tratado tem o potencial de reforçar enormemente os direitos e garantias fundamentais dos
sujeitos negros que constituem o principal alvo
da sanha punitiva promovida pelo Estado.
Segundo a Convenção, define-se a discriminação racial como:
Artigo 1.
1. (...) qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer área
da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o
reconhecimento, gozo ou exercício, em
condições de igualdade, de um ou mais
direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos
internacionais aplicáveis aos Estados
Partes. A discriminação racial pode basear-se em raça, cor, ascendência ou origem nacional ou étnica.

O diploma reconhece ainda a figura da discriminação racial indireta:
Artigo 1.
(...)
2. Discriminação racial indireta é aquela
que ocorre, em qualquer esfera da vida
pública ou privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente
neutro tem a capacidade de acarretar
uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico,
com base nas razões estabelecidas no
Artigo 1.1, ou as coloca em desvantagem,
a menos que esse dispositivo, prática ou
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critério tenha um objetivo ou justificativa
razoável e legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos.

lhe os direitos das vítimas dos crimes raciais a
processos ágeis, eficazes e justos.
Portanto, a promulgação do texto do PDL
562/2020 e sua consequente ratificação no plano internacional serão decisivas para a ampliação e fortalecimento do marco jurídico de enfrentamento do racismo na sociedade brasileira,
em toda sua complexidade.
Mais do que isso, a ratificação da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância representará o ponto culminante de pelo
menos duas décadas de lutas dos movimentos
negros brasileiros em prol da cidadania e da liberdade.
É tempo de colher os frutos de Durban
e honrar os passos daqueles que semearam sonhos de igualdade.

Inúmeras práticas odiosas do sistema de
justiça criminal que afetam desproporcionalmente negros e negras, tais como o abuso das
prisões cautelares, o teratológico reconhecimento fotográfico, a chancela ao perfilamento racial praticado pelas polícias e até mesmo
a prática da tortura durante o momento da
detenção, poderão ser atacadas sob o manto
das novas figuras jurídicas trazidas pela Convenção.
De outra banda, a proteção das vítimas de
crimes raciais ganha ânimo no seu artigo 4, que
obriga os Estados Partes a prevenir, eliminar,
proibir e punir não apenas práticas discriminatórias privadas, mas inclusive qualquer espécie
de ação repressiva “fundamentada em qualquer
dos critérios enunciados no Artigo 1.1, em vez de
basear-se no comportamento da pessoa ou em
informações objetivas que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas” (artigo 4,
alínea “v”).
Outro ponto de destaque é o artigo 8, que
obriga os Estados Partes a garantir que as medidas em matéria de segurança não discriminem
direta ou indiretamente pessoas ou grupos com
base nos critérios raciais mencionados no artigo 1.1. Um fundamento normativo explícito e
com status constitucional que coloca em xeque
as ações bárbaras das forças de segurança nos
Estados brasileiros, dirigidas contra os contingentes negros periféricos em nome do “combate
ao crime”.
O reforço ao acesso igualitário ao sistema
de justiça, por sua vez, previsto no artigo 10, é
uma ferramenta que protege o direito de defesa
da clientela racialmente discriminada do sistema de justiça criminal e, ao mesmo tempo, aco-
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O TRIBUNAL DO JÚRI E O IN DUBIO PRO SOCIETATE
Por Mayara Lima Tachy
1. A presunção de inocência no sistema processual constitucional brasileiro

acusado, que será objeto de julgamento perante
os juízes leigos.
Por esse motivo, convencionou-se falar
que, ao final da primeira etapa do procedimento,
vigora o in dubio pro societate, em lugar do consagrado constitucionalmente in dubio pro reo,
decorrência direta da presunção de inocência.
Interpretação equivocada, pois a primeira
fase do procedimento deve, em verdade, funcionar como filtro realizado pelo juiz togado acerca
da existência de prova da materialidade e indícios sérios de autoria, evitando conduzir aos
jurados causa desprovida de lastro probatório
mínimo.
Não deve, é certo, o magistrado realizar juízo de valor definitivo ao pronunciar o réu, sob
pena de influenciar indevidamente o corpo de
jurados. Porém, o filtro processual a ser realizado é de suma importância, pois o jurado não
fundamenta seu voto, em julgamento no qual remanesce o sistema de íntima convicção. Não havendo pelo magistrado uma análise séria acerca
da possibilidade da tese acusatória podemos estar diante de uma condenação sem prova, impossível no rito comum ordinário.
Pensando o Tribunal do Júri como uma
garantia do indivíduo, essa hipótese jamais poderá ocorrer, pois se estaria subtraindo do indivíduo a certeza de absolvição com base no in
dubio pro reo, perante o julgador togado, para
conduzi-lo à hipótese de possível condenação pelos jurados - uma subversão da garantia
constitucional2.
Não fazer um verdadeiro juízo de admissibilidade é, afinal, violar a Constituição Federal.
O artigo 5º, XXXVIII, assim estabelece a competência constitucional: “é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei
(…)”. Percebam que o legislador constitucional
não estabeleceu o procedimento escalonado,
tendo esta organização sido positivada pelo le-

