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Pretendíamos iniciar estas reflexões com uma 
sentença tal qual: “Já faz um ano que o mundo foi as-
solado pelo estado pandêmico ocasionado pelo Coro-
na Vírus”, para então prosseguirmos com uma análise 
dos efeitos até aqui experimentados e apresentarmos 
nossas reflexões sobre os impactos desta nova reali-
dade no sistema de justiça criminal. Entretanto, após 
um ano de vivência direta das restrições de direitos 
em prol do achatamento da curva de contamina-
ção, seguimos com as limitações das mais diversas, 
ostentando os recordes sucessivos nos indicadores 
negativos quanto ao combate à COVID-19, concreti-
zando a promessa de ter o “Brasil acima de todos” e 
sentindo na pele os efeitos da destruição massiva em 
andamento, de modo que se faz desnecessária essa 
introdução.

O estado pandêmico ensejou uma mudança de 
mentalidade que gera reflexos relevantes para a co-
munidade jurídica. Durante o ano que passou, colhe-
mos frutos de muita luta no processo penal, através 
de decisões que modificaram equívocos de longa data 
quanto ao reconhecimento fotográfico durante o in-
quérito policial, definições de novos critérios para o 
ingresso policial em domicílios e a suspensão parcial 
de operações policiais durante o estado pandêmico, 
por exemplo. São, sem dúvidas, oxigenações demo-
cráticas em terreno árido que reforçam o respeito 
aos direitos fundamentais e ao Estado Democrático.

Ainda assim, além da discussão central do al-
cance e efetividade dos direitos fundamentais, se faz 
necessária, mais do que nunca, a compreensão dos 
deveres fundamentais enquanto imperativos de con-
duta que impõem a cada indivíduo obrigações de fa-
zer, não fazer e tolerar com o objetivo de permitir a 
melhor coesão social possível, forçando uma ruptura 
com os ideais egoísticos e com o modelo individualista 
ainda muito presente na sociedade contemporânea.

É neste contexto, influenciados pelo artigo 3º, 
inciso I da Constituição Federal (que inclui como ob-
jetivo fundamental da República Federativa do Brasil a 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária), 
que apontamos que a solidariedade deve ser resgata-
da na forma de um dever fundamental na sociedade 
brasileira, para que possamos de fato superar as di-

Solidariedade e esperença
em tempos de ódio

Editorial

ficuldades impostas pela realidade hoje vivida e para 
a construção do porvir no momento pós-pandemia.

A solidariedade revela-se como um termo plu-
rissignificativo. Em ética, é compreendida como senti-
mento do grupo que supõe simpatia mútua e disposi-
ção para combater e lutar uns pelos outros; em teoria 
política, afigura-se como consciência acrescentada de 
direitos e de responsabilidades; em sociologia, como 
o consenso entre unidades semelhantes que somente 
pode ser assegurado através do sentimento de coo-
peração que deriva necessariamente da similitude e 
da divisão do trabalho, bem como um fato social que 
consiste no consenso espontâneo das partes do todo 
social (JUNIOR; SOARES, 2020, p. 275), e é, portanto, 
pilar essencial para possibilitar a construção de uma 
rede fraterna de esforços públicos e privados em prol 
da dignidade humana e do mínimo existencial.

E mesmo com a proposta de resgate da solida-
riedade como dever fundamental, é necessário lan-
çar uma advertência: o intelecto humano tende a dar 
maior valor a certas coisas e a aceitá-las como ver-
dadeiras sem lançar um olhar crítico de acordo com 
suas afinidades, na eterna busca por um ídolo ou por 
mitos, que subjugam indivíduos e os ritos, que, atra-
vés da linguagem, se perpetuam como instrumento 
de manipulação e anulação dos homens, afinal, estes 
têm carência de heróis que guiem-nos. (BAQUEIRO, 
2017, p. 77). Em outros tempos que agora parecem tão 
distantes, celebrávamos a potência das palavras. Hoje, 
estruturas hegemônicas desvalorizam ideias e pensa-
mentos “desviantes” para priorizar o lucro, deixando 
de carregar a utopia sobre um mundo diferente.

Tudo isso conflui para o entendimento de que 
quando tratamos do dever de solidariedade, pomos 
em xeque a série de promessas não cumpridas pela 
modernidade e questionamos os símbolos linguísti-
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cos que pretendem “universalizar” saberes, práticas e 
vivências, desprezando a potência criativa que reside 
na diversidade. 

O compromisso com uma verdadeira ruptura 
e um giro na mentalidade social urge por sua eman-
cipação. É para ontem a consolidação do ideal plura-
lista, comunitário e solidário para uma nova forma de 
Estado que seja capaz de lidar com os desafios im-
postos pelos novos tempos e alcance às coletividades 
que compõem o Brasil, com todas as diversidades, 
igualdades e diferenças.

Diante de todo o caos que hoje nos aflige, sen-
timentos disruptivos como o ódio desaguam em pro-
fusão, mas não sucumbiremos, pois “crer que o ódio 
é solução, é ser sommelier de anzol” (EMICIDA, 2019). 
É por isso que hoje não há razões para otimismo. Hoje 
só é possível ter esperança. E isso não implica em ser 
utópico ou abstratamente otimista! Qual é a diferen-
ça? Rubem Alves explica: “A esperança é o oposto do 
otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do 
lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. 
Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de 
fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do co-
ração”. É a esperança que será o farol iluminando a 
transformação que há de chegar.

Exemplo concreto brota no sistema jurídico 
brasileiro: após anos a fio de convívio com as rup-
turas sistemáticas de princípios basilares do Direito 
Processual Penal, de consolidação de uma instância 
parajudicial independente dentro da República Fede-
rativa, onde havia a legitimidade de conversas extra-
-autos entre julgadores e acusadores, coordenação 
de ações pelo acusador-julgador, além de espiona-
gem e cerceamento da defesa, enfim emergiu uma 
reação colegiada por instituição republicana, que re-
afirmou o que deveria ser óbvio: “a imparcialidade é 
um princípio nuclear da prestação jurisdicional, um 
elemento essencial da Justiça, de modo que sem ela 
não há como se falar propriamente de um processo 
judicial”. A esperança floresceu, apontando para a ne-
cessidade de discussão de novos rumos no “fazer jus-
tiça” e sedimentando que processo penal deve estar 
comprometido com um princípio acusatório, garan-
tia mínima de um devido processo legal. Não há es-
paço para relativização destes valores, e me declaro 
suspeito por não negociar a imparcialidade do juiz.

Vamos além, instigando outra análise: trans-
corrido o lapso de um ano que resultou em quase 300 
mil mortes, mesmo com discursos negacionistas e 
antivacinação, incentivo de aglomerações, insurgên-
cias contra as medidas restritivas, adotadas para pre-
servar a vida dos brasileiros e brasileiras, e deliberada 
omissão na busca por soluções efetivas, ações essas 

orquestradas por agentes públicos que teriam por 
função institucional primordial zelar pelo bem-estar 
da coletividade, vimos nascer, como resultado dos in-
tensos empreendimentos científicos em escala mun-
dial, a vacina contra os males virais que fizeram terra 
arrasada em plagas tupiniquins e em todo o globo, 
e caminhamos para a imunização coletiva em massa. 
É uma flor nascida na aridez dos tempos modernos. 
Mais uma manifestação de esperança, que tem suas 
raízes na eternidade.

O processo do mundo ainda não está decidido. 
Ainda há uma longa estrada a trilhar, seja na luta contra 
os males ocasionados pela pandemia e seus reflexos 
no presente e no futuro, no cumprimento das promes-
sas em relação a um processo penal verdadeiramente 
democrático e no resgate de valores constitucionais 
como solidariedade para que evoluamos o pensamen-
to na concepção do Estado e da lógica que norteia 
nossa vivência em sociedade. Ainda assim, fincamos 
desde já: o pluralismo e comunitarismo são bases que 
devem vir ao centro do nosso pensar político-jurídico 
se realmente queremos o compromisso de um futuro 
mais próspero e equânime para as coletividades.

Os raios de esperança que insistem teimosa-
mente em despontar ignorando as pulsões de morte 
destinadas a sufocar o potencial criativo, a resiliência 
e adaptabilidade humanas geradas na adversidade, 
apresentam novas chances de transformação jurí-
dica, política e social. Façamos acontecer para que 
transmutemos a aspiração utópica em ações de mu-
dança na realidade concreta, pois não há melhor hora 
do que o agora.

Com estas reflexões, apresentamos a edição de 
Abril do Boletim Trincheira Democrática, repleto de 
ideias críticas e discussões voltadas à efetivação de 
novos modos de pensar e fazer no sistema processual 
penal brasileiro.

Jonata Wiliam Sousa da Silva

REFERÊNCIAS

ALVES, Rubem. Crônica: o otimismo e a esperança. In 
Concerto para corpo e alma. Campinas: Papirus Editora, 
2019. 9ª reimpressão. 
BAQUEIRO, Fernanda Ravazzano Lopes. Execução penal e 
o mito da ressocialização: disfunções da pena privativa de 
liberdade. Curitiba: Juruá, 2017.
EMICIDA. Principia. Faixa 01, Álbum AmarELO. São Paulo: 
Sony Music, Laboratório Fantasma, 2019.
JUNIOR, Valdir Ferreira de Oliveira; SOARES, Ricardo 
Maurício Freire. O Estado Constitucional Solidarista e a 
Pandemia de COVID-19: Breves Lineamentos. In. Direitos 
e deveres fundamentais em tempos de coronavírus. São 
Paulo: Editora Iasp, 2020.   Saulo José Casali Bahia, (Org.)



RESPIRO SERTANEJO

COLUNA PONTO E CONTRAPONTO:
JULIO MAIER E AS REFORMAS PROCESSUAIS NA AMÉRICA LATINA

ELAS NO FRONT POR ÂNGELA PRAZERES E THIALE PALES:
"TRISTE, LOUCA OU MÁ":  UMA CRÍTICA À REPRESENTAÇÃO FEMININA NA ADVOCACIA

LIRISMOS INSURGENTES

ARTIGOS

A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO DIREITO E DE PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA 
CONSTRUÇÃO DE UMA (RE) ESTRUTURA JURÍDICA QUE PERMITA UMA EXISTÊNCIA DIGNA 

COMO CAMINHAR PARA UM DIREITO ANTIRRACISTA? 

“HARMONIA” E “COERÊNCIA”: RACISMO E EXPANSÃO DO PODER PUNITIVO

A ESCALADA ARMAMENTISTA DE JAIR BOLSONARO E A GESTÃO NECROPOLÍTICA DA VIDA NO 
BRASIL 

A ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE PRECEDENTES PARA GARANTIA DA ESTABILIDADE DA 
JURISPRUDÊNCIA PENAL

SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DAS OPERAÇÕES POLICIAIS E BANALIZAÇÃO DA EXCEÇÃO. 
AUDIÊNCIA PÚBLICA ADPF 635 – STF, BLOCO MATUTINO – 19/04/2021

REFLEXÕES SOBRE A LEI DE DROGAS: SERIAM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS A SOLUÇÃO PARA O 
ENCARCERAMENTO EM MASSA? 

O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO: REFLEXOS DA INTERVENÇÃO 
MIDIÁTICA

A MEMÓRIA SILENCIADA: DOS CENTROS CLANDESTINOS À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

LEI N. 13.964/19 E OS REFLEXOS NO CRIME DE ROUBO

MÚLTIPLOS OLHARES COM MARINA PINHÃO COELHO

WALKIE-TALKIE

4

7

10

12

13

13

15

17

19

21

23

26

29

31

33

35

36

SUMÁRIO



Respiro Sertanejo

44

Banho Noturno
Lagoa do Rancho do Padre, 
Sento-Sé, Bahia, Brasil

44



55

Respiro Sertanejo

João Machado nasceu em Xique- Xique, na Bahia, no 
ano de 1969. Deixou sua terra natal aos 19 anos em 
busca de trabalho na cidade de São Paulo. Trabalhou 
na construção civil, como ajudante de pedreiro, 
quando comprou a primeira câmera fotográfica de 

um colega de trabalho. Buscou conhecimento em 
revistas especializadas e começou a fotografar em 
1993. A curiosidade, determinação e persistência 
o transformaram no fotógrafo João Machado. 
Autodidata, teve como referência trabalhos publicados 
na extinta Revista Iris Foto. 
Em 1997, João realizou o primeiro ensaio, intitulado 
“Olaria”, em Guarulhos, São Paulo, e, a partir de 
então, concentrou sua produção no sertão baiano, nas 
suas origens. Em 2002, encorajado pelas experiências 
de fé vividas na infância e pelas histórias contadas 
pelo pai, João partiu para Bom Jesus da Lapa (BA) e, 
desde então, fotografa anualmente os romeiros em 
Bom Jesus da Lapa, entre outras manifestações de 
fé. João não conheceu a cidade quando o seu pai era 
peregrino, mas busca todos os anos, no mês de agosto, 
a foto que não fez: o pai romeiro. 
Em 2015, apresentou parte do seu trabalho numa 
exposição individual na Galeria Nikon e no ano 
anterior, participou da Mostra Futebol BR, ambos em 
São Paulo. Hoje, um dos grandes nomes da fotografia 
documental e autoral, João tem trabalhos publicados 
em veículos nacionais e no exterior.

Biografia | João Machado

"Simples Assim" 
Xique Xique, 
Bahia, Brasil

Arte é oxigênio. É esperança em dias sombrios. 
Para ilustrar a capa desta edição, convidamos 
o fotógrafo João Machado, que nos trouxe um 
pouco de esperança e respiro pelas suas lentes, 
nos presenteou com a foto da capa e um Respiro 
Sertanejo especial. Existir é resistir.

