
Ponto e Contraponto por 
André Lima Cerqueira:  
Grupos reflexivos  para 
homens autores de 
violência doméstica: um 
retrato da experiência no 
Brasil P.04
Múltiplos Olhares com Rivana 
Ricarte  P.28

IS
SN

 2
67

5-
26

89
 (

Im
pr

es
so

)
IS

SN
 2

67
5-

31
89

 (
On

li
ne

)

BOLETIM REVISTA DO INSTITUTO BAIANO DE 
DIREITO PROCESSUAL PENAL - ANO 5, Nº 19

FEVEREIRO DE 2022



BOLETIM REVISTA DO INSTITUTO BAIANO DE DIREITO PROCESSUAL PENAL, ANO 5 - N.º 19, 
FEVEREIRO/2022, ISSN: 2675-2689 (IMPRESSO)/ ISSN 2675-3189 (ONLINE)

CONTATO

 http://www.ibadpp.com.br/

  publicacoes@ibadpp.com.br

  @ibadpp

EXPEDIENTE
Conselho editorial
Ana Cláudia Pinho, Elmir Duclerc
e Vinícius Romão 
Comitê editorial
Anna Luiza Lemos, Bruno Moura, 
Flávia S. Pinto Amorim, Jonata Wiliam 
Sousa da Silva, Lara Teles, Liana 
Lisboa, Mônica Antonieta Magalhães 
da Silva

Edição
Luara Lemos
Projeto Gráfico e Diagramação
Bianca Vatiele Ribeiro
Capa
Trevo Azul Comunicação
Selo Trincheira Democrática:
Túlio Carapiá (ilustração)

O IBADPP agradece a todos que 
colaboraram para esta edição do 

Avenida Tancredo Neves, n. 620, Caminho das 
Árvores, CEP 41.820-020, Condominio Mundo 
Plaza, Torre Empresarial, 5º andar, sala 510, Sal-
vador - Bahia
Periodicidade: Bimestral
Impressão: Impactgraf

Para se associar e receber as edições físicas do Boletim Trincheira Democrática é preciso ser professor e/ou 
possuir artigo científico publicado na área das ciências criminais. Participe: http://www.ibadpp.com.br/associar.   
O Instituto Baiano de Direito Processual Penal é uma associação civil sem fins econômicos que tem entre as 
finalidades defender o respeito incondicional aos princípios, direitos e garantias fundamentais que estru-
turam a Constituição Federal. O IBADPP promove o debate científico sobre o Direito Processual Penal por 
meio de publicações, cursos, debates, seminários, etc., que tenham o fenômeno criminal como tema básico.

ASSOCIE-SE AO IBADPP PARA RECEBER O BOLETIM TRINCHEIRA DEMOCRÁTICA

boletim, em especial aos chargistas André 
Dahmer e Gilmar que, gentilmente, cederam 
suas artes para esta publicação.
The institute greets and thanks Mahnaz Yazdani 
(@mahnaz.yazdani) for the authorization for 
the charge in this edition and for the further 
contributions on next publications.
Photo by mwangi gatheca on Unsplash

Diretoria Executiva

Presidente:  Vinícius Assumpção
Vice-Presidente: Lucas Carapiá
Secretário: Thiago Vieira
Secretária Adjunta: Thaize de Carvalho
Tesoureira: Gabriela Andrade

Conselho Consultivo
Saulo Mattos, Lorena Machado, Renato Schindler, 
Luiz Gabriel Batista Neves, Luciana Monteiro
Conselho de Representação Nacional: Marina Cer-
queira, Antônio Vieira, Elmir Duclerc

Departamentos

Coordenação Geral de Departametos: Brenno Brandão
Cursos: Coordenadora-chefe: Diana Furtado; 
coordenadoria-adjunta:  Iara Maria Miranda, 
Fernanda Furtado, Igor Raphael Santos e Reinaldo 
Santana Jr; membra: Carolina Lima Amorim
Diálogos: Coordenador-chefe: Misael Bispo França; 
coordenador-adjunto: Emanuel Vinicius Santos Silva
Publicações: Coordenador-chefe: Jonata Wiliam; 

coordenadoria-adjunta: Mônica Antonieta, Flávia 
Pinto, Lara Teles, Liana Lisboa e Anna Luíza Lemos, 
Bruno Moura; membra: Rebecca Lima Santos
Ações perante os Tribunais: Coordenadora-chefe: 
Mariana Madera; coordenadoria-adjunta: Caio 
Mousinho Hita, Rafaela Alban, Rafael Santana, 
Ismar Barbosa Nascimento Júnior
Tecnologia da Informação: Coordenador-chefe: 
Thiago Vieira; coordenadora-adjunta:  Daniela 
Portugal
Pesquisa: Coordenadora-chefe: Karla Oliver; 
coordenadoria-adjunta: João Pablo Trabuco, Luíza 
Guimarães; membra: Verônica França de Brito
Comunicação: Coordenadora-chefe: Iara Miranda; 
membra: Bianca Nogueira