A Constituição Federal de 1988 (CF/88)
modificou o perfil do processo penal brasileiro
adotando o sistema acusatório, que prevê ampla gama de direitos fundamentais ao indivíduo
acusado criminalmente, em especial o princípio
da presunção de inocência como corolário do
processo penal.
O sistema acusatório mantém o estado inerte1, à espera de que o acusador produza provas suficientes a afastar a presunção de
inocência. Rosa entende essa lógica antinatural, diante da tendência humana em pré-julgar,
sendo que “a mentalidade inquisitória, em geral,
seduzida pelo desejo de condenação, vasculha
fragmentos de sentido advindos dos autos e se
vale de ambiguidade para o fim de confirmar a
certeza que se tem - pré-concebida e condenatória” (ROSA, 2020. p. 333.).
Fazendo remissão ao conceito de dissonância cognitiva oriundo da psicologia social,
segundo o qual o cérebro humano busca coerência com comportamentos, opiniões e posturas anteriores, assevera que, ao surgir informação nova, há uma tendência “a mitigar
a dissonância com a modificação do comportamento, a invalidação do argumento novo, o
acolhimento da nova informação, mas com a
desqualificação (da fonte/conteúdo) ou criando
uma exceção, evitando a dissonância” (ROSA,
2018. p. 17/18).
No Tribunal do Júri, distintamente do procedimento comum ordinário, adotou-se um
procedimento bifásico para a formação da culpa.
A decisão de pronúncia no rito do júri não tem
o condão de formar definitivamente a culpa do
Defendendo a incompatibilidade da produção de provas
pelo magistrado com a desejada imparcialidade, André
Nicolitt afirma que “quando as partes esgotam a atividade
probatória e o resultado desta revela-se uma situação
de dúvida para o julgador, se o juiz, não resignado com a
dúvida, inicia uma atividade probatória de ofício, passa a
caminhar solitário em direção da condenação do acusado,
já que, se proferisse seu julgamento no momento em que
as partes encerram a atividade probatória, o réu seria
absolvido”. NICOLITT, André. Manual de Processo Penal.
7. ed. Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2018. p. 704/705.

1

Essa ideia também é sustentada por Vicente Greco: “a
função de juiz togado na fase da pronúncia é a de evitar
que alguém que não mereça ser condenado possa sê-lo
em virtude do julgamento soberano, em decisão, quiçá,
de vingança pessoal ou social.” GRECO, Vicente. Questões
polêmicas sobre a pronúncia, in Tribunal do Júri, coord.
Rogério Lauria Tucci, São Paulo: Revista dos Tribunais,
1999, p. 118/119.

2
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gislador infraconstitucional, atendendo ao permissivo constitucional do art. 5º. Assim, todo o
procedimento do tribunal do júri possui proteção constitucional, seja a primeira etapa, com
competência constitucional do juiz togado3, seja
a segunda etapa, com competência constitucional dos juízes leigos.
Assim, os magistrados que se valem do
brocardo in dubio pro societate não estão privilegiando a competência do Conselho de Sentença, mas se eximindo de agir conforme sua
própria competência constitucional.
Corre-se ainda o risco de se considerar
qualquer elemento, ainda que inquisitorial, em
desfavor do acusado, passando por cima de regras básicas do processo penal, como a prevista no art. 155 do CPP, sob o fundamento de não
estar diante de uma condenação. Esse, inclusive, era o posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça, afastando a incidência do artigo 155
diante do caráter de mera admissibilidade da
pronúncia.
O Tribunal da Cidadania modificou posicionamento, acertadamente, passando a entender inviável a pronúncia de acusado com base
em elementos inquisitoriais4.
O in dubio pro societate, mero adágio forense sem amparo legal ou constitucional, passa
a ser um facilitador de decisão, em flagrante violação ao livre convencimento motivado do juiz,
que deixa de motivar pronúncia, sob a proteção
de “não estar invadindo a competência constitucional dos jurados”. Essa passa a ser a justificativa padrão para se pronunciar acusados, empurrando o julgamento para os juízes leigos.
É fato que a decisão não emite juízo definitivo de mérito, sendo razoável que não se exija a
robustez probatória de uma condenação. Deve,
porém, se mostrar mais séria que a necessária
para o recebimento da denúncia.

