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Editorial

O amesquinhamento diário
de direitos humanos
A terra está coberta de valas
E a qualquer descuido da vida
A morte é certa.
A bala não erra o alvo, no escuro
Um corpo negro bambeia e dança
A certidão de óbito, os antigos sabem,
Veio lavrada desde os negreiros.
(Conceição Evaristo)

O final de 2021 se aproxima e não há nada
de novo sob o sol. O segundo ano da pandemia
do Covid-19 e o alcance do alarmante número de
mais de 600 mil mortos no país, sendo a maioria negra, demonstram que o alvo da destruição
é evidente, até quando tratamos de uma doença, pois há estrita relação entre mortalidade e
precariedade (OLIVEIRA; et al, 2020, p. 06). As
interseções entre raça e classe escancaram as
vulnerabilidades na nossa realidade tropical, em
que um estado de exceção e a relação de animosidade entre pares se tornaram base normativa
para um direito de matar (MBEMBE, p. 156), e
observamos, sem necessidade de grande esforço
intelectual, um projeto de destruição e apagamento socio-racial.
Hoje, com o avanço da vacinação, há menos vidas ceifadas diretamente pelo coronavírus,
mas seguimos intensificando esse requintado
projeto de morte que se iniciou nos tempos coloniais, de eliminação de indesejados, pois “pobres são como podres e todos sabem como se
tratam os pretos” (GIL; VELOSO, 1993). Ao passo
que oportunizou a ascensão de novos bilionários, a pandemia intensificou a fome no Brasil, e
cenas de pessoas se enfileirando para garimpar
ossos, pelancas e restos de comida se alastraram
ao redor do país, fazendo com que a imagética
do bicho retratada no clássico poema de Manuel
Bandeira se mostre demasiadamente atual.
Observamos um crescente amesquinhamento de direitos humanos (RAMOS, 2017, p.
99), em que o básico é restringido mesmo sem
redução de sua proteção normativa, mostrando
uma estratégia perversa de suspensão do orde-

namento para garantir sua vigência, um estado
de exceção como abertura de uma lacuna fictícia (AGAMBEN, 2004, p. 48-49). Em suma, temos
mais do mesmo, a esperança de uma constituição democrática e social já caiu por terra quando percebemos que ela não sai do que está formalmente posto.
Diante de uma sociedade que não sustenta o que propôs através do Constituinte de
1988, percebe-se que estamos lidando com um
simulacro de Estado Democrático de Direito,
refletido nos poderes da república e nas instituições essenciais à justiça. Foram muitos os retrocessos e cortes de garantias no decorrer dos
últimos anos, intensificados com a pandemia do
Covid-19, mas atenhamo-nos aqui a três preocupantes exemplos de corrosão institucional: as
ADIs 6877 e 6880 – que versam sobre o poder
de requisição das Defensorias Públicas -, a ADI
4608 – que trata da extinção da Ouvidoria Externa da Defensoria Pública, e a ADPF 279 - que
dispõe acerca da prestação de assistência jurídica por municípios.
Nas ADIs 6877 e 6880, o Ministério Público,
por intermédio do Procurador Geral da República, ajuizou ação direta de inconstitucionalidade
(ADI) a fim de que sejam declarados inconstitucionais os dispositivos da Lei Complementar nº
80/94 que versam sobre o poder de requisição
da Defensoria Pública. Sob o argumento de que
o poder de requisição da Defensoria quebra a
paridade de armas com os advogados, o PGR se
insurge contra uma das prerrogativas conquistadas pela DP e positivadas na LC 80/94, numa
postura no mínimo elitista e mesquinha para
manter controle e poderio nas mãos do Parquet
e do Judiciário.
Por sua vez, a ADI 4608, proposta em 2011
pelo PSL, que se encontrava adormecida até ser
pautada para julgamento recentemente pelo STF,
busca a inconstitucionalidade do dispositivo que
veda a atuação de Defensores Públicos como Ouvidores Externos, proposta que afastaria a participação popular das atividades da instituição.

Por fim, a ADPF 279, julgada improcedente
em novembro deste ano pelo STF, culminou na
possibilidade de municípios prestarem assistência jurídica gratuita à população carente, sob o
argumento de que tal serviço ampliaria o acesso
à justiça, quando, em verdade, enfraquece a instalação de defensorias no interior do país.
Os casos supracitados exemplificam o desmonte de Direitos Humanos através da tentativa de subjugação de uma das instituições mais
democráticas do Brasil. Os reflexos da colonização, que se perpetuam no decorrer de séculos,
se intensificaram nesse momento pandêmico, e
por mais que tentem nos fazer crer que a pandemia está acabando e tudo ficará bem, ela só está
aprimorando um projeto de higienização social e
racial há muito instaurado na colônia.
O Brasil sequer tolera pretos e pobres, e
tenta há muito apagá-los, física ou metaforicamente, mesmo ao se cobrir sob o manto da democracia racial e multiculturalismo. Lembremo-nos que, no discurso na Constituinte, em
1987, Lélia Gonzalez nos alertou para o apartheid sofisticado do racismo brasileiro e para
a importância de conhecermos nossa história,
a fim de que pudéssemos construir um futuro
(2020, p. 255).

Esperamos que as páginas seguintes sirvam como combustível de luta e entrincheiramento, a fim de que não sigamos romantizando
nossa história ao passo que cavamos um futuro
marginal.
Anna Luiza Velloso Lemos
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.CONTRAPONTO
Por Rômulo Moreira

Injúria racial é racismo!
guém em razão de seu fenótipo, de sua descendência, de sua etnia, sendo possível enquadrar a
conduta tanto no conceito de discriminação racial previsto em diplomas internacionais quanto
na definição de racismo já empregada pelo Supremo (HC 82424).”
Para ele, “a atribuição de valor negativo ao
indivíduo em razão de sua raça cria as condições ideológicas e culturais para a instituição e
a manutenção da subordinação, tão necessária
para o bloqueio de acessos que edificam o racismo estrutural, ampliando também o fardo desse
manifesto atraso civilizatório e torna ainda mais
difícil a já hercúlea tarefa de cicatrizar as feridas
abertas pela escravidão para que se construa um
país de fato à altura do projeto constitucional
nesse aspecto.”
Suspenso, o julgamento foi retomado no
dia 02 de dezembro de 2020, com o voto do Ministro Nunes Marques que, divergindo do relator, entendeu que a injúria racial “não se equipara juridicamente ao racismo, ainda que não se
desconsidere a gravidade do delito, não sendo
possível a equiparação, porque os delitos tutelam bens jurídicos distintos.” A sessão, então, foi
adiada por um pedido de vista do Ministro Alexandre de Moraes.
Finalmente, na sessão do último dia 28 de
outubro, concluiu-se o julgamento do HC, decidindo-se que o crime de injúria racial configura racismo, sendo, portanto, e nos termos da
CF, delito sujeito à imprescritibilidade. Nessa
oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes
observou “que a Constituição é explícita ao declarar que o racismo é crime inafiançável, sem
fazer distinção entre os diversos tipos penais
que configuram essa prática, lembrando que,
segundo os fatos narrados nos autos, a condu-

Um jurista que pensa como um negro está
preocupado em utilizar o direito para promover a integração de grupos marginalizados, devendo se afastar do legalismo jurídico que leva à desconsideração do contexto
social e histórico no qual as pessoas estão
inseridas. Recusa a ideia que o direito contém todos os elementos necessários para a
interpretação das normas jurídicas e as interpreta de maneira distinta daqueles que
utilizam essa perspectiva. A vasta maioria dos membros do judiciário são homens
brancos heterossexuais de classe alta, que
nunca sofreram qualquer tipo de discriminação na vida, e partem do pressuposto que
todas as pessoas possuem a mesma experiência social, razão pela qual podem interpretar o direito apenas a partir de sua lógica interna. (MOREIRA, 2019).

Na sessão do dia 26 de novembro do ano
passado, o STF iniciou o julgamento do HC
154248, no qual se discutia a prescrição no crime
de injúria racial, tendo o relator, Ministro Edson
Fachin, naquela oportunidade, votado pela denegação da ordem, pois, segundo ele, “a injúria
racial traz em seu bojo o emprego de elementos associados ao que se define como raça, cor,
etnia, religião ou origem para se ofender ou insultar alguém, havendo ataque à honra ou à imagem alheia, com violação de direitos, como os da
personalidade, que estão ligados à dignidade da
pessoa humana.”
Assim, ainda nos termos do voto do relator, “a injúria é uma forma de realizar o racismo, e agir dessa forma significa exteriorizar uma
concepção odiosa e antagônica, revelando que
é possível subjugar, diminuir, menosprezar al4
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ta da paciente foi uma manifestação ilícita, criminosa e preconceituosa em relação à condição
de negra da vítima. Como dizer que isso não é a
prática de racismo?”
No mesmo sentido, o Ministro Luís Roberto Barroso observou que, “embora com
atraso, o país está reconhecendo a existência
do racismo estrutural, salientando-se que não
são apenas as ofensas, pois muitas vezes a linguagem naturalizada embute um preconceito,
de tal maneira que não podemos ser condescendentes com essa continuidade de práticas
e de linguagem que reproduzem o padrão discriminatório.”
Também para a Ministra Rosa Weber as
ofensas decorrentes da raça, da cor, da religião,
da etnia ou da procedência nacional se inserem
no âmbito conceitual do racismo e, por este motivo, são inafiançáveis e imprescritíveis; no mesmo sentido, a Ministra Cármen Lúcia considerou
que o crime não é apenas contra a vítima, “pois a
ofensa é contra a dignidade do ser humano, ressaltando que vivemos numa sociedade na qual o
preconceito é enorme, e o preconceito contra
pessoas negras é muito maior.”
Já o Ministro Ricardo Lewandowski lembrou “que a CF, ao estabelecer que a prática de
racismo é imprescritível, não estipulou nenhum
tipo penal, exatamente porque, ao longo do tempo, essas condutas criminosas se diversificam e
é necessário que os delitos específicos sejam definidos pelo Congresso”, lembrando, outrossim,
“que o Brasil é signatário de tratados e convenções internacionais em que se compromete a
combater o racismo.”
No mesmo sentido, o Ministro Luiz Fux
afirmou que “a discussão sobre a questão racial
veio se desenvolvendo para assegurar proteção
às pessoas negras e vem passando por uma série
de mutações, alcançando uma dimensão social,
e não meramente biológica”, ressaltando que “as
normas constitucionais dessa sociedade, que já
foi escravocrata durante 400 anos e um péssimo
exemplo para todo o mundo, só se podem tornar
efetivas através não só da previsão em abstrato,
mas da punição.” O ministro Dias Toffoli também
acompanhou o voto do relator.
Apesar de tardia, foi acertada a decisão da
Suprema Corte, pois, induvidosamente, quem
ofende a honra de alguém utilizando-se de elementos referentes à raça, à cor ou à etnia pratica, sem dúvidas!, racismo, crime imprescritível
conforme explicita a CF, tratando-se de uma

conduta extremamente reprovável sob todo e
qualquer aspecto.
O racismo é a causa determinante de uma
infindável série de iniquidades que, ao longo da
história do Brasil, atinge esta gente riquíssima,
dentre outras coisas, por sua capacidade incrível
de resistência e sua extraordinária inteligência e
abundância cultural, nada obstante se saber “que
desde o início da colonização, as culturas africanas, chegadas nos navios negreiros, foram mantidas num verdadeiro estado de sítio.” (NASCIMENTO, 2016, p. 123).
O Brasil, longe de se tratar de uma suposta
e falsa (e mesmo hipócrita!) “democracia racial”
(como costumam dizer alguns acadêmicos, ora
mesmo racistas, ora ignorantes de nossa realidade e de nossa história), é um lugar onde o racismo
está entranhado social, estrutural e institucionalmente, fato que (talvez) explique uma conivente
apatia integrante de um lado sombrio que permeia a nossa elite econômica, social, acadêmica,
política e jurídica, que aceita a normalização de
uma violência específica e reiterada, como se fosse algo necessário para uma efetiva política pública de segurança pública, ou uma decorrência
inevitável da pobreza que também assola principalmente a população negra no Brasil, desde
sempre alijada da riqueza aqui produzida.
É preciso estar atento e saber que “as lutas mais longas e mais cruentas que se travaram
no Brasil foram a resistência indígena secular e
a luta dos negros contra a escravidão, que duraram os séculos do escravismo. Tendo início
quando começou o tráfico, só se encerrou com a
abolição.” (RIBEIRO, 2006, p. 202).
É urgente também entender que “face ao
racismo, não há compromisso possível. Não
há tolerância possível. Só há uma resposta: a
tolerância zero. Esta resposta pode parecer
radical, mas é a única resposta concebível se
quisermos adotar, em relação a este problema,
uma atitude coerente e eficaz.” (DELACAMPAGNE, 2013, p. 222).
Por isso, é necessário, apesar dos “deslumbramentos ocidentais”, saber-se negro, e sendo
um negro, “cada vez mais negro, não ficar mudo
diante desse deslumbramento.” (CAMARGO,
1987, p. 9).
No Brasil - antes e depois da escravização a que foram sujeitados homens, mulheres e
crianças (a maioria sequestrada do continente
africano) - o massacre do povo negro sempre foi
uma realidade com a qual se convive, e se habi5

Coluna: Ponto e Contraponto

tua ainda hoje, numa odiosa e farisaica complacência dos brancos em geral, que se alvoroçam
todos em uníssono quando um dos seus é morto, e se compraz covardemente quando um dos
outros é a vítima.1
Oxalá, portanto, que a decisão da Corte Suprema seja o alvorecer de uma nova mentalidade
dos que compõem o sistema de justiça criminal
brasileiro, seletivo como sempre e como todos!