Respiro
Sertanejo
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 Bom Jesus da Lapa, Bahia, Brasil

"Festejos Juninos" Aracaju, Sergipe, Brasil 
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Coluna

e
.CONTRAPONTO

Por Rômulo Moreira

Pont
Julio Maier e as reformas processuais na América Latina

 “Liberdade? 
É o meu último refúgio, forcei-me à li-
berdade e aguento-a não como um dom 
mas com heroísmo: sou heroicamente 
livre. 
E quero o fluxo. 
Não é confortável o que te escrevo. Não 
faço confidências. Antes me metalizo. 
E não te sou e me sou confortável; minha 
palavra estala no espaço do dia.”1

Nos dias 15, 16 e 17 do mês de março de 2021 
realizou-se o VIII Congresso Internacional da 
Mentalidade Inquisitória, sob a batuta, como sem-
pre, do nosso Mestre Jacinto Nelson de Miranda 
Coutinho, e tendo como homenageado o Mestre 
argentino Julio Bernardo José Maier, falecido no 
dia 14 de julho do ano de 2020. O tema geral do 
evento foi a reforma processual penal na Argen-
tina e a influência que o jurista argentino teve (e 
tem) nas reformas processuais penais, não somen-
te no seu país, como em toda a América Central e 
a América do Sul. A homenagem justificou-se ple-
namente, e com inteira justiça, pois, sem dúvidas, 
Maier influenciou de maneira indelével todas as 
reformas levadas a cabo, e ao longo de décadas, 
nessa parte latina de nosso imenso continente. 

A respeito do homenageado, escreveram, 
certa vez, Rodríguez e Villanueva: “Julio Maier é 
alguém que não necessita de apresentação, sen-
do difícil pensar que exista um estudioso da ci-
ência processual penal em nosso continente que 
não tenha consultado seus textos; no âmbito dos 
mais jovens a sua presença e a sua importância 
ainda são maiores, sendo muito mais difícil pen-
sar que nos últimos vinte anos algum pesquisa-

dor ou professor formou-se academicamente 
na ciência processual penal sem que tenha uti-
lizado as obras de tão insigne mestre argentino, 
que não somente se destaca por sua produção 
bibliográfica, mas também por ser um mestre no 
sentido pleno da palavra, comprometido com o 
conhecimento jurídico, com o estudo sério, es-
forçado, crítico, criativo e consequente.”

Com razão, os mesmos autores acrescen-
taram que:

“Por meio de seus discípulos, ou conjun-
tamente com eles, Julio Maier foi um dos mais 
importantes propulsores da reforma do proces-
so penal na América Central e na América do 
Sul, com a finalidade de abandonar os sistemas 
processuais penais inquisitivos que reinavam de 
uma maneira tão arraigada em nossos países, 
para instaurar verdadeiros sistemas de natureza 
acusatória. Deve-se à sua pena, em coautoria, a 
primeira proposta legislativa séria de mudança 
em nossa região, o Código Processual Penal Tipo 
para Ibero América, assim como muitos outros 
projetos legislativos.”

Ademais, Julio Maier não foi apenas aque-
le “jurista de gabinete”, afinal, “também exerceu 
a advocacia durante mais de vinte anos de sua 
vida, e a magistratura em outros vinte, tendo 
sido integrante do Tribunal Superior da Cida-
de Autônoma de Buenos Aires.” (RODRIGUEZ ; 
VILLANUEVA, 2008, p. 10)

1  LISPECTOR. Clarice. Água Viva. Rio de janeiro: Rocco, 
1998, p. 16.

Para ler ouvindo:
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Por outro lado, o tema escolhido para o 
VIII Congresso veio a calhar para nós brasileiros, 
pois, como se sabe, a nossa reforma processual 
penal - exigida desde os novos ares ventaneados 
pela ordem constitucional inaugurada em 1988, 
depois de um longo período de obscurantismo 
democrático – tarda e por isso falha, seja em ra-
zão de um atraso gigantesco na implementação 
de uma reforma total, seja pela escolha perigosa 
e contraindicada de reformas meramente par-
ciais, como sói acontecer por aqui. 

Nesse sentido, aponta-se, por exemplo, 
as alterações introduzidas no Código de Pro-
cesso Penal pelas Leis nºs. 10.792/03, 11.719/08, 
12.403/11 e 13.964/19; tais ajustes, como se sabe, 
longe de representarem uma verdadeira ruptu-
ra com o sistema inquisitório, ao contrário e de 
certa maneira, fortalece-o, pois a convivência 
dentro de um mesmo código de dispositivos tão 
díspares é inteiramente impossível, exigindo-se 
do intérprete um esforço hercúleo, cujos resul-
tados nem sempre são satisfatórios. 

Apenas para ilustrar o que vem de se afir-
mar, veja-se a incompatibilidade – uma verda-
deira dissonância! - do novo parágrafo único do 
art. 186 com a vetusta redação do art. 198. É ape-
nas um exemplo, a título de ilustração.

A situação ainda é mais alarmante - e mes-
mo desalentadora! - quando se percebe um cer-
to mau grado de grande parte dos que atuam no 
sistema de justiça criminal em aceitar uma con-
formidade do nosso processo penal com o prin-
cípio acusatório (fundamento dos fundamentos, 
para lembrar o Mestre Jacinto Coutinho), cujas 
bases estão estabelecidas na própria Constitui-
ção Federal. 

Assim, lembra-se as reações que houve 
quando foram acrescentados no Código de Pro-
cesso Penal os arts. 3º.-A e 3º.-B2, muitas delas, in-
clusive, oriundas do Poder Judiciário e do Ministé-

rio Público, teimando-se em conservar o processo 
penal brasileiro como aquele concebido nos anos 
40 do século passado, de tendência rigorosamente 
fascista, autoritária e inquisitorial. 

Bem a propósito do que se afirma, cita-
-se a liminar concedida pelo Ministro Luiz Fux, 
suspendendo, sine die, a eficácia dos referidos 
dispositivos legais (e de outros também), aten-
dendo, ao menos, quatro ações constitucionais 
que chegaram ao STF, ajuizadas por associações 
de classe de membros do MP e da Magistratura, 
e por partidos políticos (ADIs 6.298, 6.299, 6.300 
e 6305). 

Vê-se, portanto, como é difícil reformar 
e “refundar” (Fauzi) o processo penal brasilei-
ro, salvando-o, de uma vez por todas, da idade 
das trevas. Ora, como sempre entendeu o Mes-
tre Maier, “o Direito Processual Penal do Estado 
de Direito significa agregar às condições mate-
riais do castigo ou da pena, condições formais 
para os órgãos do Estado que a decidem ou que 
administram o poder penal do Estado.” (MAIER, 
2008, p. 901)

Segundo ele, sinteticamente, seis seriam 
tais condições formais a que se referia: o prin-
cípio nemo tenetur; o princípio da inocência; o 
princípio da formalização do procedimento; as 
máximas relativas ao juiz natural e à imparciali-
dade; o princípio ne bis in idem; e a garantia do 
recurso para o condenado.

Destarte, estas condições, dentre outras, 
“exigem uma concepção do procedimento pe-
nal anterior à aplicação da pena, que legitime 
a decisão estatal, concedendo-se ao impu-
tado uma oportunidade para tentar evitá-la, 
mediante refutação da imputação contra ele 
dirigida, dos elementos de prova e dos fun-
damentos que pretendem confirmar aquela 
decisão.”(op. Cit, p. 902)

No Brasil, ao contrário, e como já notado, 
ainda se quer mudar o processo penal a partir 
de leis aditivas ao código e à legislação esparsa, 
esquecendo-se, no mínimo, de três aspectos: a) 
Estas mudanças havidas pontualmente, sem que 
haja uma reforma de todo o Código de Processo 
Penal são absolutamente incapazes de alterar, 
efetivamente, o sistema processual penal de um 
país. Não basta, por exemplo, dizer-se acusatória 
a estrutura do processo penal, mantendo-se em 
seguida uma incrível série de dispositivos que 
traduzem, de uma maneira absurda, um proces-
so penal de estrutura inquisitiva. Neste aspecto, 
não se pode querer reformas, mas a reforma. 

2 Comentando o Código de Processo Penal da Província de 
Buenos Aires e, mais particularmente, o Juiz de Garantias, 
Bertolino, fazendo como se fora um jogo de palavras – como 
ele próprio admite -, afirma que com o Juiz de Garantias 
“a lei processual penal de Buenos Aires pretendeu, antes de 
qualquer outra coisa, estabelecer a ´garantia de um juiz`” 
(grifos e aspas no original). É ainda dele a observação de 
“que a própria denominação legal vincula-o, sem prejuízo 
de outras considerações, com a realidade das garantias 
processuais”, tratando-se da concretização da “dimensão 
constitucional da jurisdição.” (BERTOLINO, Pedro J. El Juez 
de Garantías en el Código Procesal Penal de la Provincia 
de Buenos Aires.  Buenos Aires: Ediciones Depalma, 2000, 
pp. 56 e 122).
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b) Antes de se mudar a lei, é preciso que os su-
jeitos do processo – e, mesmo, os de antes do 
processo e, até, os de depois – reformulem-se! 
Isso é muito, mas muito mais importante, que 
apenas a alteração da lei (ainda mais quando a 
modificação é meramente pontual). É preciso 
que a reforma da Justiça penal seja precedida 
de uma verdadeira mudança de paradigmas, 
não somente legais, mas, verdadeiramente, no 
modo de pensar e, especialmente, de praticar 
e de atuar (Binder). E prática exige treino, e 
treino pressupõe vontade de se aperfeiçoar. 
c) É necessário que, ao lado das eventuais (e 
até justificáveis) comemorações pelos avan-
ços conseguidos (ainda que a partir de refor-
mas pontuais), saiba-se que as inúmeras ou-
tras alterações havidas na legislação criminal 
brasileira foram, sobretudo, uma vitória de 
Pirro, pois são, na verdade e no conjunto, um 
tremendo retrocesso, e de uma desesperança 
quase aviltante.

Vê-se, portanto, que entre nós ainda não se 
fez uma verdadeira e consistente reforma pro-
cessual penal, ao contrário dos países da Amé-
rica Central e da América do Sul (nos últimos 15 
anos, foram 14 reformas). (LANGER, 2017, p. 03)

Segundo Maier, “não parece que as refor-
mas implementadas, em particular o processo 
público e oral como base inevitável da sentença 
penal, possam retroceder ao estado legislativo 
anterior a elas, sendo improvável (ainda que não 
impossível) um regresso a práticas autoritárias 
na arena política, nada obstante as dificuldades, 
sobretudo as de natureza econômico-sociais, 
que atravessam os países da região.” (MAIER;S-
TRUENSEE, 2000, p. 29)

Como se vê, ainda estamos longe, muito 
longe, de um processo penal de feição acusató-
ria, sendo de se louvar aqueles que, entre nós, 
lutam diariamente, seja no foro ou na academia, 
para a consecução de uma mudança estrutural e 
estruturante do modelo de processo penal, afi-
nal, a nossa esperança deve ser a mesma de Es-
tácio quando disse a Helena: “Nada há definitivo 
no mundo; nem o infortúnio nem a prosperida-
de...”3

E, para concluir, lembro a canção do Sir 
Bob Dylan:

“Não consigo evitar de sentir vergonha por 
viver em um país onde a justiça é um jogo.”4

LANGER, Máximo. Revolução no processo penal latino-a-
mericano: difusão de ideias jurídicas a partir da perife-
ria. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, 2017. ISSN: 
0104-6594, p. 3.
MAIER, Julio. Antología – El processo penal contemporâ-
neo. Lima: Palestra Editores, 2008, p. 901 (tradução livre).
MAIER, Julio e STRUENSEE, Eberhard. Las Reformas Pro-
cesales Penales em América Latina. Buenos Aires: AD-
-HOC, 2000, p. 29 (tradução livre).
RODRÍGUEZ, Constante Carlos Ávalos e VILLANUEVA, Ale-
jandro Emilio Quispe. Antología – El processo penal con-
temporâneo. Lima: Palestra Editores, 2008, p. 10 (tradução 
livre).
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“Tenho a impressão de que, de algum 
modo, devemos nosso feminismo a nos-
sas mães e avós mesmo quando elas não 
se diziam, e talvez nem fossem, feminis-
tas.” (TIBURI, 2018)

A representação da mulher na sociedade, 
desde seus primórdios, está sempre atrelada à 
submissão, à beleza e ao amor. Não é difícil en-
contrar mulheres no meio acadêmico ou no exer-
cício da prática advocatícia que não tenham sido 
reduzidas à sua aparência física, tendo por vezes 
suas vozes silenciadas, e no momento em que se 
impõem, tenham sido consideradas como alguém 
sem o controle sobre suas próprias emoções.

O título da canção “triste, louca ou má”, da 
banda “Francisco, el hombre”, faz alusão ao ter-
mo “sad, mad or bad”, nascido nos EUA e serve 
para rotular as mulheres que decidem por não 
corresponder ao padrão pré-estabelecido da 
“mulher ideal” (BEATRIZ, 2020). Essas mulheres 
nem sempre querem se casar, nem sempre so-
nham com a maternidade ou suas vidas domés-
ticas e servis, pelo contrário, são classificadas 
como loucas, más ou tristes por optarem por 
não corresponder aquilo que esperam delas.

A música de melodia leve e arrebatadora, 
mas, ao mesmo tempo, firme e direta, traz em 
seu bojo críticas profundas ao patriarcado. A mu-
lher é ensinada desde sua infância como ser e se 
comportar, deve ser leve, doce e agradável, pois 
seu único objetivo é criar uma família. Mesmo 
com todos os avanços obtidos por meio da luta 
feminina (emancipação social, direito ao voto, 
trabalhos dignos fora do ambiente doméstico, 
etc.), a força desses ensinamentos ainda é muito 
forte e presente no dia-a-dia, e muitas vezes são 

Por Ângela Prazeres e Thiale Pales

"Triste, louca ou má": Uma crítica à
representação feminina na advocacia

manifestados pela própria mulher, evidenciando 
assim as raízes profundas do patriarcado.