Assessoria da Presidência: Akhenaton Argolo

Grupo de Estudos em Feminismos e Processo 
Penal:  Coordenadora-chefe: Laís de Almeida 
Lacerda; coordenara-adjunta: Charlene Borges

Observatório da Equidade: Charlene Borges, Ana 
Luiza Nazário, Saulo Mattos, Firmiane Venâncio



As notícias não são boas. Moïse Mugenyi 
suspira pela última vez após ser brutalmente es-
pancado ao lado do quiosque onde trabalhava 
em bairro nobre da capital fluminense (COELHO, 
2022). Teria ido cobrar uma dívida trabalhista do 
patrão. Pagou com a própria vida pela ousadia 
num “tempo em que lutar pelo seu direito é um 
defeito que mata” (GONZAGUINHA, 2003). Mais 
um refugiado da guerra civil do Congo que tinha 
no Brasil a esperança de sobreviver. Moïse carre-
gava o estigma de uma imigração que nunca foi 
valorizada, pois aos negros, que atravessaram o 
Atlântico em navios negreiros para construir, es-
cravizados, a identidade do Brasil, foi reservado 
ao longo da história o papel subalterno, serviçal. 
Há muito de senzala nos quiosques cariocas, nas 
“casas de família” com suas trabalhadoras domés-
ticas, nas esquinas disputadas pelos ambulantes 
e, sobretudo, no sistema prisional brasileiro. 

As notícias não são boas. Durval Teófilo Filho 
chega em casa depois de mais um dia de trabalho 
como repositor de supermercado. As câmeras do 
condomínio não deixam dúvidas, sumariamente 
executado com três tiros disparados pelo vizinho, 
militar da marinha brasileira, que o teria confun-
dido com um assaltante (RAMOS; TORRES, 2022). 
Não foi suficiente para Durval ser morador do 
mesmo condomínio do seu algoz, pois o estigma 
que levou a sua morte não tem relação apenas 
com sua condição, mas essencialmente com a cor 
da sua pele. As câmeras resguardaram sua me-
mória que certamente seria vilipendiada diante 
da menor dúvida, como a de tantos outros como 
ele que não tiveram a sorte de terem sido reco-
nhecidos como de fato eram: vítimas.

As notícias não são boas. O professor de 
artes marciais Yuri Carlton, fundador do projeto 
social “Boa Luta”, revela que seus alunos, enquan-
to buscavam doações num shopping center da 
capital baiana para competir, foram perseguidos, 
agredidos, ameaçados e ofendidos com insultos 
racistas por seguranças privados do estabeleci-
mento (ROBICHEZ, 2022). Os espaços parecem 
cada vez mais demarcados, fazendo com que 
opressões de raça e classe transformem brasilei-

De um lado esse 
carnaval. E do outro?

Editorial

ros em estrangeiros dentro do seu próprio terri-
tório (BAUMAN; MAY, 2010). O suspeito que tran-
sita nas ruas dos bairros nobres é o outsider aos 
olhos daqueles que legitimam estereótipos como 
padrão, revelando sinais que vão desde o atraves-
sar de uma rua até os escolhidos como suspeitos 
numa blitz policial (BECKER, 2008). Os alunos do 
professor Yuri não apresentaram os requisitos 
para o acesso, signos que vão desde elementos de 
uma cultura periférica até a cor da pele, o que os 
torna imigrantes na sua própria cidade. 

A democracia, vista na sua acepção mais 
ampla, deveria garantir que as interações sociais 
ocorressem de forma livre, sem discriminações 
e sob o prisma da igualdade. Contudo, o proces-
so de higienização social acontece nas entreli-
nhas, muitas vezes disfarçado de controle penal. 
A infinidade de tipos penais é apenas o cardápio 
utilizado ao gosto do freguês, a carta na manga 
de uma seletividade que pode até justificar, mas 
não explica porque a transgressão recai sempre 
sobre os mesmos corpos.

As notícias não são boas. O mês de feverei-
ro na Bahia não parece ter nada de carnaval. No 
maior complexo penitenciário do Estado, cinco 
corpos tombaram e trinta e oito restaram feridos 
(MENESES, 2022). Superlotação, ausência de se-
gurança e desprezo por aquelas vidas foram in-
gredientes para mais uma tragédia no sistema pe-
nitenciário brasileiro. Quantos mais “Carandirus” 
ou “Pedrinhas” precisaremos presenciar para que 
algo possa ser feito? Segundo dados da Defenso-
ria Pública do Estado da Bahia (2020), os presos 
em flagrante na capital baiana são em sua maioria 
negros (97,8%), com renda de até 2(dois) salários 
mínimos (98,6%) e com ensino fundamental in-
completo (53,3%). As estatísticas talvez ajudem a 
compreender a razão de tanto desprezo por es-
ses corpos, atravessados pelo racismo e pela con-
dição social imposta, que transforma seres hu-
manos em descartáveis, sem função diante de um 
sistema que lucra com a desigualdade e não sabe 
o que fazer com os seus efeitos colaterais. Afinal, 
“presos são quase todos pretos ou quase pretos, 
ou quase brancos quase pretos de tão pobres e 



pobres são como podres e todos sabem como se 
tratam os pretos” (GIL; VELOSO, 1993).