DELACAMPAGNE, Christian. História da Escravatura – Da
Antiguidade aos nossos dias. Lisboa: Edições Texto & Grafia, 2013, p. 222.
GOMES, Laurentino. Escravidão – Volume I – Do primeiro
leilão de cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos
Palmares. Rio de Janeiro: 2019, p. 62.
MOREIRA,

Adilson

José.

“Pensar

como

um

negro

significa defender uma forma específica de interpretar
a Constituição”. Disponível em: https://www.geledes.org.
br/pensar-como-um-negro-significa-defender-uma-

Quando se visita, por exemplo, o Museu Imperial de
Petrópolis, e se admira a coroa de D. Pedro II, não se pensa
que aqueles 639 minúsculos diamantes que a adornam foram
garimpados por pessoas escravizadas em Minas Gerais e
outras regiões do Brasil (GOMES, Laurentino. Escravidão –
Volume I – Do primeiro leilão de cativos em Portugal até a
morte de Zumbi dos Palmares. Rio de Janeiro: 2019, p. 62).

1

forma-especifica-de-interpretar-a-constituicao/. Acesso
em 08 de novembro de 2021. Para conhecer melhor o
pensamento desse grande jurista brasileiro, veja-se a obra
“Pensando como um negro – Ensaio de hermenêutica
jurídica”, publicado em 2019, pela Editora Contracorrente
(São Paulo).
NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro –
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Culpabilidade como limite na dosimetria da pena
Por Marina Azevedo Schubert

a maneira como deve ser aplicada. Neste sentido, considerando a pena como uma medida
de coerção, a culpabilidade deveria funcionar
como fundamento e limite, sendo ferramenta
fundamental para a individualização e limitação da pena, não podendo estigmatizar o sujeito, a partir de um viés moralizante (MELLO,
2019, p. 310).
Atualmente, a culpabilidade na dosimetria
da pena vem sendo interpretada a partir de elementos subjetivos, atrelados à ideia de censura
pessoal, cristalizando-se na fórmula geral de
que “culpabilidade é a reprovabilidade da vontade ilícita”. Essa falta de entendimento fez com
que a doutrina se valesse do conceito para utilizá-lo como fundamento de toda espécie de argumento que possa ser útil à exasperação, sem
um conceito definido bem e considerando-o
como apenas mais uma circunstância entre as
demais (STOCO, 2019, p. 23/30).
A culpabilidade, entretanto, deve ser entendida como mais do que uma mera circunstância judicial a ser examinada dentro de um
conjunto de elementos igualmente importantes. Ela deve ser o principal elemento de medida
e limite da sanção criminal, devendo, inclusive,
condicionar a intepretação das demais circunstâncias aos seus ditames (SIQUEIRA, 2015, p. 2).
Como afirma Juarez Tavares (2018, p. 442),
o conceito de culpabilidade deve, em verdade,
estabelecer limites à intervenção do Estado,
sendo o parâmetro de aplicação para as outras
circunstâncias. Adotar a culpabilidade como
critério central da determinação judicial da
pena é um ganho para o direito penal que se
quer fazer respeitador dos princípios que limi-

Para a definição da pena, o ordenamento
penal brasileiro adota o sistema trifásico, todavia, no desenvolvimento deste texto, analisar-se-á apenas a primeira fase da dosimetria,
qual seja a denominada fase das “circunstâncias
judiciais”, dirigidas ao juiz, que, com base nas
provas colhidas, deverá verificar a possibilidade
e a quantidade de pena aplicável em cada situação. Contudo, não configuram “circunstâncias do crime”, efetivamente, são critérios discricionários que indicam o procedimento a ser
adotado na tarefa da individualização da pena
(BITENCOURT, 2019, p. 3)
Em análise, percebe-se que o direito brasileiro recorre a circunstâncias completamente
alheias ao fato para dosar a sanção penal. Assim, fatores como a personalidade do agente,
comportamento pretérito, conduta social, são
historicamente determinantes, cabendo ao juiz
verificar as peculiaridades das circunstâncias de
cada caso, estabelecendo os critérios de quantificação da pena (CARVALHO, 2017, p. 509).
A ausência de um regramento mais detalhado não deve significar que o magistrado esteja livre para considerar qualquer tipo
de desdobramento, guiando-se pelo arbítrio
(TEXEIRA, 2017, p. 28). O art. 59 do código penal afirma que a pena-base será estabelecida
conforme seja necessário e suficiente para a
reprovação e prevenção do crime, observando
à culpabilidade, antecedentes, conduta social,
personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao
comportamento da vítima.
Um dos grandes problemas do artigo
gira em torno do conceito de culpabilidade e
7
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tam a intervenção punitiva do Estado, significando restringir a aplicação da sanção à valoração do injusto culpável praticado, atrelando-a à
análise de um comportamento, cuja proibição
era prevista em lei (TEIXEIRA, 2015, p. 131).
Logo, no quesito de aplicação da pena, a
culpabilidade tem uma função limitadora essencial ao sistema devendo servir de critério
orientador dos demais fatores, e não ser considerado como apenas mais uma das circunstâncias, de forma a tentar evitar arbitrariedades
punitivas com base em juízos morais.
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Lirismos Insurgentes

Entre o Homem e o Direito
Meu caminho de liberdades postas,
teu caminho de regras impostas,
somos o verso e o reverso na mesma estrutura,
norma jurídica fundamental,
espelho refletindo os opostos,
num ato conjunto: a liberdade e os limites da
conduta.
Entre o Homem e o Direito,
na realidade, as diferenças:
eu tenho a mente, os sentimentos, os sonhos,
tu tens as normas, as leis, a doutrina,
e mergulhamos fundo, tão fundo,
em busca da perfeição ideológica, do supremo
resultado,
que eu sonhei, que tu planejaste: queremos Justiça.
Meu coração é humano; teu paradigma, positivista.
Eu sonho colorido, tropeço, erro, peço desculpas.
Tu apontas o erro, dizes o que é o dolo e a culpa,
controlas minha conduta, preceituas a sanção.
E, nos labirintos assimétricos do viver,
quem poderá compreender por que lutamos,
entre sistemas capitalistas, dogmatismos jurídicos,
movimentos alternativos, revolucionários,
retornos históricos, incansáveis buscas filosóficas,
num frenético desejo de controle do ser?
Nós em campo de batalha: a lei é tua e é
também a minha,
mas a lei carrega a espada e a
balança,
eu aponto a arma e mesmo assim
tenho a esperança.
A lei corta a carne e deixa jorrar o
meu sangue,
a arma atira e mata (e deixa
jorrar o meu sangue).
Eu sou o Homem branco de
sangue vermelho,
e sou o Homem negro de sangue
vermelho.
O que queremos, afinal,
é que a natureza dos atos
humanos
faça parte da própria natureza dos
fatos, jurídicos ou não.

Um Homem que segue adiante,
um Direito que regula sua conduta.
Companheiros do “jogo”,
impasses, empates, perdas e danos,
todos os movimentos, proibidos ou permitidos,
imensos espaços no destino por vencer.
Seguimos assim: no meio do caminho, um fato,
um fato jurídico no meio do caminho.
Buscamos a conciliação, a tutela jurisdicional,
qualquer caminho que leve ao final,
importa-nos mesmo é seguir.]
Meu movimento no mundo depende de ti,
teu movimento no mundo depende de mim.
Como, distantes, seguiremos adiante?
Meu universo de comportamentos e disputas,
teu universo de regulamentos de condutas,
lá fora, janela aberta, a realidade,
por certo, Thêmis, lendária deusa da Justiça,
brinca:
faz de nós, Homem e Direito, da mesma essência,
em busca de um novo paradigma jurídico,
para a comunhão perfeita, a eterna perfeição do
Ser!

Nic Cardeal
Escritora, autora de
“Sede de céu – poemas” (Penalux, 2019).
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PARA ALÉM DOS GRANDES CENTROS: A IMPORTÂNCIA
DO ACRE NO CONTEXTO PENITENCIÁRIO NACIONAL
Por Isabella Mesquita Martins
Não é nenhuma novidade, seja em âmbito
mundial ou nacional, a tendência de focar nos
grandes centros e os grandes expoentes em determinados assuntos, que pautam as análises e
consequentemente regionalizam discussões, ou
pelo menos criam grandes referências para elas,
criando quase que “capitais temáticas”.
Apesar desse cenário, é evidente que, mesmo com a existência de grandes potências no
assunto que for, não podemos desprezar na análise as regiões periféricas e menos destacadas,
quando se observa o todo.
De maneira geral, algumas regiões no Brasil acabam colocadas à margem em diversas discussões. Além de questões óbvias como a falta
de conhecimento produzido sobre essas regiões,
corremos o risco de perder também alguns traços sobre realidades locais que merecem mais
atenção do que muitas vezes se pode perceber à
primeira vista.
Nesse sentido, chamo a atenção para a situação do estado do Acre, localizado na Região
Norte do país, e que já costuma ser pouco considerado para assuntos que não tenham relação
com questões ambientais e/ou com migratórias
recentes no contexto da América do Sul. Pensando as 27 unidades federativas que compõem
o Brasil, o Acre possui a 25ª maior população total1 e ocupa o 26º lugar quando se analisa o Produto Interno Bruto (PIB) de 20202, o que muitas
vezes faz com que o estado seja um mero coadjuvante nas análises de questões sociais.
O que se ressalta nessa reflexão é a possibilidade de perdermos questões importantes
quando adotamos essas balizas (talvez convencionais) como parâmetros das análises. As realidades locais muitas vezes são pouco observadas,
mesmo que tenham grandes contribuições para
a compreensão de um cenário total.