Um ser triste. Assim é taxada a mulher que 
escolhe a si mesma; louca, quando se impõe e 
argumenta, quando se coloca como ser com opi-
niões e convicções firmes; e má, por proferir as 
verdades que eles (homens) não querem ouvir, e 
constantemente esse comportamento (ou como 
a sociedade prefere entender como “mau” com-
portamento) é associado às questões hormonais 
do ciclo feminino.

Na esfera profissional, a mulher é constan-
temente podada. Seja pela sociedade que exige 
que esta seja multitarefas e que, além de profis-
sional seja mãe, e desempenhe os mais diversos 
papéis atribuídos a elas. Pois se antes, a família 
dependia da condição subserviente da mulher 
para manter o lar, hoje, o novo conceito de família 
deve considerar a mulher emancipada (BRAGA, 
DRUMOND, 2016), considerando o seu ingresso 
no mercado de trabalho e na seara acadêmica.

Na academia por incontáveis vezes nossas 
falas são sobrepostas, quando expomos nossas 
ideias e opiniões, cortam nossa linha de racio-
cínio com comentários muitas vezes vexatórios 
na tentativa de nos desqualificar, ou quando ho-
mens tentam nos ensinar sobre ser feminina, ou 
até mesmo sobre feminismo.

Para ler ouvindo:

Triste, Louca ou Má
Francisco, El Hombre

https://youtu.be/lKmYTHgBNoE
https://youtu.be/lKmYTHgBNoE
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Olhando para o campo da advocacia, desde 
a primeira mulher no Brasil a exercê-la, Myrthes 
Gomes de Campos, até os dias atuais, o rompi-
mento de barreiras e a busca por espaços é diá-
ria. Em que pese podermos observar um movi-
mento na sociedade contemporânea em busca 
de competência ao procurar um patrono para 
suas causas e não fazer uma discriminação por 
gênero, é pungente como essas marcas ficaram 
incrustradas, assim:

“Os impactos de uma ordem predominan-
temente formada por homens (e da elite 
dominante durante o primeiro século de 
existência dos cursos de Direito) inten-
sificaram as marcas da desigualdade de 
gênero na advocacia e que se mantém na 
contemporaneidade, revelando que exis-
te um passado que contribui para a ques-
tão atual que envolve homens e mulheres 
na advocacia.” (BRAGA, DRUMOND, 2016)

Somente em 2016, passou a viger o Plano 
Nacional da Mulher Advogada, a partir do Pro-
vimento 164/2015, que estabelece orientações 
para igualdade de gênero, institui cotas para 
membros de cada sexo nas comissões da OAB, 
a defesa de prerrogativas da mulher advogada, 
combate à violência doméstica, etc. Ora, nada 
mais justo ainda que tardiamente. Desde os anos 
1990, com a abertura de mais faculdades parti-
culares, o número de mulheres advogadas sal-
tou, chegando hoje a quase a mesma quantidade 
de homens, e até então não tínhamos um regra-
mento estabelecendo tais diretrizes. Agora, te-
mos também uma atuação mais eficaz, através 
da Comissão Nacional da Mulher Advogada.

Ainda que tenhamos estabelecidas prer-
rogativas para a mulher advogada, como a isen-
ção total ou parcial da anuidade no ano de par-
to, direito de vestir o que quiser e equidade na 
remuneração, precisamos pensar em um exer-
cício pleno da advocacia feminina, sem assédio 
e preconceito de qualquer espécie. 

Por fim, após essa rápida análise, devemos 
entender o espaço que a mulher ocupa e como 
ele foi alcançado, para que assim, não voltemos 
a incorrer no erro de nos silenciar, já diz Márcia 
Tiburi (2018) que, “nosso feminismo não nasce 
em nós, foi herdado e transformado devido a 
um sistema de injustiças ao qual opomos a luta. 
Esse sistema se alicerça como razão patriarcal, 
e a utopia, a ideia de que um outro mundo - e 
melhor- é possível, atrapalha a sua lógica”. Para 
isso, é necessário garantir à mulher advogada 

o exercício de sua profissão sem restrições de 
gênero. Não devendo nunca, nos esquecer que 
“um homem não me define, minha casa não me 
define, eu sou o meu próprio lar”.

REFERÊNCIAS

BEATRIZ, Maria. TRISTE, LOUCA OU MÁ: A CONDIÇÃO 
DA MULHER NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA, 2020, 
PET História, UFS. Disponível em:< https://medium.com/
pet-hist%C3%B3ria-ufs/triste-louca-ou-m%C3%A1-
5e603570d18f>. Acesso em 05 de mar. 2021.
BRAGA, Sergio Pereira. DRUMOND, Isabella Nogueira Paranaguá 
de Carvalho. A Advogada na Contemporaneidade e o Papel da 
OAB na Implementação de Políticas Públicas Voltadas Para 
a Redução das Diferenças de Gênero. Gênero, sexualidades 
e direito III [Recurso eletrônico on-line]. CONPEDI/
UNICURITIBA, 2016. Disponível em < http://conpedi.danilolr.
info/publicacoes/02q8agmu/0l018l51/0EIl8Glwvbm6IqJk.
pdf > Acesso em 09 de mar. 2021.
Cartilha de Prerrogativas de Mulher Advogada. Disponí-
vel em: < https://www.oab.org.br/Content/pdf/Cartilha_
Prerrogativas_Mulheres.pdf >. Acesso em 14 de mar. 2021.
HOMBRE, Francisco El. Triste, Louca ou Má. 2016. Disponível 
em < https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE> 
Acesso em 05/03/2021 ás 15:44.
Portal de Valorização da Advogada. Disponível em:
< https://www1.oab.org.br/cnma/ >. Acesso em 10 de mar. 
2021.
TIBURI, Marcia. Feminismo em comum: para todas, todes e 
todos. 7 ed - Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

ÂNGELA 
PRAZERES

Advogada Criminalis-
ta; Pós-Graduanda em 

Direito Constitucional; 
Membra do grupo de pesquisa 
Feminismo e Processo Penal do 
IBADPP.

THIALE PALES

Advogada; Pós-Gra-
duada em Ciências 
Criminais pela UCSAL; 

Membra do grupos de 
pesquisa Feminismos e Pro-

cesso Penal do IBADPP e do grupo 
de pesquisa Direito Internacional 
e Cinema do DIsF; Membra da 
Comissão de Direito Internacional 
da OAB/BA. 



1212

Lirismos Insurgentes

Quem inventou o sentido 
Da palavra Justiça?
Quem a desenhou?
Qual a sua cor? 
Diz-me, por favor
É mesmo uma mulher?
Qual sua classe social?
Quem a diz?
Como a diz?
Por quem diz?
Diz-se que foi traduzida do grego, do 
alemão e do inglês 
Pensei que teria Iorubá, Tupiniquim, 
Males 
Já que és famosa por aqui 
Nos faria rir 
Ao invés de ferir
O couro do povo 
Nessa curva subtraída do globo 
É onde a justiça reluz em ouro 
Nas costas de um povo que nunca a vê 
Eu que não sou bobo vim perceber 
Que a propaganda é quem fala
Quando a justiça nem se mete em mais 
nada 
Numa rede, fora do sol, sentada na 
sala 
Conta o carregamento guardado na 
mala
E tudo por aqui vale a pena
Quando a conta não é pequena 
E às cegas se forja um país
Cuja miséria é marca de drink em Paris 
Qual a cor e a classe?
É preciso saber?
Pois, se Ela é cega
Sabemos bem ver

É preciso 
saber

Jonathan Raymundo
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO DIREITO E DE 
PRÁTICAS ANTIRRACISTAS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (RE) 

ESTRUTURA JURÍDICA QUE PERMITA UMA EXISTÊNCIA DIGNA

O presente artigo convida a uma reflexão 
sobre invisibilidade, por consequência, o não 
reconhecimento da existência do outro, desva-
lorizando o conhecimento e o legado que cada 
voz traz ao mundo. Com intuito de ocasionar 
o extermínio, de grupos específicos, os lugares 
de fala e as contribuições históricas têm sido 
constantemente silenciados, para conservar a 
inexistência da cidadania. Por conseguinte, é 
necessário ponderar sobre o desenvolvimento 
do direito na construção de ambientes inclu-
sivos com relações pautadas em valores éticos, 
e desta maneira conquistar um espaço livre da 
discriminação racial, jurídica e social garantindo 
direito aos “inexistentes”.

É possível identificar com nitidez a invisi-
bilidade na justiça criminal, onde está naturali-
zada a construção social e política que se produz 
e reproduz provocando a morte social dos indi-
víduos negros. A questão da seletividade penal 
com o viés racial tem sido pouco considerada 
no sistema penal. A falta de discussão se deve ao 
mito da democracia racial brasileira e aos dis-
cursos universalistas de classe que relacionam a 
violência e o índice de criminalização mais como 
resultado de fatores sociais do que com o racis-
mo, bem como indica BORGES (2020, p.73) - no 
entanto - o que se observa são jovens negros e 
negras com a sabedoria do medo internalizada 
desde pequenos.

Neste sentido, o mito da democracia ra-
cial e o panorama da luta de classes têm em 
comum a minimização ou a falta de reconheci-
mento ou ainda a invisibilidade da intersecção 
de raça para a demanda dos direitos humanos, 
da justiça social e da consolidação da demo-
cracia, que são elementos que dificultam a er-
radicação das desigualdades raciais existentes 
nas políticas públicas no Brasil (CARNEIRO, 
2011, p.18).

Na realidade, existe uma insegurança com 
relação ao sistema penal devido a uma série de 
fatores como tratamento baseado no fenótipo, 
falta de acesso à justiça, de defensores e advo-
gados hábeis com disponibilidade de tempo, 
a morosidade enfim está conjuntura garante a 

desigualdade amparada em hierarquias raciais, 
como citado por BORGES (2020, p. 87).

Desenvolvimento é direito inalienável, 
pelo qual todos os seres humanos têm a 
garantia de participar, de contribuir e de 
desfrutar de um desenvolvimento eco-
nômico, social, cultural e político no qual 
todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais possam ser plenamente 
realizados. (ONU, 1986)

A Organização das Nações Unidas (ONU) 
reconhece a necessidade de proteger e promo-
ver os direitos humanos da população afrodes-
cendente por se tratar de um grupo vulnerável, 
uma vez que ocorreu exploração econômica e 
institucional do negro por mais de quatrocentos 
anos. Diante deste crime contra a humanidade, 
o posicionamento da organização foi adotar e 
reforças instrumentos jurídicos afirmando que 
“todos são seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos e têm o potencial de 
contribuir construtivamente para o desenvolvi-
mento e o bem-estar de suas sociedades”, con-
forme dicção de MUNIZ (2019, p.146).

Consequentemente, o processo de desen-
volvimento do direito deve contribuir para que a 
integralidade dos direitos seja reconhecida pela 
sociedade, além disto, tem a função de designar 
premissas para outros sistemas como políticos, 
sociais e econômicos, por exemplo. Posto que o 
racismo é um elemento estrutural da sociedade, 
extinguir padrões nocivos aos direitos humanos 
de negros e negras é consolidar o direito ao de-
senvolvimento e como resultado conquistar uma 
existência digna.

Seguramente, demonstrar que o racismo 
ultrapassa o âmbito da ação individual através 
do conceito de racismo institucional foi enri-
quecedor, contudo, algumas inquietações per-
manecem, uma vez que as instituições repro-
duzem as condições para o estabelecimento e 
a manutenção da ordem social, assim como sua 
atuação que é condicionada a uma estrutura so-
cial previamente existente, construída por inú-
meros conflitos. A maneira de transformar esta 
realidade é através da implementação de práti-

Por Leandro da Cruz Soares e Janete dos Santos Reis
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cas antirracistas efetivas, sendo dever investir 
na adoção de políticas internas que promovam 
igualdade e diversidade, nas relações internas e 
externas, remover obstáculos para ascensão de 
minorias em posições de prestígio, manter es-
paço permanente para debate e promover aco-
lhimento. Logo, é fundamental na prática an-
tirracista que pessoas negras e outras minorias 
estejam representadas em espaço de poder para 
propiciar abertura onde as reivindicações das 
minorias sejam repercutidas e desmantelar as 
narrativas discriminatórias que colocam as mi-
norias em locais de subalternidade (ALMEIDA, 
2020, p. 46-48).
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COMO CAMINHAR PARA UM DIREITO ANTIRRACISTA?

Entramos em 2021 com o desafio muito cla-
ro de concretizar a agenda antirracista, pois esta 
temática inundou nossas redes sociais e as ruas 
no ano de 2020 mesmo em período pandêmico. 
O que parece novidade apenas escancara o apa-
rente paradoxo que há muito paira sobre a reali-
dade brasileira: discursos oficiais que repudiam o 
racismo e uma população negra sendo continua-
mente exterminada e subalternizada.

O racismo é uma tecnologia e uma ficção 
que se reconfigura e se readapta nas condições 
sociais para permanecer amarrando as relações 
sociais de poder já desenhadas - isso significa 
que as diferentes expressões (consubstanciadas 
no ato de discriminar e no sentimento de pre-
conceito) do racismo enquanto ideologia esta-
rão, também, adaptadas para a cultura daquele 
momento no qual se insere. Se hoje abominamos 
que se chame alguém de “creoulo”, ainda aceita-
mos que se fale em “cabelo ruim”.