Laudan defende “uma variação do standard
a depender da severidade da punição, e também
para os diferentes momentos processuais, como
o recebimento da denúncia, decretação de medidas cautelares, e finalmente, a condenação”
(LAUDAN, 2019, p. 112).
Em março de 2019, o STF se deparou com
mais um recurso extraordinário para discutir a
vigência do in dubio pro societate. O julgamento, afetado ao plenário virtual, foi retirado pelo
relator Ministro Gilmar Mendes para julgamento
presencial.
O Ministro inaugurou seu voto5 esclarecendo a relevância do julgamento, tendo em
vista os efeitos problemáticos ocasionados pelo
in dubio pro societate, ressaltando o seu uso indiscriminado. Há, como defendemos, a necessidade de definição de standards probatórios que
definam o nível de suficiência exigido para a decisão de pronúncia.
O Ministro descarta o critério norte-americano BARD (beyond any reasonable doubt)
como standard probatório para a decisão de
pronúncia, evidenciando que nessa fase não se
exige certeza além da dúvida razoável. Entende,
portanto, que "requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas ainda assim dependente de uma preponderância de provas incriminatórias”6.
Diante da não obtenção do padrão de suficiência exigido para a pronúncia, portanto, não
há que se falar em in dubio pro societate7 para se
conduzir o caso para julgamento pelo júri popular, devendo ser o réu impronunciado com base
no in dubio pro reo, princípio de status constitucional.
Voto disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ARE1067392votoGMindubioproreopronu769ncia.
pdf. Acesso em 06 de out. de 2019.
6
Voto disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/
anexo/ARE1067392votoGMindubioproreopronu769ncia.
pdf. Acesso em 06 de out. de 2019.
7
Dias conclui que “o in dubio pro societate não possui natureza principiológica. Em verdade, trata-se de uma regra
autoritária e antidemocrática, visceralmente atrelada a regimes, sistemas e modelos de Estado com tais características. DIAS, Paulo Thiago Fernandes. A decisão de pronúncia
baseada no in dubio pro societate: um estudo crítico sobre
a valoração da prova no processo penal constitucional. 2.
ed. Florianópolis: Emais, 2021. p. 101.
5

3
Esse entendimento também é sustentado por Dias, que
esclarece que “o modelo de Tribunal do Júri brasileiro,
desde a reforma legal de 1841, consagra que o juízo de
admissibilidade da acusação é da competência do julgador
monocrático, técnico.” DIAS, Paulo Thiago Fernandes. A
decisão de pronúncia baseada no in dubio pro societate:
um estudo crítico sobre a valoração da provaa no processo
penal constitucional. 2. ed. Florianópolis: Emais, 2021. p. 209.
4
STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial 1740921/GO.
DJ 19/11/2018. Disponível em:
https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/
mediado/?componente=ITA&sequencial=1747783&num_
registro=201801137547&data=20181119&formato=PDF.
Acesso em 06 out. de 2019.
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AS ARMADILHAS DA “MODERNIZAÇÃO” DO SISTEMA PENAL
Por Paula R. Ballesteros
Sabe-se que a passagem do justiciamento
privado para uma justiça penal monopolizada
pelo Estado compreendeu, entre outros fatores,
a positivação das normas, a burocratização dos
procedimentos e a profissionalização dos agentes públicos. Entretanto, para além dos arranjos
formais, foi justamente a disputa política e simbólica, referente às causas da criminalidade e às
finalidades cumpridas pela pena, o pano de fundo dos modelos assumidos pela justiça penal ao
longo dos séculos. Com o correr do tempo, junto
ao aumento da demanda por punitividade e do
papel do Estado no controle social, somou-se a
essa disputa o próprio lugar e poder desempenhados pelas agências penais e seus operadores.
Em seus propósitos, o sistema penal é tão
ambíguo e questionável que seus resultados não
satisfazem nem os críticos, nem os punitivistas.
Os primeiros alardeiam a incapacidade do sistema penal em resolver conflitos e reintegrar os
autores de delitos à sociedade. Os segundos demandam mais punição mesmo diante do crescimento da população prisional e da evidente ineficácia da privação da liberdade sobre a redução
da criminalidade. Ainda que em “lados opostos”,
ambos grupos atestam que os funções declaradas do processo penal e da consequente pena
estão longe de satisfazer quaisquer que sejam as
expectativas em relação a eles.
Como define Batista (2007, p. 44), “a pena
não é simples consequência jurídica do crime,
mas sim, antes disso, sua própria condição de
existência jurídica” e essa condição de (r)existência do sistema, como exemplificado, não tem
justificado sua razão de ser. Para superar esta
permanente “crise”, o sistema penal sempre busca novas formas de legitimar-se. Atualmente, o
que podemos verificar, é que o sistema penal
tem investido em uma reforma autorreferenciada, ou seja, que tenta modificar os elementos
que compõem o próprio sistema, mas, para efeitos modernizantes, se apresentada como “nova
forma de administrar a justiça penal”.
Na perspectiva de uma “criminologia administrativa”, o sistema penal contemporâneo
assume uma “tendência tecnocrática destinada
a legitimar a própria ação das burocracias punitivas, sem ter que arriscar o confronto com seus
resultados” (ANITUA, 2008, p. 813). Diante desse