Diante das mortes, o Estado transfere res-
ponsabilidades como a solução mais fácil. Nun-
ca é demais lembrar que mesmo imputando a 
culpa aos detentos, muitos deles sequer estão 
vivos para se defender, não exime a sua respon-
sabilidade objetiva. Fora das grades observamos 
o aval de um senso comum formado pelo notici-
ário policialesco. “Bandido bom é bandido mor-
to”, “CPF cancelado” e outros jargões ajudam a 
construir o inimigo que deve ser aniquilado, sem 
tempo nem mesmo para dizer nome e sobreno-
me. A nota de pesar é seletiva, pois a solidarie-
dade caminha até o limite de uma alteridade que 
estabelece níveis distintos de humanidade.

Moïse, Durval, os alunos do professor Yuri 
e os hóspedes do sistema carcerário  carregam 
em comum o fardo do racismo que estrutura as 
relações sociais, uma segregação imposta vela-
damente por uma sociedade que vende o ideal 
da miscigenação, mas que no cotidiano mantém 
privilégios apontando o alvo sempre para o mes-
mo lado. O controle social fragmenta as cidades 
em territórios e partir dos novos limites é esta-
belecida uma identidade que vai balizar desde a 
forma que o Estado atua até as relações inter-
pessoais mais cotidianas. 

A diáspora africana impôs a condição de 
estrangeiro ao negro, a quem nunca foi reco-
nhecido pertencimento as mais diversas nações 
que ajudaram a construir, mesmo quando es-
tão na condição de natos. Salvador, cidade com 
maior número de negros fora da África, observa 
com estranheza meninos negros que passeiam 
em um shopping. Moïse, antes invisível em sua 
condição de vulnerabilidade, teve que perder a 
vida brutalmente para ter luz sobre sua história. 
Durval não teve tempo sequer para dizer “não 
me mate”. Histórias que se entre cruzam todo 
o tempo e demonstram de forma explícita que 
existe algo além do acaso. 

Diante do contexto apresentado, é possí-
vel um direito penal como verdadeiro limitador 
do poder punitivo? Qual deveria ser o papel de 
um processo penal que se anuncia garantidor de 
direitos individuais frente ao arbítrio? Não é mais 
possível pensar no direito sem a devida contextu-
alização estrutural. O direito pensado como po-
der é meio e não fim (ALMEIDA, 2018), o que faz 
com que as disputas não se restrinjam apenas aos 
gabinetes e salas de audiência. O simples peticio-
nar deixa de ser um ato formal e passa a ser tam-

bém um ato político. Desta forma, é preciso que 
os atores do sistema de justiça tenham a exata 
compreensão do seu papel e o compromisso com 
valores, é preciso abandonar as fórmulas estabe-
lecidas e pensar estratégias para não ser simples 
expectador de uma realidade opressora.     

O mero repúdio formal após os fatos aci-
ma citados não impede que tantos outros casos 
continuem acontecendo cotidianamente. É pre-
ciso uma indignação que seja de fato transfor-
madora de uma realidade, que fure bolhas, que 
dialogue de forma ampla, que integre academia, 
sociedade civil e instituições, que inverta a lógi-
ca e parta da periferia para o centro do poder, 
que inaugure um fim verdadeiramente construí-
do por várias mãos. 

Bruno Moura
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Grupos reflexivos  para homens autores de violência 
doméstica: um retrato da experiência no Brasil 

A Constituição Federal de 1988 estabele-
ceu, com absoluta propriedade, como funda-
mento da República Federativa do Brasil, a cida-
dania e a dignidade da pessoa humana, erigindo, 
por outro lado, a proteção social e a segurança 
como um direito fundamental e social. Toda-
via, o fenômeno da violência, que pode assumir 
aspectos diversos e várias categorizações, ga-
nhando contornos de abordagem a depender do 
tempo e do lugar, tem sido vastamente estuda-
do por pesquisadores no âmbito internacional 
e nacional, em especial, no que diz respeito ao 
gênero como fator de violência dos agressores 
com suas parceiras.

Segundo o Atlas da Violência, em 2019, 
3.737 mulheres foram assassinadas no Brasil 
(IPEA, 2021). Como parte das políticas de enfren-
tamento a esse tipo de violência, a Lei Maria da 
Penha prevê a participação de homens autores 
de violência (HAV) em programas de atenção 
cuja atuação principal é a realização de grupos 
reflexivos. Como parte de um instrumento de 
política pública, cujos arranjos tem despertado 
a curiosidade da literatura internacional (CER-
QUEIRA; WAIANDT, 2021), no Brasil têm cresci-
do exponencialmente as experiências com ho-
mens autores de violência doméstica.