Me utilizei de exemplos simples, que par-
ticipam do cotidiano de quase todos nós, para 
escurecer uma mínima parcela do funciona-
mento do racismo e para demonstrar como essa 
dinâmica, apesar de tão repudiada e com tan-
tos estudos sérios a seu respeito, parece menos 
relevante de ser estudada cientificamente pelos 
nossos operadores de direito. 

Apenas parece, já que deixar de lado um 
tema tão relevante acaba por manter, ativamente 
e por omissão, a racionalidade pautada em uma 
ideologia racista. Esta ideologia amarra muito bem 
símbolos e linguagens utilizadas na nossa legisla-
ção e na aplicação dessa legislação, desde um sis-
tema jurídico que chancelava um regime escravo-
crata até os dias atuais – com uma legislação que 
expressamente visa o combate ao racismo, mas 
que pouco consegue impactar nossa realidade, 
pois permanece sustentada em uma racionalidade 
que funciona a favor dessa perpetuação.

Tivemos, na esfera penal, adentrando no or-
denamento jurídico pela primeira vez uma legisla-
ção que pretendia combater o racismo, a Lei Afon-
so Arinos de 1951, lei que parte de um deputado 
branco que não reconhecia existir racismo no Bra-
sil (PRUDENTE, 1993) e, por isso, trazia em seus ar-
tigos uma tipificação que se encaixava nos moldes 
da discriminação racial existente nos Estados Uni-
dos. Em trinta anos de lei, não houve nenhuma pu-

nição com base em referida lei1, razão pela qual em 
1989 foi promulgada a Lei Caó para regulamentar o 
crime previsto no art. 153, § 1º, da Constituição Fe-
deral de 1988; inicialmente, o texto original da lei 
trazia os tipos previstos na Lei Afonso Arinos que 
deixavam de ser contravenções penais e se torna-
vam crimes. Posteriormente, incluiu-se a previsão 
de incitação e discriminação racial, representando 
uma cláusula mais geral que poderia representar 
melhor um caso de discriminação racial em oposi-
ção a um eventual crime de racismo. 

Em pesquisa realizada por Machado, Santos 
e Ferreira (2015) com acórdãos de diversos tri-
bunais do país entre 2008 e 2010, constatou-se 
diversos elementos que exemplificam muito dos 
efeitos dessa racionalidade racista presente nas 
nossas leis e no funcionamento de nossas insti-
tuições: cinquenta por cento das queixas-crimes 
são rejeitadas por “ausência de respaldo probató-
rio” (em relação ao crime de racismo, a lei exige 
uma comprovação de intenção de discriminar – o 
que não só é quase impossível de provar, como 
não corresponde ao real funcionamento do racis-
mo2); dos 49 (quarenta e nove) casos de condena-
ção, apenas 4 (quatro) correspondem ao crime de 
racismo e outra significativa parcela das rejeições 
das queixas-crimes dá-se sob o argumento de 
“ilegitimidade do Ministério Público”, por enten-
der o julgador se tratar de crime de injúria racial 
(Ação Pública Condicionada).

As nossas legislações penais pretendem 
combater o racismo dentro de uma instituição 
jurídica que serviu, por muito tempo, para con-
denar pretos e pobres3 de maneira expressa na 

Por Fernanda Estanislau Alves Pereira

1   Recomendo a leitura da Justificativa do Projeto de Lei 
nº 1.661/83 que “Dispõe sobre crime de lesa-humanidade: 
discriminar pessoas individual ou coletivamente, em razão de 
cor, raça ou etnia” pelo então deputado Abdias Nascimento.
2 A diferenciação dos conceitos de Racismo, Discriminação 
e Preconceito é imprescindível para esse debate e ausente 
na nossa legislação (e ensino), traço essa diferenciação na 
minha obra “Direito Antirracista”.
3 Em meu livro também traço o arcabouço legislativo 
para mapear os principais símbolos presentes em 
nossa legislação que se traduzem nessa ideia, como por 
exemplo a criminalização das religiões de matriz africana, 
criminalização de mendigos, vadios e capoeiros (Código 
Penal de 1891), exclusão de mendigos e analfabetos do 
alistamento eleitoral (Constituição Federal de 1891), entre 
outros exemplos.
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nossa legislação – e agora funciona sob a mes-
ma ótica e mesmo padrão, mas não se nomeia. 
A legislação não faz qualquer distinção sobre os 
conceitos de raça, racismo, discriminação racial 
e preconceito; pelo contrário, utiliza como sinô-
nimos esses conceitos estruturados e diferen-
ciados em densa literatura científica.

Analisar e estudar o funcionamento do 
racismo no Brasil envolve as teorias sobre raça 
e racismo, em si, enquanto disciplina indepen-
dente, e ainda é elemento social que perpassa 
absolutamente todas as esferas da nossa vida 
social, e por consequência, todas as áreas de 
estudo científico – valorizados historicamen-
te sob uma égide colonial e excludente. Temos 
de entender, enquanto operadores jurídicos, a 
quem o Direito Brasileiro serviu historicamente, 
e de que forma, quais os elementos presentes na 
nossa legislação que eram sinônimos da crimi-
nalização da negritude? De que forma se garan-
tiu, através de lei, que a abolição da escravatura 
ocorresse de forma a não só não promover, mas 
manter os povos escravizados em classes subal-
ternas, hipossuficientes e criminalizadas? Quais 
foram os efeitos desses direcionamentos jurídi-
cos expressos no funcionamento das nossas ins-
tituições jurídicas?4

Como se pode ver, os elementos racistas 
se perpetuam em uma legislação que é aplicada 
em uma instituição que funciona sob padrão que 
reproduz ativamente o racismo, por agentes que 
não possuem leitura nesse tema enquanto ques-
tão obrigatória, já que ele é pouco presente na 
nossa educação formal em todos os níveis.

Enfim, o que podemos concluir acerca do 
ensino jurídico é que precisamos urgentemen-
te condenar a ideia de que estudante de direito 

só deve estudar a literatura estritamente jurí-
dica - se pretendemos regular a vida em socie-
dade, estudos sobre esta são imprescindíveis; e, 
por fim, que o pensamento antirracista também 
se acumule e se produza nos âmbitos jurídicos 
de produção cientifica. Afinal, se as teorias de 
darwinismo social primeiro foram difundidas 
através de faculdades de Direito e de Medici-
na (SCHWARCZ, 2017), o caminho inverso tam-
bém deve perpassar nossas esferas de produção 
científica.
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“HARMONIA” E “COERÊNCIA”:
RACISMO E EXPANSÃO DO PODER PUNITIVO

Por Michel Cícero Magalhães de Melo

Os dados atuais do sistema prisional bra-
sileiro apontam para o número de 900 mil1 pes-
soas cumprindo penas privativas de sua liber-
dade no território nacional. Se pararmos pra 
pensar todas as pessoas que de alguma forma 
já cumpriram alguma pena: seja privativa de li-
berdade ou não, teremos milhões de pessoas 
que em alguma medida já sofreram os efeitos 
deletérios do sistema penal. Mais do que isso, 
este número que vem aumentando exponen-
cialmente há pelo menos 30 anos, passará em 
breve dos 1 milhão (e não vai parar por aí). Esta 
previsão não é apocalíptica ou nada parecida. 
Apenas uma constatação da maneira como a 
política criminal brasileira vem sendo exerci-
da a plenos vapores. Nos crimes decorrentes 
da legislação de drogas, por exemplo, a maioria 
dos casos que chegam à justiça criminal é re-
sultado de atuação de policiamento ostensivo 
(JESUS et al., 2011), e isto, pode ser uma linha 
para pensarmos a quantidade de presos que te-
mos hoje no Brasil.

A política criminal de drogas, na atuali-
dade, é o arcabouço jurídico fundamental para 
pensarmos a criminalização de pretos, pobres 
e periféricos no país. O problema que esta aná-
lise tem sido reduzida a reprodução do jargão: 
a justiça é seletiva. Isto é evidente, pois não 
há lugar no mundo em que o direito penal não 
seja seletivo. Existe também outra perspectiva 
que aponta uma ineficiência do fazer-policial 
levando a discussão para o campo da gestão e 
aplicação de cartilhas e protocolos de conduta. 
Sendo assim, abre-se um leque de opções de 
humanização das polícias ou ressignificação do 
fazer-policial, que na realidade, ocasiona a ex-
pansão securitária em nossas cidades2.

Entre o debate sobre gestão e seletivi-
dade, os Tribunais continuam operando numa 
lógica fordista de produtividade. Não é difícil 
perceber as diversas artimanhas jurídicas para 

manutenção e efetivação de prisões/conde-
nações pelo nosso país. Talvez, dentro dessas 
artimanhas, a mais evidente seja a Súmula n. 
70 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro: “O fato de restringir-se a prova oral 
a depoimentos de autoridades policiais e seus 
agentes não desautoriza a condenação”. Assim, 
o arcabouço jurídico antes frágil, com o de-
poimento colhido em sede judicial, reveste-se 
única verdade possível acerca do ocorrido. É o 
derradeiro fim da argumentação jurídica. Tudo 
passa a ser “harmônico” e “coerente” após o rito 
de passagem do depoimento em sede policial 
para o depoimento confirmatório em juízo.

Se na ponta do iceberg está a pena, “har-
mônica” e “coerente” para os fins jurídicos, do 
outro lado está um processo longo e contínuo. 
Processo materializado pelo medo da classe 
média e da elite brasileira diante das almas e 
corpos negros perfaz esse caminho que, de um 
lado, apaga o racismo cotidiano e, de outro lado, 
apaga o racismo estrutural (ALMEIDA, 2018). 
Esse racismo que é mascarado (e apagado) no 
processo criminal se utiliza de categorias abs-
tratas com ordem pública e periculosidade do 
agente, além de uma gama infinita de objetos 
(físicos ou testemunhais) que se moldam a uma 
sentença (DE MELO, 2020). Por fim, se materia-
liza no território, onde circunscreve nas sen-
tenças e nos acórdãos que território marginal 
é território perigoso, território desorganizado, 
promíscuo e imoral (ROLNIK, 1989).

Sendo assim, repousa em nosso país toda 
uma gama de invisibilidades e apagamentos da 
categoria raça nos processos criminais, e em 
certa medida, nas pesquisas de ciências crimi-
nais. Devemos trocar as nossas lentes e pavi-
mentar outro caminho. Assim, poderemos dis-
sipar a fumaça que sufoca nossos corpos. 

1 Dados oriundos do Conselho Nacional de Justiça – CNJ: 
https://portalbnmp.cnj.jus.br/#/estatisticas. Acesso em 
07 de março de 2021.
2 Sobre este projeto, brilhantemente, Adalton Marques 
escreveu sua tese de doutorado que foi publicada pelo 
IBCCRIM sob o título “Humanizar e expandir: uma 
genealogia da segurança pública de São Paulo”.
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DE MELO, Michel Cícero Magalhães. ACÓRDÃOS, OBJETOS E 
TERRITÓRIOS: Tráfico de drogas e associação para o tráfico 
nas Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio de Ja-
neiro. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia da Universidade Federal Fluminense. 2020.
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A ESCALADA ARMAMENTISTA DE JAIR BOLSONARO 
E A GESTÃO NECROPOLÍTICA DA VIDA NO BRASIL 

A sociedade brasileira, distintamente do 
que se afirmou ao longo dos últimos séculos, 
constituiu-se, conforme descreveu Marilena 
Chauí (2000), enquanto uma sociedade auto-
ritária. Através da compreensão da natureza 
política desse fenômeno, Chauí evidencia que, 
para além dos aparatos institucionais autoritá-
rios, legados pelos regimes do Estado Novo e da 
Ditadura Militar, há um caráter hierárquico que 
estrutura a sociedade brasileira a partir de uma 
concepção patriarcal.

Essa matriz patriarcal informa o nosso ar-
ranjo societário, no qual as diferenças são sem-
pre transformadas em desigualdades e se ex-
pressam em violentas relações intersubjetivas 
de mando e obediência, isto é, “entre um su-
perior, que manda, e um inferior, que obedece” 
(CHAUÍ, 2000, p. 89).

A Constituição Federal de 1988, ao insti-
tuir um Estado Democrático de Direito, bus-
cou superar a nossa matriz autoritária e coibir 
a multiplicação dessas relações assimétricas 
geradoras de violências. Destinada a assegurar 
o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
democracia brasileira fundou-se, em 1988, em 
valores como a igualdade e a justiça, fundamen-
tais para a construção de uma sociedade frater-
na, pluralista e de harmonia social.

Se o projeto de sociedade harmônica não 
foi mais do que uma projeção no Brasil, que 
sempre se ocultou sob o véu de nossos mitos 
de origem, como a democracia racial, é preci-
so considerar, no entanto, que algumas ações 
institucionais intentaram promover medidas de 
construção dessa harmonia. A lei nº 10.826, de 
22 de dezembro de 2003, foi uma delas. Conhe-
cida como Estatuto do Desarmamento, esta lei 
propôs proibir o comércio de armas de fogo e 
munições no país.

Entretanto, em razão do impacto dessa 
medida, estabeleceu-se que essa matéria de-
veria ser objeto de uma consulta à sociedade, 
por meio de referendo ocorrido em 2005. Dis-
tintamente do que se supunha, a forte influên-
cia da indústria armamentista na campanha do 
“Referendo das Armas” acabou por garantir a 
aprovação do comércio de armas e munições e 
desde então, os nossos alarmantes índices de 

violência só aumentaram.
A multiplicação desses índices em todo o 

território nacional resulta diretamente da am-
pliação de armas e munições em circulação e 
evidencia a natureza das relações espúrias en-
tre o mercado legal de armas e a sua contrapar-
te ilegal. Governando para as duas partes envol-
vidas nessa relação, o presidente Jair Bolsonaro 
editou, nos dois primeiros anos de sua gestão, 
mais de 30 atos normativos que flexibilizam re-
gras referentes ao acesso aos armamentos. 