Hoje no Brasil a discussão sobre o sistema
penitenciário se baseia (apesar de obviamente
não se encerrar) em um grande volume de estudos e registros das experiências do estado de
São Paulo, seguido por Rio Grande do Sul e Rio de
Janeiro, 3 dos 5 estados considerados de grande
porte penitenciário3. Tal cenário vai se escorar,
justificadamente, na altíssima população penitenciária de São Paulo, em suas muitas unidades
penitenciárias, a relevância do nascimento do
Primeiro Comando da Capital (PCC) e o marco
do massacre do Carandiru; na rotatividade de
secretários, nas crises e facções que envolvem o
sistema prisional no Rio de Janeiro; e nas inclinações progressistas de boas práticas adotadas
pela gestão penitenciária do Rio Grande do Sul
ou de Santa Catarina. O que se justifica, tendo
em vista todas essas questões, mas de maneira
nenhuma pode ser fundamento para que os outros estados não sejam bem observados.
Quando levamos a análise para o sistema
penitenciário, podemos ver a que a grande massa de produções acadêmicas e de notícias de
maneira geral ficam mobilizadas com mais força na direção de um “eixo” sul-sudeste, e as 3
unidades federativas com maior proporção de
pessoas privadas de liberdade em relação à sua
população são Mato Grosso do Sul, Acre e Rondônia4, nessa ordem. É necessário que tenhamos
a clareza de que as discussões não podem se
encerrar nos ditos grandes centros, ignorando
localidades do interior do país, muitas vezes tão
relevantes quanto ou mais, a depender da perspectiva.
Quando observadas questões históricas e
sociais atuais, a relevância do Acre no cenário
nacional em discussões penitenciárias é inegável. Apesar de ter a sétima menor população
de pessoas privadas de liberdade em números
absolutos5, o que inicialmente poderia sinalizar
para uma “menor importância” na análise do

Estimativa de população brasileira em 2021 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em:
<https://www.gov.br/pt-br/noticias/financas-impostose-gestao-publica/2021/08/populacao-brasileira-chegaa-213-3-milhoes-de-habitantes-estima-ibge>. Acesso em:
28/09/2021.
2
Produto Interno Bruto dos estados brasileiros - relativo
ao ano de 2020. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/
explica/pib.php>. Acesso em: 28/09/2021.
1

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inspecao_penal/
mapa.php. Acesso em: 18/11/2021.
4
Idem.
5
Números do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões
relativos às pessoas privadas de liberdade em âmbito
estadual. Plataforma disponível em: <https://portalbnmp.
cnj.jus.br/#/estatisticas>. Acesso em: 27/09/2021.
3
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todo, o Acre ostenta a segunda maior proporção
de pessoas privadas de liberdade por cem mil
habitantes6, com aproximadamente 0,934% da
sua população nessa situação, proporção que,
dentre todas as unidades federativas, o coloca
atrás apenas do Mato Grosso do Sul.
A proporcionalidade chama atenção para
como números absolutos, que no contexto prisional do Brasil muitas vezes chamam a atenção
e são as colunas que sustentam muitas discussões, frequentemente mascaram questões tão
importantes quanto eles próprios. O choque que
esses números absolutos podem causar, corre o
risco de encobrir o fato de que os sistemas penitenciários estaduais estão inseridos inevitavelmente no contexto social dos estados. É por
tudo isso que as proporções podem apresentar a
fluidez necessária para que novos espaços sejam
vistos e novas análises sejam feitas.
O Acre não é levado ao centro dos debates
ainda que tenha uma população prisional como
a de São Paulo ou Minas Gerais, mas por outro
lado, também possui uma população geral muito menor. Quando se analisam essas questões,
é evidente que o Acre apresenta uma realidade
alarmante, que leva a refletir inclusive sobre o
problema da invisibilização de sua realidade.
Olhando mais detidamente para o cenário do estado em números, a proporção de 1%
da população privada de liberdade passa longe
de ser irrisória. Enquanto o Acre se aproxima
dessa marca, a média nacional gira em torno de
0,428%7, trazendo um pensamento que, em tese,
é bem simples, mas que tem ficado oculto nas
grandes discussões sobre o tema: o estado possui uma quantidade reduzida de pessoas encarceradas quando comparado com outros estados,
mas nessa mesma comparação, a população total
do estado é ainda mais modesta, o que faz com
que a proporção seja uma métrica indispensável
para essa discussão.
Tendo sido usada no passado como terra de desterro, a punição é parte relevante da

história do Acre nos acontecimentos nacionais,
principalmente nos primeiros anos do século XX, como consequência das penas infligidas
pelas Revoltas da Vacina e da Chibata, que, cercada pela floresta, foi tida como um bom local
de destino dos penalizados. Apesar do objetivo
de construir uma penitenciária durante a gestão
do governador Hugo Carneiro, iniciada em 1927,
questões econômicas foram determinantes para
que ele não seguisse com o projeto, buscando
alternativas como prisões federais, por exemplo,
e o Acre só vai vir a ter sua primeira penitenciária anos depois, em 1935 (BEZERRA, 2016).
A partir disso, o sistema penitenciário do
Acre passou por um período razoável contando
apenas com uma unidade penal, tendo a inauguração da segunda unidade do estado, a instituição Francisco D’Oliveira Conde, apenas em
1983, momento em que existe uma tentativa de
alcançar padrões nacionais de higiene, segurança e conforto já praticados em outras unidades
do país (BEZERRA, 2016).
Em 2003 foi criado o Departamento de
Administração Penitenciária do Acre (DAP/AC),
que posteriormente, com a busca de mais estrutura e autonomia foi transformado em Instituto de Administração Penitenciária do estado do
Acre (IAPEN), órgão que atualmente é responsável por essa administração. O IAPEN é instituído no ano de 2007 pela Lei nº 1.908 de 03 de
agosto de 2007, e em 2008 é realizado o concurso público para o ingresso dos funcionários
fixos Instituto, trazendo com os concursados a
solução para o fim da alta rotatividade de servidores na área, que impedia uma continuidade de
trabalho (BEZERRA, 2016), buscando de alguma
maneira uma aproximação com a ideia de políticas de Estado na gestão (MARTINS, 2021). Antes
disso, durante muitos anos, os funcionários das
unidades eram policiais militares, e a primeira tentativa de concurso público para formar o
quadro funcional fracassou, fazendo com que
os aprovados fossem incorporados à polícia civil
(BEZERRA, 2016).
No cenário atual, o Acre apresenta 10 unidades prisionais, e ao menos 1 unidade penitenciária em 5 de seus 22 municípios, sendo eles
Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira,
Tarauacá e Senador Guiomard, representando
pouco mais de 22% dos municípios com alguma
presença de serviço penitenciário, ainda que a
distribuição não tenha um sentido de cobertura
ampla do estado, mantendo áreas proporcional-

Proporção feita com base nos números do Banco Nacional
de Monitoramento de Prisões sobre a população privada
de liberdade em âmbito estadual em relação à população
estimada dos estados brasileiros em 2021, divulgada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativa
de população disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/
noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2021/08/
populacao-brasileira-chega-a-213-3-milhoes-dehabitantes-estima-ibge>. Acesso em: 27/09/2021.
7
Idem.
6
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mente grandes sem “cobertura” de equipamento
prisional, o que pode gerar problemas e prejuízos aos presos e aos familiares, como já debatido
em outras literaturas (MARTINS, 2021; GARAU e
MARTINS, 2020; GODOI, 2017).
Encerrando a reflexão ressalta-se que, na
contemporaneidade, pesquisas se ocuparam do
sistema penitenciário do estado do Acre, seja
numa perspectiva de pesquisa local (BEZERRA,
2016); ou originárias de outros espaços, e mobilizadas ao Acre por questões outras que não
a vivência nesse espaço (ASSOCIAÇÃO ELAS
EXISTEM, 2021). Apesar disso, a perspectiva de
olhar para o sistema encarando não apenas os
seus números totais de maneira fria, mas sim
contextualizados com a sua própria realidade, e
a partir disso poder colocá-lo em contraste com
o restante do país, trará nova ótica sobre a relevância do sistema penitenciário do Acre dentro
do país, e a partir disso conseguir discutir novas
questões dentro dessa seara, utilizando o estado
como partícipe relevante no cenário

BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Relatório de Visitas Prisionais - Acre/2019. Brasília, 2019
GARAU, M. G. R., MARTINS, Isabella. VISITAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS DO RIO DE JANEIRO: UMA ANÁLISE
DO PAPEL DO FAMILIAR NO SISTEMA PRISIONAL A PARTIR DA PANDEMIA. Captura Críptica - Revista Discente do
PPGD/UFSC, 2020.
GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo
na virada dos tempos. 1. ed. São Paulo: Boitempo, 2017.
MARTINS, Isabella. “A SEAP NÃO TEM QUE COMUNICAR
NADA PRA NINGUÉM” - Fluxos de comunicação e de informação na gestão penitenciária do Rio de Janeiro. Dissertação de Mestrado - Universidade Federal Fluminense,
Niterói, 2021.
RODRIGUES, Vilma do Nascimento. A Linguagem atrás das
grades: o vocabulário dos reeducandos do Complexo Penitenciário Dr. Francisco de Oliveira Conde. Rio Branco, Dissertação (Mestrado em Letras - Linguagem e identidade)
– Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Universidade
Federal do Acre, Rio Branco, 2011.
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HOMOTRANSFOBIA COMO CRIME DE RACISMO À LUZ
DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL ESTRITA
Por Paulo Iotti
O histórico julgamento conjunto da ADO
26 e do MI 4733 que gerou o reconhecimento da
homotransfobia como crime de racismo social e
a população LGBTI+ como uma raça social pelo
STF não implicou em violação do princípio da
legalidade penal estrita. Com efeito, não se limitou o Tribunal a fazê-lo por corretamente afirmar o dever constitucional do Poder Legislativo
criminalizar de forma específica a homotransfobia (LGBTI+fobia), à luz do disposto no art. 5º,
XLI e XLII, da CF/88, tanto enquanto discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais em geral (inc. XLI), quanto forma de racismo social (inc. XLI). Ele bem reconheceu que,
sendo o racismo a inferiorização de um grupo
social relativamente a outro, em um sistema de
relações de poder no qual um grupo socialmente
hegemônico (dominante) oprime, desumanizando, um grupo social inferiorizado (dominado), a
homotransfobia se enquadra neste conceito de
racismo social e, consequentemente, nos crimes
por raça, que a lei e a Constituição diferenciam
dos crimes “por cor” (e a lei diferencia dos crimes “por etnia”). Isso porque bem afirmou que
raça (social) é um dispositivo de poder, pelo qual
o grupo socialmente hegemônico naturaliza-se
enquanto modelo de pessoa ideal, visando com
isso legitimar a desigualdade e controlar, discriminar, internar e/ou mesmo eliminar integrantes do grupo social dominado. Daí que, sendo
este o sentido constitucional de raça e de racismo, o STF bem aplicou a técnica de controle de
constitucionalidade da interpretação conforme a
Constituição, para aduzir que os crimes por raça
são constitucionais (no sentido de não gerarem
uma omissão inconstitucional) desde que interpretados no sentido político-social de raça social
e de racismo social anteriormente firmados pelo
STF no precedente do famoso caso Ellwanger
(HC 82.424/RS), de sorte a abarcar a homotransfobia como crime de racismo social – conceitos
estes absolutamente coerentes com o que diz a
literatura negra antirracismo.
Cite-se, exemplificativamente, a emblemática doutrina de Achile Mbembe, para quem
raça e racismo consistem no alterocídio, a constituição do “Outro” não como “semelhante”, mas
como “objeto ameaçador”, a ser destruído ou con-