cenário, gestão estratégica, balanced scorecard,
metas de produtividade, audiências por videoconferência, gravações de audiências em audiovisual, processos eletrônicos, identificação por
biometria, banco de DNA criminal, são algumas
das modificações inseridas no sistema como um
projeto de “modernização da justiça”, com avanços no âmbito tecnológico e gerencial, , dando
preferências aos meios em detrimento dos fins.
Se pensarmos em termos fundacionais,
contudo, nem mesmo quando se propõe a “inovar” o sistema penal, legatário do campo jurídico, deixa de recorrer a dogmas como os da
neutralidade, imparcialidade e tecnicidade. Em
tese, a tecnologia, as estatísticas e o planejamento poderiam garantir a redução do grau de
subjetividade ao qual está sujeito o processo de
criminalização e trazer melhores e mais rápidos
resultados. É preciso assumir, porém, que estas
inovações são frutos do mais antigo dos expedientes que marcam a “modernidade iluminista” - a “razão” humana - e, por isso, não estão
imunes às suas crenças, valores e equívocos,
ainda que inconscientes. Toda tomada de decisão, inclusive gerencial e tecnológica, tem, antes de acontecer, pressupostos dos quais parte e
objetivos que almeja e são eles que devem estar
explícitos para promover a transparência da decisão e o monitoramento de seus resultados.
Por outro lado, desde uma perspectiva
empírica, os processos de reforma do sistema
criminal ao longo das últimas décadas no Brasil
nos brindam diversos exemplos sobre as “consequências adversas” que estas mudanças acarretam ao serem adaptadas por uma máquina penal
de cariz inquisitivo e elitista. Para citar apenas
alguns casos mais recentes, os juizados especiais criminais, as medidas cautelares alternativas à prisão, a audiência de custódia, a justiça
negocial, entre tantas outras, são todas estratégias em tese adotadas para reduzir o encarceramento e garantir o protagonismo dos sujeitos criminalizados no processo penal, mas que,
apropriadas por parte da ideologia inquisitorial
institucionalizada, são, em grande medida, descaracterizadas e empregadas para atender aos
propósitos de uma política criminal de “linha de
montagem”, condizente com o modelo socioeconômico ao qual estamos submetidos, que se
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presta a reforçar a exclusão de grupos já vulnerabilizados.
Elementos da administração pública gerencial, da economia política, das Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs) e da estatística se somam – e às vezes se sobrepõem - à
juridicidade do sistema em busca de um “direito
penal eficaz” (BATISTA, 2000, p.108). Conhecida
entre os/as criminólogos/as como gerencialismo penal, esta “ideologia desideologizada” (ANITUA, 2008, p. 813) que supõe blindar o sistema de
justiça penal frente às “paixões humanas”, abre
flancos que podem enfatizar o viés economicista do campo penal ao destacar aspectos como
custos/benefícios, inputs/outputs, tecnologia/
resolutividade, eficiência/efetividade, riscos/
incentivos.
Além disso, segundo Carvalho (2002, p.43),
a administrativização do processo penal legitima
“um sistema penal pouco afeito aos parâmetros
e limites impostos pelo direito ao poder punitivo, próprios do constitucionalismo contemporâneo”, sendo a crise do garantismo “perceptível,
inclusive, como crise do sistema jurisdicional”.
Em outros termos, o gerencialismo do sistema
penal muitas vezes se dá às custas das garantias
constitucionais, que exigem a prevalência da individualização e humanização do processo, e do
modelo processual adversarial, que prima pela
intermediação direta entre as partes e pela oralidade como forma de expressão dos conflitos.
Quando o direito penal encontra a economia política e o gerencialismo é preciso atentar
para as possíveis armadilhas que prometidos
avanços no sistema penal apresentam para o
fortalecimento do poder punitivo do Estado. A
perspectiva da criminologia administrativa cuida para que o reformismo não esconda em seus
meandros finalidades e estruturas que se prestem a esse fim. Isso não implica desistir de qualquer cenário que se mostre mais transparente e
monitorável do que o modelo inquisitorial que
há décadas assujeita os social e economicamente “indesejáveis”. Significa estarmos atentos/
as aos mecanismos e relações de poder, ou, no
vocabulário de Foucault, às verdadeiras tecnologias de poder que podem estar “por trás das
instituições” por meio do uso dos saberes e práticas constantemente adaptados aos interesses
da modernidade.

Ao afastar-se das discussões valóricas sobre justiça, sobre causas do crime, sobre funções
e consequências da punição, e, sobretudo, sobre
os limites e contradições do poder punitivo do
Estado, esta nova racionalidade administrativa
atribuída ao sistema penal se pretende apolítica
e, por isso – contraditoriamente – justa. Entretanto, se partirmos do pressuposto apresentado neste artigo de que o sistema criminal não
se define pelos seus meios, mas molda-se, sobretudo, pelos seus fins – principalmente os não
declarados -, proponho, então, que ao menos
nos façamos o seguinte questionamento: queremos que o sistema criminal seja “mais moderno”
antes mesmo de explicitarmos e consolidarmos
qual deve ser o conceito de “modernidade” ao
qual ele deve responder?
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tem feito uma discussão muito importante pela
cidade, os Núcleos Populares de Direitos Humanos.
Nesses Núcleos temos investido muito no diálogo que se contraponha à política de encarceramento em massa da juventude negra, porque
todas as outras políticas são retiradas, nunca
chegam nos bairros populares da cidade de Salvador e nem nas cidades médias ou grandes do
estado da Bahia. Ao conjunto do interior, você
tem uma população cuja sensação de gestão pública passa muito longe e quando chega às suas
comunidades, chega através da polícia. Isso é
realmente lamentável e é essa militarização dos
territórios periféricos que nos desafia no cotidiano da luta.

