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“É preciso estar atento e forte
Não temos tempo de temer a morte
Atenção para a estrofe e pro refrão
Pro palavrão, para a palavra de ordem.”¹

Enquanto o processo tardio da vacinação avan-
ça no Brasil, a mutilação da ordem democrática parece 
não cessar. O cenário imaginário dos generais e seus 
canhões foi rememorado, em 10 de agosto de 2021, 
quando da exibição de tanques de guerra na Esplanada 
dos Ministérios, no mesmo dia em que se deliberava a 
aprovação da PEC 135 de 2019, a PEC do voto impres-
so, de autoria da Deputada Bia Kicis (PSL-DF).  

Às vésperas da importante data em que se co-
memora a fundação dos cursos de Direito no Brasil, o 
dia do Magistrado e do Advogado, funções essenciais 
à promoção da justiça e da cidadania, observou-se, 
para além dos discursos de ódio e da propagação de 
fake news, uma tentativa de usurpação dos valores 
democráticos, sob a ameaça do uso da força, tecno-
logia mais arcaica para a manutenção do poder. 

Felizmente, a PEC 135/19 foi rejeitada, e a 
aprovação pelo Senado do PL 2.108/2021 que revo-
ga a Lei de Segurança Nacional parece um sopro de 
esperança. Entretanto, a crise institucional entre o 
Executivo e o Judiciário permanece na pauta do dia, 
notadamente em razão do pedido de impeachment do 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de 
Moraes, promovido pelo Presidente da República.  

Essa tensão entre os Poderes do Estado de Direito 
torna ainda mais evidente o processo de corrosão da de-
mocracia brasileira. A necessidade de um inimigo demo-
nizado, como bem pontua Rubens Casara (CASARA, 2018, 
p.136) é características dos vários fascismos. De igual 
modo, é fácil identificar na obra “Como as democracias 
morrem” (LEVITSKY; ZIBLATT, 2018) que os autocratas 

A mutilação da Ordem Democrática Brasileira
Editorial

subjugam o judiciário e conferem aos dispositivos cons-
titucionais interpretação legitimadora dos abusos de um 
poder sobre o outro. Com efeito, a acusação contra Ma-
gistrados da mais alta Corte de Justiça em razão de seus 
julgados configura violação às regras do jogo democráti-
co e do próprio Estado Democrático de Direito.

Steven Levitsky e Daniel Ziblatt (2018, p. 16) já 
nos alertavam sobre processo de retrocesso das de-
mocracias se iniciar nas urnas, na eleição legítima de 
figuras autocráticas que não escondem suas intenções 
políticas. Logo, a rejeição da legitimidade de seus opo-
sitores, a incitação à violência, os discursos de ódio e o 
desrespeito às normas constitucionais já eram eviden-
tes, muito antes das eleições presidenciais. 

No mesmo sentido, pode-se inferir da obra 
“Como as democracias morrem” (LEVITSKY; ZIBLATT, 
2018) que, quando eleitos, os autocratas agem no sen-
tido de minar o Poder Judiciário ao indicar membros 
para compor a maioria nos Tribunais Superiores, e, 
consequentemente, garantir a legitimidade dos atos 
abusivos do chefe estatal. Qualquer semelhança não 
é mera coincidência! O retrocesso democrático re-
verbera em todo o sistema de justiça, notadamente 
no Processo Penal, cuja evolução reflete o grau de 
democracia do Estado. 

Não existe democracia sem participação (BO-
NAVIDES, 2001, p.51). A conjuntura atual conclama 
a união das instituições políticas e sociais pela revi-
talização da ordem democrática. É preciso insurgir, 
resistir, ocupar os espaços públicos e disseminar a 
verdade. A luta é urgente!

Mônica Antonieta

Para ler ouvindo:
Divino e maravilhoso

Gilberto Gil e Caetano Veloso

1  Trecho da canção Divino maravilhoso de Gilberto Gil e 
Caetao Veloso.
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Três traços de Franco Cordero

Sendo atual a discussão sobre a necessi-
dade de uma reforma global do processo penal 
brasileiro, também o é aproximar-se do pen-
samento de Franco Cordero, professor italiano 
conhecido por sua importância na defesa da 
liberdade de cátedra, de pensamento e da im-
plementação de um processo penal acusató-
rio na Itália. Paolo Ferrua foi cirúrgico quando, 
qualificando Cordero em homenagem póstuma, 
escreveu: “Grande de uma sua própria gran-
deza, sempre estranho às senhorias políticas e 
acadêmicas, às quais a sua carreira e a sua fama 
jamais deveram nada” (2020, p. 2167)¹. Conside-
rando quem foi e o que fez, este texto tem como 
objetivo auxiliar os leitores brasileiros na com-
preensão do pensamento do autor, através da 
apresentação de três traços marcantes que se 
verificam em suas obras.

O primeiro traço imediatamente verificá-
vel nas obras de Franco Cordero (1997, p. 86) é o 
seu poder de síntese, pois “[...] nada é tão útil ao 
jurista como a navalha de Ockham”² . Trata-se 
de uma regra metodológica: faça o máximo que 
puder com o mínimo de esforço, não crie plura-
lidades desnecessárias, busque a máxima unida-
de e simplicidade possíveis (ABBAGNANO, 2012, 
p. 350-351). Como o trabalho do jurista é feito 
com palavras e a habilidade em definir os fenô-
menos é tudo, ou quase tudo, no Direito, Franco 
Cordero defendia como preferíveis as definições 
que conotam com o menor número de conceitos 
(1979, p. 10).

Além disso, os outros dois traços das obras 
do autor que ocuparão as linhas que seguem são: 
a parcialidade declarada e a lógica rigorosa. Esses 
traços se relacionam com as duas pedras angula-
res – ideológica e lógica – do pensamento de Fran-
co Cordero, identificadas por Paolo Ferrua (2020): 
o processo acusatório e as situações subjetivas.

Ferrenho defensor do processo acusató-
rio³, Franco Cordero se caracterizou como uma 
figura polêmica na Itália⁴. Sempre coerente e 
extremamente disciplinado em seus estudos, 
não perdoava as inconsistências de pensamento 
expressadas no âmbito público. Acreditava que, 
tanto política, quanto academicamente, era pre-
ciso evitar posturas imparciais de se posicionar, 
porque considerava necessária a inclusão das 
parcialidades individuais no instrumental crítico 
próprio de cada um (BRONZO, 2020). Eis a razão 
de se identificar como um traço marcante de sua 
obra a parcialidade declarada.

¹Tradução livre de: “Grande di una sua propria grandezza, 
sempre estraneo alle signorie politiche e accademiche, alle 
quali la sua carriera e la sua fama non hanno mai dovuto 
nulla, [...]”.
²Tradução livre de: “[...] nulla è cosi utile al giurista come il 
rasoio di Occam”.

³Franco Cordero (2018) explica que os adjetivos inquisitório 
e acusatório são empregados em, ao menos, dois sentidos: 
(1) para diferenciar procedimentos instaurados ex officio 
daqueles cuja respectiva decisão pressupõe uma demanda; 
(2) para indicar dois modos diametralmente opostos de 
compreender o que acontece no processo relativamente à 
incidência do contraditório em matéria de prova. Entretanto, 
destaca ser o segundo o sentido mais importante. Apesar 
de a posição ser seguida pela doutrina crítica brasileira, 
é comum encontrar posicionamentos que, priorizando o 
primeiro sentido assinalado aos adjetivos, afirmam ser o 
sistema processual penal pátrio acusatório. Contudo, são 
posicionamentos equivocados, que se não sustentam e 
prejudicam a discussão sobre a necessidade de refundação 
do sistema processual penal brasileiro.
⁴Na Sentenza n. 195, de 1972, da Corte Costituzionale, 
visualiza-se o “Caso Cordero”. Para uma breve descrição 
em língua portuguesa deste caso paradigmático relativo ao 
tema da liberdade de cátedra, Cf. (CUNHA SOUZA, 2021).

Por Bruno Cunha Souza
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Por outro lado, desde 1956, com a publica-
ção da monografia “Le situazioni soggettive nel 
processo penale”, Franco Cordero demonstrou 
grande preocupação com a explicação do fenô-
meno dos atos processuais desde um método ju-
rídico cientificamente válido. Tendo como pon-
to de partida a estrutura lógica da proposição 
normativa, tomada como pura forma em que se 
pode inserir qualquer conteúdo, o autor pres-
supõe a possibilidade de exprimir em termos de 
uma linguagem uniforme os vários momentos da 
experiência jurídica e de reduzir qualquer deles, 
através de uma série de aproximações sucessivas, 
a certos elementos primários para além dos quais 
está preclusa qualquer possibilidade ulterior de 
decomposição e de síntese. Essa pressuposição 
se baseia no postulado segundo o qual qualquer 
processo de qualificação jurídica procede de de-
terminadas categorias formais que se mantêm 
constantes e iguais a si mesmas, quaisquer que 
sejam as diferenças individuais entre os objetos 
específicos aos quais vez em vez são aplicadas. 

Para Cordero, pode-se individualizar “o 
ritmo silogístico” (cammarata) com que opera a 
norma jurídica como a lei fundamental de todo 
processo cognitivo relativo a qualquer fenômeno 
da realidade jurídica, o que significa dizer, a nor-
ma jurídica se coloca como o critério por meio 
do qual, dado A, deve se verificar B, considerados 
esses termos como classes de fatos entre os quais 
a norma funciona como critério de determinação 
de um nexo pensado como necessário. 

Portanto, Cordero parte do pressuposto que 
a hipótese normativa (fattispecie) é o conjunto de 
notas por meio de que o fenômeno cuja norma 
quer atribuir relevância vem por esta individuali-
zado e, isto é, configura-se como termo médio de 
uma sequência silogística que tem como premissa 
maior a norma e como conclusão a consequência 
jurídica. Então, partindo de uma argumentação 
puramente de lógica dedutiva, Cordero identifica 
como categorias elementares da experiência jurí-
dica: a norma, a hipótese normativa (fattispecie) e 
a situação subjetiva (1956, p. 9-33).

Situações jurídicas, ou situações jurídicas 
subjetivas, constituem parte significativa daqui-
lo que Franco Cordero chama de língua do pro-
cesso (1986, p. 11 e ss.). Referem-se a um juízo 
no qual o sujeito gramatical é um comportamen-
to e o predicado uma qualificação jurídica: em 
síntese, a um juízo de valor jurídico, formulado 
hipoteticamente; de fato não qualificam o va-
lor de um acontecimento real, mas explicitam 

quanto valeria para o direito o comportamento 
de alguém, caso assim agisse. Situação jurídica 
subjetiva é a linguagem com a qual se prefigu-
ram desde a ótica jurídica os eventos futuros. 
Por exemplo, se Fulano praticar a ação A, o agir 
de maneira B por parte de Cicrano será devido; 
caso em que Cicrano estará em situação subjeti-
va de dever (CORDERO, 1979, p. 247 e ss.). 

As situações jurídicas subjetivas são divi-
didas, segundo Franco Cordero, em próprias 
– poder e dever – e impróprias – obrigação, fa-
culdade, ônus e sujeição (1956), mas o limite de 
espaço para este texto impossibilita aprofundar 
este ponto5. Importa, porém, esclarecer ao leitor 
que é impossível compreender o pensamento de 
Cordero sem considerar as situações subjetivas, 
pois representam a linha com que costura a ex-
plicação do fenômeno processual penal em seus 
textos e o principal motivo de se afirmar a lógica 
rigorosa como traço marcante de sua obra.

Para concluir, transcrevo um trecho de 
Franco Cordero (1972, p. 40-41) em que se po-
dem visualizar os três traços aqui mencionados: 

Believe me, Monsignor, it’s nonsense to di-
vide sources into orthodox and ‘let us say, 
“heterodox”’ ones. In science the word ‘or-
thodox’ isn’t legal tender. Scientific thou-
ght has always refused to pay toll dues 
to theology for permission to move. Opi-
nions are accepted not because officially 
approved but because backed by a relia-
ble methodology of thought. Stigmatising 
the phenomenology of behavioural norms 
as ‘heterodox’ is not one whit saner than 
trying to solve problems in infinitesimal 
calculus or microbiology by reference to 
revealed religion. As you know, 300 ye-
ars ago your colleagues were figuring out 
their astronomy from the Bible, instead of 
observing the stars. In science, theories 
can only be called true, false, or more or 
less probable, with reasons given. Nothing 
else counts.

Enfim, sintético, declaradamente parcial e 
lógico. Franco Cordero é um autor de refinado, 
claro e preciso, muito útil para auxiliar na reali-
zação de uma reforma global acusatória no pro-
cesso penal brasileiro.

5Para aprofundar o tema das situações subjetivas, Cf. 
(CORDERO, 1986; CORDERO, 1956; CODERO, 1979)..
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Diante da atenção dada à segurança públi-
ca nas últimas décadas, muitas reformas legais e 
institucionais têm sido realizadas no Brasil, ob-
jetivando, em teoria, eliminar as características 
autoritárias restantes de um sistema político-ju-
rídico de exceção e desenvolver instrumentos de 
um modelo democrático baseado na cidadania e 
na justiça. Contudo, os sistemas de justiça cri-
minal e juvenil brasileiros, de modo geral, ainda 
resistem às mudanças.

O país vivencia explosão das taxas de en-
carceramento e internação, em conjuntura que 
favorece a degradação das condições de cumpri-
mento das penas e medidas socioeducativas. Há 
um agravamento no cenário de violação de di-
reitos fundamentais no tocante à dignidade, in-
tegridade física e psíquica das pessoas inseridas 
nos mencionados sistemas, descumprindo-se 
uma vasta gama de previsões constitucionais, 
normas internacionais e infraconstitucionais, 
como a Lei de Execução Penal (LEP) e o Código 
de Processo Penal (CPP).

A situação foi, inclusive, reconhecida pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), que ao decidir 
na Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 347², declarou haver um 

Por Raissa Belintani 

Os cárceres dos corpos desviantes:
notas sobre a privação de liberdade da população LGBTI¹

Estado de Coisas Inconstitucional no sistema 
penitenciário brasileiro. Igualmente, a Corte Su-
perior estendeu o entendimento à justiça juve-
nil, tendo asseverado, no julgamento do Habeas 
Corpus (HC) nº 143.988/ES³, que o Estado de 
Coisas Inconstitucional também pode ser veri-
ficado em diversos locais de internação de ado-
lescentes e jovens.

Nesse contexto, em uma atuação institu-
cional que seja, de fato, engajada na melhoria, 
o alicerce social que fundamenta os sistemas 
de justiça criminal e juvenil deve ser com-
preendido de forma ampla. Historicamente, 
o modelo basilar a tais sistemas pretere as 
subjetividades humanas, compostas por uma 
amálgama de marcadores sociais da diferença 
como gênero, raça, classe, idade, capacidade 
física e nacionalidade, dentre tantos outros⁴. 
E diante de fatores como o aumento do en-
carceramento de mulheres e o acirramento 
das lutas do movimento LGBTI, as interfaces 
entre gênero e sistema de justiça têm recebi-
do destaque.