Embora não se expresse enquanto razão 
formal de nenhum desses atos normativos, a 
motivação apresentada reiteradas vezes pelo 
presidente é a de promover uma escalada ar-
mamentista no Brasil. Por este motivo, decla-
rou, em evento ocorrido em fevereiro de 2021, 
que armar-se é um direito que inviabilizaria o 
advento de ditaduras. Antes disso, em reunião 
ministerial de 22 de abril de 2020, afirmou que 
armar a população evitaria, em sua avaliação, 
uma suposta escravização do povo. 

Este processo serviria ao propósito de 
distribuir o poder de fogo entre aqueles que se 
denominam “cidadãos de bem”, reprodutores 
do mandonismo rural e urbano, agora armados 
para recriar e manter formas de desumaniza-
ção. Com isso, Bolsonaro se distancia da Cons-
tituição Federal, produz as condições favorá-
veis à ampliação da violência social, justifica a 
possibilidade de intervencionismos e deteriora 
a democracia, destituindo-a dos sentidos pos-
sivelmente emancipatórios que carrega.

Deste modo, o Presidente da República 
mobiliza a institucionalidade brasileira para a 
concretização de uma política de morte. Esta 
política resgata símbolos e propósitos de um 
país que, em suas origens, foi o campo de prá-
ticas genocidas e cuja organização institucional 
estava voltada à promoção de um terror colo-
nial permanente. 

Este terror permanente se formulou, se-
gundo Achille Mbembe, como “uma das primei-
ras manifestações da experimentação biopolíti-
ca” (MBEMBE, 2018, p. 27), através de um sistema 
escravocrata caracterizado pela “concatenação 
entre o biopoder, o estado de exceção e o estado 
de sítio” (MBEMBE, 2018, p. 31). A correlação en-

Por Fredson Oliveira Carneiro
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tre esses três fenômenos políticos seria gerado-
ra de um tipo específico de poder, denominado 
por Mbembe como "necropolítica".

Assim, referenciando-se em Georges Ba-
taille e pensando a realidade de países de pas-
sado colonial, Mbembe conceitua a política 
como o trabalho da morte. Para refletirmos so-
bre a realidade contemporânea, que repetiria 
formas necropolíticas de gestão da vida seme-
lhantes às experiências coloniais escravocratas, 
Mbembe problematiza que, atualmente, “o es-
tado de exceção e a relação de inimizade tor-
naram-se a base normativa do direito de matar” 
(MBEMBE, 2018, p. 17).

No Brasil, país colonizado e em perma-
nente estado de exceção, essa base normati-
va do direito de matar evidencia que o sujeito 
histórico construído como alvo preferencial 
da necropolítica foi e continua a ser a popu-
lação negra.

Quando comparamos os dados relativos a 
dois períodos-chave de nossa história, o final 
do século XIX e o Brasil contemporâneo, fica 
evidente a permanência do extermínio na ges-
tão das vidas negras. Em fins do século XIX, es-
pecificamente em 1872, foi realizado o primeiro 
recenseamento geral da população brasileira, 
sendo este o único censo feito durante a vigên-
cia da escravidão no país. Da análise dos dados 
desse recenseamento, estudiosos identificaram 
que a expectativa de vida ao nascer de um ho-
mem escravizado no Brasil era de cerca de 18 a 
23 anos (MELLO, 1983).

Em continuidade a esse processo, algo se-
melhante ocorre no Brasil contemporâneo, for-
temente marcado pela seletividade dos filtros 
raciais da violência. Essa seletividade continua 
operacionalizando a necropolítica contra a vida 
dos negros, especialmente dos mais jovens, ten-
do em vista que os últimos dados divulgados 
pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 
2020 revelam que “são os homens jovens negros 
as principais vítimas da violência letal no país” 
(BUENO & LIMA, 2020).

Diante desse cenário, não nos causa estra-
nhamento que a Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) do assassinato de jovens, instalada 
no Senado Federal em 2015, tenha concluído em 
seu Relatório Final que o “Brasil está embrute-
cido e não somente a sua Polícia” (BRASIL, 2016, 
p. 154). No entanto, o que se pode supor a partir 
de nossa experiência histórica, em diálogo com 
Chauí (2000), é que, se sempre fomos uma so-

ciedade autoritária, nunca deixamos de ser um 
país embrutecido pela violência desumanizante 
herdada da escravidão.

Se durante o regime escravocrata o Brasil 
era o país onde as pessoas escravizadas não en-
velheciam, hoje o genocídio de estado aqui pro-
movido continua a inviabilizar o envelhecimento 
das pessoas negras. Esta interdição se consuma 
nas inúmeras gerações que têm sido extermina-
das, parafraseando Ana Flauzina (2017), em ce-
nas cotidianas de "jovens corpos negros caídos 
no chão".

Por fim, resgato outra passagem das con-
clusões da CPI do assassinato de jovens do Sena-
do, que nos remete a uma importante reflexão: 
“Já não nos assustamos ao vermos um corpo de 
um jovem no chão. Se ele for negro, somos le-
vados a crer que há alguma razão para o assas-
sinato. [...] Quando decidiremos refletir, quando 
decidiremos mudar?” (BRASIL, 2016, p. 154). Se 
depender do governo Jair Bolsonaro, não será 
tão cedo.
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A ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE PRECEDENTES PARA 
GARANTIA DA ESTABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA PENAL

É inegável a importância da motivação das 
decisões judiciais contra o arbítrio (LIEBMAN, 
1983, p. 80), o autoritarismo e para a efetivação 
do contraditório e da publicidade no âmbito ju-
dicial. Apesar do art. 93, inc. IX, da Constituição 
Federal existir há mais de 30 anos, apenas re-
centemente a exigência de observância da ga-
rantia da motivação em relação a todas as deci-
sões judiciais foi estabelecida expressamente no 
Código de Processo Penal, por meio de altera-
ções trazidas pela Lei n. 13.694/2019. 

Além de alterar a redação do caput do art. 
315 do CPP estabelecendo que a decisão que “de-
cretar, substituir ou denegar a prisão preventiva 
será sempre motivada e fundamentada”, a men-
cionada lei incluiu o inciso V ao art. 564 do CPP 
para estabelecer a carência de fundamentação 
como causa de nulidade. Mas não foi só. Ao nosso 
ver, a alteração mais significativa trazida pela Lei 
n. 13.694/2019, em relação ao tema, foi a inclusão 
do §2º ao art. 315, do CPP, elencando em seus in-
cisos algumas hipóteses em que a motivação da 
decisão será considerada como insuficiente, tal 
como já previa o art. 489, § 1º, do CPC, aplicável 
ao processo penal por força do art. 3º do CPP1. 

E a importância da inclusão do §2º e seus 
incisos ao art. 315, do CPP vai além dos crité-
rios de motivação acima mencionados porque 
descortina outra questão muito importante para 
direito penal e processual penal: a estabilidade 
da jurisprudência como forma de garantir tra-
tamento igualitário para situações idênticas, um 
mínimo de previsibilidade em relação a atuação 
estatal e diminuição de contrastes de entendi-
mento sobre um mesmo tema, as vezes dentro 
de um mesmo tribunal. 

A oscilação entre entendimentos ou a con-
vivência contemporânea de diferentes interpre-
tações da lei, especialmente no âmbito penal, 
constituem fenômeno prejudicial e perigoso, uma 
vez que o indivíduo pauta suas condutas e omis-
sões não apenas na lei, mas também na interpre-
tação sobre a lei emanada pelo Poder Judiciário.

É verdade que não há, no processo penal, 
disposições específicas sobre estabilização da 
jurisprudência ou formação e utilização de pre-
cedentes judiciais. Entretanto, há previsão cons-
titucional sobre a igualdade, que se torna inócua 
se, em virtude de lei, as partes de um mesmo 
caso fossem tratadas igualitariamente uma em 
relação à outra, mas se o Poder Judiciário puder 
tratá-las de maneira diferenciada em relação a 
outro caso idêntico anteriormente julgado (PE-
REIRA, 2014, p. 61). 

Também há várias disposições no CPC/15, 
aplicáveis ao processo penal por força do art. 
3º, do CPP, quanto à adoção de um sistema de 
precedentes, voltado para a manutenção de 
uma ordem jurídica estável e previsível, cuja fi-
nalidade é diminuir o fator surpresa decorrente 
da mudança abrupta dos posicionamentos dos 
tribunais. 

A lei e o entendimento dos tribunais guiam 
o comportamento humano, e são os parâmetros 
que pautam as escolhas dos indivíduos em re-
lação aos seus atos e omissões. A estabilidade 
jurisprudencial permite elevado grau de certe-
za sobre comportamentos a serem praticados 
pelo jurisdicionado (TARUFFO, 2015, p. 251/252), 
enquanto o princípio da igualdade permite tra-
tamento judicial igualitário àqueles que prati-
caram o mesmo comportamento ou comporta-
mentos semelhantes.

A observância e o respeito aos preceden-
tes representam, assim, a busca por um sistema 
jurídico baseado mais em previsibilidade e me-
nos em sorte (TAVARES, 2009, p. 112). 

A adoção dos precedentes judiciais para 
garantir igualdade de tratamento tem ainda 
maior importância no processo penal se for con-
siderado que, sob a perspectiva de um processo 
penal garantista e de um direito penal calcado 
na regra de nullum criminen nulla poena sine 
praevia lege, é superlativa a importância da bus-
ca de soluções iguais às mesmas situações dos 
jurisdicionados (FIGUEIREDO, 2016, p. 249). E 
apesar da vedação de retroatividade da lei penal 
mais gravosa, a alteração jurisprudencial acaba 
alcançando fatos pretéritos.

No âmbito penal, a estabilidade e a ob-
servância dos precedentes judiciais, além de 

Por Danyelle Galvão

1  Neste sentido vide GALVÃO, PEIXOTO JÚNIOR, LOBO, 2016, 
p. 295 e SCHIETTI CRUZ, 2016, p. 343, dentre outros e STJ – 6ª 
T. – HC 431644 – j. 10/04/2018 – rel. Rogério Schietti Cruz – 
DJe 25/10/2018, dentre outras.
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garantir o tratamento igualitário àqueles que 
praticaram o mesmo comportamento ou que 
possuem situações jurídico-processuais seme-
lhantes, delimitam o alcance do Direito e rea-
lizam o princípio da legalidade penal no plano 
concreto, pois representam uma “importante 
via para assegurar ao cidadão os valores conti-
dos na expressão nullum crimen nulla poena sine 
lege” (GOMES, 2008, p. 98). 

Para que os indivíduos tenham conheci-
mento adequado sobre as condutas delituosas 
(“certeza do direito”), é imprescindível que as 
dúvidas na interpretação da lei sejam sanadas e 
que tal interpretação seja homogênea perante 
os tribunais pátrios (GOMES, 2008, p. 73), o que 
ressalta, mais uma vez, a importância da obser-
vância dos precedentes judiciais. 

Assim, enquanto a previsibilidade garan-
te que as consequências dessas escolhas sejam 
previamente conhecidas, a igualdade, mediante 
o uso de precedentes judiciais, garante que si-
tuações fático-jurídicas semelhantes tenham a 
mesma solução judicial. 

É bem verdade que a adoção de um sistema 
de precedentes no Brasil não é a solução para to-
dos os problemas do Poder Judiciário, mas pode 
garantir, caso seja utilizado corretamente2, um 
tratamento mais igualitário e de maior confiança 
do jurisdicionado. 

FIGUEIREDO, Isabelle Rocha Valença. Os reflexos da vincula-
ção aos precedentes prevista no Código de Processo Civil de 
2015, no processo penal. In: PEIXOTO, Renata Cortez Vieira et 
al. Temas relevantes de direito processual civil: elas escre-
vem. Recife: Armador, 2016.

2 Mais sobre precedentes judiciais no processo penal é 
encontrado em GALVÃO, Danyelle da Silva. Precedentes 
judiciais no processo penal. Tese de doutorado. Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2019.
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SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DAS OPERAÇÕES 
POLICIAIS E BANALIZAÇÃO DA EXCEÇÃO1

Audiência Pública ADPF 635 – STF
Bloco Matutino – 19/04/2021

Bom dia a todos!

Nestes meus trinta anos de pesquisa, en-
sino e formulação de políticas públicas sobre 
as polícias e policiamentos tenho insistido que 
o principal problema dos meios de força é de 
governabilidade. Os mandatos policiais no Bra-
sil seguem sendo, intencionalmente, um cheque 
em branco, uma procuração em aberto para ser 
exercer o poder de polícia conforme as conve-
niências do sistema de segurança e justiça e as 
conivências político-partidárias. Tem-se auto-
nomia demais e controle de menos do principal 
poder que uma sociedade livre delega ao Esta-
do para administrar em seu nome: o poder de 
polícia. Exercer governo civil sobre o mandato 
de uso de força é a razão primeira das reformas 
policiais nos países democráticos. Sem delimita-
ção, controle e aprimoramento desta autonomia 
não se tem como garantir a estabilidade e a pre-
visibilidade no exercício do poder.  

Sem controle da ação policial tem-se a 
constituição de autarquias sem tutela que apri-
sionam governantes em seus gabinetes, chanta-
geiam parlamentares, silenciam oponentes polí-
ticos, pautam a justiça e ameaçam a sociedade. 

Vossas Excelências: Não se põe onça para to-
mar conta do seu quintal. Se seu vigia é mais forte 
que você ele senta na sua cadeira, governa em seu 
lugar. Se ele é fraco demais ele se vende ao senhor 
da guerra e ao mercador da proteção que lhes  
oferecem espólios e ganhos pessoais. Espadas au-
tonomizadas cortam a língua do verbo da política 
e rasgam a letra da lei. Não é a espada policial que 
define a intensidade e profundidade de seu corte. 
É a sociedade policiada e os poderes republicanos. 