Em importante mapeamento acerca do as-
sunto (CEJUR, 2021, p. 71) constatou-se que, até 
o fim de 2020, existiam 312 (trezentos e doze) 
iniciativas de trabalhos com homens autores de 
violência, tornando-se o maior mapeamento re-
alizado no mundo. Referido estudo, que não foi 
o pioneiro no Brasil, dá sequência a um mape-
amento anterior, realizado em 2014 e 2019 pelo 
Instituto Noos (BEIRAS, 2014; 2019), possibilitan-
do a sistematização de experiências.

Até em 2020, entre os grupos em ativida-
de estudados, 62.554 homens foram atendidos 
(média de 6.950,44 homens por ano). Foi levan-
tada uma baixa taxa de evasão das iniciativas. Ao 
todo, foram reportadas 206 desistências ao lon-
go dos nove anos pesquisados, o que representa 
um total de 0,33% do total de homens atendidos 
(CEJUR, 2021, p. 168).

A pesquisa constatou que esses programas 
têm assumido diversas nomenclaturas: “de re-
abilitação”, “educativos”, “psicoeducativos”, “re-
flexivos”, “terapêuticos” e “de reeducação”. Essa 
variedade de compreensões está atrelada aos 
diferentes métodos, perspectivas teórico-epis-
temológicas e objetivos adotados por tais inicia-
tivas (BEIRAS, 2019, p. 264).

A perspectiva de importância deste ins-
trumento de política pública, para prevenção da 
violência doméstica, tem obtido um expressivo 
crescimento, nos últimos dois anos, segundo o 
estudo. Perto da metade das iniciativas (259 das 
312) têm, portanto, menos de cinco anos, e mais 
da metade (164 das 312 iniciativas) têm menos de 
dois anos (CEJUR, 2021, p. 164).

A pesquisa realizada apontou que a maior 
distribuição dos grupos se encontra nas regiões 
Sul e Sudeste, concentrando 61,21% (191 grupos) 
das iniciativas mapeadas no país. O interessante 
é que quase 80% de todas as intervenções do País 
são vinculadas ao Poder Judiciário, e não a outras 
instituições públicas ou privadas (CEJUR, 2021, 
p. 86), modelo que se difere da padronização das 
iniciativas existentes fora do País, onde prevalece 
o trabalho realizado por ONGs (URIAS, 2009).

O que chama a atenção é que quase meta-
de das iniciativas (48%) não possuem qualquer 
ato formal de institucionalização, nem tampou-

Por André Lima Cerqueira



5

Coluna: Ponto e Contraponto

co iniciativas de avaliação e monitoramento, 
bem como que 72% delas não possuem recursos 
específicos para a consecução das suas finalida-
des, contribuindo para a baixa sustentabilidade 
ou controle do impacto da política pública, até 
porque a quase totalidade das iniciativas (90%) 
não remuneram seus integrantes. O que pio-
ra ainda mais a realidade é que mais da meta-
de (56%) delas sequer capacitaram suas equipes 
para a atividade (CEJUR, 2021, p. 96).

O ingresso dos homens autores de violên-
cia doméstica, em 65% dos casos analisados, se 
deu em razão da soltura na audiência de custó-
dia, como condição para permanência em liber-
dade, situação que coloca em xeque o próprio 
caráter voluntário da iniciativa de qualquer tipo 
de justiça restaurativa (CEJUR, 2021, p. 132).

O que chama a atenção da pesquisa realiza-
da, ainda, é o absoluto grau de falta de padroni-
zação no que tange a duração do grupo reflexivo. 
100 dos 312 grupos consultados realizam menos 
de oito encontros (CEJUR, 2021, p. 156), número 
bastante aquém do que seria recomendável para 
um processo reflexivo solidificado. Um patamar 
mínimo de 12 semanas, baseado especialmente 
na literatura mais atual do tema (BEIRAS, NAS-
CIMENTO & INCROCCI, 2019), pode significar 
uma maior efetividade dos trabalhos, além de 
permitir tempo suficiente para os processos de 
transformação subjetiva e implicação responsa-
bilizante nos grupos reflexivos.

A aferição da efetividade dos grupos estu-
dados apontou que 171 das 312 iniciativas baseiam 
sua aferição de efetividade no fato de haver ou 
não repetição de violência contra a mulher de-
tectada por outro meio (CEJUR, 2021, p. 177). Por-
tanto, inexistindo repetição da violência, presu-
me-se que a atividade grupal foi efetiva, o que 
não necessariamente corresponde à realidade, o 
tornando importante uma melhor sistematiza-
ção da construção de indicadores para aferição 
do impacto da iniciativa, até porque a questão 
da aferição de efetividade está profundamente 
atrelada ao controle de qualidade das iniciativas. 
Trabalhos recentes, como o de Souza (2020, p. 