Novas pautas ocupam a agenda públi-
ca, quebrando o silenciamento em torno de 
temas antes considerados “tabu”. Questões 

1Apesar da variedade de siglas que, atualmente, são empre-
gadas para representar a pluralidade de identidades de gê-
nero e orientações sexuais (LGBT, LGBT*, LGBTQ, LGBTQI, 
LGBTI+, dentre outras), no presente artigo será adotada 
LGBTI quando se referir à população ou às normativas cor-
respondentes, por ser a utilizada em instituições de refe-
rência, como a Organização das Nações Unidas (ONU), e na 
Resolução CNJ nº 348/2020. 
²ADPF nº 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015. 

³HC nº 143.988/ES, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25.08.2020.
⁴Denomina-se interseccionalidade a “conceituação do 
problema que busca capturar as consequências estrutu-
rais e dinâmicas da interação entre dois ou mais eixos da 
subordinação” (CRENSHAW, 2002, p. 177). O conceito serve 
à análise de como o racismo, o patriarcalismo, a opressão 
de classe e outros sistemas discriminatórios se consubs-
tanciam, gerando desigualdades básicas que estruturam as 
posições relativas de cada indivíduo na sociedade. 
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como maternidade, liberdade sexual e saú-
de no cárcere, e alas ou celas especiais para 
pessoas transgênero nos estabelecimentos 
penais ganham evidência no atual debate so-
bre a política penitenciária e socioeducativa 
no Brasil. Outro fator de relevo é a falta de 
informações e de indicadores sobre o perfil e 
a realidade de pessoas autodeclaradas LGBTI, 
sendo os reflexos de tal déficit percebidos em 
vários campos.

A partir desse diagnóstico, o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) organizou, entre os 
anos de 2019 e 2020, uma série de encontros 
com representantes de órgãos e entidades do 
sistema de justiça, dos Poderes Judiciário e 
Executivo e da sociedade civil. Intencionava-
-se estabelecer debate aberto e que permitis-
se a estruturação de alternativas para assegu-
rar que os procedimentos relativos a pessoas 
LGBTI acusadas, rés, condenadas ou privadas 
de liberdade fossem compatíveis, tanto com o 
texto constitucional brasileiro, quanto com as 
previsões, propostas e normas, nacionais ou 
internacionais, sobre a temática.

Fruto de tal diálogo, a Resolução CNJ nº 
348 foi aprovada em outubro de 2020, estipu-
lando diretrizes ao tratamento conferido à po-
pulação5 LGBTI pelos sistemas de justiça crimi-
nal e juvenil. Dentre as disposições centrais do 
texto, pode-se destacar: (i) a exclusiva identi-
ficação da pessoa LGBTI por meio da autode-
claração; (ii) a informação e consulta quanto 
à definição do local de privação de liberdade; 
(iii) a salvaguarda do direito à maternidade de 
mulheres lésbicas, travestis e transexuais e de 
homens transexuais; (iv) as previsões sobre a 
garantia de assistência material, à saúde, ju-
rídica, educacional, laboral, social e religiosa, 
bem como do direito a visitas, também ínti-
mas, e à expressão da subjetividade; além da (v) 
extensão a adolescentes e jovens nos procedi-
mentos da justiça juvenil.

O Brasil tem um grande desafio quanto à 

defesa e promoção dos direitos da população 
LGBTI. Nos últimos anos, os elevados índices 
de violência colocam o país como um dos que 
apresentam, mundialmente, as maiores taxas 
de agressão e assassinato em razão da orien-
tação sexual e identidade de gênero. Os mais 
recentes dados oficiais expressaram aumento 
nos registros de lesão corporal dolosa, homicí-
dio e estupro de pessoas autodeclaradas LGBTI 
no ano de 2020, todos superiores a 20% (PA-
CHECO, 2021, p. 83). 

Alcançar a efetiva proteção engloba a cria-
ção e o fortalecimento de mecanismos específi-
cos direcionados às populações vulnerabilizadas, 
além de políticas, ações e projetos para garantir 
seus direitos. Neste sentido, o CNJ publicou, em 
28 de junho de 2021 – Dia Internacional do Or-
gulho LGBTI –, manual para embasar a aplicação 
prática da Resolução nº 348/20206. A iniciativa 
visa oferecer mais uma ferramenta que sirva ao 
enfrentamento do estado de inconstitucionali-
dade caracterizador dos sistemas penitenciário 
e socioeducativo brasileiros. 

Além do necessário fomento à produção 
de conhecimento qualificado e realista, ainda 
é primordial que, nas elaborações sobre direi-
tos humanos, seja no âmbito da criação ou im-
plementação de normas, como das contidas na 
Resolução CNJ nº 348/2020, garanta-se espaço 
de agência privilegiado às pessoas que estão na 
“linha de frente da vida” e da opressão, “sobre as 
quais devem recair as prioridades na abordagem 
e a execução das estratégias para combater essa 
opressão” (ACHIUME, 2018, p. 147). 

Assim, no intuito de que orientações 
como as previstas na Resolução CNJ nº 
348/2020 sejam executadas de modo ade-
quado, é indispensável o reconhecimento da 
identidade LGBTI mediante a autodeclara-
ção, independentemente das concepções in-
dividuais de terceiras/os. Para tanto, deve a 
autoridade judicial indicar à pessoa interes-
sada, em linguagem simples e acessível, que 
a autodeclaração acarreta na incidência não 
apenas dos direitos ordinários, mas também 
das garantias específicas à população LGBTI, 
cabendo o respeito a tal procedimento em to-
dos os atos processuais.

6Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uplo-
ads/2021/06/manual_resolucao348_LGBTI.pdf. Acesso 
em: 15 jul. 2021. 

5Optou-se pelo emprego do termo população em referên-
cia a um grupo de sujeitos com fenômenos específicos e 
variáveis próprias, situadas na intersecção entre os movi-
mentos naturais da vida e os efeitos particulares gerados 
pelas instituições. Tal definição foi desenvolvida por Michel 
Foucault na obra História da Sexualidade I: A Vontade de 
Saber, e quanto ao presente artigo, o grupo de sujeitos a 
que ele se refere têm, como cerne à sua identificação, a 
sexualidade e o gênero. 
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Dona Íris dizia
e eu concordo com ela:

a beleza mais bela
é ter 

todo
dia

comida na mesa
e água

muita água
todo um Rio Nilo

para pôr 
na panela

quando chega alguém
em casa

com uma fome monstra
daquela beleza mais bela 
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projetos de pesquisa, criação e formação no LIRA/Laboratório Interartes Ricardo Aleixo, 
situado no bairro Campo Alegre, periferia de Belo Horizonte. 

A beleza mais bela
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O silêncio das muitas vozes 
Silêncio transcrito em palavras;
Silêncio dos barulhos que a alma carrega;
Silêncio do vazio em meio à multidão; 
Silêncio compartilhado na solidão. 

Solidão que a dor aglomera;
Solidão registrada pelos milhares de números;
Solidão vivida na (in)certeza do outro dia;
Solidão da imagem publicada;
Solidão dividida, multiplicada, vivenciada... 

Vida que morre a cada dia;
Vida que é silenciada pela (in)justiça;
Vida de muitos e de ninguém;
Vida que vai e vem; 

E nessa (in)constância do viver,
As vozes se calam;
Os olhares se desviam;
As certezas se desmancham;
As perseveranças se espremem entre as frestas;
E as penumbras se engrandecem.
Em silêncio, as muitas vozes sustentam e alicerçam 
a esperança do porvir. 

Taysa Matos
Mãe de Isaac e Fillipe. Poeta por paixão e 
fotógrafa por ousadia. Doutoranda em Direito 
pela UFBA. Coordenadora da coluna Direito e Arte 
do Empório do Direito (https://emporiododireito.
com.br/colunas/direito-e-arte).
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A VIDEOCONFERÊNCIA E O “CONTEXTO DE DESCOBERTA”: 
CONSIDERAÇÕES SOBRE A INFLUÊNCIA DA VIRTUALIDADE NOS 

JULGAMENTOS CRIMINAIS
Por Manuela de Santana Passos¹ 

A pessoa que julga é, antes de tudo, criatu-
ra suscetível a sentimentos, desejos, percepções 
e paixões. Embora a informatização e o uso da 
inteligência artificial sejam tendências no âmbi-
to do direito processo penal, a subjetividade da 
atividade de julgar persiste. Normas positivas e o 
racionalismo não extirparam a influência da psi-
que nos pronunciamentos jurisdicionais.

Amiúde, a opção decisória é fruto de uma 
análise muito mais emocional do que jurídica dos 
feitos. Ela pode ser produto de fatores psicoló-
gicos, sociológicos, históricos e morais, o que 
Noel Struchiner chama de “contexto de desco-
berta”. Como nem sempre estes elementos são 
passíveis de serem exteriorizados, juízes e juízas 
buscam no arcabouço jurídico, a posteriori, fun-
damentos para legitimarem suas preferências 
íntimas (STRUCHINER, 2018). 

Exemplificando o aqui dito, é possível que 
uma absolvição criminal seja resultado da empa-
tia desenvolvida pela pessoa acusada ou, ainda da 
sensação de verdade em relação ao seu interro-
gatório, sem qualquer amparo concreto na prova 
dos autos. Esses sentimentos podem levar a pes-
soa que julga (conscientemente ou não) a buscar 
por alguma nulidade no processo ou questionar 
a prova testemunhal produzida, comportamento 
que não teria em um exame unicamente jurídico 
do caso. De modo contrário, sensações negativas 
podem motivar condenações infundadas. 

Com o advento da pandemia global de Sar-
s-CoV-2, a videoconferência tornou-se a regra 
para a realização de instruções processuais pe-
nais.  Todas as partes do processo participam de 
uma videochamada em grupo. São corriqueiras 
falhas de conexão com a internet, problemas na 
qualidade dos sons e das imagens transmitidas 
por celulares e computadores.

Malgrado as intercorrências acima, na seara 
penal são reconhecidas pessoas, realizadas aca-
reações e os demais atos de produção probatória. 
Inexiste previsão de que as audiências retornem 
ao status quo presencial. Sentenças condenató-
rias estão sendo prolatadas por juízes e juízas que 
apreciaram oitivas através de monitores.

Diante deste cenário, para além de toda 
discussão sobre a validade e legalidade da pro-
va produzida nas videoconferências, questiona-
-se: as teleaudiências interferem no “contexto de 
descoberta” das pessoas encarregadas de julgar e, 
por conseguinte, no resultado do processo penal?

Nas audiências remotas não é possível ver 
em três dimensões, o que reduz a percepção de 
expressões faciais e gestos. A nitidez das ima-
gens, seu tamanho e suas cores são variáveis de 
acordo com o hardware de cada um. Quanto aos 
sons, as informações podem ser distorcidas pela 
transmissão e ter alterações de volume. Estes 
fatores seguramente repercutem na comuni-
cação, entendida como a troca de informações 
entre dois ou mais interlocutores, através de 
signos e regras semióticas mutuamente enten-
díveis, e na compreensão de depoimentos teste-
munhais, interrogatórios e outras provas orais.

Além do já exposto, o uso da videoconfe-
rência por períodos superiores a 50 (cinquenta) 
minutos lesa os ânimos das pessoas envolvidas, 
dificultando o desenvolvimento de sentimentos 
positivos e tornando a atividade de observação 
estressante e penosa. Audiências criminais nor-
malmente duram mais do que isto, com poten-
cial de prosseguir por 05 (cinco) ou mais horas.

O psicólogo Alexandre Fachini assevera 
que o uso excessivo da videoconferência no tra-
balho traz prejuízos às relações sociais e afetivas, 
além de irritabilidade, rebaixamento de humor, 
isolamento, tristeza, dentre outros sentimentos 
negativos. Em entrevista concedida ao setor de 
imprensa da Universidade de Araquara (2020), o 
citado pesquisador relata que este problema re-
cebeu o nome de zoom fatigue:

“(...) perdemos o lado não verbal das con-
versas - olhar e gestos corporais -, que 
contribuem muito para diminuir a exi-

¹Esta autora entende que as resoluções do Conselho Na-
cional de Justiça que autorizam a realização de videocon-
ferências para a integralidade de instruções criminais pa-
decem de inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, e 
reconhece a ilegalidade do procedimento por inobservân-
cia às disposições do Código de Processo Penal, conforme 
já relatado no artigo “Prova Testemunhal no Abismo”, regis-
trado nas referências.
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gência mental, aumentada nas videocha-
madas. Além disso, o espaço de diálogos 
mais informais também ficou um pou-
co prejudicado. Esses aspectos tornam 
a comunicação e a interação mais leve 
do que na situação das videochamadas, 
quando estamos o tempo todo diante do 
rosto do nosso interlocutor ou quando 
temos vários interlocutores na mesma 
tela, com quem precisamos nos conectar 
e nos atentar(...)”

Nas teleaudiências as pessoas acusadas de 
crimes são mitigadas de um importante elemen-
to de convencimento: a emoção. Este mecanis-
mo de influência não é estranho ao Direito, que 
reconhece a importância do contato direto do(a) 
julgador(a) com a prova ao consagrar o princípio 
da identidade física do(a) juiz(a).

As declarações através de monitores não 
possuem a mesma repercussão subjetiva com-
paradas às presenciais. Telas não podem captar 
as rugas, as lágrimas e a integralidade das sen-
sações e reações, dificultando a conexão entre 
quem ouve e quem fala.  

Pode parecer óbvio dizer que conhecer al-
guém através de um monitor é diferente de ver 
e escutar este mesmo alguém pessoalmente. 
Todavia, como disse Guilherme Pintto, “o óbvio 
também precisa ser dito!”.

Todos estes fatores, de ordem técnica e 
psicológica, levam a conclusão de que as teleau-
diências interferem no “contexto de descober-
ta”, reduzindo a possibilidade de pessoas acusa-
das de crimes se utilizarem das emoções para a 
persuasão de juízes e juízas. 

Dadas as limitações das imagens, dos sons 
e das percepções sensoriais que as audiências 
remotas apresentam, a sua utilização deveria 
restringir-se às causas onde o julgamento não 
exige maior subjetivismo. Julgar um pedido de 
indenização por negativação indevida é com-
pletamente distinto de decidir a guarda de uma 
criança ou a culpa sobre um latrocínio. Por ób-
vio, é difícil definir os limites de uma causa com 
maior subjetivismo, mas esta não seria a única 
questão tênue no Direito.