Sobre a excepcionalidade das operações poli-
ciais e banalização da exceção. 

 As operações policiais acontecem sem 
coordenação e articulação. Cada polícia  faz a 

sua. Como cada polícia tem sua própria guerra a 
ser travada, o governante acaba por assinar che-
ques em branco que o obriga a gastar todo seu 
capital político para justificar o que não decidiu, 
o que não autorizou, o que não sabe como acon-
teceu.  Torna-se um ventríloquo, um animador 
de auditório de quem ele devia comandar.

Não se trata de produzir controle sobre 
território e população, de policiar, cuja cober-
tura policial se dá com atividades convencionais, 
rotineiras e de menor visibilidade. Busca-se ma-
ximizar a percepção generalizada de inseguran-
ça e, assim, justificar a polícia ostentação no lu-
gar da polícia ostensiva, a polícia de espetáculo 
no lugar da polícia rotineira.

Tem-se um gasto elevado de polícia de 
operações e uma economia de patrulhamento 
ostensivo diuturno, o que contribui para a ma-
nutenção de taxas elevadas da criminalidade 
violenta que atingem a maioria da população, 
além das altas taxas de letalidade e vitimização 
policiais.

A Guerra contra o crime adquire um alto 
rendimento político-corporativo. Quanto mais 
guerra, maior a liberdade para agir sem contro-
le. Mais fácil fica justificar qualquer ação policial 
pela sua “excepcionalidade” com argumentos 
tecnicamente frágeis mais rendosos como: “tudo 
no Rio é excepcional”,  “o crime no rio é excepcio-
nal”. Uma estratégia para legitimar práticas infor-
mais e não-legais e ampliar o poder de dirigentes 
policiais acima do Estado e da sociedade. Assiste-
-se, com isto, a deformação das polícias em au-
tarquias sem tutela, a configuração do PARTIDO 
POLÍTICO POLICIAL e a “milicialização” derivada 
desta autonomização desgovernada. 

As operações especiais foram criadas para 
serem uma modalidade especializada de pron-
ta-resposta voltada para reversão de eventos 
críticos, de alta complexidade e elevado risco. 
Sucessivas operações deixaram de ser especiais, 
pois perderam a natureza especializada da ação 
tática, não mais se restringindo às ocorrências 
de elevada complexidade. 

Cada unidade policial passou a fazer ope-
ração conforme seus interesses, oportunidades 

Por Jacqueline Muniz – NECSo/ DSP/UFF

1  Fala integral, sob o formato de texto, apresentada na 
Audiência Pública ADPF 635, conhecida como ADPF das 
favelas, do STF, no dia 19/04/2021, período matutino.
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políticas e até criminosas.  Assim, operações ro-
tinizadas perderam superioridade de método e 
disciplina tática necessárias para reverter cená-
rios de incerteza, perigo e risco agudos. 

A eficácia das operações rotinizadas redu-
z-se ao enxuga gelo dos resultados débeis, sem 
impacto positivo sobre a economia política do 
crime, como evidenciam as estatísticas oficiais e 
relatórios de pesquisa.

A eficiência também é duvidosa frente 
aos elevados gastos comparados com os resul-
tados operacionais produzidos. Sua efetividade 
é questionável diante das taxas de letalidade e  
vitimização policiais, que contrariam padrões 
de excelência em operações, cuja razão de ser é 
perseguir a baixa zero. 

Tem-se alguns efeitos graves da banaliza-
ção de operações policiais autônomas.

1. Legitimam a repressão como um fim 
em si mesma. Isto tem um forte apelo 
popular já que ninguém é a favor do cri-
me e o teatro operacional é a dimensão 
mais visível do trabalho policial.

2. Criam a ilusão de que o crime e os cri-
minosos são mais poderosos do que são, 
justificando a ausência de resultados sa-
tisfatórios em cada operação, ao mesmo 
tempo que faz crer que se precisa de 
mais operações e menos policiamento.

3. Justificam os gastos excessivos e pouco 
transparentes com armamentos, muni-
ções, etc. 

4. Criam a crença de que o governo está 
enfrentando um crime cada vez mais 
feroz.

5. Criam mortes com merecimento, isto é, 
a ideia de quem foi morto fez por me-
recer. As mortes servem como comer-
ciais das práticas de exceção e como 
palanques eleitorais.

6. Fazem subir o preço dos acordos, dos 
arrendamentos de territórios e das 
mercadorias ali exploradas possibili-
tando que se governe com o crime e 
não contra ele.

7. Servem para redefinir a distribuição 
territorial dos domínios armados e seus 
governos autônomos.

Operações são excepcionais por causa da 
escala de mobilização de recursos policiais e dos 
tipos dos eventos que fundamentam sua inter-
venção. 

Operações são excepcionais pois não há 
como sustentá-las indefinidamente. Sua du-
ração é limitada no tempo e no espaço, e seus 
meios logísticos e resultados são finitos. 

Operações são excepcionais já que alteram 
a rotina da população nos territórios e produ-
zem escassez da cobertura ostensiva do policia-
mento ali realizado já que imobiliza significati-
vos efetivos policiais.

Operações são excepcionais porque cor-
respondem a uma forma excepcional, provisória 
e limitada de atuação que lança mão de recursos 
excepcionais e que criam situações excepcio-
nais, em razão de sua intervenção em eventos 
excepcionais.

Por isto, a atuação policial excepcional 
deve ser singular, especializada, finita, esporá-
dica e restrita as situações cujo seu emprego é 
a única forma segura de ação para redução de 
baixas, indispensável para garantir direitos e 
preservar a vida. 

Assim, a decisão do MINISTRO FACHIN, 
não algemou a polícia. Somente lembrou a po-
lícia, que ela deve ser polícia e não um bando 
armado a mais estrangeira em seu próprio terri-
tório de atuação. A cada bala achada ela vai dei-
xando de ser polícia de facto e se restringindo a 
uma polícia de jure, desautorizada a cada beco 
de favela, a cada esquina do asfalto.  

A decisão do Ministro FACHIN seguiu a 
doutrina internacional do uso da força policial, 
da IACP – Associação Internacional de Chefes de 
Polícia.  Foi uma decisão moderada e sensata, de 
alto impacto na preservação de vidas durante a 
pandemia. Cabe às polícias o policiamento sa-
nitário em apoio a vigilância sanitária. Note-se 
que com as OPERAÇÕES “ENXUGA GELO” com-
prometeu-se o próprio cumprimento das mis-
sões policiais previstas na definição do poder de 
polícia (art. 78 do Código Tributário). 

Operações policiais resultam de deman-
das da população ou de demandas indireta das 
próprias polícias, do sistema de justiça e outros 
órgãos. 

São emergenciais e inadiáveis somente as 
operações que visam reduzir ou conter os riscos 
e os perigos a que estão expostos os cidadãos 
em tempo real.  

Operações sob demanda das polícias e do 
sistema de segurança e justiça são prescritivas 
e adiáveis, mediante avaliação política sua prio-
ridade e tático-operacional da pertinência num 
dado contexto, por exemplo, na pandemia, tal 
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como explicitado na decisão do Ministro Fachin. 
Contudo, são estas operações adiáveis, deman-
dadas pelo próprio sistema, as que mais ocor-
rem, conforme os dados do MP, contribuindo 
para a letalidade e vitimização policiais. 

Vossas Excelências: Toda operação poli-
cial é passível de aferição de desempenho por 
critérios técnicos, sendo objeto de accountabi-
lity e responsabilização em grupo e individual. 
Há métricas de desempenho policial, concei-
tualmente construídas, para a medir a eficácia 
à luz da missão, a cadeia decisória envolvida, os 
juízos de oportunidade e propriedade da deci-
são e ação dos policiais, a escala de riscos no 
decorrer da dinâmica tática no território. 

Um importante ponto de partida para o 
controle e a transparência da ação policial, em 
cenários complexos, é tomar como referência 
o PROTOCOLO DE OPERAÇÕES POLICIAIS de-
senvolvido pela PMERJ e publicado na Instrução 
Normativa 052, de 28/11/2018. A partir deste 
protocolo, tem como ser dar um passo adiante 
rumo a avaliação do mérito de uma operação po-
licial confrontando os seus fins publicados com 
os seus meios logísticos empregados e os seus 
modos táticos de atuação, a luz de uma doutrina 
de uso da força policial pública e publicada.   

Concluindo, é preciso produzir controle 
sobre capacidade coercitiva dos meios de força, 
de modo que seus meios logísticos (armamen-
tos), seus modos táticos (formas de atuação) se 
subordinem aos fins da política pública demo-
crática, com dispositivos de accountability e 
responsabilização. Isto está ao alcance das nos-
sas mãos e não requer mudar a Constituição. 

JACQUELINE MUNIZ

Graduada em Ciências So-
ciais pela Universidade Fe-
deral Fluminense - UFF. 
Mestre em Antropologia So-

cial pelo Museu Nacional, Uni-
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tamento de Segurança Pública e do Mestrado de 
Justiça e Segurança Pública (DSP), Instituto de Es-
tudos Comparados em Administração de Conflitos 
(IAC) da UFF. 

Pode começar amanhã. As espadas emancipadas 
podem muito não  são mais fortes que a cidada-
nia mobilizada junto com a pena da lei! 

Obrigada! 

Participação da professora Jacqueline Muniz na au-
diência pública sobre a ADPF 635. Entre 23:10’’ e 
29:40’’.

Escaneie o QR Code 
para assistir ao vídeo 
no youtube
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REFLEXÕES SOBRE A LEI DE DROGAS: SERIAM OS CRITÉRIOS 
OBJETIVOS A SOLUÇÃO PARA O ENCARCERAMENTO EM MASSA?

Não é novidade que a Lei 11.343/06 deixou 
em aberto os critérios para a classificação dis-
tintiva entre posse de entorpecentes destina-
da ao uso e ao comércio, deixando a cargo dos 
operadores do direito (delegados, promotores e 
juízes) a interpretação sobre o fato com base nas 
características subjetivas do caso concreto. As-
sim, ao longo dos últimos anos diversos esforços 
de pesquisa para compreensão dos efeitos prá-
ticos da lacuna legislativa (Boiteux, 2008; Semer, 
2019) vêm demonstrando que a caracterização 
de um indivíduo enquanto usuário ou traficante 
se dá preferencialmente entre indivíduos pobres 
e primários, a partir de uma prisão em flagrante 
por ações da Polícia Militar, sem maiores inves-
tigações. Geralmente as apreensões envolvem o 
porte de pouca quantidade de droga e nenhum 
armamento. Ainda como consequência da la-
cuna presente na legislação, segundo dados do 
DEPEN aproximadamente 30% da população 
privada de liberdade no país foi condenada em 
dois dispositivos da legislação de drogas, quais 
sejam art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06. No uni-
verso da população carcerária feminina os da-
dos se revelam ainda mais alarmantes, já que 
60% das prisões são resultado da consolidação 
da política repressiva de drogas.

Dada o massivo contingente carcerário e 
a centralidade da política de drogas como mola 
propulsora do fenômeno do encarceramento 
em massa no Brasil, entrou para a agenda jurí-
dico-política a discussão sobre a necessidade de 
adoção de critérios quantitativos na distinção 
de usuários e traficantes.1 No Rio de Janeiro, por 
exemplo, o Instituto de Segurança Pública di-
vulgou um relatório demonstrando que as apre-
ensões registradas entre 2008 e 2015 eram de 
10 a 15 gramas. Assim, o argumento da definição 
de critérios quantitativos para diferenciação de 
usuários e traficantes ganha forma, já que em pa-
íses onde a posse para o uso é descriminalizada, 
as quantidades médias das apreensões no país 
não alcançam a quantidade mínima para o en-
quadramento como tráfico. No caso da Espanha 

o Pleno do STS definiu como quantidade aceitá-
vel para consideração do porte de droga desti-
nado ao consumo 20g de maconha (droga mais 
apreendida no RJ) com possibilidade de estoque 
para até 5 dias de uso (Garau, 2020; 2020b). 

Não por acaso, a questão é central nos 
estudos que perpassam minha trajetória aca-
dêmica. Ao longo dos últimos anos venho pes-
quisando no estado do Rio de Janeiro sobre os 
significados atribuídos por profissionais das 
instituições policiais e judiciárias aos critérios 
mobilizados na distinção de usuários e trafican-
tes. Porém, apenas quando decidi realizar uma 
investigação empírica sob as lentes da pesquisa 
comparada por contraste é que pude compre-
ender que no Brasil as instituições de controle 
social, ditas democráticas, têm dificuldade em 
assimilar e direcionarem suas práticas em favor 
da proteção de bens e direitos fundamentais. 

Quando estudei sobre o julgamento de 
casos de tráfico de drogas em Málaga na Espa-
nha pude compreender sobre as especificidades 
de cada sociedade ao lidar com bens individu-
ais fundamentais. Ora, eu tinha claro até aquele 
ponto que julgar, em qualquer parte do mundo, é 
um exercício moral, que envolve, portanto, a as-
similação de moralidades e representações pre-
viamente construídas sobre contextos e situa-
ções fáticas específicas (Becker, 2008; Goffman, 
1985;). Todavia, as práticas dos atores judiciais 
na Espanha, sobretudo juízes e fiscais (acusado-
res), permitiram refletir sobre o exercício dessas 
moralidades ao pensar sobre o cenário que ob-
servei no Rio de Janeiro. 