Dra. Vilma Reis
Socióloga, Feminista, Defensora de Direitos
Humanos, Co-fundadora da Coletiva Mahin Organização de Mulheres Negras Raça, Gênero e
Direitos Humanos. Mestra em Ciências Sociais
e Doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos
no Posafro-FFCH/UFBA.

Se a justiça ainda é estruturada como
castigo e não como garantia de direitos, o conceito de segurança pública
é possível?
DRA. VILMA REIS Na verdade, sempre queremos

trabalhar com o conceito de direitos humanos,
e enquanto existir polícia, nosso sonho é uma
polícia garantidora, que respeite as leis, que se
comporte como um serviço público, porque em
relação às populações empobrecidas, periféricas, população negra, a classe trabalhadora, a
polícia não se comporta como um serviço público, então uma questão de trânsito vira uma
questão policial.
E isso tem a ver também com a forma como os
gestores públicos administram as suas populações, com arrogância, autoritarismo e conservadorismo exacerbado.
Então uma questão de trânsito, administrativa,
da relação do estado ou do município com a população, aqui no Brasil, se for um cidadão pobre,
negro, morador dos bairros populares, das periferias, das favelas, dos morros, vira uma questão
policial, de segurança pública.
Em sociedades democráticas, que realmente
afirmam os direitos do cidadão, não se usa a segurança pública para nenhuma dessas questões.
Se o sujeito está com uso excessivo de bebida
alcoólica, por exemplo, há uma racialização e
uma segregação da lei, isso é usado sempre para
criminalizar a população pobre, homens negros,
enquanto em outra região da cidade, rica, bran-

1

Na luta contra o encarceramento em
massa da juventude negra, qual a relação entre a prisão como instrumento
de controle e a militarização de territórios
periféricos?

DRA. VILMA REIS Estamos num processo muito
sério de enfrentamento da violência, que a gente
caracteriza como genocídio contra a população
negra no Brasil, e penso que essa é uma questão
que a gente precisa enfrentar com muita força.
No momento que a gente analisa a situação, particularmente do nordeste brasileiro, óbvio que
olhamos os fatos como ocorreram com o Carrefour.
Sou socióloga, ativista do movimento de mulheres negras, uma defensora de direitos humanos,
feminista e sou da Coletiva Mahin, organização
de mulheres negras que compõe a coalização
negra por direitos. Nós somos do Comitê Comunitário de enfrentamento à covid-19 nos bairros
populares de Salvador, uma frente importante
de luta, e temos um programa de defensoras negras de Direitos Humanos, dentro da Mahin, que
realizamos com o apoio do Fundo Elas, onde se
27
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ca, o tratamento em relação a alguma questão
de trânsito, um conflito numa fila, o que for, é
tratado como o que realmente é. Quando se trata da população negra é outra demanda e, em
geral, uma demanda que é transformada em um
conflito com a lei, então isso é um uso exacerbado, assim como temos uso exacerbado de prisão
preventiva.
O nosso horizonte é de uma sociedade que não
tenha prisões, que não faça abuso das prisões. A
justiça é estruturada assim como o castigo e, na
apresentação do livro Discursos Negros que fiz,
da Ana Luiza Flauzina, Felipe Freitas, Thula Pires e Hector Vieira, afirmo que, no Brasil, temos
um sistema prisional que é uma atualização colonial permanente, é uma representação da vingança colonial atualizada, foi exatamente essa
frase que eu usei pra enfrentar essa questão de
populismo penal, essa questão de todos os conservadorismos que tenta, a todo o tempo, alterar legislação penal por mais conservadorismo e
mais violência. Então nós precisamos reagir se a
decisão ficar de pé.
Tirando todo o ranço e todo equívoco do militarismo, porque tudo é transformado numa questão militar e por isso tantas prisões por desacato
a autoridade, e tudo isso tem a ver com a regra
colonial que se mantém, aquilo que nas ciências
sociais, particularmente no campo da sociologia, que estuda esses confrontos na sociedade, a
gente está chamando de colonialidade, e é nesse
rito da colonialidade que, como usa Nelson Maldonado Torres e todos os intelectuais que estão
no campo dos estudos culturais e que confronta uma teoria social que antes estava pensando,
desde ordem e progresso, desde o positivismo,
portanto, até um campo da sociologia, estamos
mais para um campo de uma sociologia do conflito, que entende que na sociedade os interesses são absolutamente diversos, e que não pode
uma classe, no caso os endinheirados, os ricos,
os burgueses, tratarem o estado como esse braço armado em defesa dos seus interesses. Esse é
o conceito de segurança pública que está posto,
que é de lei e ordem, de tratar a sociedade como
inimigo interno, e não aceitamos esses conceitos. Nós, que somos defensoras de direitos humanos, pautamos na sociedade um conceito que
possa romper com um modelo policialesco, de
ocupação e militarização dos territórios onde
vive a maioria da população, em que esses territórios são violentamente vigiados e punidos,
lembrando Foucault.