A virtualidade é axioma de implicações 
concretas para as próximas décadas da práxis 
jurídica, sendo urgente o estudo de alternativas 
para que não exclua totalmente o subjetivismo 
do processo decisório, sobretudo nas questões 
criminais que envolvem sentimentos e atingem 
a tão preciosa liberdade.
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ACORDOS DE LENIÊNCIA E A POSSÍVEL CRIAÇÃO DE 
UM BALCÃO ÚNICO

Os Acordos de Leniência podem ser defi-
nidos como um mecanismo de combate à cor-
rupção (CUSTÓDIO FILHO, 2015), sendo, de tal 
maneira, acordos celebrados entre a Adminis-
tração Pública e particulares envolvidos em ilíci-
tos administrativos, em que estes últimos cola-
boram com a investigação e recebem benefícios 
em relação às sanções que estariam sujeitos.

Este conceito, todavia, não pode ser con-
fundido com aquela definição disposta no Pro-
grama de Leniência do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (CADE), elucidado por 
Modesto Carvalhosa (2015, p. 372):

[...] o acordo de leniência instituído na 
Lei Antitruste de 2011 consiste em pac-
to Firmado entre o membro do cartel ou 
seus dirigentes e funcionários e o Estado 
– por Intermédio do Ministério da Justi-
ça – no qual fica consignado que, caso o 
Proponente traga elementos de convic-
ção suficientes ao desmantelamento do 
Respectivo cartel, terá ele garantia de 
imunidade penal e administrativa. Tra-
ta-se de um prêmio abrangente para o 
membro delator do cartel investigado.

Destarte, o Acordo de Leniência na Legis-
lação Anticorrupção é a atuação conjunta entre 
a pessoa jurídica e o Estado no combate aos atos 
lesivos contra a Administração Pública e, por 
conseguinte, aos cofres públicos, com o intuito 
de abrandar as penalidades aplicadas e alcançar 
aos demais envolvidos na prática ilícita.

Trata-se, portanto, de instituto completa-
mente distinto do que viria a ser a delação pre-
miada, instrumento jurídico também muito uti-
lizado em matéria de provas no processo penal, 
cujo objeto é a realização de um acordo entre 
pessoa física e Estado, com a participação do Mi-
nistério Público e a homologação do Poder Judi-
ciário. Sua finalidade é, assim como nos acordos 
de leniência, a extinção da punibilidade penal.

Em se tratando de Acordo de Leniência 
no Brasil, observa-se que a sua implementação 
passou – e ainda passa – por dificuldades nos 
ajustes prático e legal, seja pela descoordena-
ção dos órgãos que se consideram competentes, 
tendo em vista a forma vaga com a qual o caput 
do art. 16 da Lei Anticorrupção (LAC) outorga à 

“autoridade máxima de cada órgão ou entidade 
pública” a competência para celebrar Acordo de 
Leniência; seja pela forma como se instituiu este 
mecanismo declaradamente consensual em uma 
legislação que sempre antepôs autoexecutorie-
dade e unilateralidade da Administração Pública 
em seus imbróglios com particulares.

Um dos maiores problemas enfrenta-
dos na aplicação dos acordos de leniência se 
dá justamente no âmbito da competência, de 
modo que é possível observar a descoordena-
ção dos órgãos administrativos para a execu-
ção dos atos jurídicos, isto porque a LAC ape-
nas designa a Controladoria Geral da União 
quando se trata de questões relativas ao poder 
executivo federal.

Aos demais entes federativos resta uma du-
biedade legislativa que abre margem para diver-
sas interpretações. A LAC dispõe que o Acordo de 
Leniência poderá ser celebrado pela autoridade 
máxima de cada órgão ou entidade pública com 
as pessoas jurídicas responsáveis pela execução 
dos atos ilegais, notando, de antemão, que a clas-
sificação do que pode ser "autoridade máxima" se 
torna o ponto central do debate. 

Carvalhosa (2015) acredita que a CGU de-
veria ser o órgão encarregado pela celebração 
dos Acordos de Leniência em todos os âmbitos 
do poder executivo – União, Estado, Municí-
pio – tal qual nos demais poderes – executivo, 
legislativo, judiciário – pois pressupõe que as 
autoridades máximas desses - prefeitos, gover-
nadores, secretários de estado etc. – são natu-
ralmente vocacionadas a delitos corruptivos. 
Deste modo, a autoridade máxima trazida pela 
lei, não seria imparcial e idônea para ser toma-
da como competente para julgar, tampouco fir-
mar Acordos de Leniência.

Em agosto de 2020, O Tribunal de Con-
tas da União (TCU), a Controladoria-Geral da 
União (CGU), a Advocacia-Geral da União (AGU) 
e o Ministério da Justiça e da Segurança Públi-
ca assinaram um termo de cooperação técnica, 
supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), sobre ações de combate à corrupção, es-
pecialmente realização de Acordos de Leniência.

Porém, este termo não cumpre sua finalida-
de, conforme aponta nota técnica n° 2/2020 da 5° 

Por João Pablo Trabuco de Oliveira e Samile das Chagas Moura
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Câmara de Coordenação e Revisão (CCR) do Mi-
nistério Público Federal (MPF), o acordo de coope-
ração técnica não apresenta fundamentação legal 
suficiente que justifique a legitimidade das pre-
missas, ações sistêmicas, princípios e ações ope-
racionais que foram pactuados, sem lei específica, 
ou seja, a grosso modo, esses órgãos juntamente 
com o STF não podem legislar sobre a legislação.

Ainda de acordo a nota técnica, além da 
CGU, o Banco Central (BACEN), a Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM) e o CADE, integram 

CARVALHOSA, Modesto. Considerações sobre a Lei Anticor-
rupção das Pessoas Jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribu-
nais, 2015.
SANTOS, José Anacleto Abduch; BERTONCINI, Mateus; COS-
TÓDIO FILHO, Ubirajara. Comentários à Lei 12.846/2013. 2. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
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o Sistema Brasileiro Anticorrupção, e são legal-
mente legitimados para celebração desses acor-
dos em outras esferas da União.

Face ao exposto, seria mais eficaz a cria-
ção de um “balcão único” com um representante 
de todos os órgãos competentes, para negociar 
e ao final deliberar sobre um único Acordo de 
Leniência para uma dada empresa, no âmbito 
federal, bem como, no estadual ou municipal.
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CARACTERÍSTICA INQUISITÓRIA DO INQUÉRITO POLICIAL 
E MANUTENÇÃO DO RACISMO

Sabe-se que o Inquérito Policial é fase 
preliminar da ação penal. Dessa maneira, os in-
dícios mínimos de materialidade e autoria, ou 
justa causa, que sustentam a denúncia são pro-
duzidos nesse momento. O Delegado de Polícia, 
então, investigará os fatos e colherá os melhores 
elementos de informação. Em tese, não se trata 
de qualquer convicção sobre culpa, mas sim de 
delimitar as circunstâncias preliminares a partir 
de notícias de condutas típicas.

No entanto, na prática, parece funcionar 
como um ambiente hostil mantido pelo Estado 
para limitar direitos e garantias fundamentais. 
Enquanto alguns países importantes da Europa 
tentavam transformar os sistemas processuais 
penais, os legisladores brasileiros das décadas 
de 30 e 40 preferiram realizar a manutenção de 
uma fase declaradamente inquisitória no pro-
cesso penal brasileiro. De acordo com Francisco 
Campos, então Ministro da Justiça, o ponderado 
exame da realidade brasileira, que não é apenas 
a dos centros urbanos, senão também a dos re-
motos distritos das comarcas do interior, desa-
conselha[va] o repúdio do sistema [então] vigen-
te (CAMPOS, 1941, p. 2).

A própria estrutura, portanto, sinaliza ao 
cidadão que ele pode ser investigado por um 
instrumento que vai lhe mitigar direitos, a pre-
texto de socorrer a necessidade do Estado de 
processá-lo. Depois, na ação penal, tudo aquilo 
que foi produzido com direitos mitigados, po-
derá ser aproveitado e/ou refeito em juízo.

Noutro ponto, a cognição do inquérito 
policial não parece bem desenhada no Códi-
go de Processo Penal, a exemplo do reconhe-
cimento de pessoas e coisas, que é uma prova 
irrepetível e, como depende da memória, deve 
ser produzida ainda em fase preliminar. Até 
pouco tempo atrás, a jurisprudência entendia 
que o artigo 226 do CPP, que traça aspectos 
formais sobre o procedimento, tratava apenas 
de uma recomendação e, portanto, sua inob-
servância não constituiria nulidade. Isso abria 
margem para que o procedimento fosse reali-
zado de qualquer forma.

Não parece correta a existência de uma 
fase processual onde, em tese, não se produz 
culpa, mas cotidianamente fabrica cidadãos cri-

minalizados. Parece inerente à atuação inquisi-
tória do Estado a produção de vícios sociais e 
processuais que jamais serão contornados em 
juízo, sobretudo para as classes mais pobres. 
Não que a investigação realizada em fase de in-
quérito não tenha limites, não é isso que se quer 
dizer. Mas que na prática, é rotina o desrespeito 
e afronta à dignidade de pessoas determinadas.

Também não é sobre megaprocessos ou in-
vestigados famosos. Apesar de excessos nesses 
casos, falo, em verdade, de procedimentos ocos, 
vazios, que contam apenas com a palavra policial 
e a apreensão da coisa ilícita após abordagem ile-
gal, em geral. São esses procedimentos que lotam 
as penitenciárias de presos provisórios e produ-
zem criminalidade em grande escala.

Não basta a incompreensão de elementos 
mínimos para se proceder com o indiciamento, 
mas também confere verdade absoluta a todo 
elemento informativo que integra a acusação. Às 
vezes, basta a fisionomia e o fenótipo do investi-
gado. E é possível entender essas nuances quan-
do verificamos que, mesmo diante de inocentes, 
a investigação carece de encontrar e produzir 
elementos que ratifiquem a inocência.

É como pensam os jovens do Leblon: “mi-
nha bike foi roubada, deve ter sido aquele jovem 
negro que está em uma bike igual a minha”. “Deve 
ser ele”, pensam os delegados. “E se não for, que 
mal tem?”. A estrutura que está posta lhes per-
mite isso. É dessa maneira que se produz pro-
cessos viciados, engendrados para encarcerar, 
condenar e restringir a liberdade e a vida de 
pessoas determinadas. A face inquisitorial do 
processo penal – além do próprio penalismo - é 
traço ideológico do racismo e é imprescindível 
que isso seja dito.

Por Akhenaton Argolo Gomes
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TRIBUNAL DO JÚRI: AS NULIDADES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Diferentemente do que acontece nos países 
de tradição da common law, no Brasil, o risco de 
uma condenação não termina até que a matéria 
recorrida chegue na nossa Corte Constitucional, 
expondo o acusado a múltiplos riscos durante o 
processo penal, que vão desde a primeira fase do 
rito do júri¹, com a decisão de pronúncia, até o 
Supremo Tribunal Federal (STF) e todos os recur-
sos e instâncias possíveis até aí. Destaca-se o fato 
de que no Brasil, embora violando alguns Pactos 
Internacionais dos quais é signatário, é possível 
que ambas as partes interponham recursos fren-
te a um veredicto absolutório, tornando-se esta 
uma delicada situação, especialmente no caso 
do júri, devido às particularidades asseguradas 
a esse instituto na nossa Constituição Federal 
de 1988 (CRFB/88). Sendo o STF o “guardião” da 
Constituição, é tarefa primordial entender como 
a Corte brasileira vem se posicionando frente ao 
tema das nulidades arguidas no Tribunal Popular.

Para isso, fez-se uma busca com o tema 
“nulidades no tribunal do júri” no site do STF. A 
pesquisa abarcou o período de julgamento dos 
recursos entre de janeiro de 2009 (após alteração 
da Lei 11.689/09) até junho de 2020. Dessa busca 
resultaram duzentos e quarenta (240) acórdãos 
de diversas classes², sendo que, em regra, mais de 
uma nulidade é arguida em cada pedido.³ As de-
cisões monocráticas foram excluídas da análise.

Das decisões proferidas nesse período, a 
porcentagem de ordens negadas, não conheci-
das ou extintas sem resolução de mérito foi de 

91,6% (220 decisões) e 5,83% (14 decisões) dos 
recursos impetrados foram concedidos no todo 
ou em parte, um número bastante baixo de pro-
vimento, mostrando que o STF tem por hábito 
ratificar as decisões de instâncias judiciais an-
teriores, ao menos no que diz respeito ao Júri.⁴  

Dentre os inúmeros temas possíveis de 
arguição de nulidade, os três principais foram 
referentes à quesitação, à decisão contrária à 
prova dos autos e ao excesso de linguagem na 
decisão de pronúncia.5 Com relação aos quesi-
tos, não obstante os esforços da Lei 11.689/08 
tentar simplificá-lo e acrescentando um quesito 
genérico, nota-se pelos resultados que a tenta-
tiva restou frustrada, pois ainda geram confusão 
nos jurados pelo fato de poderem negar alguns 
quesitos e afirmar outros, construindo, por ve-
zes, veredictos ilógicos e colocando o tema no 
topo do ranking de nulidades. Para compreen-
der melhor a complexidade, cita-se a obra de 
Borsani e Casorati quando dizem: 

"Se o quesito contém elementos que, to-
mados isoladamente, possam dar lugar a 
duas respostas distintas, e que analisados 
de formas distintas, possam conduzir a 
diferentes consequências, ou seja, dar 
ao delito um caráter diferente ou aplicar 
uma pena diversa, a questão estará mal 
formulada e o veredicto do jurado será 
incerto, podendo inclusive resolver-se 
contrariamente a sua própria convicção” 
(vol.8o, p.378, tradução nossa) 

    
Uma das particularidades desse item é que 

em grande parte das vezes o recurso é negado 
pois as nulidades referentes aos quesitos [ditas 
relativas] devem ser arguidas logo após ocorre-
rem e com seu respectivo registro em ata, sob 
pena de "preclusão", de acordo com o art. 571, 
VIII, CPP. Devido ao fato de o quesito genéri-
co ter sido acrescentado quando da alteração 
da lei mencionada, justifica-se, em parte, que a 
2a causa de nulidade seja a alegação de decisão 
contrária à prova aos autos, pois sendo este um 

Por Lisandra Panzoldo e Yuri Felix

¹Um exemplo que claramente ilustra que o acusado é sub-
metido a múltiplos riscos ainda na primeira fase é dado no 
caso em que ré fora pronunciada e após recurso da defesa 
o juiz a impronunciou. Disso, a acusação interpôs recurso 
visando que ela fosse pronunciada novamente e obteve êxi-
to. STF - RHC 151475 AgR - Rel. Carmen Lúcia - j. 03.09.2019.
²Ação Penal [1]; Ação Direta de Inconstitucionalidade [1]; 
Habeas Corpus [135]; Recurso ordinário em Habeas Corpus 
[50]; Recurso Extraordinário com Agravo [35]; Recurso Ex-
traordinário [7]; Agravo de Instrumento [11]. Nomenclatura 
extraída do site do STF.
³Dentre as classes de recursos, os mais manejados foram 
Habeas Corpus, Recurso Ordinário em Habeas Corpus e 
Recurso Extraordinário com Agravo. Os estados com mais 
demandas foram São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Fede-
ral. Os julgados pelo Tribunal Pleno foram 5, enquanto na 1a 
e 2a Turma foram, respectivamente, 128 e 107.