trolado, a raça sempre usada como dispositivo de
poder para designar um ser humano como “inferior”, um reflexo despauterado da “pessoa ideal”, donde a lógica da raça visa produzir a bestialização (desumanização) de sujeitos raciais
inferiorizados, tendo cultura e religião assumido
o lugar da biologia no tema do racismo. Assim,
o racismo visa dividir, classificar, diferenciar e
hierarquizar, criando artificialmente uma categoria essencial da diferença entre grupos, donde
o racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização, para fins de
exclusão, expulsão e erradicação. A raça não tem
uma “essência”, caracteriza-se enquanto processo perpétuo de poder, de conteúdo movediço,
o racismo visa artificialmente substituir o que “é”
por pseudo-realidade “diferente”, de forma inferiorizante. A raça é aquilo que permite situar
em categorias abstratas as pessoas que procura
estigmatizar, desqualificar moralmente e, eventualmente, internar ou expulsar. MBEMBE, 2018,
p. 20-22, 27-28, 42, 53-54, 62 e 72-74. Essa lição
é do Professor Mbembe, e nesses conceitos a
homotransfobia se enquadra, enquanto espécie
de racismo e crime por raça, em interpretação
literal. Explique-se que obviamente se sabe que
o autor fala do racismo a partir da perspectiva
da pessoa negra, que historicamente foi vítima
concreta de racismos mesmo antes de sua teorização. Ocorre que se entende que os conceitos
trazidos pelo autor, por sua amplitude e expressa desvinculação da condição fenotípica da pele
negra (e, especialmente, da biologia), reforçam o
entendimento defendido nesta ação, da homotransfobia como espécie do crime de discriminação “por raça”, enquanto conceito valorativo
da lei penal, v.g., do art. 20 da Lei n.º 7.716/89.
Em suma, nas palavras do Relator da ADO
26, Ministro Celso de Mello:
[...] o sentido de ‘raça’ – que não se resume nem se limita a um conceito de caráter estritamente fenotípico – representa
uma arbitrária construção social, desenvolvida em determinado momento histórico, objetivando criar mecanismos
destinados a justificar a desigualdade,
com a instituição de hierarquias arti13
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plica a própria negação do princípio da igualdade, abrindo-se a possibilidade de discussão
sobre a limitação de direitos a determinada parcela da sociedade, o que põe em cheque a própria natureza e prevalência dos direitos humanos”, de sorte que (para a PGR) a homotransfobia
deve entender-se como forma de racismo, na
acepção político-social e não na obsoleta acepção biológica, devendo o conceito de raça receber interpretação “de acordo com o princípio da
dignidade do ser humano e do Estado Democrático de Direito” (BRASIL, 2015).
Como se vê, o termo raça configura-se
como um elemento normativo dos tipos penais de
racismo, um conceito valorativo da lei penal que
não é “intoleravelmente/excessivamente vago/
aberto” quando interpretado à luz da literatura
antirracismo. Assim, esse conceito valorativo de
raça não viola o princípio da taxatividade, pois
este nunca foi entendido hegemonicamente
como exigindo unicamente elementos descritivos do tipo, mas também elementos normativos, que tem o respaldo doutrinário de ninguém
menos que Claus Roxin (ROXIN, 1997, p. 148-150;
igualmente: BITTENCOURT, 2020, p. 91-92). Algo
que se considera correto à luz da teoria constitucional do bem jurídico-penal, relativamente à
proteção dos grupos raciais minoritários e repressão de todas as formas de racismo: ou seja,
à luz do “funcionalismo teleológico-racional de
Roxin, condicionando o Direito Penal à proteção
de bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade quando falham os demais ramos do Direito
para protegê-los, mediante uma teoria constitucional do bem jurídico-penal” (IOTTI, 2022A, p. 75-147, onde desenvolve-se pormenorizadamente o tema). É nesse sentido que deve ser
entendido paradigmático precedente do Órgão
Especial do Superior Tribunal de Justiça (EDiv
no REsp 1.193.248/MG, j. 26.6.21):

ficialmente apoiadas na hegemonia de
determinado grupo de pessoas sobre os
demais estratos que existem em uma
particular formação social. É por essa
razão que o conceito geral e abstrato
de racismo reveste-se de caráter amplo,
sob cuja égide tornam-se enquadráveis
as práticas de homofobia ou de transfobia, como observa PAULO ROBERTO
IOTTI VECCHIATTI (“Constituição Dirigente e Concretização Judicial das Imposições Constitucionais ao Legislativo”,
p. 457, item n. 2, 2019, Livraria e Editora
Spessotto): “(...) ‘o racismo consiste em
processos de diferenciação, classificação e
hierarquização, para fins de exclusão, expulsão e erradicação, através de processos
de estigmatização, desqualificação moral
e, eventualmente, internação ou expulsão’.
Nesse conceito geral e abstrato de racismo, a homofobia e a transfobia se enquadram, da mesma forma que a negrofobia,
a xenofobia, a etnofobia e antissemitismo,
critérios já autonomamente positivados
pela Lei Antirracismo, servindo o critério
de ‘raça’ como cláusula valorativa apta a
permitir a evolução do conceito de racismo para outras situações que também se
enquadrem neste estrito conceito ontológico-constitucional de racismo’.
(STF, ADO 26 e MI 4733, Tribunal Pleno,
Voto do Min. Celso de Mello, p. 97. G.n.)

Vale a emblemática lição nesse sentido de
Thiago Teixeira Santos, ao defender a decisão,
no sentido de que a ciseteronorma branca e
masculina tem a si atribuída a excelência moral,
dignidade, civilidade e humanidade, com processo de marcação de outras identidades sexuais e
de gênero, de sorte que “o ciseteroterrorismo se
configura como um sistema racial de gestão do
corpo e do afeto”, enquanto forma de racismo
(SANTOS, 2022, p. 29).
Assim, consoante Parecer da PGR favorável à decisão, a prática do racismo abrange atos
homofóbicos e transóbicos, porque, à luz da doutrina de Uadi Lammêgo Bulos, racismo é todo e
qualquer ato discriminador da condição humana
em que o agente dilacera a autoestima e o patrimônio moral de uma pessoa ou de um grupo
de pessoas. Ratificou-se a posição do STF no HC
82.424/RS, pela qual limitar o racismo apenas à
(superada) compreensão biológica de raça “im-

[...] 6. Conceitos jurídicos indeterminados são imprescindíveis e inevitáveis
na regulação de condutas humanas.
Encontram-se em todas as disciplinas
do nosso ordenamento (inclusive no Direito Penal) e do de outros países, com
destaque para aqueles que modelaram e
ainda influenciam nossa cultura jurídica. [...] utópico imaginar ser possível legislar sem conceitos jurídicos indeterminados [...] 7. Mesmo o Direito Penal
– ramo da ciência jurídica que trata da
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Na síntese do Prefácio de Alice Bianchini
a obra coletiva que organizei sobre o tema, “a
decisão se fundamentou na interpretação literal
dos crimes por raça, no sentido político-social
de raça e racismo, como longamente defendido
em todos os demais artigos da presente obra”
(BIANCHINI, 2022, p. 21-22), livro o qual Soraia
Mendes aduziu que “é uma sublime contribuição
para que se compreenda que o STF não ‘legislou’
nem fez ‘analogia’ ao reconhecer a LGBTI+fobia
como crime de racismo” (MENDES, 2022, p. 12).
No mesmo sentido, Maria Berenice Dias bem
sintetizou a questão:

liberdade, valor dos mais caros entre os
inerentes ao exercício pleno da cidadania – vem repleto de tipos penais abertos
que requerem do intérprete (o julgador)
esforço complementar para, concretamente, situar seu alcance. Tipos penais
abertos definem-se como aqueles que
contêm elementos normativos ou subjetivos, de modo que dependem da interpretação para que adquiram sentido
e tenham aplicação escorreita. É assim
com a maioria dos tipos culposos. Para
além desses, identificam-se muitos outros, tais como repouso noturno (art. 155,
§ 1º, do CP); condição análoga à de escravo (art. 149 do CP); violação a domicílio
(art. 150 do CP). Na mesma linha, a noção
de imprescindível para as diligências (art.
404 do CPP), para as provas (art. 411, § 7º,
do CPP) e para as cartas rogatórias (art.
222-A do CPP); gerir fraudulentamente
instituição financeira (art. 4º, caput, da
Lei 7.492/1986); gestão temerária (art.
4º, parágrafo único, da Lei 7.492/1983);
manifestar-se falsamente o interventor,
o liquidante ou o síndico, respeito de assunto relativo a intervenção, liquidação
extrajudicial ou falência de instituição
financeira entre outros (art. 15 da Lei do
Sistema Financeiro Nacional, destaquei);
praticar ato fraudulento de que resulte
ou possa resultar prejuízo aos credores (art. 168 da Lei de Falências). 9. Não
é diferente com os conceitos abertos
nas qualificadoras do crime de homicídio (artigo 121, § 2.º, do Código Penal),
um dos mais severamente punidos no
Direito Penal. Confiram-se: motivo torpe (inciso I); motivo fútil (inciso II); outro
meio insidioso ou cruel (inciso III); mediante dissimulação ou outro recurso que
dificulte ou torne impossível a defesa do
ofendido (inciso IV). 10. Em síntese, [...]
nem no campo criminal os Tribunais
cogitaram de atuar de modo a, preventivamente e à margem da lei, restringir,
em numerus clausus, o alcance e abrangência das disposições abertas – o que
tampouco se afiguraria plausível, porque inviável antever e narrar a multiplicidade e a riqueza de situações que a
realidade da vida apresenta [...]. (grifos
nossos)

No julgamento [da ADO 26 e do MI 4733],
não foi feita analogia in malam partem.
Houve juízo de adequação da homotransfobia aos crimes por raça. Segundo
o Relator, raça é um conceito valorativo
da lei penal, que tem sentido mais amplo que cor e etnia, enquanto arbitrária
construção social criada para justificar
a desigualdade social. Por isso a homotransfobia nele se enquadra. É citada a
doutrina de Iotti que destaca que o termo raça é um elemento normativo dos
crimes raciais, admissível à luz do princípio da taxatividade penal que admite criminalizações por conceitos valorativos,
desde que não intoleravelmente vagos, à
luz da teoria constitucional do bem jurídico-penal. (DIAS, 2022, p. 15)

Em suma, como ratificado por Alexandre
Morais da Rosa, “a afirmação de ausência de ‘boa-fé objetiva’ nas acusações de ‘analogia’ ou de
‘decisão legislativa’ [à decisão da ADO 26 e do MI
4733] é corretamente atribuída pelo livro” (ROSA,
2022, p. 32), acusação esta que fiz na Apresentação da citada obra. Afinal, segundo Rodrigo da
Cunha Pereira, referida interpretação do STF “se
deu no viés humanitário e dos Direitos Humanos,
para preservar direitos fundamentais continuamente violados, ao considerar a homotransfobia
como espécie de racismo e, por isso, crime por
raça em interpretação conforme a Constituição,
que não se confunde com a analogia in malam
partem, como bem demonstrado nos votos proferidos” (PEREIRA, 2022, p. 39-40). Portanto, consoante a incisiva lição de Bruno Torrano:
Falar em “ativismo judicial” na discussão
sobre a decisão da ADO 26 e do MI 4733 é
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por interpretação juridicamente legítima, passa
a considerar à luz da mesma lei conduta que até
então não era a ela subsumida). Por isso, acusar o
STF de ter “legislado” ou feito “analogia” demanda ou não se ter lido a decisão, violando assim
o princípio da boa-fé objetiva ao se criticar decisão sem ter analisado sua fundamentação, ou
deturpação de má-fé do seu conteúdo, ou ainda
uma incrível incapacidade de entender o significado gramatical/literal das palavras da fundamentação do Tribunal, para quem leu a decisão,
mas, incrivelmente, ainda assim afirma que teria sido feita “analogia” pelo Tribunal. O trecho
acima transcrito, que explica a subsunção da homotransfobia na interpretação literal dos crimes
por raça, e diversos outros, que negam a possibilidade de o STF “legislar” ou fazer “analogia in
malam partem” em matéria penal demonstram
isso cabalmente: logo, ou se acusa os/as oito integrantes da maioria de terem “mentido” naquilo
que escreveram em seus votos (uma injúria inaceitável) ou não se pode seriamente dizer que o
Tribunal teria feito algo que ele expressamente
explicou que não fez.

levar adiante uma concepção obsoleta de
separação dos poderes, ignorar o importante papel institucional do STF no processo político-democrático brasileiro
e interromper o dever de interpretação
antes mesmo de ele começar. Já por duas
décadas, o Legislativo tem depositado
crescente confiança no Judiciário para,
em exercício de função contramajoritária, invalidar ações e omissões legislativas que eventualmente potencializem a
dor e sofrimento de minorias políticas.
A Constituição funda-se na cidadania,
na dignidade humana e no pluralismo,
trata expressamente do dever de “punir”
quaisquer discriminações, prevê mandamentos explícitos de criminalização e
imprescritibilidade e traz uma infinidade de dispositivos que valorizam o pluralismo radical dos modos de ser, viver
e expressar-se. E o STF tem precedente
que consagra a ideia de racismo social
sobre o significado do mandado de criminalização do artigo 5º, XLII, que é apta
a abarcar a homotransfobia (HC 82.424/
RS). De cabo a rabo, a Constituição mostra a preocupação de proteger, de forma
autoritativa, a autocriação individual
contra lampejos de intolerância e violência gratuita. Ativismo por ausência de
texto, substituição da escolha política do
Legislador ou ofensa ao planejamento
jurídico-constitucional, portanto, não há.
A perplexidade não se justifica. (TORRANO, 2022, p. 41)
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A OUSADIA DE SALVAGUARDAR NOSSOS CORPUS
Por Camila Torres Cesar
Art. 5º, XV, CF – É livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da
lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;

beria, além dos habituais abusos, a prisão sem ordem escrita e fora da hipótese de flagrância.
Oportuna a lembrança de que, em seu sentido etimológico, habeas corpus significa “corpo
livre, corpo solto, corpo aberto” (RANGEL, 2007).
Em 1871, a Lei 2.033, conferiu, para os casos
de ameaça, o caráter preventivo que não existia no ordenamento inglês, e ainda estendeu o
uso do habeas corpus aos estrangeiros. O status
constitucional veio pela Constituição republicana de 18913.
A Constituição de 1988 inseriu o mecanismo garantidor no capítulo dos Direitos e Deveres individuais e coletivos e assegura não apenas
a gratuidade desta ação popular como o direito
de toda(o) e qualquer cidadã(o) impetrá-la.
Trata-se de um “remédio jurídico-processual, de índole constitucional, que tem como
escopo resguardar a liberdade de locomoção,
quando ameaçada ou coarctada por ilegalidade
ou abuso de poder” e que também pode ser manejado pelo Ministério Público (RANGEL, 2007).
A despeito da igualdade formal do artigo
5º da Constituição Federal, tal como em 1821, a
população negra continua sem direito a se locomover em nosso território. Continua a pertencer a um espaço alheio àquele reservado às
pessoas livres e que podem transitar plenamente em tempos de paz.
Pesquisa recente do Data Labe em parceria com o IDDD entrevistou anonimamente 1761
pessoas e apontou que 85% dos abordados pela
polícia são negros e 55% são homens. Estudo
realizado em Minas Gerais este ano retrata que
o perfil das vítimas de intervenções policiais é
de negros (68,4%), homens (96,8%), com até 29
anos (72,8%) e ensino fundamental (37,2%), dados que expressam o já sabido padrão de ‘perfil
suspeito’, no qual jovens negros são abordados
indistintamente e recebem tratamento mais violento e opressor do que pessoas autodeclaradas
brancas. Números que evidenciam o racismo
que afeta o funcionamento das instituições e