44-45), indicam que deve haver tanto um siste-
ma de avaliação e acompanhamento relativo aos 
participantes quanto uma bateria de indicadores 
a partir de dados objetivos, capaz de ser alimen-
tada constantemente, e que possa demonstrar 
os níveis de eficácia dos grupos reflexivos.

Acreditamos, assim como Beiras, que 
ferramentas como o follow-up com autores e 
pessoas de seu entorno e a aplicação de formu-
lários por especialistas antes e depois da rea-
lização das iniciativas, seriam instrumentos 
eficazes a verificação do impacto da iniciativa, 
já que acreditamos que o fato de não ser no-
vamente processado não necessariamente é a 
garantia da inexistência de novas formas de 
violência.

BEIRAS, A. Relatório mapeamento de serviços de atenção 
grupal a homens autores de violência contra mulheres no 
contexto brasileiro. Rio de Janeiro: Instituto Noos , 2014.
Beiras, A.; NASCIMENTO, M.; INCROCCI, C. Programas de 
atenção a homens autores de violência contra as mulhe-
res: um panorama das intervenções no Brasil. Saúde e So-
ciedade [online], 28(1), 262-274. 2019.
BEIRAS, A. Grupos reflexivos e responsabilizantes para 
homens autores de violência contra mulheres no Brasil: 
mapeamento, análise e recomendações. Florianópolis: CE-
JUR, 2021
CERQUEIRA, D. Atlas da Violência 2021 / IPEA., — São Pau-
lo: FBSP, 2021.
CERQUEIRA, A.; WAIANDT, C. Avaliação de Políticas Públi-
cas: um estudo bibliométrico da literatura internacional 
entre 1997 a 2021. Submetido a publicação.
SOUZA, L. S. Atendimento psicossocial a homens autores 
de violência contra mulheres: uma revisão integrativa da 
literatura a partir da perspectiva crítica feminista. Dis-
sertação (Mestrado em Psicologia Clínica e Cultura) - Pro-
grama de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura 
- Universidade de Brasília. Brasília, Brasília, 2020.
URIAS, M. A. V. Propuesta de lineamiento para la atención y 
reeducación de hombres agresores, a partir del diagnóstico 
sobre los modelos de intervención en México. Ciudad de Mé-
xico: Instituto nacional de las mujeres, 2009.

REFERÊNCIAS

ANDRÉ LIMA CERQUEIRA

Defensor Público. Mestrando pela UFBA (PROGESP). Professor Universitário.



66

Lirismos Insurgentes

uns passam
uns param
uns saltam
uns fotografam
poucos veem 
corpo negro caído 
no chão
ninguém se 
impacta
ninguém se 
pergunta
ninguém se 
importa
ninguém se 
assusta 
poucos entendem
corpo negro caído 
no chão
veio a faca
veio o fuzil
veio a foice
veio o ferro
poucos sabem
corpo negro caído 
no chão 
no diário popular
no jornal nacional 
no gazeta cidade
no fofoca a tarde
poucos vêm
corpo negro caído 
no chão
um abraço?
um sorriso?
um afago?
uma mão?
nem um resquício 
corpo negro caído 
no chão
corpo negro caído
corpo negro
corpo?
não!

Ivã Coelho
Advogado e Poeta
(@coelhorama, @
margensnegras)



7

ELAS 
Coluna

NO FRONT
A

Desde o dia 24 de fevereiro do corrente 
ano nos deparamos com a invasão da Ucrânia 
pela Rússia. Me permitam passar ao largo da dis-
cussão acerca da “legitimidade” da incursão de 
Putin em outro Estado soberano, mesmo porque 
nenhuma invasão a qualquer território autôno-
mo pode ser legítima1. 

Não obstante, o foco desse breve ensaio 
é abordar outro ponto relevante: o tratamento 
dado às mulheres nas guerras.  

Com efeito, a invasão terrestre represen-
ta para as mulheres a etapa mais perigosa do 
conflito, pois historicamente, como se sabe, a 
mulher sempre foi tratada como mero objeto 
e símbolo de conquista na guerra (MARQUES, 
ALVES, 2017). Estuprar a mulher de um inimi-
go representa a humilhação máxima, mas, na 
perspectiva sempre misógina que rodeia a so-
ciedade, a humilhação não é da mulher, mas do 
seu companheiro, do país. Ou seja: a conster-
nação não é pela vítima direta do ato, mas pe-
los homens que a permeiam. Ademais, o estu-

Por Fernanda Ravazzano Lopes Baqueiro

A invasão da Ucrânia, o estupro como 
regime  de genocídio e o tratamento 

dispensado à mulher na guerra

pro é também visto como forma de “purificar” 
as raças, numa perspectiva de limpeza étnica, 
como se vivenciou na guerra dos Balcãs, de 
Ruanda e Kosovo e em tantos outros conflitos 
armados2.