Para nós é fundamental um tipo de reação, inclusive na produção da universidade, dentro e fora
dela, e tem que ser o caminho para a ruptura, porque o que se tem hoje é de uma polícia que nega
a Constituição, que não dialoga com o campo dos
Direitos Humanos, uma polícia militarizada, uma
polícia que é de vigiar e punir a população negra,
e precisamos de novos modelos.
Sonhamos com a sociedade sem polícia, sem essa
estrutura de segurança pública, sem essa inversão de valores que faz com que estados como
Rio de Janeiro tenha 12,7 bilhões de reais para a
segurança pública e 7,7 bilhões para educação. O
estado da Bahia, quando teve a CPMI para verificar situação da violência contra as mulheres, em
2011, constatou uma situação absurda: do conjunto de 15 delegacias especializadas de defesa
da mulher, espalhadas pelo território baiano, nas
suas 27 territórios de identidade, e muitos deles
não tinha nenhuma DEAM, os recursos para o
enfrentamento à violência contra as mulheres
não era exposto em nenhuma planilha, não se
tinha definição, mas se tinha uma segurança pública na Bahia com 6,4 bilhões, esse era o universo, até que entendemos que deve ser em torno
de 2 bilhões, 1,6 bilhões. E não importava mais,
naquele momento, mas era tão discrepante, tão
absurdo, tão escandaloso, que não se tinha nem
traço no orçamento do estado dos recursos para
casas abrigos, para os equipamentos de acolhimento às mulheres em risco eminente de morte,
mas tínhamos um super orçamento, todo focado
em compra de viaturas, de armas, de fortalecimento de uma polícia que vive em distensão em
relação à afirmação do direito da população, isso
realmente precisamos enfrentar.
Como podemos pensar projetos estratégicos na relação entre o sistema
de justiça criminal punitivo e o feminismo negro?
DRA. VILMA REIS Primeiro precisamos ter orga-

nizações fortes da sociedade civil com capacidade de incidência política e que possa constituir
comissões independentes que levante o montante orçamentário e que a gente crie alguns
constrangimentos para os gestores públicos,
como os equipamentos que envolvem a defesa
das mulheres em risco iminente de morte, defesa das mulheres e das crianças vítimas de violência sexual.
Esses equipamentos não podem ser esvaziados,
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não podem ser lugares que não se faz concurso,
porque quando você faz concurso você rompe
com a política do “sim, Senhor”, da “sim, Senhora”, você traz pessoas que são divergentes
da política de obediência que está colocada no
estado e no município, eu falo particularmente
do município de Salvador, onde os equipamentos de proteção aos direitos e de prevenção na
defesa das mulheres estão completamente dilacerados.
Em relação ao estado da Bahia, quando a gente
pensa toda essa situação, e que as pessoas estavam tão felizes porque tinha R$ 1.400.000,00
para fazer a política instalar as casas abrigos
em cinco regiões da Bahia, uma na região metropolitana outra na região de Juazeiro, Itabuna, e foram mais duas para outras regiões, acho
que Vitória da Conquista e uma para a região do
Oeste, a gente teve que lutar muito, enquanto
movimento social, para garantir essas políticas,
porque se dependesse do governo realmente
a situação seria muito constrangedora, então
você precisa fazer concurso, você precisa ter
vozes divergentes e gente com coragem na gestão pública, e tem que ser as pessoas concursadas para não sofrerem nenhum tipo de retaliação, para não serem chantageadas, porque tem
que ficar ali e manter um emprego, isso é uma
coisa fundamental, eu estou falando de autonomia. Quando você tem um conjunto de pessoas
que fazem concursos, que se organizam numa
associação, num sindicato, principalmente nas
associações, elas conseguem fazer tipos de reflexões e romper com essa obediência que está
no estado e que é danoso e mortal para os direitos das mulheres, para os direitos da juventude negra.
Imagine em Salvador, em 2020, de março a novembro se matou 831 pessoas, 93% dos mortos
são jovens negros, como retratou o jornal Correio da Bahia no levantamento que está envolvendo vários outros entes, mas eles e elas pegaram os dados da própria SSP, considerando
que são mais 30% além dessas 831, eu me dei
o trabalho de calcular mês a mês para ver qual
era o tamanho do absurdo, e a gente precisa ter
muita coragem para mexer com essas coisas.