Ir, vir, ficar e permanecer.
Outro dia ouvi de um grande advogado
negro que impetrar um habeas corpus preventivo era um ato de ousadia. Não falávamos ali da
impetração de habeas corpus preventivo para
garantir o direito a permanecer em silêncio em
uma Comissão Parlamentar de Inquérito, a portar
armas ou mesmo de um pedido de militares da
ativa para participar de manifestações de cunho
político-partidário, o que, diga-se de passagem,
contraria normativas das Forças Armadas.
Falávamos do exercício de direitos constitucionais de reunião, de manifestação e de locomoção, sem ser preso(a) ou sofrer quaisquer
outros tipos de restrições. Falávamos do dia a
dia da população negra e de como os mecanismos estatais tornavam relativo nosso direito ao
trânsito livre em território nacional.
Em sua evolução histórica e origem - para
alguns um interdicto romano1 e para outros a
Magna Carta de 12152, o habeas corpus sempre se
mostrou um mecanismo processual de proteção
contra arbítrios punitivos e garantidor do direito de ir e vir. No Brasil, encontra antecedentes
diretos no direito romano, inglês e no direito
português da idade média (GRINOVER, 1981).
Já nos idos de 1821, o Decreto de 23 de maio
determinava que nenhuma pessoa livre “no Brazil
possa jamais ser presa sem ordem por escripto do
Juiz, ou Magistrado Criminal do territorio, excepto sómente o caso de flagrante delicto, em que
qualquer do povo deve prender o delinquente”.
Destaque-se aqui que a expressão ‘pessoa livre’
era um limitador que intencionalmente excluía a
grande massa de escravizados, para os quais caSegundo Ada Pelegrini Grinover, o interdictum de libero
homine exhibendo, retirou a garantia criminal preventiva,
que então consistia na ordem do pretor para que se lhe
apresentasse a pessoa, livre de qualquer constrição, para
ser interrogada e encarcerada, só se a prisão fosse justa
(1981).
2
O art. 3.° da Carta não tolerava a prisão dos barões sem o
julgamento de seus pares, correspondendo, assim, a um a
medida preventiva (GRINOVER, 1981).
1

3
O Ato Institucional de nº 5 (AI-5) assinado em 13 de
novembro de 1968, em seu artigo 10º, decretou “suspensa
a garantia de habeas corpus, nos casos de crimes políticos,
contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e
a economia popular”, o que significou grave limitação das
liberdades individuais.
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vida, mas também para impedi-la. Igualmente
ousado que cada um(a) de nós juristas transmita o conhecimento e a informação, como antigamente, na simplicidade e oralidade.
Se conhecimento é poder, quem irá salvaguardar nossos corpus das condutas arbitrárias
do Estado é qualquer do povo, uma mãe para seu
filho, um homem para si, uma filha para seu pai e
alguém para seu irmão.

fortalece a dinâmica de desvantagens e privilégios com base na raça.
A criminalização da negritude se reflete não apenas no encarceramento em massa e
na letalidade policial, mas também em abordagens truculentas e prisões desnecessárias. Ser
negra(o) no Brasil é ter o fundado receio de ver
tolhida a liberdade, já cotidianamente vivenciada em tempos sem paz. Oportunidades limitadas
associadas às condições de pobreza cotidiana
contribuem para que nos tornemos alvos preferenciais das políticas de extermínio e encarceramento. A ameaça de prisão presumida, certa
e amparada em fatos e estatísticas se mostra
fundamento para impetração de habeas corpus
preventivo.
O Código de Processo Penal traz no artigo 660, §4º, a previsão de que, se a ordem for
concedida para evitar ameaça de violência ou
coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo-conduto, expressão latina - salvus (salvo) conductus
(conduzido) -, que significa algo como conduzir
a salvo, reforçando a ideia de proteção do fundado receio de prisão ilegal.
Salvo conduto também é o documento
emitido por um Estado autorizando o trânsito em seu território. No Brasil, foi concedido a
imigrantes de países do Eixo (Japão, Alemanha e
Itália) a quem o país havia declarado guerra.
Séculos após o fim formal da escravização,
ainda somos vistos como estrangeiros a cuja pátria se declarou guerra, permanecemos na dependência de salvo conduto.
A ousadia está em nos apropriarmos da
regra: qualquer pessoa que se sinta ameaçada
ou souber de ameaça imposta a alguém pode
impetrar um writ, em nome próprio ou de outro, não apenas para fazer cessar a prisão inde-
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PEDAGOGIA DA OCUPAÇÃO E A MANIPULAÇÃO DA DEMOCRACIA
PARA A CRIMINALIZAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS
Por Gustavo Livio
A ocupação de espaços se revelou um importante instrumento histórico de luta. Inicialmente ligada aos movimentos trabalhistas (ocupação de fábricas), a metodologia da ocupação
se tornou símbolo de luta pela educação (ocupação de escolas e universidades), pela terra e
pelo teto.
Para além da imediaticidade dos objetivos
pretendidos, as ocupações costumam ser tomadas por uma organização estruturada na autogestão, na divisão equitativa de trabalhos e na
solidariedade entre seus membros (basta ver
o documentário “Espero tua (re)volta”, de Eliza
Capai, sobre a ocupação de escolas pelos estudantes secundaristas em 2015, São Paulo). Estão,
portanto, recheadas de importantes processos
educativos internos onde o princípio democrático é aplicado em larga medida.
Externamente, as ocupações se destinam
a desmascarar as injustiças de um sistema social excludente e das instituições que o protegem. Trata-se, portanto, de um movimento político-pedagógico que se dirige à transformação
da sociedade. Mas não se trata de uma transformação “por cima”, por meio das instituições
burocrático-representativas. É exatamente o
contrário: uma tentativa não apenas de atender
às necessidades imediatas dos ocupantes, mas
também um gesto político de busca por transformação por parte daqueles que experimentam
as agruras do sistema. São as vozes caladas da
história que dizem: “nós também merecemos
terra, teto, educação pública de qualidade e
condições dignas de trabalho”.
E o que o Estado e o Direito fazem? Há
uma clara tendência de repressão dos ocupantes. O recente caso do despejo da ocupação do
CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) em Brasília é apenas uma amostra. Em plena pandemia,
ao arrepio das diretrizes da ONU (ONU NEWS,
2020), o Governo do Distrito Federal despejou
diversas famílias que não tinham onde morar de
um terreno público sem qualquer destinação. E
mais: além de destruir os barracos das famílias,
destruiu também uma escolinha feita pelos próprios ocupantes para que seus filhos, que não
tinham acesso à internet, pudessem continuar a
ter algum tipo de acesso à educação durante a

pandemia. Como se isso não bastasse, a polícia
ainda prendeu arbitrariamente militantes políticos que tentavam impedir essa demoníaca ação.
Tudo isso, segundo as notícias, com autorização
do STJ. (STROPASOLAS; TAWANE, 2021).
Ora, que tipo de democracia é esta? Que
tipo de Estado e Direito são esses que legitimam
atrocidades deste tipo? Nesse contexto, a lição
de Alysson Mascaro parece mais certa do que
nunca: “A democracia, lastreada no direito e nas
formas da sociabilidade capitalista, representa
tanto um espaço de liberdade da deliberação
quanto um espaço interditado às lutas contra
essas mesmas formas. Por isso, a democracia representa o bloqueio das lutas dos trabalhadores
mediante formas que não sejam aquelas previstas nos exatos termos jurídicos e políticos dados.
Exclui-se, com isso, a possibilidade da luta que
extravase o controle e o talhe do mundo estatal
e de suas amarras jurídicas” (MASCARO, 2013).
O Direito revela aqui sua determinação
superestrutural de suporte a uma ordem socioeconômica absolutamente excludente ao
destruir quaisquer canais de transformação
social que não sejam aqueles que caminhem
pelas instituições previamente delimitadas. Se
a democracia, num nível mais alto de abstração, é um princípio de gestão lastreado na socialização do poder político, o sistema político
que vivenciamos está longe disso: cada vez mais
concentra poder político nas mãos das elites
de sempre e, ao fazer isso, congela o poder de
decisão nas mãos de uma elite encastelada em
seu gabinete que se recusa a cheirar o chão da
vida. Pudera: se a concentração da riqueza econômica traz consigo a concentração do poder
político, não poderíamos esperar outra coisa do
sistema capitalista.
Em relação ao aspecto penal, é importante
destacar que a criminalização não se confunde
com um mero juízo de tipicidade. Estamos falando aqui de um movimento ideológico que busca
rotular os ocupantes como baderneiros, vagabundos e, em última instância, criminosos. Trata-se de criar o clima midiático-ideológico para
permitir as ações de repressão contra movimentos populares. Na prática, é importante perceber
como a aplicação do Direito penal é orientada
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pelas ideias dominantes para não cairmos num
fetichismo positivista.
E aqui se revela a contradição essencial do
tema: as ocupações são movimentos pedagógicos de protesto geralmente organizados internamente de forma democrática que buscam,
diante da prolongada inércia estatal, fazer cumprir as promessas constitucionais pelos caminhos que estão abertos a eles. Mas na prática,
são taxados de “movimentos ilegais” justamente
por não trilhar as vias “institucionais” (que, diga-se de passagem, nunca se abriram). Isso quando
não é mobilizada a ditatorial Lei de Segurança
Nacional, a exemplo da vergonhosa ação penal
ajuizada pelo MPE\RS contra os líderes do MST
do Rio Grande do Sul nos idos de 2007 e 2008,
acusados de serem “líderes de uma organização terrorista”. O procedimento administrativo n. 16315-16-00/2007, aberto pelo Conselho
Superior, destacou: "cabe ao MP-RS agir agora:
Quebrar a espinha dorsal do MST. O momento
é histórico no país e se constitui no maior desafio já apresentado à instituição desde o pós-88:
a defesa da democracia" (ver em ULISSES, 2012).
Há, portanto, uma explícita manipulação
da palavra “democracia”, que quanto mais canonizada mais se afasta de seu núcleo conceitual.
Esta manipulação é fundamental para a mobilização do discurso midiático-punitivo contra
organizações populares de ocupação. E aqui
desponta a esquizofrenia: organizações sociais
orientadas em larga medida pelo princípio democrático e que se destinam a concretizar os
objetivos constitucionais mais importantes são
taxados de antidemocráticos e inconstitucio-