Neste sentido, curial citar o julgamento 
realizado pelo Tribunal Penal Internacional de 
Ruanda, a partir da Resolução nº 955 do Con-
selho de Segurança da ONU, para processar os 
crimes perpetrados na Guerra Civil em Ruanda, 
que ocorreu entre 1990-1994 (AKYIAMA et.al, 
2009), culminando com a morte de mais de 800 
mil pessoas.

A atuação do TPIR na perspectiva do gêne-
ro feminino representa dois marcos históricos: o 
primeiro, concernente à condenação da ex-Mi-
nistra da Família e Desenvolvimento da Mulher 
no governo ruandês entre 1992 e 1994, Pauline 
Nyiramasuhuko, responsável por inúmeros es-
tupros de mulheres ruandenses de origem Tutsi, 
cujo julgamento foi marcado pelo uso de expres-
sões machistas, inclusive sendo retratada como 
“monstro” e “não mulher”. De fato, a imagem que 
se nutre da mulher é sempre da pessoa pláci-
da, do lar, incapaz de atos de violência e dota-
da de qualidades para a proteção e proliferação 
da prole; qualquer mulher que ouse divergir do 
padrão é duramente atacada. Especificamente 
quanto aos atores processuais, pode-se destacar 

1 Não ficarei aqui tentando argumentar que a busca da 
Ucrânia em aderir à OTAN e fazer parte da União Europeia 
representou um risco alto à segurança da Rússia. Tampou-
co ficarei afirmando que os Estados Unidos já se valeram 
dos mesmos argumentos para invadir outros territórios so-
beranos, mesmo porque a ilegalidade de uma nação jamais 
pode ser usada como argumento para justificar a ilegalida-
de de outra. Sequer o absurdo fundamento do extermínio 
de célula nazista na Ucrânia (Batalhão de Azov) (BBC, 2022), 
pois a assertiva pode ser utilizada, inclusive, para invasão 
no território brasileiro e em qualquer país.

2 Usando a expressão “conflito armado” como sinônimo de 
guerra, embora se saiba que há diferenças entre os dois sa-
tus. (JAPIASSÚ, 2004, p.08).
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a própria declaração de abertura do julgamento 
realizada pela acusação, em 12 de junho de 2001: 

Uma mulher da sociedade ruandense, 
uma mulher que é ministra, que é mem-
bro do parlamento. Uma mulher que 
perdeu por completo sua natureza ci-
vil: pessoas foram estupradas antes de 
seus pais; assistindo suas filhas serem 
estupradas. Ela perdeu sua natureza ci-
vil porque em sua presença, o mais gra-
ve estupro sob a mais cruel condição foi 
aplaudido. Ela encorajou até o seu filho 
a fazer o mesmo. Ela colocou tudo que 
tinha ao ponto de estar vestida com o 
traje militar para interpretar o papel de 
ministra militar. Uma mulher que perdeu 
todo o senso de sentimento, Pauline Nyi-
ramasuhuko. (ICTR, 2011, p. 548)3 

Percebe-se logo no discurso de início da 
audiência como o órgão acusatório fez uso de ar-
gumentos misóginos para contextualizar quem 
seria a ré: uma mulher que perdeu sua natureza 
civil, sua capacidade de sentimento, ou seja, que 
não mais encerra as características compreen-
didas como próprias do feminino. Isso porque 
sociedade sempre construiu e alimentou a 
ideia de que a violência é masculina; a guerra é 
do homem, cabendo a mulher a proteção do lar, 
o equilíbrio e a paz, nutrir e cuidar das crian-
ças. Ao se perceber que o gênero feminino pra-
tica atos violentos, a “surpresa” da comunidade 
internacional é sentida. (HAYES, 2006 p. 440).

O segundo marco refere-se ao tratamento 
jurídico dispensado ao estupro. Além do reco-
nhecimento do estupro como crime de guerra 
na Convenção de Genebra4 (1949), o julgamen-
to pelo Tribunal Penal Internacional de Ruanda 
passou a considerar o estupro como forma de 
genocídio, além da já aceita configuração como 
crime contra a humanidade, temática também 

pela primeira vez reconhecida em um julgamen-
to de uma corte penal internacional: 