sociedade se movimenta com ela” —,
qual a importância dessa perspectiva na
formação do sistema de justiça brasileiro?
DRA. VILMA REIS Sou um defensora de que nós,

que acreditamos nos direitos humanos, que
afirmamos os direitos humanos, os direitos das
comunidades LGBTQIA+, das comunidades quilombolas, da pesca artesanal, dos terreiros de
candomblé, de todas as mulheres, as mulheres
trans, as cis, as mulheres travestis, afirmando
o direito desses sujeitos políticos, individuais e
coletivos, e eu falo coletivo porque você tem um
corpo político que é das organizações, quando
você afirma o direito das prostitutas e de outro
sujeito, população em situação de rua, eu estou
fazendo questão de nomear esses sujeitos exatamente para a gente pensar que o que nos diz
ngela Davis, como nos lembra Sueide Kintê, jornalista baiana da organização Flores de Dan, é
muito importante a gente lembrar que as mulheres negras são o que nós chamamos o radier da
sociedade, somos a base, a gente tá com o peso
todo em cima de nós, então ao fazer a marcha
de mulheres negras em 2015, ao lançar a carta
da marcha e falar que nosso movimento é contra
o racismo, contra a violência, e afirmando o bem
viver, o que nós buscamos é exatamente que essas agendas cheguem no currículo do ensino da
ciência jurídica no Brasil.
Nós demonstramos no sétimo concurso da Defensoria Pública da Bahia, em 2016/2017, que é
possível virar esse jogo, primeiro instituindo políticas de ações afirmativas, tanto para enegrecer o corpo docente das universidades públicas
e também as universidades do sistema PUC e as
UCSAIS, todas as católicas precisam dar uma virada política para contratar professoras e professores negras, gente posicionada, gente de esquerda, gente com uma visão mais plural para
tornar o ambiente universitário mais plural.
O ambiente universitário brasileiro, impressionantemente, não é tão plural, muitos dos seus
quadros são recrutados no mesmo grupo racial,
os brancos, a maioria homens brancos, a maioria classe média e socializados e socializadas na
classe média branca brasileira e isso nos custa
muito na frente, nos custos porque a gente está
aqui fechando quase duas décadas de políticas
de ações afirmativas e os nossos estudantes
continuam expostos a um currículo que dá muito mais atenção pra constitucional, que vai muito no poder do magistrado, no poder do promo-
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Nas aulas da senhora, há sempre
uma mesa de leituras basilares
que a acompanha. Ao nos lembrar
Angela Davis — “quando a mulher negra
se movimenta, toda a estrutura da
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5

Da nossa trincheira democrática, há
esperança na contenção do poder
punitivo através de uma escola cidadã de liberdade?

tor de justiça, e menos uma visão de Defensoria,
menos uma visão de quem está no direito com a
postura crítica, afirmando o desencarceramento, afirmando os direitos LGBTQIA+, afirmando
o direito ao aborto, afirmando a legalização das
drogas, e esses debates precisam chegar no ensino da ciência jurídica.
Quando a gente está sabendo que, na sustentação e no jogo nas cortes jurídicas do nosso país,
as comunidades quilombolas, as comunidades
da pesca artesanal, as comunidades de terreiro,
nós perdemos lá porque nós não estamos lá, então eu gosto muito do modelo do PRONERA e
toda essa construção feita com o MST, com a Via
Campesina, com CPP - Conselho Pastoral dos
Pescadores e com outras pastorais da Terra, outras pastorais sociais, toda essa aliança construída, e a vergonha inclusive que certos entes do
sistema de justiça passam por não entender qual
a força do Instituto Baiano de Direito Processual
Penal, por não entender qual é o trabalho feito
pelo PRONERA, ou pelo ABJD. São essas visões
mais arejadas, mais diversas e mais politizadas
também que nós precisamos no ensino da ciência jurídica, e chegar lá o pensamento das feministas negras, uma filósofa como Sueli Carneiro,
os seus livros, seus inscritos precisam chegar na
sala e não pode chegar lá somente quando uma
Fabiana Severo leva, somente quando você tem
uma professora ativista militante, quando você
tem um professor ativista militante, a gente quer
que vire regra, a gente quer que se torne um caminho possível, vamos repartir esse poder.
Não é possível que o ensino da ciência jurídica
brasileira vai continuar passando ao largo de
todo o acúmulo que o Brasil tem estabelecido
através dos seus movimentos sociais, principalmente depois da nossa vitória estrondosa em
relação a afirmação e as disputas externas e que
trouxe a Lei Maria da Penha para o Brasil, porque sem o nosso embate e sustentação nas cortes internacionais nós não teríamos conseguido
que esse marco acontecesse no Brasil em agosto
de 2006, então para nós é algo muito importante, é algo decisivo essa virada de mesa no ensino
da ciência jurídica para ver se esses sujeitos políticos coletivos adentram as escolas de direito,
o resto tem sido muito constrangimento, muita
vergonha, muito conservadorismo, muita manutenção do pacto secular de perpetuação do privilégio patriarcal colonial misógino escravagista,
então nós precisamos desse outro lugar na ciência jurídica.