nais. Essa rotulação não é ingênua: é parte essencial da criminalização de movimentos que
ameaçam o poder das elites do campo e da especulação imobiliária.
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NINGUÉM CONTROLA A POLÍCIA!
Por Lucas da Silva Santos
Os moradores do Complexo do Salgueiro,
município de São Gonçalo (RJ), denunciaram um
massacre policial ocorrido em 22 de novembro
de 2021, quando foram encontrados (09) nove
corpos assassinados em um manguezal, no bairro das Palmeiras, dois dias após uma intervenção
policial realizada pelo Batalhão de Operações
Especiais (BOPE). A operação policial realizada
no sábado, dia 20 de novembro de 2021, culminou na morte do sargento Leandro Silva.
Destaca-se alguns relatos de moradores à imprensa: “os corpos estão todos jogados
no mangue, com sinais de tortura. As pessoas,
uma jogada por cima da outra. Estava com sinal
totalmente de chacina mesmo” (PONTE, 2021);
“se fosse troca de tiros, os jovens não estariam
assim. Eles fizeram uma chacina. Resgatamos
os corpos e não achamos nenhuma arma. Morreu um PM em um dia e no outro eles fizeram
uma chacina” (EXTRA, 2021). A viúva de Jhonatha Klando Pacheco, de 26 anos, uma das vítimas
da intervenção da polícia militar, relata que seu
companheiro foi retirado a força de dentro de
casa pelos agentes do Estado, para ser morto na
localidade do mangue (REVISTA FÓRUM).
A Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) 635, que tramita desde o mês
de junho de 2020, no Supremo Tribunal Federal
(STF), tem como objetivo conter e debater estratégias para controlar a letalidade policial nas favelas
do Rio de Janeiro. Uma decisão tomada no âmbito
da “ADPF das Favelas”, suspendeu operações policiais em favelas no Estado do Rio de Janeiro, durante a pandemia, salvo situações excepcionais.
No entanto, até o mês de outubro de 2021,
foram registradas pelo menos 38 chacinas no estado do Rio de Janeiro, sendo 27 cometidas pelas
polícias, com 128 mortes registradas. O número de
chacinas já superou os índices do ano de 2020, ou
seja, um aumento de 23% entre os meses de janeiro a outubro de 2021 (REDE DE OBSERVATÓRIOS).
As chacinas no Rio de Janeiro possuem
características em comum, especialmente, os
massacres ocorridos nas localidades do Jacarezinho1 e Salgueiro, quando houve inúmeros

relatos e denúncias, por parte de seus moradores, de tortura, corpos desfigurados, bem como
ausência de armas junto aos corpos (caindo por
terra a “justificativa” padrão da corporação de
que ocorreu troca de tiros e legítima defesa).
Aliás, não se pode olvidar que essas chacinas no
Jacarezinho e Salgueiro, ocorreram após operações policiais que culminaram na morte de policiais em serviço.
O poder de ditar a vida e a morte desde
sempre recai sobre as populações pobres, negras
e periféricas, atualmente, traduzindo-se em incursões de “ocupação colonial contemporânea”,
onde moradores das favelas e a população negra
são vistas como fonte única de violência(s). Portanto, em defesa da sociedade, historicamente e
de forma contínua, “autoriza-se” a matança permanente operacionalizada pela política de extermínio do Estado brasileiro (MBEMBE, 2019).
A questão fundamental não é o debate sobre o perigo da polícia para as sociedades democráticas e sua população vulnerável, isto já está
posto. Entretanto, é tarefa urgente enxergar a
barbárie em termos de violência policial no Brasil para que de fato ocorra uma ruptura com a
naturalização e normalização de massacres e
violências assinadas pelo Estado brasileiro.
As chacinas operacionalizadas no Salgueiro e no Jacarezinho, entre tantas outras que poderiam ser nominadas, passam um recado para
a sociedade e para a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADPF 635: nenhuma instituição, legislação, decisão judicial
ou regime de governo, conseguirá controlar as
polícias e suas formas de atuação violenta. Na
prática, ninguém controla as polícias! Portanto,
quem define o que é considerado violento, legítimo, dentro ou fora dos parâmetros legais, são
as próprias instituições policiais, com a devida
validação do Judiciário e do Ministério Público.
REFERÊNCIAS
EXTRA. ‘Resgatamos os corpos e não achamos nenhuma
arma. Fizeram uma chacina’, diz morador do Complexo do
Salgueiro. Disponível em: https://extra.globo.com/casosde-policia/resgatamos-os-corpos-nao-achamos-nenhuma-

O massacre de Jacarezinho ocorreu em 06 de maio de 2021,
trata-se de uma das maiores matanças da polícia do Estado
do Rio de Janeiro, após a morte de um policial em serviço.

1

arma-fizeram-uma-chacina-diz-morador-do-complexo-dosalgueiro-25286728.html. Acesso em: 26 set. 2021.
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Múltiplos Olhares
conceitual, e que a fase processual seria acusatória porque o MP acusa e o juiz julga. Errado! Não
basta a separação inicial das funções. Dizer que o
sistema é misto é não dizer nada, porque os sistemas puros são modelos históricos.Na realidade,
hoje, no mundo, todos os sistemas têm alguma hibridez, mas mesmo sendo um sistema misto teremos, como explica o professor Jacinto Coutinho,
um núcleo fundante . Eu falo isso para deixar claro
que o modelo brasileiro sempre foi inquisitório;
dizer que é misto não resolve, e dizer que a mera
separação inicial das funções é característica do
modelo acusatório não é suficiente.
Aí vem a questão: constitucionalmente o modelo desenhado é acusatório, convencionalmente
o modelo desenhado é acusatório, então o CPP
não resiste à filtragem constitucional. A pergunta é: “tem condições de adequar”? Tem! E
deveríamos buscar adequação do CPP à Constituição. O ideal seria um CPP inteiramente novo.
Não temos ainda, mas seria o ideal.
Segundo ponto crucial, que para mim é até o
mais importante: não basta mudar a lei. Nós
precisamos mudar a cultura, mudar as cabeças.
Então, respondendo objetivamente à pergunta: a
efetivação de um sistema acusatório no processo penal brasileiro passa inexoravelmente por
uma mudança cultural, e pelo abandono da cultura e da mentalidade inquisitória. Não adianta
nós termos um artigo 3º-A inserido no CPP se
nós não mudarmos as práticas judiciárias e a cabeça dos julgadores.
O STJ, por exemplo, se continuar nessa relativização de nulidades, de flexibilização da forma,
pode fulminar o 3º-A como fulminou o 212 no
passado, então não adianta nós termos o artigo
3º-A, como não adiantou nós termos artigo 212,
se não mudarmos as cabeças.

Dr. Aury Lopes Jr.
Doutor em Direito Processual Penal, professor
titular da PUCRS e membro do escritório Aury
Lopes Jr. Advogados.

1

A seu ver, há, no horizonte brasileiro,
verdadeira possibilidade de adequação e efetivação do sistema processual penal ao modelo acusatório?

DR. AURY LOPES JR. A primeira questão importante: o processo penal brasileiro sempre foi inquisitório na fase pré-processual e inquisitório
na fase processual. Ele é inquisitório do início ao
fim, eu até digo que isso é um sistema inquisitório
reformado, o inquisitório para fugir da briga de
que no modelo histórico seria diferente. A grande questão é perguntar o que se entende por um
sistema inquisitório, por um sistema acusatório,
pois não existe uma paz doutrinária e conceitual
sobre isso, o que faz com que se tenham inclusive concepções e definições absurdas.
Uma premissa básica é que a mera separação inicial das funções de acusar e julgar não é suficiente
para, por si só, caracterizar o modelo como sendo acusatório. Não basta a mera separação inicial,
isso é insuficiente. Nós temos que manter o actum
trium personarum, ou seja, a radical separação entre as funções de acusar, defender e julgar até o
final, e não uma separação inicial.
Então, por conta de uma visão reducionista tradicionalmente adotada no Brasil, se afirmou que o
nosso modelo era misto, o que é uma outra fraude

Partindo do pressuposto de que a
atuação no sistema de justiça criminal é necessariamente movida por
atividades de natureza política, qual é a dificuldade existente em superar o mito da
“neutralidade dogmática” do Direito Processual Penal?
DR. AURY LOPES JR. O Processo Penal está diretamente relacionado aos influxos e contra-fluxos políticos. James Goldschmidt, em obra clás25
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sica denominada “Problemas jurídicos e políticos
del Processo Penal”, quer dizer que necessariamente nós permeamos o processo penal com a
mentalidade, a cultura e a política vigentes. Se
nós temos uma estrutura política, uma estrutura constitucional autoritária, teremos um CPP
autoritário.
Mas se temos uma ambiência democrática, uma
constituição democrática, tendencialmente teremos uma democratização do processo penal,
mas reforço que estou dizendo “tendencialmente”. Um exemplo típico é no Brasil termos uma democracia formal consolidada (ainda temos muito
o que caminhar pra uma democracia substancial),
termos uma Constituição democrática. mas termos um processo autoritário e inquisitório.
O que é o mito da neutralidade dogmática? Realmente isso é um grande problema, nós precisamos superar no Brasil esse mito, que é uma ilusão
a serviço da manutenção do status quo, da manutenção das relações de poder existentes. Essa
postura dogmaticamente foi tradicional no Brasil, por muito tempo, uma doutrina que é insípida
e inodora, uma doutrina que simplesmente falava
conceitos e não fazia críticas, e que não atentava para a realidade da aplicação das práticas das
relações de poder. Deu no que deu: um processo
autoritário, ou seja, vamos entender que nós temos sim o ranço autoritário no Brasil, nós temos
uma democracia jovem que ainda busca um salvacionista, e que, portanto, esse mito da neutralidade dogmática, essa doutrina não-crítica que
não falava do problema real, contribuiu e contribui até hoje para a manutenção das relações de
poder existentes; então nós temos sim uma conveniência nessa neutralidade dogmática, que é
manter o poder na mão de quem sempre teve, e
manter as coisas como sempre foram.

uma participação popular, principalmente para
uma publicização e publicidade dos julgamentos.
Eu não vou falar em extinção do Tribunal do
Júri, que é uma cláusula pétrea da constituição.
O que eu falo é de uma reengenharia no Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri do Brasil precisa
ser totalmente repensado para permanecer, e eu
escrevo muito sobre isso e aponto várias questões que nós deveríamos modificar significativamente. Eu vou tocar em algumas agora.
Primeiro ponto: competência do Tribunal do
Júri. Nós devemos fazer uma anamnese séria e
verificar que grande parte dos juris que nós temos no Brasil hoje é de homicídios vinculados
ao tráfico de drogas, então talvez nós pudéssemos pensar em um crime de homicídio com essa
especial finalidade de facilitar o tráfico, para que
este saísse do júri, para desafogar o júri de algo
que não deveria ser dele. O júri não deveria estar
julgando homicídios vinculados a facções, que
na verdade estão disputando território, disputando poder com outras facções, isso não é da
essência do júri. É uma questão a ser pensada.
Segundo ponto: nós iremos mudar radicalmente
a cultura do júri. A prova deve ser produzida em
plenário. Prova tem que se produzir em plenário, e para isso o júri vai demorar dias, talvez até
semanas.
- Ah, mas isso é muito caro
- É o preço a ser pago para se ter uma correta
administração da Justiça
Não podemos mais continuar com esse faz-de-contas cognitivo, que é a realidade da imensa maioria dos juris do Brasil, aonde a prova é
toda produzida na primeira fase, na frente do
juiz-presidente, e depois, no plenário, na frente
dos jurados, nós temos exclusivamente interrogatório e debate, exclusivamente julgamento
com base em folhas mortas. Nós temos que ter
a cultura de produzir toda a prova no plenário,
e, para isso, nós temos que repensar esse rito
bifásico do júri.
Outra questão importante: o número de jurados.
Não podemos continuar com 7 jurados, tendo
julgamento por quatro a três, que não são capazes de superar dúvida razoável. Nós temos
que trabalhar com um número maior. Talvez 11,
talvez 9, mas no mínimo 8 jurados onde o 4x4
atrai o in dúbio pro réu. Mas até isso já estou
com medo, diante da recente decisão do Ministro Fux do Supremo, negando toda a história, a