Aliás, a referida Corte Criminal Interna-
cional para Ruanda foi a primeira a reco-
nhecer o estupro como instrumento para 
cometimento de um genocídio (UNICTR, 
on line), no caso Jean-Paul Akayesu, bem 
como o primeiro a condenar uma mu-
lher acusada de colaborar para o estu-
pro genocida de vítimas tutsis, no caso 
de Pauline Nyiramasuhuko (UNICTR, on 
line). [...] ADe fato, o modo pelo qual cada 
sociedade vê e considera a mulher guar-
da íntima relação com a violência sexual 
praticada por grupos armados, compo-
nham tais grupos as forças oficiais ou 
grupos e milícias combatentes paramili-
tares. Fato é que, durante os conflitos ou 
após o desfecho de combates e batalhas 
– e, em alguns casos, mediante prévio es-
tabelecimento de diretrizes para limpeza 
étnica, as mulheres e meninas ainda no 
início de sua adolescência passam a ser 
alvos imediatos nos dias atuais como se 
observa no caso das mulheres Tutsis du-
rante o genocídio de Ruanda (1994); das 
mulheres bósnio-muçulmanas ao longo 
da Guerra das Bósnia (1992-1995)8 ; das 
mulheres Yazidis a partir dos 14 anos de 
idade, em poder do ISIS, no Iraque (2011-
dias atuais) ou, ainda, no caso das mu-
lheres em poder do grupo fundamenta-
lista Boko Haram , na Nigéria (2002-dias 
atuais). 
E, se a causa imediata pode ser identi-
ficada no conflito em si, a motivação 
fundamental para tal violência em perí-
odos de guerra e genocídios relaciona-
-se muito mais com a consideração ao 
sexo feminino como objeto e troféu a 
ser conquistado, bem como instrumen-
to de imposição de humilhação ao país 
ou grupos armados derrotados (no caso, 
v.g., dos estupros de guerra) ou, no caso 
dos processos genocidários, como meios 

3 Tradução livre da autora. Texto original: A woman from 
the Rwandan society, a woman who is a minister, who is 
a member of parliament. A woman who lost all her civil 
nature: People being raped before their parents; watching 
her children being raped. She had lost her civil nature 
because in her presence, the most serious rape under the 
cruelest conditions were applauded. She encouraged even 
her son to do as much. She put everything she had to the 
point that she was dressed in military gear to play her role 
of a militant minister. A woman who had lost every sense of 
feeling, Pauline Nyiramasuhuko.

4 Tradução livre da autora: “Art. 27. Mulheres devem ser es-
pecialmente protegidas contra qualquer ataque à sua hon-
ra, em particular contra o estupro, a prostituição forçada 
ou qualquer forma de atentado ao pudor”. (Women shall be 
especially protected against any attack on their honour, in 
particular against rape, enforced prostitution, or any form 
of indecent assault). 
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para destruição de grupos por razões ra-
ciais ou étnicas (nas hipóteses dos deno-
minados estupros genocidas).  (PEREIRA, 
2018,  p. 159-160)

Malgrado não haja notícias da prática de 
estupro (e se espera que, de fato, não exista), o 
corpo feminino é sempre alvo de julgamentos, 
de abusos e estupros, ainda que não consuma-
dos fisicamente. Infelizmente, presenciamos um 
representante do povo brasileiro cometer uma 
violência sexual contra as refugiadas ucranianas, 
por mais que não as tenha fisicamente tocado. 
Ao afirmar que são mulheres “fáceis, porque são 
pobres” e outros absurdos (UOL, 2022), repre-
senta em sua fala as inúmeras possibilidades de 
se violar ainda mais as vítimas da guerra. 
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A audiência de custódia é um importante 
instrumento no controle da legalidade das pri-
sões. Por isso, integra documentos de Direitos 
Humanos há décadas como diretriz na fiscali-
zação de eventuais maus tratos e torturas que 
possam vir a ser cometidos contra o custodia-
do pelas autoridades públicas. Com a pande-
mia, adoção de medidas como a suspensão das 
audiências de custódia por certo período foram 
tomadas. Porém, com o objetivo de dar continui-
dade aos atos processuais, surgiram propostas 
dos Tribunais para efetivar as audiências de cus-
tódia virtuais.

O instrumento determina que a pessoa 
presa em flagrante, ou por mandado, seja apre-
sentada em até 24 horas à presença do juiz. É 
um ato pré-processual que assegura garantias 
como resguardar a integridade física do preso, 
prevenir tortura dos agentes estatais e o con-

trole de legalidade das prisões analisando todas 
as condições do momento da prisão a fim de 
averiguar possíveis irregularidades, como o uso 
abusivo da prisão preventiva que, por vezes, é 
utilizada como forma de antecipar a execução 
da pena, bem como a necessidade da manuten-
ção da custódia, especialmente diante da su-
perlotação carcerária e das indignas condições 
das prisões brasileiras. Ademais, existe uma 
importância para a dignidade humana de estar 
diante dos magistrados, promotores e da defe-
sa, pois ali o custodiado é visto para além do 
delito descrito: enxerga-se uma cor, uma pes-
soa, uma história, um gênero e uma vida (BAS-
TOS, 2020). 

A apresentação presencial não é mera-
mente simbólica ou um simples protocolo, pois 
nesse momento uma voz é reconhecida e ouvi-
da para além do crime. Trata-se de importante 

A  quem interessam as 
audiências de custódia 
por videoconferência? 
Por Márcia Andreia Soares da Silva e Antonio Lisboa Silva Neto
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instituto que permite ao juiz obter maiores in-
formações sobre o agente, a conduta e a motiva-
ção da prática criminosa, oferecendo, com isso, 
significativa qualidade no ato decisório se com-
parado com a mera leitura da peça processual 
(LOPES JR., 2020).