⁴Nos demais casos restantes a análise restou prejudicada.
5Devido a limitação de espaço do artigo, abordaremos su-
cintamente as duas principais.
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recurso disponível para ambas as partes (e não 
somente ao acusado)6 é natural que a acusação 
e defesa lancem mão dessa ferramenta para re-
correrem da decisão que lhes foi desfavorável. 

Um dado interessante extraído dos acór-
dãos é que quando se analisa qual parte interpôs 
o recurso, nota-se que, quando a defesa diz que a 
condenação foi contrária à evidência, o STF rara-
mente concede esse recurso em benefício do réu, 
ou seja, mantém a negação de novo julgamento 
que os tribunais anteriores igualmente negaram. 
Porém, quando o Ministério Público (MP) pleiteia 
que o réu deva ser submetido a novo julgamento, o 
recurso é mais facilmente provido já nas instâncias 
anteriores e mantida essa decisão de novo julga-
mento que desfavorece o réu. 

O magistrado Nucci defende que “da manei-
ra como o quesito será encaminhado aos jurados, 
serão eles realmente soberanos para dar o vere-
dicto, sem que os juízes e tribunais togados devam 
imiscuir-se no mérito da solução da absolvição”. 
(NUCCI, 2014, p.812). No entanto, essa questão 
torna-se ainda mais grave no momento em que se 
permite ao MP a chance de expor o acusado a um 
duplo risco7 expressamente proibida na Conven-
ção Americana de Direitos Humanos (CADH) em 
seu art. 8.4, bem como no Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos (PIDCP) em seu art. 14.7, 
e violando a soberania dos veredictos, assegurada 
no art. 5o, XXXVIII, “c”, CRFB 88.

Com a sistemática violação aos pactos in-
ternacionais, o risco ao acusado somente cessa, 
invariavelmente, quando a respectiva decisão 
transita em julgado no STF, que inclusive já se 
manifestou no HC 80263, em brilhante voto do 
Ministro Ilmar Galvão:

A incorporação do princípio do ne bis 
in idem ao ordenamento jurídico pá-
trio, ainda que sem o caráter de preceito 
constitucional, vem, na realidade, com-
plementar o rol dos direitos e garantias 
individuais já previstos pela Constituição 
Federal, cuja interpretação sistemática 

leva à conclusão de que a Lei Maior im-
põe a prevalência do direito à liberdade 
em detrimento do dever de acusar. Nes-
se contexto, princípios como o do de-
vido processo legal e o do juízo natural 
somente podem ser invocados em favor 
do réu e nunca em seu prejuízo.

Neste sentido, a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) no caso J. v. Peru (2013): 
“o princípio do non bis in idem, consagrado no 
art. 8.4 da CADH (...) busca proteger os direitos 
dos indivíduos que tenham sido processados por 
certos fatos, para que não voltem a ser julgados 
por estes mesmos fatos”. (tradução nossa)

Diferentemente da força e firmeza que 
têm os precedentes da Corte Suprema dos Esta-
dos Unidos, por exemplo, no Brasil ocorre uma 
grande insegurança jurídica, causando notório 
prejuízo não exclusivamente ao acusado, mas ao 
próprio processo penal.

Vê-se, portanto, a necessidade de uma re-
forma urgente do CPP, na tentativa de alterar o 
tema da quesitação para facilitar a compreensão 
dos jurados, evitando-se veredictos sem lógica, 
bem como adotar o costume de respeitar os Pac-
tos Internacionais, fazendo valer os direitos do 
acusado e limitando a persecução ilimitada do MP.
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CRIMINOLOGIA E ETNOGRAFIA: UMA JORNADA PELAS UNIDADES 
PRISIONAIS FEMININAS DO ESTADO DO ACRE

O presente artigo tem como objetivo tra-
zer informações sobre as razões pelas quais uma 
entidade da sociedade civil do Estado do Rio de 
Janeiro decide ir para o Norte do País aplicar 
dezenas de entrevistas semiestruturadas com 
personagens envolvidos diretamente no sistema 
de justiça criminal, bem como refletir acerca da 
necessidade de ampliar as discussões da Cri-
minologia com outros olhares, sem a pretensão 
de encerrar os assuntos aqui mencionados mas 
de iniciar as discussões que surgirão a partir da 
pesquisa realizada. 

Em meados de 2015, foi ajuizada pelo Par-
tido Político Socialismo e Liberdade (PSOL), a 
Ação de Descumprimento de Preceito Funda-
mental (ADPF) de nº 347, no Supremo Tribunal 
Federal (STF), para postular o reconhecimento 
da violação dos direitos fundamentais das pes-
soas encarceradas no país. É notório para todos a 
substituição de um Estado que visava o bem estar 
social por um Estado penal punitivo. O aumento 
da criminalização da população pobre, o racismo 
estrutural e institucional, bem como a ineficiente 
política de guerra às drogas fez com que o Bra-
sil se tornasse um dos países que mais encarcera 
no mundo, surgindo a necessidade de discussões 
com mais força e pressão sobre as violações que 
ocorrem nos espaços de privações de liberdade.

Ao fim do ano de 2015, toda a sociedade 
civil chocou-se ainda mais com a notícia do au-
mento exponencial da população prisional femi-
nina, cerca de 567,4%, no período de 2000 à 2014, 
informação exposta no lançamento do primeiro 
levantamento nacional de informações peni-
tenciárias específicas com relação às mulheres 
cis¹ privadas de liberdade no Brasil, o chamado 
INFOPEN Mulheres - com dados sistematizados 
no período de junho de 2014 e apresentados em 
novembro de 2015. No ano de 2000, eram 10.112 
mulheres cis encarceradas e, em 2010, o número 
de mulheres presas era de 34.807, saltando em 
2016, para 42.355 mulheres.

Nesse mesmo relatório, a informação de 
que o Norte possuía quatro dos cinco estados 
com o maior índice de encarceramento femi-
nino, observando o percentual de mulheres cis 
em relação ao total da população carcerária, 
também chamou a atenção de todos, de fato, 
Amazonas (9,2%), Rondônia (8,2%), Acre (7,1%) e 
Roraima (6,7%). são também os Estados que pos-
suem uma maior incidência na repressão,  no 
combate às drogas. Cabendo aqui ressaltar que 
a maior parte das mulheres cis encarceradas 
hoje está presa por crimes cometidos sem grave 
ameaça e violência, a maioria por tráfico de dro-
gas e/ou envolvimento com alguma organização 
criminosa, envolvimento esse muitas das vezes 
seja apenas “colar”².

E ao falarmos do perfil das mulheres cis en-
carceradas, observamos que os mecanismos de 
opressão e marcadores sociais de seletividade do 
sistema são também evidentes, principalmente 
ao falarmos de raça ou etnia onde as porcenta-
gens de mulheres cis negras são surpreendente-
mente altas: Acre - 100%, Ceará - 94%, Sergipe 
- 90% e Rio de Janeiro – 86% (DEPEN, 2015). 

Em março de 2018, foi publicado o segun-
do relatório oficial e específico sobre a situação 
das mulheres cis encarceradas, onde os núme-
ros sobre mulheres negras encarceradas foram 
mais alarmantes que o relatório anterior com 
os dados de 2014. Nesse novo relatório, cujos 
dados foram colhidos no período de 2016, en-
contramos o Acre com 97%, o Ceará com 94%, 
Maranhão com 90%, Piauí com 90% e Tocantins 
com 90% de mulheres cis encarceradas negras 
(DEPEN, 2018).

Ao observar que o Acre encontrava-se no 
topo da posição do encarceramento de mulhe-
res cis negras por duas pesquisas oficiais do 
DEPEN, assim como o terceiro Estado do Nor-
te que mais encarcerava mulheres, não foi com 
grande espanto que recebemos a informação do 
levantamento feito pelo portal G1 em março de 
2020, que o Acre em 2019 possuía a maior taxa 
de encarceramento do país e do mundo, levan-

Por Caroline Bispo 

1 A fim de combater à transfobia estrutural e discursiva, 
bem como para demonstrar a importância política ao lon-
go de todo o artigo utilizaremos a expressão “cis” e “trans” 
ressaltando que tanto cisgeneridade como a transgeneri-
dade são possibilidades de existência também dentro dos 
espaços de privação de liberdade. 

²  Colar é uma gíria muito utilizada no Estado do Acre para 
caracterizar aquela pessoa que não tem ligação efetiva com 
alguma facção criminosa, mas ela costuma andar, conver-
sar ou ter alguma relação com as pessoas que fazem parte.
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do-se em conta a proporção em relação à popu-
lação que o estado possui, são 927 encarcerados 
a cada 100 mil habitantes.

Com essas informações em mãos e na bus-
ca de compreender essas e outras questões que 
envolvem o superencarceramento no Estado do 
Acre, utilizando a metodologia da etnografia - 
método utilizado nas pesquisas antropológicas 
para humanizar os estudos -  a fim  de dispor 
de uma outra perspectiva e realizar uma análi-
se crítica e aprofundada sobre as mulheres cis 
e trans encarceradas, foi realizada, no período 
de 3 a 25 de julho de 2021, a referida pesquisa 
para ouvir e entender as experiências de vida e 
as circunstâncias que levaram as mulheres a in-
gressarem no sistema de justiça criminal. 

Com objetivo de compreender a complexi-
dade dos problemas sociais, e visando procurar 
possibilidades para encontrar soluções mais ade-
quadas do que apenas encarcerar cada vez mais 
mulheres, foram visitadas 5 unidades prisionais 
(três unidades femininas e duas unidades mas-
culinas onde se encontravam as mulheres trans) 
e foram entrevistadas, de forma individualizada, 
5 grávidas, 14 mulheres trans e 57 mulheres cis, 
privadas de liberdade, além de alguns outros ato-
res: 3 Diretores de unidades prisionais,  6 Coor-
denadores de Segurança, 1 Promotor de Justiça e 
1 Defensor Público da Execução Penal. 

A fim de demonstrar o perfil aprofundado 
dessas mulheres cis e trans, a referida pesqui-
sa trará informações sistematizadas sobre as 
práticas abolicionistas e antimanicomiais que 
determinados diretores e o próprio promotor 
de justiça estão utilizando no Estado do Acre 
para combater as violações e o aumento no 
encarceramento, bem como demonstrar quais 
as maiores causas de prisões, das violações no 
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DAS PROVAS EM ESPÉCIE E AS VARIÁVEIS EXTERNAS 
COMPROMETEDORAS DA PROVA TESTEMUNHAL: TEMPO, A 

ERA DAS FAKE NEWS E A ÂNSIA POR CULPADOS

Partindo-se da lógica de que o sistema 
processual penal brasileiro segue o modelo acu-
satório, cabe a parte conduzir a prova testemu-
nhal dentro do processo, isto é, tanto a acusa-
ção como a defesa devem levantar boas razões 
para que se dê credibilidade à narrativa dada 
pela testemunha, levando-se em conta aquilo 
que está em jogo, melhor dizendo, a liberdade 
de uma pessoa dentro do contexto judicial. Cabe 
também ao juiz buscar, não de maneira ativa e 
produzindo uma prova, mas de forma erudita e 
sensata, no conjunto probatório a fundamenta-
ção para suas decisões.

Nessa acepção, embora a existência de ou-
tras provas em espécies, tais como a prova pericial 
e a prova documental, é com as provas dependen-
tes da memória que a cautela há de ser redobrada, 
repercutindo na oitiva da vítima, da testemunha 
e no reconhecimento de pessoas. Trata-se de um 
verdadeiro “teste de memória”, no qual o tempo é 
um dos fatores de contaminação da prova teste-
munhal, talvez o de melhor compreensão.

O tempo do direito não acompanha o tem-
po da sociedade, a qual está em constante e rá-
pida mutação, sendo complicado estabelecer um 
prazo preciso para a coleta desse tipo de prova, 
dado que nem o processo pode ser demasiada-
mente lento para não cair no esquecimento e 
nem rápido demais, caso contrário, atropela-
ria os princípios e as garantias fundamentais 
(SOUZA, 2012). Contudo, o tempo pode alertar o 
magistrado no momento de valoração daquela 
prova testemunhal, em outros termos, quanto 
maior o tempo passado entre o fato em questão 
e a oitiva ou reconhecimento mais chances de se 
estar diante de uma lembrança equivocada.

Dentro desta linha de intelecção, em aná-
lise do tempo como influenciador da memória, 
Ávila (2013) reflete acerca das provas repetíveis e 
conclui que o tempo é um fator de complexidade 
quando verificado o lapso entre o depoimento 
prestado na fase inquisitiva e o testemunho em 
juízo. Por conseguinte, além da burocracia judi-
ciária, estabelecer um prazo mais razoável para 
a conclusão dos atos parece ser uma ideia falha, 
pois o tempo está sobremaneira entrelaçado ao 
Direito, uma vez que é ele que determina o mo-

mento da consumação do delito, a prescrição, a 
preclusão, entre outros conceitos mais.

A Constituição Federal de 1988 não estabe-
leceu um limite temporal determinante para se 
firmar um entendimento do que pode ser consi-
derado um processo com duração razoável. Nem 
mesmo documentos internacionais estabelece-
ram tal prazo específico, justamente por ser uma 
tarefa árdua ao legislador, já que são múltiplas 
as variantes capazes de incidir a depender do 
caso concreto (DI GESU, 2019), sendo necessá-
rio também investir em uma melhor qualidade 
técnica da prova oral.

Outro fator a ser analisado é o poder da 
mídia, que, maximizado pelas atuais redes so-
ciais, vai além das imagens de televisão ou fotos 
de jornais, e possui cada vez mais participação 
da sociedade. Bem assim, o final da década pas-
sada e início desta década foi e continua marca-
do pelas fake news, conteúdo pseudojornalístico 
transmitido pelos canais de comunicação, cujo 
objetivo é a desinformação, ao mesmo tempo 
em que manipula crenças e emoções, consoante 
precisa lição de Velasco (2020).