É evidente que na Espanha, assim como no 
Brasil, existe um processo de sujeição criminal 
que opera naquilo que se refere aos mecanismos 
de criminação e incriminação (Misse, 2010) di-
recionado a perfis específicos de indivíduos, no 
controle de classes perigosas (Bauman, 2017). Se 
no Rio de Janeiro o banco dos réus é iminente-
mente ocupado por jovens, não brancos, oriun-
dos de segmentos precários (Pires, 2017) da so-
ciedade brasileira, na Espanha a seletividade 
recai sobre ciganos e imigrantes, iminentemen-
te marroquinos, sul-americanos e cidadãos da 
África subsaariana. No entanto, identifico que a 
condução dos julgamentos de casos envolvendo 

Por Marilha Garau

1 O Recurso Extraordinário n. 635.659 sobre a 
despenalização e descriminalização de usuários de drogas, 
segue pendente de julgamento no STF.
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este perfil de pessoas em Málaga, difere signifi-
cativamente do contexto que previamente ob-
servei no Rio de Janeiro.

No Brasil a exclusão discursiva (simbólica 
e expressa) dos réus e de potenciais provas de-
fensivas perpassa por todas as fases do proce-
dimento penal, reforçando, progressivamente, a 
presunção de culpa do réu, em detrimento dos 
preceitos de presunção de inocência que regem 
a ordem democrática. A principal característica 
do nosso sistema de justiça criminal, que man-
tém firmes suas raízes inquisitoriais, é atribuir 
presunção de veracidade a todo e qualquer ato 
praticado pela administração pública. Não por 
acaso no Rio de Janeiro o Tribunal de Justiça 
editou a Súmula 70, garantindo a condenação 
de acusados baseada exclusivamente no tes-
temunho policial militar. Para além, há que se 
considerar que os documentos produzidos em 
sede policial (APF, inquéritos, termos circuns-
tanciados etc.) ingressam no fluxo processual 
taxados pela presunção de veracidade, por for-
ça da tradição cartorial (Almeida Júnior, 1920). 
Logo, por uma conclusão lógica, toda e qualquer 
tentativa de produção de provas pela defesa será 
presumida inverídica. 

Em diversas ocasiões ao longo de minha 
pesquisa acompanhei audiências de casos que 
aconteceram em favelas da cidade e tinham 
como testemunhas oculares moradores do local. 
Chamava a atenção o fato deste tipo de depoi-
mento ser previamente descartado pelos juízes 
ao sentenciar. Certa vez uma juíza, frequente in-
terlocutora, afirmou “não dá pra confiar; as pes-
soas que vivem nesses lugares ou são coniventes 
com os traficantes, ou tem medo deles”. A lógica 
reflete o fato de que a igualdade no Brasil convi-
ve com a noção hierárquica na qual os diferentes 
direitos estão disponibilizados de acordo com a 
categoria que cada pessoa ocupa dentro dessa 
sociedade (Da Matta, 1979; Lima, 1999). Assim, 
a igualdade se manifesta numa distinção mo-
ral baseada em separar as pessoas que detém a 
“substância moral das pessoas dignas” (Cardoso 
de Oliveira, 2002). 

Por outro lado, observando as dinâmicas 
processuais no contexto malaguenho identifi-
quei que, embora o país seja o berço da tradi-
cional inquisitorial no mundo ocidental, as ló-
gicas que hierarquizam sujeitos não prosperam 
no processo de persecução penal. Na Espanha 
o procedimento penal não reproduz a exclu-
são discursiva de sujeitos. Ao contrário, todo e 

qualquer depoimento sobre os fatos ou sobre a 
pessoa do réu ingressam nos autos com status 
de prova e não como mera informação – o que 
acontece aqui quando há pessoas próximas do 
réu. – O próprio acusado precisa prestar obriga-
ção com a verdade antes de apresentar sua nar-
rativa sobre os fatos. Para efeitos práticos todas 
as versões são recepcionadas com presunção de 
veracidade pelos julgadores. Até o fato de o réu 
ser o primeiro a falar no ato da audiência – algo 
que para os juristas brasileiros representa uma 
aberração que atenta contra o princípio da pre-
sunção de inocência ante a ficção jurídica de que 
o réu não conhece as acusações que lhe cabem – 
reforça a dinâmica de inclusão da versão do réu 
no centro dos fatos.

Não tenho a pretensão de sugerir, a partir 
desta breve explanação, a incorporação de pro-
cedimentos penais daquela sensibilidade jurídi-
ca à realidade local. Tão somente chamo a aten-
ção para o fato de que as lógicas norteadoras das 
noções de presunção de inocência, produção de 
prova e construção de verdade são distintas na 
Espanha. Ainda que lá também exista um inimigo 
de direito penal a ser controlado, foi mais bem 
assimilado pelos operadores do sistema de jus-
tiça que o procedimento processual penal existe 
para garantir e oportunizar a defesa do acusado.  

No cenário brasileiro, por outro lado, há 
certa abjeção dos agentes públicos em se reco-
nhecerem enquanto parte de instituições de-
mocráticas. Em lugar de buscar a garantia de 
direitos fundamentais, o procedimento penal 
aparece direcionado ao reforço de uma verda-
de pré-construída em sede policial, servindo o 
processo basicamente como uma ferramenta 
para (re)afirmar verdades postas por instituições 
simbolicamente mais autorizadas a falar sobre 
direitos, uma vez que as lógicas institucionais 
remontam a estrutura hierárquica da sociedade 
brasileira. 

Assim, a herança do colonialismo nas ma-
trizes ibéricas do sistema penal brasileiro, as-
sociada ao desenvolvimento econômico tardio 
e ao legado autoritário das ditaduras do século 
XX numa sociedade marcada por grandes de-
sigualdades, onde há diferentes graus de cida-
dania promovidos e assimilados pelo poder pú-
blico, norteia a atuação dos órgãos de justiça e 
segurança pública. Deste modo os interesses 
institucionais e as pautas de populismo penal se 
sobrepõem aos interesses individuais. Por tudo 
isso, raso é o debate sobre a fixação de parâme-
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tros e modificação dos critérios quantitativos, 
ou quaisquer outras modificações legislativas 
por si, se perduram lógicas hierárquicas e auto-
ritárias no sistema penal em detrimento da in-
corporação de referenciais democráticos garan-
tidores de direitos.
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O DIREITO AO ESQUECIMENTO E A RESSOCIALIZAÇÃO 
DO PRESO: REFLEXOS DA INTERVENÇÃO MIDIÁTICA

Por Julie Anna da Silva Rêgo e Flávia Jesus dos Santos

Em pleno século XXI podemos considerar 
que as mídias sociais estão tomando uma força 
surpreendente a cada dia e exercendo um papel 
fundamental na sociedade, pois é através delas 
que as pessoas têm acesso a tudo que ocorre no 
mundo político nacional e internacional e de-
mais informações de interesse coletivo, seja ele 
de entretenimento ou informativo.

Partindo desse pressuposto, consideran-
do que atualmente as informações chegam de 
uma forma assustadoramente rápida para as 
pessoas e que se tornou um ato frequente re-
viver situações passadas, abre-se o questiona-
mento: até que ponto as informações de fatos 
já superados que a mídia continua trazendo à 
tona, podem impossibilitar que a finalidade da 
pena seja atingida: a de ressocializar?

 Segundo BARATTA (2002), ressocializar é o 
ato de reintegrar uma pessoa ao convívio social 
do qual foi tirado em determinado momento, ou 
seja, tornar civilizado aquele que se desviou por 
meio do delito, infringindo as normas sociais.

Sabemos que o sistema prisional da atu-
alidade possui como uma de suas finalidades, 
promover um controle social, objetivando a re-
abilitação do indivíduo que cometeu um ilícito 
penal. Contudo, não devemos ignorar a exis-
tência do direito à informação, “o direito de in-
formar e de ser informado” (LENZA, 2006); e o 
papel da mídia é assegurar esse direito a todos, 
buscando a verdade, a precisão e a veracidade 
das informações que serão passadas. 

Segundo Cruz e Santana, (2015), a mídia 
possui um caráter formador de opinião e tem 
um papel relevante na construção social do 
crime, uma vez que o público se vale da infor-
mação transmitida para construir a imagem de 
criminalidade, e, assim, modelar suas opiniões 
e atitudes com base nessa percepção, chegan-
do a uma conclusão a partir disso.

Importante ressaltar que, a sociedade tem 
o direito à informação, porém, se negarmos o 
direito ao esquecimento, estaremos violando 
diversos direitos constitucionais da coletivida-
de. Nesta linha de intelecção, é possível com-
preender que a informação pode ser passada, 
respeitando seu contexto e toda singularidade 
à época do ocorrido.

Assim sendo, precisamos nos atentar até 
quando a exposição dos fatos de forma repe-
titiva pelas mídias sociais justifica o prevaleci-
mento da liberdade de expressão aos direitos 
de personalidade. 

É inegável que casos como o de Aída Curi,  
ngela Diniz, Daniella Perez, Sandra Gomide, 
Eloá Pimentel, Marielle Franco e, mais recen-
temente, da juíza Viviane Vieira, entre tantos 
outros, não podem e não devem ser esquecidos 
(BRASIL, 2021), porém, o fato de não serem es-
quecidos não devem recair sobre os condena-
dos como uma punição ad aeternum.

É cediço que acontecimentos passados 
que retornam às mídias, causam impacto sig-
nificativo para os envolvidos, e neste contex-
to, se um apenado, após cumprir sua sentença, 
não obtiver o direito de fato de ter uma vida 
normal, é utópico o discurso da ressociali-
zação e, consequentemente, da finalidade da 
pena.

As informações por si só não geram pre-
juízos à imagem do egresso, mas quando o cri-
me é lembrado de maneira que desabonam a 
imagem do ex-infrator causa uma nova revolta, 
repúdio ou até mesmo desejo de vingança na 
opinião pública, gerando assim uma mancha in-
delével na sua imagem, de modo a gerar refle-
xos permanentes no seu convívio social. Nesta 
senda, o direito ao esquecimento, como pres-
suposto de não ser eternamente tratado como 
um criminoso, seria de grande valia, pois per-
mitiria àquele que já foi penalizado por quebrar 
o pacto social, ter uma vida digna.

É incontestável que a imprensa precisa 
ser livre, porque sem liberdade ela não cum-
prirá sua missão. Contudo, essa liberdade não 
pode permitir que o veículo de comunicação 
social agrida outros direitos atribuídos à pes-
soa, até mesmo porque, nenhum direito é com-
pletamente absoluto. Além disso, a dignidade 
humana é fundamento do Estado Democrático 
de Direito, e este deve prevalecer em caso de 
conflito com um direito fundamental, inclusi-
ve o de imprensa e de expressão (SANTANA e 
CRUZ, 2015, p. 310).
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A MEMÓRIA SILENCIADA: DOS CENTROS
CLANDESTINOS À VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL

Por Roberta Cunha de Oliveira

Temos um esplêndido passado pela fren-
te?
Para os navegantes com desejo de vento, 
a memória é um ponto de partida (Edu-
ardo Galeano)

Março, 1964, Brasil, um país no qual o auto-
ritarismo avançava. O golpe de Estado, adorme-
cido desde 1954 (mas desperto na madrugada de 
31 de março e 1º de abril de 64) produziu um pre-
sidente exilado para evitar uma guerra civil. Na 
Argentina, o 24 de março, dia do golpe de 1976, é 
uma data de memória. No Chile, o 11 de setem-
bro de 1973, com a queda de Allende se transfor-
mou no símbolo do “nunca mais”. 

Brasil, março de 2021: em uma das maiores 
catástrofes da história, uma “guerra biológica” 
contra o vírus, o negacionismo gera uma “catás-
trofe sem fim, que incessantemente acumula ru-
ínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele (o anjo 
da história) gostaria de parar para acordar os 
mortos e reconstruir, a partir de seus fragmen-
tos aquilo que foi destruído.” (BENJAMIN, 2012, 
p.14). Nesse “não-lugar”, em meio ao caos da tra-
gédia pandêmica, a memória ressurge, pois o 
Tribunal Regional Federal da 2ª Região avança 
no processo de Inês Etienne Romeu: única so-
brevivente da “Casa da Morte” de Petrópolis, no 
Rio de Janeiro, primeiro centro clandestino de 
detenção a ser denunciado no país. 

Tantas aleatoriedades trazem a comprova-
ção que a nossa dívida com o passado de abu-
sos impede a pulsão de memória (que rememora 
para cicatrizar as feridas coletivas). Todavia, es-
sas breves linhas não vão tratar da classificação 
dos crimes de Estado ou dos crimes contra a hu-
manidade. Etienne sobreviveu para contar, mas 
não resistiu para ver, pois a memória coletiva é 
sempre um ponto de partida na proteção da hu-
manidade nos direitos; é a potência com força 
de interromper a violência cíclica. 

Não obstante, necessário reconhecer que 
o eixo principal da ditadura civil-militar brasilei-
ra (1964-1985) foi a tortura, pensada e articulada 
como poder a partir de estruturas do dos cen-
tros clandestinos de detenção. Meio que gerou 
um “terror difuso”, base do silenciamento e da 
barbárie: o “terrorismo de Estado” (CALVEIRO, 
2001), que produziu a sistemática de “vida ma-

táveis” (AGAMBEN, 2010), alheia à proteção ju-
rídica e sem valor político dos “hostis”, “estran-
geiros”, aqueles que o poder político denominou 
como “inimigos sociais”. Estrutura silenciada, 
pois existia sem existir; onipresente, visto que os 
referidos centros, instrumentalizados pelos re-
gimes autoritários da América do Sul, nos anos 
60 e 70, não compunham o aparelho penal esta-
tal, faziam as vezes do Estado penal subterrâneo 
(ZAFFARONI, 2007). A clandestinidade transfor-
mou esses lugares em centros de extermínio, 
verdadeiros campos de concentração. O “cam-
po”, apesar de clandestino, era visível a todos, 
que não queriam ver. 