A ADPF 779 trouxe novamente à tona
o rito do Tribunal do Júri no Brasil e a
sua necessidade de readequação. Em
2014, O Sr. em uma coluna, pontuou que o
“Tribunal do júri precisa passar por uma reengenharia processual”. Na sua concepção,
o rito do júri é compatível com a instrumentalidade garantista do processo penal?
DR. AURY LOPES JR. A questão toda é a seguin-

te: o Tribunal do Júri é uma instituição importante, e foi muito importante historicamente na
transição de um modelo totalmente autoritário
para o sistema democrático, uma abertura para
26
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constitucionalidade, a evolução civilizatória do
próprio in dubio pro réu, afirmando que a dúvida não beneficia a ele. Então chego à conclusão
que nós precisamos trabalhar com um número
maior de jurados e uma maioria ampla, para se
poder condenar superando a dúvida razoável.
Outra questão muito importante é o tempo de
debate no plenário: deveríamos pensar em mais
tempo. O tempo atual de debates no júri, como
regra, é uma hora e meia para cada, e isso é
absolutamente insuficiente: um tempo tão limitado, tão reduzido, para algo tão fundamental
como são os debates do júri, não traduz um sistema adequado de Justiça.
Claro, temos que abandonar a cultura do in dubio pro societate, que é realmente um absurdo.
Precisamos talvez repensar o sistema de quesitação, que realmente ainda não é uma questão resolvida, enfim, temos uma série de pontos cruciais no júri, e para finalizar, para mim o
mais importante de todos: não podemos mais
continuar tendo “íntima convicção”. Precisamos
desenvolver uma forma de elaboração de perguntas, onde os jurados possam responder este
questionário, ainda que se dê um tempo para
eles se recolherem e poderem responder à mão
- óbvio que eles estarão falando sobre questões
de fato (não vamos cobrar deles conhecimento
jurídico) -, mas que os jurados digam o porquê
de estarem condenando, o porquê de estarem
absolvendo, minimamente. Qual é a prova que
ele está usando, qual foi o fator determinante.
Então é preciso que o jurado diga fundamentadamente, inclusive pra se permitir o duplo grau
de jurisdição. Então, em suma: não se pode mais
continuar com esse sistema de íntima convicção
e decisões sem fundamentação

judiciário nesta temática do direito probatório.
Reconhecimento pessoal é um problema muito
sério e basicamente nos remete à uma dupla dimensão deste problema.
Primeira questão: péssima sistemática do CPP,
uma estrutura de 1941, totalmente genérica;
basta olhar o que diz o artigo 226: “qualquer semelhança”, “se possível”, sequer diz o número de
jurados. Isso é absolutamente inadmissível.
Nós temos que mudar essa estrutura legislativa,
mas também temos que mudar as práticas policiais e judiciais, que são, na maior parte dos casos,
medíocres. Nós temos uma falha gravíssima do reconhecimento por conta das práticas medíocres.
Óbvio que não podemos ter reconhecimento
por show-up, óbvio que nós não podemos continuar com esse reconhecimento por WhatsApp, fotografia de celular, temos que trabalhar
com uma aproximação da polícia judiciária com
a psicologia cognitiva, e é preciso estudar não
só os mecanismos de indução e de implantação
de falsas memórias, mas principalmente ter uma
cautela imensa no momento em que se faz o reconhecimento pessoal para não poluir o próprio
reconhecimento.
Também é muito importante trazer para a discussão diária nessa temática o gravíssimo problema que é o racismo estrutural vigente no Brasil.
O racismo está aí, é uma realidade absolutamente
inegável, que se reproduz através de práticas automáticas, e é por isso que ele é estrutural, aquilo
já vem dentro de uma estrutura cultural de reprodução sem reflexão e de normalização e naturalização das práticas racistas. Isso é odioso e
nós temos uma dívida gigantesca com o racismo
enquanto gerador de erro judiciário e de estigmatização, então, em suma: precisamos mudar
legislativamente e precisamos urgentemente estruturar a polícia para que faça corretamente o
reconhecimento a fim de que as práticas sejam
bem feitas. E acho que nós devemos impedir a repetição do reconhecimento em juízo. O reconhecimento, em países como a Espanha, somente é
possível na investigação, você não pode repetir,
porque obviamente você vai induzir, já que a única pessoa que vai estar presente nos dois atos,
considerando que existe um grande espaço de
tempo, às vezes meses, e as vezes até anos, vai
ser o suspeito, e você vai induzir.
Então o reconhecimento tem que ser feito apenas na fase de investigação, com todas as cautelas, legislativamente falando, de melhor estruturação e das práticas policiais.

4

Estamos presenciando diversos avanços no campo da epistemologia probatória no processo penal. Nesta esteira,
temos, atualmente, um Grupo de Trabalho
destinado à realização de estudos e elaboração de proposta de regulamentação de procedimentos para o reconhecimento pessoal
em processos criminais e a sua aplicação no
âmbito do Poder Judiciário. Estes avanços
podem nos conduzir a um novo rumo do
processo penal brasileiro?
DR. AURY LOPES JR. O reconhecimento pessoal

hoje está na pauta, mas, na verdade, é um problema antigo, e uma das maiores fontes de erro
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buscar acesso a documentos, ter uma investigação particular para apurar e trazer elementos
que auxiliem na defesa. Isto é algo crucial, mas
nós precisamos ter isso no CPP.
Acho que o provimento da OAB é uma proteção para os advogados, mas ainda é insuficiente.
Precisamos urgentemente inserir isso pela via
da lei, respeitando sempre e obviamente a legalidade, a reserva de jurisdição para alguns temas,
mas na lei, para termos a garantia também para
os advogados, porque hoje, mais do que nunca,
as advogadas e advogados criminalistas estão
sendo aviltados nas suas prerrogativas, criminalizados na sua defesa. Não é só por tentar criminalizar a atuação defensiva, mas também por
criminalizar a defesa como um todo, inclusive
por tentativas absurdas de criminalizar o recebimento de honorários como sendo lavagem de
dinheiro e outras atuações que são imprescindíveis para a defesa.
Resumindo: precisamos de uma investigação
defensiva forte, tão forte como é a capacidade
de investigação do Estado. Nunca chegaremos
ao mesmo nível, até entendo, porque o Estado
faz uma investigação oficial, mas nós precisamos
acabar com essa discrepância tão gigantesca
entre a investigação oficial e o pouco que pode
a defesa.

Na sua concepção, no que se refere à
investigação defensiva, há possibilidade de efetivação deste instituto no
processo penal brasileiro?
DR. AURY LOPES JR. Precisamos efetivar sim

a investigação defensiva, e já demos um grande
passo com esse provimento da OAB.
Isso realmente é uma questão crucial para um
equilíbrio de armas. O Ministério Público pode
tudo, praticamente, e a defesa pode muito pouco, isto é um grande desequilíbrio. Então nós temos que implantar um dever de full disclosure,
o dever de o MP investigar tanto as provas de
cargo como de desencargo, e, principalmente,
de mostrar as provas no início do processo, de
efetivar a Súmula 14, de, antes de propor negociações, por exemplo, termos uma transparência do que existe em termos de prova, .
A defesa precisa ter direito de fazer contato com
testemunhas, até para decidir se vai ouvir ou não
aquela pessoa, pra se ter conhecimento do que
ela efetivamente viu, da sua utilidade e da sua
confiabilidade.
É claro que a defesa pode produzir perícias particulares, pode buscar informações, documentos, lançar mão sempre (obviamente atentando
para a legalidade e a reserva de jurisdição) de
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INVESTIGAÇÃO DEFENSIVA: UM PASSO IMPRESCINDÍVEL
PARA A CORRETA DETERMINAÇÃO DOS FATOS
Três anos e meio. Esse foi o tempo que
Cleber Michel Alves, 41 anos, negro, artesão,
permaneceu encarcerado injustamente, em
decorrência de uma falsa acusação de estupro.
Acusado de ter violentado uma jovem de 13
anos em Cerquilho, interior de São Paulo, Cleber
sempre negou a prática do delito. Afirmava que
poderia dispor de provas que confirmavam a sua
inocência, isto é, que ele não estava no local dos
fatos no dia e hora do crime. Porém, a hipótese
defensiva aventada foi ignorada pelos órgãos
oficiais de investigação e posteriormente pelo
Judiciário. Com base exclusivamente na palavra
da vítima (MATIDA, 2019), sobreveio a fatal
condenação em 10 anos de detenção.
Se não bastasse a própria dor que é sofrer
uma acusação falsa contra si, fato é que o tempo
perdido de sua vida jamais será devolvido. Preso
em uma cela em condições insalubres, Cleber
não viu o seu único filho nascer, como sequer
conviveu com o recém-nascido nos primeiros
estágios de vida.
A família, embora longe, sempre acreditou
em sua inocência. E graças ao pedido de

ajuda formulado ao Innocence Project Brasil
– organização não governamental que busca
reverter erros oriundos de condenações de
inocentes pela justiça brasileira –, foi possível
mudar radicalmente o seu destino: embora o caso
já houvesse transitado em julgado, a instituição
conseguiu, perante o Tribunal de Justiça de
São Paulo, garantir o direito de produzir novas
provas que poderiam atestar a inocência de
Cleber Michel.
A partir da transmissão de dados registrados
pelas Estações Rádio-Base, procedeu-se, assim,
à busca pela exata localização do telefone celular
de Cleber no dia e na hora dos fatos, e por algum
registro de seu veículo que tivesse sido captado
pelo Sistema de monitoramento “Detecta”,
administrado pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado.
Esses dois elementos
informativos, por constarem em bases próprias
públicas e privadas, necessitavam de autorização
judicial. Os resultados, que foram positivos,
comprovaram que Cleber efetivamente jamais
passou a tarde do dia 2 de setembro de 2016 em
Cerquilho/SP.
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Tudo isso seria evitado se a investigação
oficial e a posterior instrução processual tivessem se atentado à imprescindibilidade de buscar
elementos probatórios que também corroborassem com a hipótese da inocência. A reflexão deste artigo inicia-se exatamente sobre esse ponto: a
falta de um compromisso institucional dos órgãos
oficiais de investigação em proporcionar uma democrática coleta de elementos probatórios para
que haja uma correta determinação dos fatos.
Tradicionalmente, sustenta-se na doutrina
brasileira (com algumas exceções) que a investigação criminal é um procedimento “meramente”
administrativo, com a específica função de coletar subsídios informativos destinados ao oferecimento de uma acusação em juízo. (MARQUES,
1997; TORNAGHI, 1953; TOURINHO FILHO, 2012).
A jurisprudência, por sua vez, igualmente acompanhou esta tendência até os dias atuais.
A própria redação do atual Código de Processo Penal reflete um descompasso de igualdades: enquanto o órgão acusatório requisita diligências investigativas no inquérito policial (art.
13) que a Autoridade policial deverá necessariamente cumprir, o investigado tem a faculdade
de somente requerê-las, as quais estarão condicionadas a um juízo de pertinência por parte do
Delegado de Polícia (art. 14). Mais recentemente,
a Resolução nº 181/2017, que disciplina o Procedimento Investigatório Criminal (PIC) a cargo do
Ministério Público, sequer previu
a possibilidade de o imputado sugerir quaisquer medidas.
Isso demonstra, sobretudo, uma crença coletiva de que
a investigação oficial está sujeita
quase que sempre aos interesses
da acusação. E, por isso, não são
raros os casos em que hipóteses alternativas são descartadas