Com efeito, partindo-se da constatação de 
que a memória é maleável, as fake news apresen-
tam-se como o mais novo fator indutor de falsas 
memórias, uma vez que captam muita atenção e 
provocam elevada carga emocional. Além disso, 
considerando que as falsas informações soam 
com um teor familiar, e são repassadas várias 
vezes, é mais fácil que estas interfiram na ori-
gem das lembranças, modificando-as. Ressalta-
-se, ainda, que as notícias falsas não respeitam 
fronteiras e estão cada vez mais no cotidiano, 
sendo o melhor exemplo a sua interferência na 
crise sanitária do COVID-19, sobretudo quando 
reproduzidas num grupo que pensa de forma 
similar, aflorando-se o sentimento de pertenci-
mento (VELASCO, 2020).

No mais, a publicização através da mídia 
de investigações policiais de maneira parcial, 
seja ao mostrar prisões cautelares ou conces-
sões de liminares em habeas corpus, contamina 
e confunde a testemunha sobre as circunstân-
cias que realmente vivenciou, incorporando nos 
seus relatos informações que ouviu dizer poste-

Por Sarah Passos Brasil
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riormente, fora os comentários de familiares e 
amigos (DI GESU, 2019). 

O crime, visto dessa forma, colocado como 
entretenimento e diversão, desenvolve a presun-
ção de culpa dos acusados em geral e contribui 
para formação de um senso comum punitivista, 
forjado a partir do medo e da lógica de que há um 
“mal iminente” praticado por aqueles considera-
dos “inimigos do Estado”. Essa é, inclusive, uma das 
características marcantes do Estado de Direito 
Penal máximo, que tem como objetivo e proteger 
o sistema social e a vigência da norma, elementos 
do que se denomina direito penal do inimigo.

Além disso, nos processos submetidos ao 
sensacionalismo midiático, mesmo diante das 
decisões absolutórias, com base em provas ro-
bustas e concretas, a sociedade, marcada pela 
ânsia de culpar e colocar a responsabilidade em 
alguém, não se mostra acolhedora e disposta a 
oferecer novas chances de reinserção no mer-
cado de trabalho, uma vez que a acusação estig-
matizante tende a prevalecer, ainda que diante 
de uma sentença que declara a inocência, pois 
esta dificilmente seria uma grande manchete.

 Portanto, variantes clássicas (como o 
tempo) e atuais (como as fake news) hão de ser 
observadas atentamente por serem prejudiciais 
ao sistema de justiça e à sociedade, pois seus 
desdobramentos podem desencadear conde-
nações injustas, distanciando os reais infratores 

do processo judicial, gerando uma sensação de 
impunidade e de que o crime no Brasil “compen-
sa”.  Enquanto isso, o restante da população e os 
aprisionados injustamente sofrem com a cons-
tância do medo, não se excluindo a possibilida-
de de desenvolverem transtornos de ansiedade, 
depressão e crises de pânico.
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O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL E O CONCURSO DE PESSOAS

O acordo de não persecução penal (ANPP) 
foi uma das principais novidades inseridas no or-
denamento jurídico nacional por meio da Lei An-
ticrime (Lei 13.964/2019). É inegável que o insti-
tuto trará importantes reformulações na prática 
forense, especialmente pela ampliação substan-
cial dos espaços de justiça negocial, visto que a 
grande maioria dos crimes previstos no Código 
Penal admitirá o ANPP, remodelando a forma de 
atuação da acusação e defesa no processo penal.

 Em linhas gerais, o art. 28-A do Código de 
Processo Penal estipula os requisitos para ofereci-
mento do ANPP, consistentes na confissão formal 
e circunstanciada; prática de infração penal sem 
violência ou grave ameaça; pena mínima inferior 
a 4 (quatro) anos; avaliação da necessidade e su-
ficiência para a reprovação e prevenção do crime 
cometido. Ainda na sequência do mesmo disposi-
tivo legal, as condições ajustadas entre as partes 
de forma cumulativa e alternativa estão descritas 
nos incisos I a V, enquanto as proibições do be-
nefício processual encontram-se inseridas no § 2º, 
incisos I a IV (SOARES, BORRI; BATTINI, p. 215).

 Não obstante a introdução do dispositivo 
legal tenha gerado uma série de questionamentos 
no âmbito doutrinário e jurisprudencial, um dos 
pontos que tem chamado a atenção é exatamente 
o oferecimento do ANPP em casos que envolvam 
concurso de pessoas, na forma do art. 29 do Códi-
go Penal. Isso porque a lei não fixou qualquer pre-
visão legal em relação a tal aspecto, merecendo, 
neste breve espaço, algumas reflexões iniciais.

 Conforme narrado anteriormente, uma vez 
atendidos os requisitos e inexistindo proibições, o 
ANPP será oferecido pelo Ministério Público ao in-
vestigado, o qual, avaliando as condições da pro-
posta, poderá optar pela aceitação visando dar fim 
à persecução penal, com a posterior extinção da 
punibilidade (art. 28-A, § 13). Trata-se de negócio 
jurídico vantajoso para ambas as partes, eis que o 
Parquet não necessitará avançar à fase processual, 
assim como o investigado também afastará, de 
plano, o risco de eventual condenação criminal.

 No entanto, um dos requisitos para a acei-
tação do ANPP consiste na confissão formal e 
circunstanciada da infração penal, a qual deverá 
ocorrer para que se possa, no segundo momento, 
homologar a avença firmada entre acusação e de-
fesa (art. 28-A, §§ 3º e 4º).

Embora se tenha muita resistência quanto à 
necessidade de confissão, visto que institutos des-
penalizadores semelhantes como transação penal 
e suspensão condicional do processo não a exi-
gem, é fato que em situações de investigado único, 
tal exigência não necessariamente trará gravames 
tão sérios, ao menos no âmbito penal¹, até mesmo 
porque não se ignora a possibilidade de utilização 
da confissão em outras searas do Direito.

 Ocorre que o dilema descrito acima pode 
se tornar ainda mais tormentoso nas hipóteses 
em que há infração penal praticada em concurso 
de pessoas, visto que, naturalmente¸ é possível a 
aceitação do ANPP por apenas alguns dos inves-
tigados. Neste cenário, ganha relevo situações 
concretas em que, após a anuência do ANPP por 
um dos investigados, o Ministério Público tem 
arrolado tal pessoa como testemunha/informan-
te de acusação, utilizando-a como fonte de prova 
contra aquelas que não assentiram com a benes-
se processual.

 O interessante no caso acima retratado, 
é que a partir da confissão formal e circunstan-
ciada, a acusação tem explorado de forma exaus-
tiva não só as declarações autoincriminatórias, 
como exige a lei, mas dado ênfase às declarações 
de incriminação de terceiros, exatamente com o 
objetivo de utilizá-las na fase judicial, sob a clas-
sificação de testemunha/informante, contra 
aqueles que não aceitaram o ANPP. 

 Ora, trata-se de desvirtuamento completo 
do escopo trazido pelo ANPP, o qual se propõe a 
dar cabo ao processo criminal contra o investiga-
do em troca do ajuste de determinadas condições, 
e não de servir como meio de prova ou meio de 
obtenção de provas contra os demais acusados. 
Em outras palavras, a exigência da confissão com 
declarações incriminatórias de terceiros para 
fins de concretização do ANPP parece corromper 
o próprio propósito do instituto, que visa obstar a 
deflagração de ação penal por meio de uma com-
posição entre o órgão acusatório e o investigado.

 A postura acima criticada, ou seja, de im-

Por Beatriz Daguer e Rafael Junior Soares

¹ A discussão travada atualmente reside na possibilidade ou 
não de utilização da confissão em caso de descumprimento 
do ANPP, visto que a retomada da marcha processual, em 
tese, autorizaria o uso das declarações autoincriminatórias 
do investigado na fase judicial.
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putação de fatos criminosos a terceiros, aproxi-
ma-se muito mais da colaboração premiada - ca-
racterizada exatamente como meio de obtenção 
de prova -, em que daí sim haverá a confissão 
pelo colaborador e, ainda, a necessidade de in-
criminação dos coacusados para fins de se atin-
gir os resultados da lei (art. 4º, incs. I a V, da Lei 
12.850/13) e, como contrapartida, o recebimento 
dos benefícios legais (art. 4º, caput e § 5º). 

 Note-se, inclusive, que o regime legal do 
ANPP não traz qualquer repercussão penal em 
caso de incriminação que não seja verdadeira, di-
ferentemente da colaboração premiada em que o 
acordo poderá ser rompido, assim como caracte-
rizado o crime de imputação falsa da prática de 
infração penal (art. 19, da Lei 12.850/13). Outros-
sim, subsiste uma confusão entre os institutos, ao 
passo em que há uma tentativa ilegal de transpo-
sição de elementos da colaboração premiada cu-
jos requisitos e pressupostos seriam mais com-
plexos (NICOLAI e FERREIRA, online).

 Com efeito, não parece possível o empre-
go da confissão formal e circunstanciada efetua-
da pelo coinvestigado em sede de ANPP, como se 
fosse testemunha ou informante na fase judicial, 
visto que o objetivo do benefício nada mais é do 
que encerrar de forma mais expedita a perse-
cução penal, sem servir como mecanismo de in-
criminação de terceiros.

 É plausível asseverar que o propósito da 
confissão é permitir um confronto entre a versão 
contida nos autos e a prestada pelo investigado de 
modo a verificar sua coerência lógica, compatibili-
dade e concordância com as demais provas conti-
das no procedimento (SOUZA, p. 129), não podendo 
ser usufruída como embasamento incriminatório, 
seja contra o investigado, embora se tenha polêmi-
ca sobre o tema, mas jamais contra terceiros.

 Além disso, tamanha a confusão trazida pela 
necessidade de confissão e seus posteriores desdo-
bramentos, que o Supremo Tribunal Federal decidi-
rá, no Habeas Corpus nº. 185.913, sobre a potencia-
lidade do oferecimento do ANPP mesmo em casos 
nos quais o imputado não tenha confessado ante-
riormente, durante a investigação ou o processo.

 O tema não é efetivamente novo, tanto 
que se encontram precedentes originários do Su-
perior Tribunal de Justiça tratando de situações 
semelhantes, nos quais restou decidido o seguin-
te: “(...) a defesa pretendeu a oitiva de corréu que 
aceitou a proposta de suspensão condicional do 
processo como testemunha, o que foi indeferido 
pela togada responsável pelo feito. 3. O corréu, por 
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não ter o dever de falar a verdade e por não prestar 
compromisso, não pode servir como testemunha². 
No mesmo sentido, “(...) a jurisprudência pacífica 
desta Corte veda a possibilidade de oitiva de co-
rréu, na condição de testemunha ou informante”³.

 Portanto, na hipótese de concurso de pes-
soas, conclui-se que é todo inviável utilizar-se do 
investigado que aceitou ANPP como testemunha de 
acusação ou informante na peça acusatória, tendo 
em vista que, por se tratar de pessoa investigada 
pelo Estado que não possui qualquer ônus proces-
sual pelas declarações dadas, sua oitiva deve ser ve-
dada na fase judicial, até porque a confissão exigida 
legalmente pelo art. 28-A do Código de Processo 
Penal diz respeito à mera formalidade, inexistindo 
pertinência na sua utilização para fundamentar a 
propositura de ação penal ou embasar sentença em 
face daquele que firma o acordo ou de terceiros.

² STJ, RHC 40.257/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA 
TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013.
³ STJ, HC 376.728/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUIN-
TA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.
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HÁ PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NA EXECUÇÃO PENAL? DEBATE 
NO SISTEMA DISCIPLINAR E HOMOLOGAÇÃO DE FALTAS 

GRAVES NOS CRIMES DOLOSOS

Conforme o que dispõe a Constituição da 
República e os tratados internacionais nos quais 
o Brasil é signatário, é fundamental o reconhe-
cimento da presunção de inocência na execução 
penal, de modo que homologações de faltas gra-
ves nos crimes dolosos e regressões de regime 
prisional só sejam efetuadas após o trânsito em 
julgado, nos termos do que dispõe o artigo 52 da 
Lei de Execução Penal.

 Ocorre que a aplicação do princípio da pre-
sunção de inocência ainda não é aplicado de forma 
ampla, e quando aplicado, recorrentes são os recur-
sos interpostos insurgindo-se contra as decisões 
proferidas. A presunção de inocência na execução 
penal é importante não apenas nos casos de manu-
tenção de regime e não regressão a regime prisio-
nal mais gravoso, mas também para a concessão de 
benefícios, como comutação e indulto.

 Fato é que, não considerar a presunção 
de inocência em ação penal posterior é uma 
afronta a todos os princípios e tratados inter-
nacionais mencionados, além de prejudicar os 
direitos individuais dos apenados. Conforme 
ressalta ROIG (2018, p. 41):  “subordinar a con-
cessão dos direitos da execução penal à pre-
sunção de que o condenado não voltará a de-
linquir significa claro atentado ao princípio do 
estado de inocência, na medida em que vincula 
o gozo de um direito ao mero exercício de fu-
turologia, sem amparo empírico, além de trans-
versamente impor a inversão do ônus da prova 
em desfavor do próprio preso’’.

  É fundamental o reconhecimento da 
presunção de inocência na execução penal em 
ações penais posteriores, e importante buscar 
o cumprimento da Constituição da República, 
a tutela dos direitos dos apenados, bem como 
para o cumprimento dos tratados internacio-
nais nos quais o Brasil é signatário, ressaltando 
o que traz BEIRAS (2019, p.74):  

“Em primeiro lugar cabe afirmar, em 
atenção ao desenvolvimento de uma polí-
tica em matéria penal que seja respeitosa 
da legalidade e da proteção dos direitos 
fundamentais, que sua implementação 
deve necessariamente se comprometer a 
cumprir com os ditames dos organismos 

internacionais de direitos humanos dos 
quais o país é signatário.” 

 A homologação de faltas graves possui 
vários reflexos no cumprimento de penas dos 
apenados, e o artigo 50 da Lei de Execução Pe-
nal estabelece as condutas que classificam-se 
como faltas graves. As faltas graves possuem rol 
taxativo, nos termos dos artigos 50, 51 e 52 da 
Lei de Execução Penal. Com o advento da lei nº 
13.964/2019, houve a inclusão como falta grave 
no inciso III do artigo 50, que dispõe: “recusar 
submeter-se ao procedimento de identificação 
do perfil genético”, ressaltando LEBRE (2020, p. 
79) nesse sentido: ’’visivelmente, a intenção do 
legislador foi a de forçar (coibir) o preso a rea-
lizar o referido exame, ainda que contra a sua 
vontade, para não sofrer as consequências da 
infração disciplinar’’.

 As faltas graves são analisadas concomi-
tantemente com os estatutos penitenciários de 
cada estado. No Paraná, o estatuto do DEPEN 
dispõe sobre as sanções disciplinares por falta 
grave no artigo 64, inciso III.