DRA. VILMA REIS Há esperança na contenção

do Poder punitivo através de uma escola cidadã
de liberdade, sim. A gente tem vivenciado principalmente a ida de uma geração de feministas
brancas, negras, dos filhos e das filhas do nosso
povo da agricultura familiar, as presenças negra
e indígena que têm popularizado a Universidade
Brasileira e derrubado portas nas escolas de Direito e outras escolas no Brasil.
Quando falamos de conhecimento universitário,
muitas vezes se está falando de poder cruzado,
e de uma parcela que se sentia dona das Universidades, principalmente as públicas, que aí você
tem todos os chamados “cursos imperiais”: Direito, Engenharias, Medicina, as ciências médicas e biológicas (agora se agigantando mais ainda pela questão decisiva na vida da população),
e tudo isso para nós é muito importante, porque
nós estamos falando que “enquanto houver racismo não haverá democracia”, mas para nós não
existe hierarquização nas lutas sem que enfrentemos também a misoginia.
É fundamental estabelecermos as alianças possíveis com os nossos parceiros dentro e fora das
Universidades e nas organizações do movimento
social, que lutam por acesso e democratização
no sistema de justiça, já que todos esses lugares
são importantes para a nossa existência.
Tal como temos a as ouvidorias externas da Defensoria Pública, precisamos de uma Ouvidoria
Externa no Ministério Público. Não é possível
que o Ministério Público, órgão tão importante,
conquistado com a Constituição de 1988 como
uma vitória da sociedade, vai continuar se constituindo nesse Palácio de Cristal, tão afastado do
povo. Nós precisamos disputar o Ministério Público com uma visão de democracia no sistema
de justiça. Isso para a gente é muito importante,
e a mesma coisa em relação ao Poder Judiciário.
Os 27 tribunais de justiça no Brasil, é importante que se diga, estão tomados por uma visão
dinástica, por uma visão burguesa, de nenhum
compromisso com a sociedade em suas maiorias. Basta a gente ver o tipo de disputa que nós
temos que fazer na defesa dos povos quilombolas, e aqui a gente pode destacar três casos
emblemáticos, tanto em relação ao MPF, o MPE
e os tribunais de justiça, que é o caso de três co30
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parceiros tivessem caminhado conosco, queríamos que as organizações tivessem se levantado,
porque muitas vezes no presídio lá no interior
uma mãe, uma companheira do preso, ela luta
sozinha, as mães que estão aqui na periferia de
Salvador e da região metropolitana, em muitos
momentos elas lutam sozinhas, porque entre a
organização e a possibilidade de liga de conexão
para essa mulher alcançar os institutos, as organizações, é muito difícil. Nós precisamos criar
canais mais populares de ligação, está muito separado ainda, muito distante, então são questões decisivas, como é que a gente diminui a distância entre nosso povo que está sofrendo todo
tipo de violação, todos os abusos, casa invadida,
mulheres com o celular tomado, pisoteado pelos
policiais, o absurdo nesse momento de 700 policiais ocupam o bairro do Nordeste de Amaralina
em plena pandemia o estado da Bahia fazendo
as absurdas operações, nós tivemos 127 pessoas
assassinadas no mês de novembro, 14 delas assassinadas no dia 20 de novembro, isso tem que
nos causar espécie, nós precisamos reagir, precisamos levantar, precisamos dizer por que que
a gente está aqui, o que nos move, até onde vai, o
que faremos com a nossa indignação. Então são
essas questões que estão na ordem do dia e que
é extremamente difícil para todos os companheiros e companheiras do Instituto Baiano de
Direito Processual Penal.

munidades aqui na Bahia: Ilha de Maré, Rio dos
Macacos e São Francisco do Paraguassu, em Cachoeira. É importante a gente falar disso, porque
nos custa muito, nos dói muito, mas como não
há a igualdade de armas, não há possibilidade,
então nós precisamos ter posição contramajoritária para equilibrar o jogo.
É preciso ter essa visão de agentes transformadores da realidade, combatendo nos Tribunais,
combatendo no Ministério Público, mas também de fora destes lugares, a gente fazendo com
educação em direitos, a gente trabalhando com
a perspectiva, como nós da “Coletiva Mahin” trabalhamos, com núcleos populares de Direitos
Humanos, para que as pessoas possam dismistificar os instrumentos do sistema de justiça e
saibam como agir frente em que elas necessitem
agir para proteger aos seus.
A gente precisa popularizar e trabalhar nesta
perspectiva para que as pessoas tenham plena
consciência de suas opções de atuação perante
o sistema de justiça, e também para irmos abrindo certas instituições como a OAB, então boa
parte do que a gente tem feito no nosso trabalho
cotidiano é fortalecer as comunidades para não
aceitar as arbitrariedades, os conservadorismos.
Quando a SEAP - Secretária Estadual de Administração Penitenciária não tinha durante seis
meses os protocolos para garantir a visita às
pessoas que estão encarceradas, a gente mobilizou a sociedade e nós queríamos que muitos
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