prematuramente ou sequer aventadas, cadeias
de custódia de prova não são preservadas, testemunhas não são ouvidas, documentos e perícias
técnicas não são requeridas.
Para exemplificar o que ocorre na prática, foquemos a análise nos achados empíricos
sobre o interrogatório policial. Em pesquisa
conduzida por Meissner e Kassin (2002), que
analisou 44 investigadores com sólida trajetória
profissional nos Estados Unidos da América, foi
constatado que a maioria deles está mais propensa a ir atrás de evidências que confirmem
a sua crença pessoal e muito menos disposta
a buscar elementos que corroborem a versão
prestada pelo depoente. Em outro estudo, Kassin, Goldstein e Savitsky (2003) identificam que,
quando há a presunção de culpa desde o início,
os investigadores então optam por escolher estrategicamente perguntas indutivas direcionadas à incriminação do sujeito.
A falta de credibilidade na versão apresentada pelo investigado acaba sendo decisiva para
a limitação dos passos subsequentes. Com isso,
agrava-se o fenômeno conhecido como “visão de
túnel”, consistente em um “compêndio de heurísticas comuns e falácias lógicas, as quais estamos
todos suscetíveis, que conduzem os atores do sistema de justiça criminal a focarem no suspeito,
selecionarem e filtrarem as provas que construirão o caso para a condenação, ao mesmo tempo
que ignoram ou suprimem as provas que apontam
para longe da culpa” (FINDLEY, SCOTT, 2006).
Por consequência, essa prévia indisposição cognitiva afeta diretamente
a capacidade de conjecturar todas as hipóteses que poderiam
explicar o mesmo evento, não
sendo raros os casos em que
a tomada de uma decisão de
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encerramento do procedimento foi absolutamente prematura.
Aguilera (2020, p. 6) diagnostica a situação
do México, crítica que se aplica à realidade brasileira. Para ele, há uma tradição autoritária em
certos países, cujas consequências são principalmente duas: i) o recurso constante a métodos
questionáveis (e, claro, ilegais e inconstitucionais), como tortura, plantio de evidências e adulteração da cena do crime; assim como ii) a prática
de presumir a culpabilidade do acusado como a
força motriz das investigações, mesmo que a presunção de inocência seja assegurada constitucionalmente. No mesmo sentido, Vieira (2016, p. 364)
afirma que não há como se negar o atual estado
autoritário do sistema processual penal brasileiro, que não permite que o investigado seja devidamente tratado como sujeito de direitos.
Enquanto a nossa legislação e o atual estado das coisas permanecem criando estímulos
para a conjectura de apenas uma hipótese investigativa, é evidente que a defesa não pode
adotar uma situação passiva. Quanto antes o
advogado agir na defesa dos interesses do seu
cliente, mais cedo poderá recolher elementos
que auxiliem a construção da tese defensiva,
evitando, assim, a existência de lacunas probatórias irreversíveis, consistentes nos elementos probatórios que deveriam ter sido aportados no procedimento, mas que não foram
e que em nenhum momento serão (FERRER
BELTRÁN, 2021, p. 214). Nessas situações, uma
atuação rápida evitaria até mesmo a aplicação
da teoria da perda de uma chance, que embora
tenha suas matrizes no processo civil, já registra alguns casos de aplicação no âmbito penal1
(ROSA, RUDOLFO, 2017).
A investigação defensiva, além de concretizar a paridade de armas entre a defesa e acu-

sação, detém um potencial epistêmico inegável
para a reunião de elementos sensíveis cuja produção corre contra o tempo, evitando que eles
sejam destruídos, ocultados ou perecidos. Esse
ponto, sobretudo, tem sido timidamente discutido na doutrina brasileira e jurisprudência2
brasileira, sendo o Provimento 188/2018 da Ordem dos Advogados do Brasil ainda insuficiente
quanto aos limites, contornos e poderes coercitivos da defesa.
E é por isso que precisamos levá-la a sério nas próximas discussões sobre uma regulamentação efetiva sobre o tema3. De fato, não
podemos esperar que casos drásticos de erros
judiciais aconteçam, tal como ocorreu com Cleber Michel Alves, para só então começarmos a
pensar em uma coerente normatização da investigação defensiva, que considere aspectos da
epistemologia jurídica, de uma política criminal
garantista e de um processo penal que efetivamente preze pela dimensão substancial da paridade de armas.
Os Tribunais brasileiros não dispõem de grandes parâmetros consolidados sobre o que é essa atividade defensiva.
Nas duas oportunidades em que os Tribunais Superiores se
debruçaram sobre o tema, pouco se preocuparam em defini-la, explicá-la ou traçar os seus limites, apenas fazendo
menção sobre a sua existência, conforme Conflito de Competência nº 174706, de Rel. Min. Herman Benjamin no Superior Tribunal de Justiça, bem como na Petição nº 7612, Rel.
Min. Edson Fachin, perante o Supremo Tribunal Federal.
Mais recentemente, o TRF3 teve a oportunidade de abordar
o tema de forma inédita, reconhecendo que ela “se mostra
com amplo amparo na Constituição Federal, devido não só a
ausência de norma proibitiva, mas em razão de uma interpretação extensiva dos princípios da igualdade, ampla defesa e contraditório, de forma a assegurar ao acusado um
legítimo e devido processo legal”. TRF3, Apelação Criminal
nº 5001789-10.2020.4.03.6181, 5a Turma, Des. Fed. Maurício
Kato, DJe 27/04/2021.
3
Após uma década, as discussões sobre o novo CPP voltaram
a pleno vigor. Consoante o parecer do relator-geral da Comissão Especial da Câmara dos Deputados, Deputado João
Campos, protocolado em 26 de abril de 2021, há novas sugestões quanto à matéria, dessa vez trazendo maior detalhamento quanto à disciplina da matéria. Como a temática está
em plena discussão, ainda sem decisão da Comissão Especial
sobre a votação das propostas, não será objeto do presente
trabalho analisar detalhadamente tais sugestões, até mesmo
por não se tratar do texto final.
2

Recentemente, o Tribunal de Justiça confirmou sentença
proferida em primeira instância e manteve a absolvição de
um homem acusado de tráfico de drogas com fundamento
na chamada “teoria da perda de uma chance probatória”. A
Defensoria do Estado de São Paulo invocou a referida teoria
pois havia imagens das câmeras de segurança da farmácia
em frente ao local dos fatos que poderiam comprovar sua
inocência, mas que, mesmo com rápido deferimento pelo
Juízo, houve demora no cumprimento da diligência de forma
que as imagens já não estavam mais disponíveis no sistema
de gravação. À vista disso, compreendeu-se que o acusado
perdeu a chance de se mostrar inocente, em decorrência da
inércia estatal. DPE-SP: TJ-SP reconhece "teoria da perda
de uma chance" e reafirma decisão que absolveu acusado
de tráfico de drogas, por falta de provas. Disponível em: https://bit.ly/2GWoV6U. Acesso em: 6 dez. 2021.

1
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Memorial de 80
Anos do Código
de Processo Penal

A hipercautelaridade, emergência
penal e violação de direitos
Por Flaviane de Magalhães Barros Bolzan de Morais
A temática da cautelaridade penal é pouco recorrente na pesquisa do Direito Processual Penal, em que pese o seu uso diuturno e sua
previsão em todas as legislações processuais
penais. Seu uso ancorado nos termos legais do
Código de Processo Penal brasileiro, que comemorou 80 anos de vigência sem festejos por sua
longevidade, é objeto de críticas por instrumentalizar um processo autoritário, de matriz
inquisitória e antidemocrático. As previsões no
âmbito da cautelaridade no CPP atual guardam
tais críticas e outras tantas mais que buscarei
nos limites do presente texto, indicando e sugerindo textos mais verticais para aprofundar o
estudo.
Para se constituir os elementos de uma
dogmática cautelar penal recorre-se muitas
vezes às bases teóricas do processo civil, em
especial a sistematização inicial feita por Piero Calamandrei (1936), na Itália. A estrutura da
cognição sobre medidas cautelares pessoais no
Brasil, a partir da Lei 12.403/2011, se sustenta
por dois critérios gerais: necessidade e adequação. A necessidade está vinculada à garantia da
aplicação da lei penal, à garantia da investigação
ou instrução processual ou ao risco de reiteração da conduta em determinados casos. A adequação, por outro lado, vincula-se à gravidade
do crime, às circunstâncias do crime e à situ-

ação pessoal do acusado. Os demais requisitos
para cognição da prisão estão definidos desde a
origem do nosso Código de Processo Penal em
1941. São eles: prova da materialidade e indícios de autoria objetivando a garantia da ordem
pública, da ordem econômica, conveniência da
instrução criminal e garantia de aplicação da lei
penal. Os dois primeiros são considerados fumus comissi delicti e os quatro últimos itens são
considerados uma das hipóteses de periculum
libertatis. Tais termos já consolidados por toda
a doutrina brasileira (FERNANDES, 2007; BADARÓ, 2017; CRUZ 2017) são inadequados para o
processo penal, e, na verdade, representam uma
cópia da estrutura da cautelaridade civil.
Assim, a primeira crítica que se deve fazer
é a contaminação pelo processo civil por meio
do uso dos critérios do fumus comissi delicti e
periculum libertatis, pois eles não partem de
uma teorização fundada na presunção de inocência. Logo, ela por si só já vincula a decisão
judicial cautelar ao objetivo de salvaguardar o
próprio processo. Processo este que tem o juiz o
“dever” de proteger. O juiz, dessa feita, ao considerar a medida cautelar como instrumento para
proteger o processo, sempre tenderá a decidir
pela sua “proteção” por meio de medidas cautelares visando garantir a “efetividade” da sua
própria decisão, legitimando as pré-compreen33
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sões privilegiadas do juiz que profere a decisão
cautelar (BULOW, 1964). Nesse sentido, a cautelaridade que subsidia o processo penal brasileiro foi copiada das bases italianas de processo penal, que era, e em parte continua, sendo
visto como a “cenerentola” da teoria do processo (CARNELUTTI, 1950). Isso porque o processo penal foi e é comparado à vítima da fábula
infantil que era subjugada pela prepotência das
suas irmãs.
Pensar a cautelaridade por meio das características de acessoriedade e de instrumento do instrumento (CALAMANDREI, 1936) gera
no processo penal dissonâncias que são ainda
maiores. Pois no processo penal urgência não
justifica sumarização do procedimento e antecipação da pena, já que ela afeta a presunção de
inocência. O conteúdo do fumus boni iuris e do
periculum in mora, formulados para o processo civil, foram constituídos teoricamente para
justificar o poder geral de cautela. Pelo poder
geral de cautela o juiz cível tem como conceder
uma medida de urgência que não esteja previamente disciplinada na lei processual, logo
fumus boni iuris e periculum in mora são conceitos abertos que também são absolutamente
inadequados para uma estrutura de cautelaridade penal. No âmbito do processo penal, a
presunção de inocência (ILLUMINATI, 1979) e
as garantias dos direitos fundamentais do acusado exigem que qualquer atuação judicial que
afete direitos fundamentais seja prevista especificamente em lei, não podendo ser tratada de
forma genérica, pelo risco de afetação dos direitos fundamentais dos sujeitos envolvidos no
processo.
Na estrutura do nosso octogenário código, essa cautelaridade disforme e inadequada
a uma formulação democrática e consentânea
com a presunção de inocência como princípio
base do microssistema do processo penal permite a reprodução de uma hipercautelaridade
fundada na emergência penal, vinculada não ao
combate ao terrorismo, mas a outros pseudoinimigos que são igualados ao criminoso. Por
essa forte intervenção da política no processo
penal perdeu-se a possibilidade do processo penal de conhecimento pleno e integro. Já que ele
se perdeu frente a uma hipercautelaridade ou
uma perene cautelaridade, que perdura e contamina o tempo do processo de conhecimento
e pode em determinados casos se estender para
acoplar uma executoriedade provisória, que an-

tecipa a decisão de conhecimento, ou seja, da
ordinariedade que foi a base da construção da
noção de jurisdição desde o direito romano. A
hipercautelaridade que se construiu a partir
da estrutura da legislação processual penal é
responsável pela maior violência estrutural do
sistema de justiça criminal que impõe medidas
cautelares não só antecipando o resultado, mas
atuando ante factum, em clara aplicação emergencial. Como o slogan midiático que se acopla
ao movimento político emergencial (MOCCIA,
2002) não consegue no Brasil vincular ao risco
de ataques terroristas, a sua aplicação vai ser
enfaticamente aplicada à população marginal
brasileira, que é selecionada por razões econômicas, de classe e de raça, na absurda tese de
uma estereotipização da figura do bandido.
Assim, a violência institucionalizada no
sistema de justiça criminal seleciona e discrimina uma parte da população e impõe medidas
cautelares de privação de liberdade que se aplicam de imediato, sem investigação, sem processo e sem elementos informacionais mínimos,
mas que se sustentam pela fragilidade das bases
teóricas cautelares e pelo interesse político de
controle social de corpos negros e periféricos
(BARROS, 2018).
Nesse cenário, a introdução pela Lei
13.964/2019 do Juiz das Garantias poderia ser
um antídoto ao venenoso sistema de justiça
criminal brasileiro, pois permitiria um olhar direcionado do juiz para a fase da investigação e
das medidas cautelares. Poder-se-ia discutir e
implementar uma política judicial antirracista e
antiperiférica por meio de um juiz de garantias
mais capacitado ao reconhecimento de direitos
e garantias fundamentais das pessoas acusadas
e das vítimas nessa etapa do processo penal, em
que a violência institucionalizada se impõe, pois
se constitui como força pretoriana.
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