 Quando uma falta grave é homologada 
em uma ação penal, seja por fuga do apenado da 
unidade prisional, seja por outro delito em ação 
penal posterior, é fundamental a elaboração do 
PAD, procedimento administrativo disciplinar, de 
modo que a sua ausência enseja nulidade abso-
luta do incidente de falta grave. Ressalta-se que 
a obrigatoriedade do PAD incide sobre todas as 
faltas disciplinares no âmbito da execução penal.

 Ainda dispõe o Superior Tribunal de Jus-
tiça na Súmula 533 que “para o reconhecimen-
to da prática de falta disciplinar no âmbito da 
execução penal, é imprescindível a instauração 
de procedimento administrativo pelo diretor 
do estabelecimento prisional, assegurado o di-
reito de defesa, a ser realizado por advogado 
constituído ou defensor público nomeado”. 
Conforme ressalta AVENA (2018, p. 103): “A fal-
ta grave, uma vez apurada e homologada, será 
registrada no prontuário do condenado, inter-
ferindo na concessão ou manutenção de benefí-
cios’’. Além disso, a homologação de faltas graves 
altera a data-base para a progressão de regime 
e concessão do livramento condicional, benefí-

Por Paula Yurie Abiko
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cios importantes para os apenados no âmbito da 
execução penal.

 Nesse contexto, o entendimento do Su-
premo Tribunal Federal sobre o sistema car-
cerário brasileiro é de estado de coisas in-
constitucional, nos termos da Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 
347, pelos demasiados problemas presentes no 
cárcere brasileiro, superlotação, proliferação 
de doenças, falta de locais adequados para hi-
giene pessoal, em completa dissonância com o 
que prevê a Constituição da República e a Lei de 
Execução Penal.

 A presunção de inocência é um princípio 
fundamental, que deve ser seguido na execução 
penal em ações penais posteriores sem o trânsito 
em julgado, eis que após o julgamento das ADC’s 
43, 44 e 54 do Supremo Tribunal Federal, e o re-
conhecimento da constitucionalidade do artigo 
283 do Código de Processo Penal, somente podem 
ser considerados culpados quando houver o trân-
sito em julgado de sentença penal condenatória.

 Portanto, não é mitigando os direitos 
individuais dos apenados que essas arbitrarie-
dades serão contidas no âmbito da execução 
penal, devendo sempre ser observado nos ca-
sos concretos a legalidade e proporcionalidade. 
No tocante ao poder punitivo estatal, ressaltam 
GIAMBERARDINO e PAVARINI (2012, p. 103, 104): 

“(...) se a reação punitiva pertence ao Es-
tado, ela é definida como legal. Assim, 
a qualificação normativa da pena se es-
pecifica historicamente em torno a uma 
pluralidade de imperativos relativos ao 
castigo, tais como a legalidade, a pro-
porcionalidade entre ações delitivas e 
reações punitivas e a predeterminação 
taxativa dos procedimentos formais de 
sua inflação. São todos imperativos que 
residem no interior de uma estratégia de 
contenção da função punitiva estatal que 
se deve ao surgimento, na era moderna 
e na civilização ocidental, de um modelo 
funcional de Estado de direito”.

 
E nesse sentido, é evidente a necessidade 

de reconhecimento da presunção de inocência na 
execução penal, evitando abusos e ilegalidades.

AVENA, Norberto, Execução penal, 5ª  edição, revista, atu-
alizada e ampliada, Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉ-
TODO, 2018.
BEIRAS, Iñaki Rivera, Desencarceramento por uma políti-
ca de redução da prisão a partir de um garantismo radical, 
tradução Bruno Rotta Almeida, Maria Palma Wolff, 1ª edi-
ção, Florianópolis, Tirant Lo Blanch, 2019.
GIAMBERARDINO, André; PAVARINI, Massimo. Teoria da 
pena & execução penal: uma introdução crítica. Lumen Ju-
ris, 2ª edição, 2012.
LEBRE, Marcelo. Pacote Anticrime: anotações sobre os im-
pactos penais e processuais. Curitiba: Editora Aprovare, 2020.
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REPRODUÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO VALOR DENTRO DA 
SISTEMÁTICA NORMATIVA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL

Por Salvador Scarpelli Neto

Em primeiro lugar, necessário pontuar o 
campo em que a presente análise será edifica-
da. Busca-se verificar os institutos normativos 
da Lei de Execução Penal que regulam a rela-
ção de troca envolvendo a mercadoria-força de 
trabalho da pessoa privada de sua liberdade. O 
horizonte, portanto, é justamente como, den-
tro do âmbito legal, a compra e venda dessa es-
pecífica mercadoria é regimentada. Faz-se isso 
com o intuito de descrever criticamente uma 
realidade normativa

Com isso, não se pretende hierarquizar a ex-
ploração da força de trabalho. A extração de mais-
-valor é o núcleo nodal da reprodução capitalista, 
significando a devastação de uma classe que vive 
da venda da única mercadoria que possui. 

O presente texto encontra-se, pois, em uma 
etapa pré empírica, porquanto não ser possível, a 
partir de previsões normativas, adentrar o campo 
da realidade material, com todas as suas minú-
cias, na qual o objeto de análise está inserido.

Ora, sabendo que o Estado “abre, consti-
tui e cria novos campos do fenômeno jurídico nas 
sociedades capitalistas” (MASCARO, 2016, p. 42), 
fazendo com que a relação de trabalho, antes 
constituída por vínculos contratuais autônomos, 
passe a ser intermediada por institutos norma-
tivos estatais, resta saber como a Lei 7.210, de 
julho de 1984, regulamenta a compra e venda da 
mercadoria-força de trabalho da pessoa privada 
de sua liberdade.

Embora o espaço seja limitado, deve-se, 
antes, verificar como o trabalho é utilizado no 
processo de produção do capital. 

Para construir o exame do processo de 
valorização do valor dentro da sistemática pro-
dutiva de uma sociedade estruturada pela uni-
versalização das relações de troca, parte-se da 
crítica da economia política construída por Karl 
Marx, no livro I da obra O capital. Aqui, o autor 
verificará, de maneira crítica, como tal processo 
se estrutura. 

O agente econômico possuidor dos meios 
de produção fundamentais tem como objetivo 
principal produzir não apenas um produto que 
seja objeto de uso pessoal, mas também um pro-
duto que seja destinado à alienação, uma mer-
cadoria. Além disso, ele quer realizar “uma mer-

cadoria cujo valor seja maior do que a soma do 
valor das requeridas para sua produção” (MARX, 
2017, p. 263), ou seja, ele quer produzir mais va-
lor. Com o incremento de mais-valor no pro-
cesso de produção, ao seu final, “mais dinheiro 
é tirado da circulação do que nela fora lançado 
inicialmente” (MARX, 2017, p. 227), concretizan-
do a valorização do valor. 

Para tanto, deve-se ter em mente que “o va-
lor de toda a mercadoria é determinado pela quan-
tidade de trabalho materializado em seu valor de 
uso, pelo tempo de trabalho socialmente necessário 
para sua produção” (MARX, 2017, pp. 263/264). E 
é justamente a mercadoria-força de trabalho que 
proporcionará esta valorização, já que a sua utili-
zação é objetivar tempo de trabalho socialmente 
necessário em um certo produto.

Com a mercadoria-força de trabalho sob o 
domínio do capitalista¹, o processo de trabalho 
torna-se processo de produção. Através disso, 
haverá a realização não apenas de um produto 
que seja suporte do valor de troca, habilitando a 
sua venda no mercado, mas também a constitui-
ção de um excedente sobre o valor despendido. 
Deste modo, o valor da mercadoria produzida 
será maior do que os valores das mercadorias 
compradas para a realização da produção em 
questão. Assim, não só se produziu uma merca-
doria, mas também mais valor.

Isso ocorre por meio do consumo da for-
ça de trabalho, pois através dela se agrega valor 
aos “elementos mortos que constituem o produto” 
(MARX, 2017, p. 262). Por força disso, ao acres-
centar novo trabalho, um novo valor foi criado, 
porque esse contém uma maior quantidade de 
trabalho dispendido no tempo. 

Portanto, o aspecto principal da explora-
ção da capacidade de trabalho está dentro da 
jornada de trabalho. Isso porque nela está incor-
porado o tempo necessário para formar o valor 
equivalente ao da mercadoria-força de trabalho 
comprada e para a extração de mais valor, explo-

¹ Não serão abordadas as razões materiais pelas quais a 
pessoa se vê obrigada a se vender no mercado. Para um 
panorama histórico conferir o capítulo 24 da obra O capital: 
crítica da economia política, Livro I: O processo de produ-
ção do capital.
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rado pelo hiato entre o que o trabalhador recebe 
e o valor que ele cria ao trabalhar por mais tem-
po que o suficiente para a compensação do seu 
valor como mercadoria. Será justamente essa di-
ferença que possibilitará que o comprador retire 
do mercado o capital.

De todo o exposto, em termos gerais, foi 
demonstrado como o trabalhador, por vender-
-se, é explorado pelo possuidor dos meios de 
produção e de subsistência, que compra a sua 
força de trabalho. Desta forma, no modo de pro-
dução capitalista, o trabalho, ao ser apropria-
do pelo capital, promoverá a exploração do seu 
possuidor, o trabalhador². Frente a essas con-
siderações, analisa-se como essa relação é re-
gulamentada pelo sistema normativo da Lei de 
Execução Penal³. 

O primeiro elemento relevante que se ve-
rifica é a obrigatoriedade da atividade laborativa, 
conforme determinação do artigo 31, caput. Em 
regra, não se exige o consentimento da pessoa 
encarcerada para a prestação do trabalho. As-
sim, não se detém a liberdade de não trabalhar. A 
exceção está no artigo 36, §3º, que prevê a mani-
festação de consentimento para a realização de 
labor externo para entidade privada. 

O artigo 28, §2º afasta a incidência do di-
ploma obreiro sobre a relação estabelecida entre 
a pessoa presa e aquela que consumirá sua ca-
pacidade de trabalho. E isso decorre da ausência 
do fundamento pela qual se constitui a relação 
jurídica contratual regida pelo Decreto-Lei nº 
5.453 de 1943: a liberdade. 

Com isso, por não possuir o trabalhador 
os direitos oriundos da Consolidação das Leis 
do Trabalho, o comprador desta mercadoria 
não assume obrigações referentes ao Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço, ao aviso prévio 
indenizado ou não, à indenização adicional, ao 
repouso semanal remunerado, aos feriados, às 

férias – remuneradas com acréscimo de 1/3 –, 
ao auxílio enfermidade, ao décimo terceiro salá-
rio, à licença paternidade, à licença maternidade 
e à contribuição previdenciária.

A única obrigação do empregado é com a 
contraprestação pelo consumo da força de tra-
balho, que não poderá ser inferior a 3/4 do sa-
lário mínimo vigente, nos termos do artigo 29. A 
tais imposições conjuga-se o tempo da jornada 
de trabalho que não poderá ser inferior a seis 
nem a superior a oito horas, em razão do artigo 
33, caput. 

Assim, por força das determinações impos-
tas pelos artigos da Lei de Execução Penal que 
regem a utilização da força de trabalho das pes-
soas que se encontraram encarceradas por conta 
de uma sentença penal condenatória transitada 
em julgado, pode-se inferir que a condição do con-
denado trabalhador assume um “importante ele-
mento de ampliação, de potencialização e mesmo 
de realização de mais-valor” (ANTUNES, 2013, 
p.17). Isso porque essa situação desenvolve-se à 
margem da legislação trabalhista, possibilitando 
a precarização destes trabalhadores, haja vista a 
ruptura dos laços formais de contratação e re-
gulação da compra da mercadoria que realizará 
a valorização do valor, o que apenas implica uma 
extração de mais-valor mais acentuada ao se fa-
zer uso do trabalho da pessoa presa.

MARX, Karl. O capital: crítica da economia política, Livro I: 
O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. 
São Paulo: Boitempo, 2017.
MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São 
Paulo: Boitempo, 2016.
ANTUNES, Ricardo. A nova morfologia do trabalho e suas 
principais tendências. In Riqueza e Miséria do Trabalho no 
Brasil II. ANTUNES, Ricardo (org.). São Paulo: Boitempo, 2013.
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Múltiplos Olhares

Em entrevista, a Sra. afirmou que “lu-
tar por Direitos Humanos é lutar pela 
sobrevivência”. No contexto do siste-

ma penitenciário brasileiro, à luz das re-
centes decisões na ADPF 527, há uma efe-
tiva mudança de panorama no tratamento 
às pessoas LGBTQIA+?

DANDARA RUDSAN Primeiramente considero 
que qualquer tentativa de melhorar o sistema 
prisional no atual modelo existente, está fadada 
a dar errado, pois o objetivo central deve ser 
ABOLIR todas as prisões, que são as expressões 
materiais do racismo e genocídio instituciona-
lizado no Estado brasileiro.
No tocante as recentes decisões na ADPF 527, 
consideramos importantíssimas tais decisões, 

Dandara Rudsan
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cista e abolicionista penal. Bacharela em Direi-
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do Direito (2021)

porém sem efetividade prática caso não haja o 
engajamento coletivo de todas as pessoas que 
instrumentalizam o cumprimento destas me-
didas no sistema de justiça, pois o que existe 
hoje é a negligência e omissão coletiva quando 
se trata de proteger e fazer cumprir os direitos 
humanos de pessoas encarceradas, em especial 
mulheres, travestis e transexuais.

Quais as políticas públicas prioritárias 
para reduzir o índice de encarcera-
mento e as violações de Direitos Hu-

manos da população LGBTQIA+ nas unida-
des prisionais brasileiras?

DANDARA RUDSAN Políticas públicas insti-
tucionalizadas não existem, o que existem são 
ideias, lutas e muita resistência popular. De ma-
neira geral, o que temos é a  Resolução SEAP 
nº 558/2015, que visa impedir que alguém seja 
tratado de maneira diferente por conta da sua 
orientação sexual ou identidade de gênero, e, 
mais recentemente as decisões na ADPF 527 que 
asseguram à pessoa transexual escolha de qual 
tipo de unidade prisional ao qual será encami-
nhada: feminina ou masculina. Também é garan-
tido o uso de cabelos compridos, roupas íntimas 
femininas e acessórios femininos não podem ser 
proibidos porque dizem respeito à identidade 
de gênero individual. Mas como disse anterior-
mente, caso não haja o engajamento coletivo de 
todas as pessoas que instrumentalizam o cum-
primento destas medidas no sistema de justiça, 
de nada adianta editar normativas impossíveis 
de serem cumpridas. 

Qual é a importância da representati-
vidade das pessoas LGBTQIA+ nos es-
paços jurídicos? É possível observar 

uma mudança na postura e nas decisões 
do Poder Judiciário frente às demandas 
apresentadas para a garantia dos direitos 
dos segmentos populacionais minorizados 
nos últimos tempos?