Os centros clandestinos de detenção de-
ram forma à biopolítica nas ditaduras de segu-
rança nacional, pois realizaram, em conjunto 
com a política de desaparecimentos forçados, 
o estado de exceção (AGAMBEN, 2010), através 
do controle total sobre a vida, lugares da violên-
cia absoluta. Tais estruturas clandestinas foram 
pensadas para desestabilizar a organização dos 
grupos de resistência, com vítimas específicas 
– os potenciais inimigos do sistema – num pro-
cedimento de expiação do mal necessário, mas 
também de difusão do Estado de ameaça social, 
com o incentivo de práticas como a delação e a 
banalização das violações aos direitos humanos. 

Esses locais (que poderiam ter passado de 
lugares de terror a sítios de memória) formavam 
uma rede de informações e controle, pautados 
como “política criminosa” dentro do próprio do 
regime ilegal, organizados a partir dos coman-
dos de inteligência das Forças Armadas. Apesar 
do avanço significativo pelos trabalhos das di-
versas Comissões da Verdade (Nacional, Estadu-
ais, Municipais, nas Universidades), ainda há o 
discurso de que “não houve porões da ditadura”, 
como se a tortura velada nos dias de hoje, não 
fosse consequência da tortura clandestina usada 
pela ditadura com endereço certo: os centros de 
detenção.  

O Estado brasileiro perdeu o tempo de 
garantir a memória como direito humano fun-
damental (MATE, 2005), através de uma política 
pública nos marcos de um Estado Democrático. 
Lembremo-nos, é a memória que protege a hu-
manidade nos direitos. Tal opção se reflete na 
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ausência de implementação de marcos huma-
nitários no controle da prática de tortura pelo 
Estado. Exemplo disso, é a não aplicação do Pro-
tocolo de Istambul (do sistema ONU) aos proce-
dimentos de denúncia da tortura policial diante 
das agências do sistema penal. 

Desde a reabertura política, o livro “Brasil: 
nunca mais” (Arquidiocese, 2011, p.237), da Ar-
quidiocese de São Paulo revelou alguns dos cen-
tros clandestinos elencados já nos Inquéritos 
militares da década de 1970, denominando-os 
de aparelhos do regime, estabelecidos à mar-
gem da “legalidade autoritária” (PEREIRA, 2010), 
nos quais “os presos políticos eram mantidos em 
cárcere privado, após serem sequestrados. Alguns 
encontraram a morte naqueles locais, outros, 
mantidos permanentemente encapuzados, retor-
naram sem noção de onde haviam estado”.  

Além disso, os relatórios da Comissão Na-
cional da Verdade apontam para uma inovação 
a partir de 1964, isto é, a prática da tortura den-
tro dos quartéis brasileiros, até então adstrita a 
instituições de caráter civil, como as polícias. Ao 
tratar da tortura nos centros clandestinos, ditos 
relatórios reconheceram a influência da Doutri-
na de Segurança Nacional e muitas destas estru-
turas, apesar de desativadas, continuam entre 
“os muros da cidade” como prédios antigos, sem 
que a geração de hoje tenha conhecimento de 
suas histórias de sevícias e  imposição do medo.  
Para entendermos a tortura como uma prática 
sistemática do estado de exceção dentro da di-
tadura brasileira e para além dela, faz-se mister 
ter em mente o lugar destes acontecimentos (os 
centros clandestinos de detenção) e a sua inten-
cionalidade de “quebrar” a vítima, suprimindo 
seu último refúgio de resistência subjetiva.

No Brasil, a ausência do caráter perfor-
mativo da memória (PIPER, 2013), especialmen-
te pela falta de uma política pública sobre os 
sítios, impossibilitou a disputa política da con-
solidação da memória coletiva, sobretudo nos 
aspectos de fixação e subversão. O terrorismo 
de Estado praticado nos centros clandestinos 
impôs certa dificuldade de reconhecimento da 
linguagem e da narrativa das vítimas, gerando 
a reprodução e a banalização da violência per-
petradas por nossas instituições. A vítima da 
violência institucional ainda não é crível em 
contraponto ao agente público que a perpetua. 

Apesar das críticas feitas em relação aos 
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, sa-
be-se que seu tempo não foi o primeiro nem será 

o último instante político na luta dos movimen-
tos sociais por memória, verdade e justiça, de 
ontem e hoje. Em que pese o processo brasileiro 
de problematização do passado autoritário es-
tar truncado no caminho de transições políticas 
controladas e, por conseguinte, de uma justiça 
de transição tardia, o tempo de (re) construção 
da memória coletiva é mais do que um territó-
rio em disputa, mas também um “porvir”. Houve 
um tempo, ainda no ontem. Contudo, o amanhã 
é sempre acontecimento a se fazer, na busca da 
utopia, no país do “nunca mais”. 
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LEI N. 13.964/19 E OS REFLEXOS NO CRIME DE ROUBO

A Lei n. 13.964/19, conhecida como “Paco-
te Anticrime”, trouxe diversas alterações no âm-
bito do direito penal, processo penal e execução 
penal. Em especial, dentre estas modificações, o 
delito de roubo sofreu consideráveis modifica-
ções nas causas de aumento de pena, as conhe-
cidas majorantes.   

É mister mencionar, inicialmente, que o 
delito de roubo sofreu modificação com a Lei n. 
13.654/18, a qual entrou em vigor no dia 23 de 
abril de 2018. Com esta Lei, o dispositivo do arti-
go 157, inciso I do CP teve incidência dos efeitos 
da continuidade típica normativa, posto que dei-
xou de prever a causa de aumento de pena em 
1/3 no delito de roubo quando praticado com 
emprego de arma para passar a majorar em 2/3 
o crime na hipótese de o agente utilizar-se de 
arma de fogo, consoante artigo157, 2º-A do CP.

Qual a consequência disto? Os agentes que 
praticaram crime de roubo com o emprego de 
arma branca, v.g. faca, passaram a responder 
pelo delito de roubo na forma simples, nos ter-
mos do caput do artigo 157 do CP, ante a inser-
ção no ordenamento de situação mais benéfica 
ao acusado.

Este benefício irá retroagir aos fatos prati-
cados anteriores à vigência da norma, atingindo 
até mesmo os fatos transitados em julgado, con-
forme determinam os efeitos da retroatividade 
da lei penal benéfica, artigo 2º, Parágrafo Único 
do CP.

Uma consideração importante não pode 
passar despercebida: esta citada alteração pas-
sou a prever uma vagueza e desproporcionalida-
de na legislação, visto que, em tese, pelo menos 
no plano inicial, quem praticasse um delito de 
roubo ameaçando verbalmente a vítima e quem 
praticasse ameaçando-a por intermédio de uma 
faca estariam, de igual modo, sujeitos à sanção 
de roubo na modalidade simples. 

Por outro lado, ainda nos efeitos da Lei 
n. 13.654/18, o crime de roubo com emprego 
de arma de fogo, que outrora previa aumento 
de pena de 1/3, passou a exasperar a pena no 
quantum de 2/3, nos moldes do artigo 157, §2º-A 
do CP. Este gravame, contudo, somente incidirá 
aos acusados que praticarem crime posterior à 
vigência da destacada Lei, ante a vedação à re-
troatividade da lei penal maléfica.

Passada a introdução e breve contexto his-
tórico, chegar-se-á ao cerne do diálogo. Afinal, 
quais alterações legislativas que houve no crime 
de roubo com a vigência da Lei n. 13.964/19, o 
“Pacote Anticrime”?

Ab initio, elementar destacar que os pon-
tos a serem mencionados, a partir de então, 
preveem alterações na legislação no sentido de 
agravar a situação do réu e isto significa que es-
tes efeitos jamais poderão retroagir aos fatos 
praticados anteriores à vigência do “Pacote An-
ticrime”.

Ponto 01: com o advento da Lei n. 13.964/19, 
se o agente praticar o crime de roubo exercen-
do ameaça ou violência com o emprego de arma 
branca, a pena será aumentada em 1/3, confor-
me artigo 157, §2º, inciso VII do CP. Em outras 
palavras, o crime em destaque voltou a prever 
aumento de pena se o agente o praticar com uso 
de arma branca, v.g. faca. 

Ponto 02: se, na prática da infração de rou-
bo, a violência ou grave ameaça for exercida com 
o emprego de arma de fogo de uso restrito ou 
proibido, a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos 
será aplicada em dobro, conforme determina o 
artigo 157, §2º-B do CP. Isto significa que a pena 
imposta ao agente poderá alcançar até 20 (vin-
te) anos como limite total, ou seja, sanção penal 
superior à do crime de homicídio simples, artigo 
121 CP. 

Ponto 03: o crime de roubo, que somen-
te era considerado hediondo se qualificado pelo 
resultado morte, latrocínio, com a Lei Anticri-
me passou a ser considerado hediondo em de-
mais outras modalidades, quais sejam, circuns-
tanciado pela restrição da liberdade da vítima, 
pelo emprego de arma de fogo de uso proibido/
restrito e qualificado pela lesão corporal grave, 
conforme artigo 1º, inciso II, alíneas “a, b e c” da 
Lei n. 8.072/90. 

Ponto 04: a consequência atual de estes 
delitos serem considerados hediondos é que 
o “Pacote Anticrime” alterou a Lei n. 7.210/84 
(Execução Penal), a qual passou a prever que o 
agente deverá cumprir 40% (quarenta por cento) 
da pena, se for condenado pela prática de crime 
hediondo ou equiparado, se for primário, e 60% 
(sessenta por cento) da pena, se for reinciden-
te na prática de crime hediondo ou equiparado, 

Por Yuri Tainan Santos Rozário
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para, assim, poder progredir de regime prisio-
nal, conforme artigo 112, incisos V e VII da Lei n. 
7.210/84.

Ponto 05: por fim, é mister destacar que, 
se o crime for considerado hediondo ou equipa-
rado, o prazo para a prisão temporária - que é de 
05 (cinco) dias, prorrogáveis por igual período, 
quando da suposta prática de crime comum – 
tem o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por 
mais 30 (trinta), nestes delitos, conforme deter-
mina o artigo 2º, §4º da Lei 8.072/90.

Em suma, percebe-se facilmente que os 
reflexos da Lei n. 13.964/19 são bastante seve-
ros no tocante ao delito de roubo ao prever au-
mentos de pena, retorno de majorante outrora 
não mais prevista, além dos reflexos indiretos, 
digo, recrudescimento na execução penal con-
cernente à progressão de regime, por exem-
plo, quando da inclusão de demais hipóteses de 
roubo majorado como delito hediondo. 

BRASIL. Decreto-Lei n. 2.848, 7 de dezembro de 1940. Có-
digo Penal.
_______. Lei n. 8.072, 25 de julho de 1990. Crimes He-
diondos.
_______. Lei n. 13.964, 24 de dezembro de 2019. Lei An-
ticrime. 
LIMA. Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime. Ed. JusPO-
DIVM. 2020. 
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Múltiplos Olhares

Como a Sra. encara o papel de atuação 
de organizações da sociedade civil 
junto às Cortes Superiores em pautas 
de relevância social?

DRA. MARINA PINHÃO COELHO As organiza-
ções da sociedade civil têm papel relevante na 
formação social. Nem só de governo alimenta-se 
a estrutura social. Acredito na mobilização para 
contribuir com nossas especialidades para a so-
ciedade. O IBCCRIM tem este objetivo principal. 
Conectar as pessoas para que contribuam com 
as ciências criminais em prol da justiça penal 
menos autoritária e mais equânime. 

Muito se fala em uma crise da dogmá-
tica penal brasileira ultimamente. A 
Sra. concorda com este prognóstico? 

Caso positivo, a quais fatores a Sra. atribui 
esta crítica?

DRA. MARINA PINHÃO COELHO Concordo sim. 
A dogmática penal no Brasil está na UTI. E reputo 
este concreto resultado a vários fatores. Primei-
ro, a academia precisa se voltar com mais ênfase 
aos problemas concretos, soluções construídas 

Dra. Marina Pinhão Coelho
Advogada. Doutora em Direito Penal pela Usp. 
Presidente do Ibccrim

sobre casos práticos, e depois, a jurisprudência 
deve refletir este esforço da academia em ra-
cionalizar as decisões. Há que haver uma ponte 
entre elas, e o que se vê hoje é um descompasso 
entre o que se estuda e o que se decide. É preci-
so retomar estes vínculos.

Na visão da sra., as medidas excepcio-
nais adotadas para o funcionamento 
do sistema de justiça criminal duran-

te o tempo de pandemia devem se conso-
lidar em um novo modelo de atuação após 
o fim do cenário pandêmico? 

DRA. MARINA PINHÃO COELHO Depende. Algu-
mas medidas foram tomadas pela necessidade 
de distanciamento, como por exemplo, as visi-
tas virtuais de advogados nos presídios, a audi-
ência de custódia como análise de formalidade 
e documentos, julgamentos virtuais, audiências 
virtuais. Penso que não teremos mais o modelo 
presencial absoluto. Muito pode se aproveitar 
do que vivenciamos com a tecnologia, mas é 
essencial garantir que os procedimentos sejam 
efetivos. As audiências de custódia, da forma 
como não vêm sendo realizadas, é descumpri-
mento de lei e não devem se manter. 

Algumas organizações jurídicas, 
assim como o IBADPP e o IBCCRIM, 
têm se comprometido em garantir 

equidade de gênero e raça em seus 
espaços. Quais são os projetos da nova 
gestão do IBCCRIM nesse sentido?

DRA. MARINA PINHÃO COELHO O IBCCRIM 
acabou de aprovar, em assembleia, as altera-
ções estatutárias que garantem 20% de pessoas 
autodeterminadas negras na diretoria e conse-
lho do Instituto. Penso que é uma oportunida-
de para minimizarmos o racismo estrutural que 
cerca muito das estruturas brasileiras, e refletir 
na governança das instituições a composição da 
sociedade, com toda sua diversidade e seu olhar 
plural.
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