DANDARA RUDSAN Não acreditamos em mu-
danças positivas para a população LGBTQIA+ 
que não sejam pensadas por nós e sob nossa 
perspectiva. Neste sentido, jamais alcançaremos 
o pleno exercício de nossos direitos por carên-
cia de representatividade neste espaço de deci-
são que define os rumos de nossa existência dig-
na enquanto seres humanos. É possível observar 

1
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mudanças sensíveis na postura e nas decisões 
do Poder Judiciário frente às demandas apre-
sentadas pela população LGBTQIA+, no sentido 
de acolhimento das demandas, porém nos preo-
cupa o demasiado tempo que nossas causas ten-
dem a permanecer em litígio para a efetividade 
das decisões e cumprimento de nossos direitos.

Na sua opinião, em que medida 
a criminalização da homofobia/
transfobia é instrumento adequado 

para garantir direitos às pessoas LGBTQIA+?

DANDARA RUDSAN Não acredito no punitivis-
mo como medida mais adequada pura e simples-
mente. Acredito que a medida de criminalizar 
apenas define marcos temporais e sociais onde 
estamos sinalizando enquanto sociedade, que o 
espectro de mudança de pensamento institucio-
nal está ocorrendo, mesmo que para a proteção 
efetiva seja inócua, uma vez que a LGBTQIfobia 
só será de fato vencida, se tivermos um enga-
jamento da sociedade e, particularmente dos 
setores educacionais, educadores e educado-

ras, pois esse mal que nos assola é também um 
robusto subproduto de um sistema educacional 
que falha em sua gênese conservadora, elitizada 
e burguesa.

Na perspectiva da Sra, quais são 
os principais desafios a serem 
enfrentados para a efetivação dos 

procedimentos previstos no Manual da 
Resolução 348 do Conselho Nacional de 
Justiça, que apresenta os Procedimentos 
relativos a pessoas LGBTQIA+ acusadas, 
rés, condenadas ou privadas de liberdade

DANDARA RUDSAN O principal desafio é sen-
sibilizar a sociedade e promover o engajamento 
coletivo de todas as pessoas que instrumenta-
lizam o cumprimento destas medidas no siste-
ma de justiça, pois 'o papel aceita tudo', ou seja, 
é muito fácil escrever um manual 'bonitinho' e 
publicar, porém existe uma jornada de imple-
mentação que temos a sensação de que pou-
quíssimas pessoas e segmentos estão dispostas 
a percorrer.

5

Respiro
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Em 1975, Foucault, ao analisar no campo 
das punições a proposta de Panóptico de Jeremy 
Bentham (1785), articulou conceitos sobre poder, 
vigília e biopolítica, que acabaram por apontar 
para a formação de uma sociedade disciplinar, 
marcada pela introjeção – psicológica e difusa 
– de uma constante observação estatal sobre o 
agir humano. Nesse modelo de sociedade, ainda 
que o Estado estivesse eventualmente ausente 
em um de seus perfis fiscalizatórios clássicos (p. 
ex. polícia), o cidadão teria, dentro de si, a sen-
sação de estar sendo vigiado, inibindo-se, com 
isso, práticas desviantes. O Panóptico funciona-
ria como uma espécie de laboratório dessa nova 
forma, exaustiva e onipresente, de exercício dos 
poderes institucionais. 

Já na literatura, o tema foi abordado pelo 
escritor britânico George Orwell, que apresen-
tou no seu distópico romance 1984 o persona-
gem “Big Brother” (Grande Irmão), sempre de 
olho nos habitantes de Oceania. O personagem 
Winston Smith, em constante tensão com o 
Grande Irmão, desabafa com o leitor: “era terri-
velmente perigoso deixar os pensamentos à sol-

ta num lugar público qualquer ou na esfera de 
visão de uma teletela.” 

Na sociologia, Bauman alerta que, diante 
da volatilidade e fluidez características das rela-
ções humanas na contemporaneidade, uma vigi-
lância líquida, marcada por excesso de câmeras 
de vídeo em lugares públicos, smartphones, co-
letas de dados biométricos, dá o formato de um 
novo estilo de vigilância social, mais dinâmico, 
de feição menos austera, e por isso mesmo, mais 
sedutor do que o clássico modelo do panóptico. 
Os dispositivos da era digital – enquanto faci-
litadores da vida cotidiana – estimulariam um 
inconsciente comportamento de autovigilância.

Essas ilustrativas reflexões pretendem 
mostrar que o assunto da vigilância social, en-
quanto instância de monitoramento e determi-
nação de comportamentos humanos, está bem 
longe de ser um casual tema político. Trata-se 
de uma importantíssima zona de intersecção 
entre economia, juridicidade e controle social. 
Por isso, a criação do Banco Nacional Multibio-
métrico e de Impressões Digitais promovida pela 
Lei 13.964/2019 e a notícia recente de que a Polí-

DADOS BIOMÉTRICOS E TECNOLOGIA - O PANÓPTICO DOS DIAS ATUAIS:  
AS NOVAS TECNOLOGIAS DE IDENTIFICAÇÃO FACIAL
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cia Federal, no dia 05 de julho de 2021, celebrou 
contrato para aquisição de novas ferramentas de 
tecnologia e de identificação biométrica, cha-
madas de Abis (Solução Automatizada de Iden-
tificação Biométrica), são fatos que devem ser 
recebidos com certa cautela e preocupação. A 
promessa é de que esse sistema integrado ofe-
reça a “coleta, armazenamento e cruzamento de 
dados de impressão digital e identificação facial 
de forma precisa e confiável” e até mesmo, em 
futuro próximo, a integração com outros mo-
delos de identificação biométrica tal como íris 
e voz, podendo ser colhidos, nos próximos anos, 
os dados de 200 milhões de brasileiros. 

Revestidas de uma aura de imparcialidade 
e infalibilidade, as inovações tecnológicas são 
geralmente vistas como ferramentas que podem 
influenciar positivamente a estruturação e efi-
ciência da segurança pública e da investigação 
criminal. Mas o que aqui se tem, conforme noti-
ciado acima, é algo um tanto quanto diferente: a 
implementação de tal sistema – sem uma gran-
de discussão prévia sobre os seus limites e im-
pactos – poderá produzir a violação massiva de 
sensíveis direitos fundamentais, como o direito 
à privacidade e intimidade, bem como à auto-
determinação informacional (PÉREZ BARBERÁ, 
2020; O’NEIL, 2020).  

A sedutora ideia de uma polícia brasilei-
ra de padrões cinematográficos silencia, den-
tre tantos outros pontos, especialmente três: a) 
como funcionam os algoritmos utilizados para o 
confronto das informações; b) o risco de erros 
sistemáticos na construção e implementação 
desta ferramenta, e especialmente c) qual o per-
fil sociorracial dos cadastrados e identificados, 
já que pouco se fala sobre os vieses por raça, gê-
nero e etnia em suas aplicações diárias. 

No intuito de trazer algumas reflexões, co-
mecemos pelo primeiro questionamento. Assim 
como a preservação da cadeia de custódia, a cor-
reta determinação dos fatos no processo penal 
depende do conhecimento de como a informa-
ção que se pretende utilizar foi colhida, catalo-
gada, manipulada e processada. Com a existência 
de algoritmos secretos, programados de acordo 
com os interesses de seu programador, estamos 
diante de uma inacessível caixa fechada (NOBLE, 
2018, p. 25). Em outras palavras, não dispomos 
de nenhuma informação sobre qual foi o méto-
do escolhido, como o sistema funciona, e muito 
menos sobre a margem de erro no que se refere 

aos riscos de falsas identificações. Por isso, é ne-
cessário analisar a questão a partir de um ceti-
cismo epistêmico: é preciso estar em alerta para 
as debilidades probatórias que representam in-
justificado incremento do risco de detenção de 
inocentes e desconfiar dos parâmetros a partir 
dos quais os mecanismos de identificação por 
reconhecimento facial têm sido elaborados.

Em segundo lugar, é preciso considerar que 
os dados da realidade atribuem a tal tecnologia 
mais chances de erros do que de acertos. Con-
forme informações apresentadas pela Big Brother 
Watch (2020, p. 13), organização governamen-
tal britânica preocupada com a vigilância estatal, 
desde 2016, cerca de 93% dos alertas das câmeras 
instaladas no Reino Unido resultaram em identifi-
cações incorretas pela polícia, incluindo crianças 
em idade escolar. Nos Estados Unidos da América, 
os erros decorrentes das equivocadas identifica-
ções fizeram com que cidades como São Francisco 
e Boston proibissem o uso do sistema (2020). 

Falhas também já foram percebidas no Bra-
sil, ainda que o assunto seja mais recente. Em 
2019, no segundo dia de testes das câmeras pú-
blicas instaladas no Rio de Janeiro, uma mulher 
sentada no calçadão de Copacabana foi detida 
pela Polícia Militar por ter sido identificada como 
“Maria Leda”, uma então foragida da justiça. Após 
ser constrangida a comparecer na Delegacia de 
Polícia, ficou constatado que a verdadeira pro-
curada estava presa desde 2015, a demonstrar 
um outro problema: o próprio banco de dados 
possuía sérios problemas de atualização. Sem 
qualquer intenção de retratação, a fala do então 
porta-voz da Secretaria Estadual de Polícia Mili-
tar causa indignação, mas não traz nenhuma sur-
presa. Para ele, “- Essa falha não traria, como não 
trouxe, nenhum prejuízo à sociedade”. 

Em contraste a essa infeliz declaração, os 
prejuízos já são observáveis e demonstram a fal-
ta de cautela do aparato de Segurança Pública. O 
“panóptico moderno” tem renovado as velhas tá-
ticas de encarceramento ao demonstrar um viés 
programático denominado por Joy Buolamwini 
como “coded gaze”. Pelo fato dessas tecnologias 
serem programadas justamente por homens 
brancos, em regra descompromissados com a 
diversidade social, há maior risco de discrimina-
ção racial, étnica e de gênero, já que o algoritmo, 
ao identificar as particularidades de tais grupos, 
não tem a mesma precisão de quando identifi-
ca rostos de homens brancos. Em certas ocasi-
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ões, o algoritmo chega a ser incapaz de detectar 
que está diante da presença de um rosto huma-
no. Por isso, conforme adverte Adilson Moreira 
(2020, p. 517), a inteligência artificial tem promo-
vido opressões raciais e de gênero por meio de 
algoritmos discriminatórios, uma vez que está 
estruturada em uma realidade social marcada 
por sistemas de dominação. 

Enquanto estado mais negro do país, seria 
justo esperar que a Bahia tivesse preocupações 
extras com a adoção de mecanismos de reco-
nhecimento facial. O desenvolvimento de uma 
política de segurança pública em conformidade 
com a Constituição de 1988 lhe impõe isso. Mas, 
na contramão dos compromissos democráticos 
antidiscriminatórios, é essa mesma Bahia que 
mais encarcera pessoas negras a partir do uso 
de novas tecnologias de identificação. Dos casos 
analisados pela Rede de Observatórios de Segu-
rança (2019), verificou-se que 90,5% dos iden-
tificados por esses mecanismos eram negros. A 
Bahia liderou o número de abordagens e prisões 
com 51,7%, seguido do Rio de Janeiro com 37,1%, 
Santa Catarina com 7,3%, Paraíba com 3,3% e o 
Ceará com 0,7%. Esses sistemáticos e discrimi-
natórios desvios tecnológicos indicam, segundo 
Tarcizio Silva (2019, p. 121), a existência de um 
racismo algorítmico que aposta na suposta opa-
cidade algorítmica para perpetuar desigualda-
des sociorraciais.

Por tal razão, o manejo de tecnologias de 
informação, e em especial sua metonímia signi-
ficante – o algoritmo –, deve ser compreendi-
do, atualmente, dentro do que se convencionou 
chamar de Capitalismo de Vigilância, caracte-
rístico da chamada sociedade de informação. 
Nesta, segundo construção teórica formulada 
por Shoshana Zuboff (2018, p. 17-69), o Big Data 
– uma grande massa de dados digitais frios – se 
transforma em Big Other, no qual o intenso trá-
fego e acúmulo de dados mediados por vários 
dispositivos digitais se amoldam a uma explora-
tória lógica financeira, marcada pela invasão da 
vida privada com captura secreta de dados, com 
corrosão do Estado de Direito e da confiança 
nele depositada pelos cidadãos.

Nesse nefasto contexto, a caixa fechada 
dos algoritmos sustenta a aura de neutralidade 
e infalibilidade por trás das tecnologias, fomen-
tando o sistema de engrenagens desse Big Other 
que agora também se fortalece pela via da se-
gurança pública. Assim, a pretexto da sensação 

de segurança dos cidadãos de bem, abre-se mais 
uma via para a extração de dados a fim de legi-
timar o implemento desse “panóptico moderno”, 
terreno fértil para a perpetuação das desigualda-
des sociorraciais. Entretanto, enquanto no mo-
delo original a conformidade induzida somente 
exigia comportamentos específicos em quem 
se encontrasse fisicamente dentro do panópti-
co, a via moderna capitaneada pela tecnologia 
não permite escapatória, como observou Zuboff 
(2018, p. 44). Não há muros a pular e não há lugar 
no qual o grande Outro também não esteja.

A admiração pelas inovações prometidas 
pela tecnologia deve ser vista com desconfiança 
também – e principalmente – no processo penal. 
E é nesse sentido que a opacidade dos algoritmos 
deve levar à impossibilidade de se privilegiar as 
tecnologias de reconhecimento facial em detri-
mento dos procedimentos e protocolos aplicá-
veis ao reconhecimento de pessoas no processo 
penal. O risco que se coloca para a presunção de 
inocência é alto, proporcional à relevância de se 
discutir esse e outros temas do direito probató-
rio nos mais diversos canais.

E é justo por isso que aceitamos o convite 
para retornar com a Coluna “A Toda Prova”, no 
Boletim Trincheira Democrática do IBADPP. A im-
portância do tema que trazemos à discussão neste 
texto é justificada também pela alegria de comuni-
car um importante aporte à equipe, antes formada 
por Janaina Matida, Antônio Vieira, Marcella Nar-
delli e Caio Badaró, e que a partir de agora contará 
também com Saulo Mattos e Lívia Moscatelli.

Esperamos seguir contribuindo para a con-
solidação do Boletim como espaço de fomento e 
discussão crítica de importantes temas relaciona-
dos às ciências criminais, o que buscaremos rea-
lizar a partir de um enfoque necessário em temas 
de direito probatório e epistemologia jurídica, tão 
caros para um sistema penal justo e democrático.

Saulo Mattos é promotor de Justiça do Mi-
nistério Público da Bahia; mestre em Segurança 
Pública, Justiça e Cidadania pela UFBA; mestran-
do em raciocínio probatório pela Universitat de 
Girona (Espanha); professor de Direito Proces-
sual Penal da pós-graduação em Ciências Cri-
minais da Universidade Católica de Salvador 
(UCSAL); membro do Instituto Baiano de Direito 
Processual Penal (IBADPP).

Lívia Moscatelli é bolsista da CAPES/CNPQ, 
mestranda em Processo Penal na Universidade 
de São Paulo (USP) e em raciocínio probatório 
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pela Universitat de Girona (Espanha). Atualmen-
te é coordenadora adjunta da Biblioteca do Ins-
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e monitora do Innocence Project Brasil.
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Janaina Matida é professora da Universidade Alberto Hurtado, Chile, doutora em Direito 
pela Universitat de Girona, Espanha, associada do IDDD, onde presta consultoria ao 
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Caio Badaró Massena é mestrando em Direito Processual Penal na Universidade de São 
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tação de trabalho de conclusão de curso sobre a prova testemunhal no processo penal 
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Beltrán. Advogado com a atuação na área criminal, estuda assuntos ligados à episte-
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Memorial de 80
Anos do Código
de Processo Penal

O atual Código de Processo Penal (CPP) 
entrou em vigor exatamente no dia 1º de janeiro 
de 1942, época em que (e desde a proclamação 
da República), o processo penal brasileiro regia-
-se, basicamente, por duas normas: o Decreto nº 
4.824 e a Lei nº 2.033, de 20 de setembro de 1871. 
Com a promulgação da primeira constituição 
republicana, atenta ao “espírito federalista que a 
dominava” (ZAFFARONI, 2003, p. 474), os estados 
da federação passaram a ter inciativa para a ela-
boração de leis processuais, ressalvando-se às 
que dissessem respeito à Justiça Federal. Nada 
mais era, aliás, e nas palavras de Vicente de Aze-
vedo (1958, p. 41), do que “mais uma imitação dos 
Estados Unidos da América”.¹

Com efeito, dispunha o artigo 34, nº 23, de 
nossa primeira constituição republicana, que 
competiria privativamente ao Congresso Nacio-
nal legislar sobre direito civil, comercial e cri-
minal, e o processual da Justiça Federal. A par-
tir dessa disposição constitucional, cindida que 
restara a unidade do direito processual, “quase 

Examinar e problematizar as relações entre a His-
tória e o Direito reveste-se da maior importância, princi-
palmente quando se tem em conta a percepção da norma-
tividade extraída de um determinado contexto histórico 
definido como experiência pretérita que conscientiza e 
liberta o presente. (WOLKMER, 2015, p.23).

todos os Estados da União tiveram seus Códi-
gos de Processo Civil e Penal” (AZEVEDO, 1958, 
p. 41). O Estado do Rio Grande do Sul, por exem-
plo, foi um dos que promulgaram o seu próprio 
CPP, merecendo, inclusive, os Comentários de 
Florêncio de Abreu e Silva (1922, p. 3).²

Alguns outros, como São Paulo (apesar de 
ter o seu Código de Processo Civil e Comercial), 
continuaram com a velha legislação imperial, 
com alguns acréscimos feitos por leis estadu-

Rumo ao futuro ou firmes no passado?
Por Rômulo de Andrade Moreira

¹O velho jurista brasileiro, certamente, nunca imaginaria 
que em pleno século XXI esta imitação continuaria tão ami-
úde em nossa legislação penal e processual penal. Sobre 
essa influência norte-americana na Constituição de 1891, 
escreveu Aurelino Leal: “a influência americana é a que se 
percebe, até porque aos Estados Unidos coube exercer so-
bre toda a América Latina uma ação profunda e decisiva. 
No entanto, a cópia não foi servil. Com o contraste exercido 
pelo Congresso Constituinte sobre o projeto, foi este con-
vertido em lei fundamental do país com modificações im-
portantes. Pode mesmo dizer-se que em certos pontos nos 
curvamos à evolução e adotamos soluções que estão sendo 
pleiteadas em caminho de sucesso nos Estados Unidos”.
²Segundo ele, não se tratava de um livro de erudição, pois 
sem aprofundamento em doutrinas ou em divagações teo-
réticas: “procurei dar a este trabalho um cunho mais práti-
co do que teórico, facilitando aos iniciados nos árduos mis-
teres da vida do foro a aplicação da lei aos casos concretos, 
segundo a doutrina corrente e a orientação da jurisprudên-
cia dos nossos tribunais”.
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ais. Aliás, São Paulo “atravessou todo o período 
republicano, até a promulgação do atual Códi-
go de Processo Penal, em regime de verdadeira 
balbúrdia em matéria de legislação de processo 
penal: estavam em vigor inúmeras leis do tempo 
do Império, anteriores algumas, ao próprio Có-
digo de Processo Criminal; e numerosas leis es-
taduais, promulgadas sem ordem, nem sistema.” 
(AZEVEDO, 1958, p. 42).

Conforme João Mendes de Almeida Junior, 

os Estados em geral, mantiveram, com 
poucas variantes, a organização judici-
ária e policial e o processo do tempo do 
Império. Aliás, por maior que fosse a sua 
autonomia, não podiam afastar-se dos 
princípios constitucionais da União, tanto 
no que dizia respeito à organização judici-
ária, como no tocante ao processo de ação 
penal, cujas formas estavam subordinadas 
aos princípios reguladores dos direitos de 
acusação e de defesa, então determinados 
no art. 407 do Código Penal da República. 
(ALMEIDA JUNIOR, 1960, p. 220).

Segundo Frederico Marques: 

o golpe dado na unidade processual não 
trouxe vantagem alguma para nossas 
instituições jurídicas; ao contrário, essa 
fragmentação contribuiu para que se 
estabelecesse acentuada diversidade de 
sistemas, o que, sem dúvida alguma, pre-
judicou a aplicação da lei penal, [espe-
cialmente porque,] postos em vigor vá-
rios códigos estaduais, os mais diversos 
princípios foram adotados. (MARQUES, 
1998, pp. 104 e 105).

Também assim pensava João Mendes de Al-
meida Junior, pois essa descentralização proces-
sual penal, conforme escrevera em outra obra:

 
não trazia vantagem alguma, quer para a 
segurança social, quer para a defesa dos 
direitos individuais, e não tinha, em geral, 
fundamento na natureza do movimento 
da ação judiciária; longe de simplificar, 
mais complicava as formalidades do pro-
cesso. (ALMEIDA JUNIOR, 1960, p. 439).

Com a Constituição de 1934, a unidade 
processual brasileira passou a constar do texto 
constitucional, mais exatamente do seu artigo 

5º, XIX, estabelecendo-se que competia à União, 
privativamente, legislar sobre direito penal, co-
mercial, civil, aéreo, processual, registros pú-
blicos e juntas comerciais. Idêntica disposição 
também constava da Constituição de 1937, dis-
pondo o seu artigo 16, XVI, competir à União, 
privativamente, o poder de legislar sobre direi-
to civil, direito comercial, direito aéreo, direito 
operário, direito penal e direito processual.

Conforme Vicente de Azevedo (1958, p. 42), 
“a unificação da legislação processual foi, sem 
dúvida, medida acertada, pois não se justificava, 
doutrinariamente, a pluralidade de leis proces-
suais, variando de Estado para Estado”.

Para viabilizar essa unidade processual, foi 
nomeada uma Comissão de juristas pelo Minis-
tro da Justiça, Dr. Francisco Campos, o Chico 
Ciência - um “conhecido defensor do autorita-
rismo e que odiava as formas democráticas de 
governo que, com a ascensão do fascismo e do 
nazismo, associou seu ultraconservadorismo à 
última moda europeia”. (VILLA, 2011, p. 65) - com 
a finalidade de elaborar um projeto de CPP, des-
tacando-se os penalistas Nelson Hungria e Ro-
berto Lyra³, cujo trabalho resultou no atual Có-
digo, promulgado no dia 03 de outubro de 1941, 
cuja vigência deu-se no dia 1º de janeiro de 1942. 
O resultado foi, nas palavras de Frederico Mar-
ques, “defeituoso e arcaico, não sabendo dotar o 
país de um estatuto moderno, à altura das reais 
necessidades de nossa Justiça Criminal, deixan-
do-se sentir os influxos autoritários do Estado 
Novo”. Conforme Frederico Marques, 

a exemplo do que se fizera na Itália fas-
cista, esqueceram os nossos legislado-
res do papel relevante das formas pro-

³Sobre estes dois juristas brasileiros, veja-se “O pensa-
mento jurídico-penal de Roberto Lyra e Nélson Hungria 
nos anos 1937-1964: estilos e visões teóricas diferentes”, de 
Carlos Henrique Aguiar Serra, artigo encartado na obra co-
letiva História da Justiça Penal no Brasil: pesquisas e análi-
ses (KOERNER, Andrei - Organizador, São Paulo: IBCCrim, 
2006, pp. 153-175). Segundo o autor, o pensamento jurídi-
co-penal de Nélson Hungria configurava-se “como liberal 
conservador, capaz de num dado momento histórico ser 
completamente hermético e autoritário e noutro momento 
adotar um enfoque mais humanista e amplo.” Já em rela-
ção a Roberto Lyra, “o pensamento jurídico-penal, embora 
também com seus limites históricos, caminha para outra 
direção, adotando outro enfoque acerca do Direito Penal, 
menos hermético e dogmático, aproximando-se principal-
mente da Sociologia e da Criminologia”.
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cedimentais no processo penal e, sob 
o pretexto de pôr cobro a formalismos 
prejudiciais, estruturou as nulidades sob 
princípios não condizentes com as ga-
rantias necessárias ao acusado, além de 
o ter feito com um lamentável confucio-
nismo e absoluta falta de técnica. (MAR-
QUES, 1998, p. 108).

No mesmo sentido escreveu Vicente de 
Azevedo: 

Deve-se lamentar que, elaborado duran-
te o período ditatorial, não tenha sido 
solicitada a colaboração dos juristas do 
país, por meio da publicação larga e an-
tecipada do projeto. A prática é dos pa-
íses onde vige o regime democrático, e 
as vantagens são manifestas. (AZEVEDO, 
1958, p. 43). 

Aliás, e na verdade, importante ressaltar 
que, antes mesmo do golpe de 1937, a legisla-
ção brasileira já dava sinais claros de recrudes-
cimento, especialmente a lei processual penal;⁴  
neste sentido, em 11 de setembro de 1936, por 
meio da Lei nº 244, foi criado o Tribunal de Se-
gurança Nacional, subordinado à Justiça Militar, 
com competência para julgar os crimes tipifica-
dos na Lei de Segurança Nacional, que até então 
eram da competência da Justiça Federal.5 Com 
a Constituição de 1937, a previsão legal passou a 
constar no artigo 122, nº 17, só extinto em 1945, 
pela Lei Constitucional nº 14/45.6 Era a lógica 
da doutrina de segurança nacional imposta pelo 
Estado Novo. (DAL RI JÚNIOR, 2006, p. 272).

Tal fato deu-se muito em razão de uma 
frustrada insurreição comunista, em 27 de no-
vembro de 1935 (o tenentismo), pretexto para 
que Getúlio Vargas endurecesse a legislação, as-
fixiasse as liberdades democráticas e impusesse 
uma ditadura. Assim, “em razão da imposição da 
´nova ordem` getulista, iniciou-se o período au-
toritário, por cerca de oito anos”. (PAULA, 2002, 
p. 324), abatendo-se a repressão “sobre todos os 
opositores de Vargas, independentemente da 
simpatia ou não (como a maioria) pelos comu-
nistas”. Para se ter uma ideia, entre novembro de 
1935 e maio de 1937 foram detidas 7.056 pessoas, 
número tão elevado que não havia prisões sufi-
cientes e navios de guerra foram improvisados 
como presídios. (VILLA, 2011, pp. 62-64).

Portanto, é preciso compreender o con-
texto histórico que permeou o surgimento do 
atual CPP, afinal “todo estudo mais comple-
to do direito brasileiro precisa sair de nossas 
fronteiras e se projetar no passado em busca 
de suas raízes mais profundas”, utilizando-se 
o passado “de um modo vivo, dinâmico e útil, 
e não de um modo estático e tolo, semelhan-
te ao do turista inculto que ´coleciona` visitas 
a museus e entradas de cinemas estrangeiros”, 
de uma tal maneira que “o estudo histórico da 
realidade jurídica não é só lícito, como também 
necessário”. (PINHO, 1973, pp. 11 e 12).

O resultado, então, é que até hoje, em pleno 
século XXI, ainda temos um CPP de caráter espe-
cialmente inquisitivo e autoritário, nada obstante 
algumas (e insuficientes) reformas parciais; e o 
processo inquisitivo, como observa Bittar: 

passou, ao longo dos tempos, a repre-
sentar forte instrumento de repreensão 
social e comportamental, e deixou de ser 
propriamente um meio para a colhei-
ta de provas e julgamento de culpados, 
para tornar-se fim em si mesmo, uma 

⁴Nada obstante, também é importante ressalvar que “a 
literatura brasileira, em geral, promove uma simplifica-
ção grosseira em sua análise do período que vai de 1930 a 
1945, detendo-se na casca aparente das formas políticas, 
especialmente no caráter ditatorial do Estado Novo. Não 
surpreende que seja assim, porquanto mesmo entre his-
toriadores e cientistas políticos a complexidade daqueles 
acontecimentos desafia ainda hoje interpretações simplis-
tas, que não logram compreendê-los por completo e vêm 
sendo questionadas”. 
5Assim era a redação do referido dispositivo constitucional: 
“Os crimes que atentarem contra a existência, a segurança 
e a integridade do Estado, a guarda e o emprego da eco-
nomia popular serão submetidos a processo e julgamento 
perante Tribunal especial, na forma que a lei instituir”.
6Segundo José Frederico Marques, tratava-se “do que ha-
via de mais iníquo e inquisitorial, policialesco e reacionário, 
em matéria de procedimento penal. O inquérito policial, 

além de possuir o caráter de formação de culpa, era tido, 
até prova em contrário, como verdadeiro – o que signifi-
ca que as garantias de uma instrução contraditória e ju-
risdicional ficaram abolidas. E o réu, após essa formação 
da culpa em segredo e arbitrária, da polícia-política, via-se 
de mãos amarradas, frente aos juízes especiais do Tribunal 
(todos da confiança do Executivo), pois não podia arrolar 
mais que duas testemunhas de defesa, devendo proferir 
alegações orais num exíguo espaço de tempo”. Durante os 
nove anos de sua existência, o Tribunal de Segurança Na-
cional condenou mais de quatro mil pessoas, entre ela o 
escritor Monteiro Lobato.
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