Os Pactos Internacionais San José da Costa 
Rica e sobre Direitos Civis e Políticos já previam 
as audiências de custódia como forma de res-
peitar a dignidade da pessoa humana. Tais pac-
tos foram ratificados pelo Estado Brasileiro em 
1992, porém, somente 23 anos depois a medida 
foi efetivada no país após o reconhecimento por 
parte do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 
347, do “estado de coisas inconstitucional” no 
sistema penitenciário brasileiro.

Atualmente o artigo 310 do Código de Pro-
cesso Penal determina que “o juiz deverá promo-
ver a audiência de custódia com a presença do 
acusado”. O Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019) 
em seu artigo 3-B, § 1º é claro ao afirmar que o 
preso em flagrante ou por força e mandado será 
encaminhado à presença do juiz de garantias no 
prazo de 24 horas, momento em que se realizará 
a audiência com a presença do Ministério Pú-
blico e da Defensoria Pública ou de advogado 
constituído, vedado emprego de videoconferên-
cia. Esse artigo se encontra em suspensão devi-
do a ADI 6.841 deferida pelo Supremo Tribunal 
Federal. 

Fato é que não é de hoje que tal instituto 
é pressionado a ser derrubado com argumentos 
dos mais diversos, como risco de fuga e custos 
com deslocamento, como se a audiência de cus-
tódia fosse voltada ao Estado e não à pessoa cus-
todiada, querendo passar o ônus da ineficiência 
do poder público aos ombros do polo passivo da 
persecução penal.

Um juiz do Estado da Bahia levou ao prê-
mio INNOVARE (2021) a utilização dessa ferra-
menta sob a seguinte justificativa:

Uma Comarca sem defensor público, 
sem Promotor de Justiça titular e a ne-
cessidade de realizar Audiência de Cus-
tódia, em cumprimento à Resolução n. 
213/2015 do CNJ. A solução encontrada 
foi a utilização da tecnologia, através 
do sistema de videoconferência do CNJ, 
aproximou-se Defensor Público (que se 
encontrava em Salvador, a quase 900 km 
de distância) e o ato pode ser concretiza-
do. A ideia é ampliar o projeto das Audi-

ências de Custódia para as hipóteses de 
substituição legal do magistrado. 

Tal posicionamento demonstra claramen-
te que o judiciário ainda não entendeu o objetivo 
do instituto, que foi desenvolvido para proteger 
direitos e garantias do acusado e não para sim-
plificar o trabalho do magistrado.

A realização das audiências de custódia 
presenciais é extremamente relevante, mes-
mo diante de uma situação pandêmica, pois 
cumpre sua finalidade: respeitar a dignidade 
da pessoa presa e seu direito fundamental de 
ser levada a presença da autoridade judicial, 
ainda mais, em situações extremas. A video-
conferência não mantém tais garantias, prin-
cipalmente no que se refere a tortura ao passo 
que a pessoa presa fica sob custódia exclusiva 
da autoridade policial, quem, inclusive, opera 
a câmera. Ademais, não é possível ao magis-
trado identificar de modo fidedigno indícios 
de tortura, como não pode garantir que o am-
biente que o custodiado se encontra esteja li-
vre de interferências.

Mesmo assim, o então presidente do 
CNJ, ministro Luiz Fux, modificou a Resolução 
329/2020 em seu artigo 19, que vedava a reali-
zação das audiências de custódia por videocon-
ferência, para autorizar sua realização enquanto 
perdurar a pandemia. O debate foi muito impor-
tante para posicionar sobre a quem interessa a 
audiência de custódia: defensores públicos de 
São Paulo e Rio de Janeiro, além de integrantes 
da Associação para Prevenção da Tortura no Bra-
sil e do Instituto de Defesa do Direito de Defesa 
(IDDD) se colocaram contrários a modificação 
sob argumento já mencionados da dificuldade 
do juiz verificar sinais de tortura ou maus tra-
tos, enquanto se pronunciaram a favor a presi-
dente da Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) e o presidente da Associação dos Juízes 
Federais (Ajufe) argumentando sobre celeridade 
processual e garantia de saúde aos magistrados 
e detentos.

Não satisfeita, a Associação dos Magis-
trados Brasileiros propôs no Supremo Tribunal 
Federal a ADI 6841 contra a alteração no Códi-
go de Processo Penal que proíbe a realização 
de audiência de custódia por videoconferência, 
inteligência do artigo 3-B, pedindo a nulidade 
do dispositivo e, por consequência, a consti-
tucionalidade da nova redação dada pelo novo 
presidente do CNJ ao artigo 19 da Resolução 329 
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onde autoriza a realização por videoconferência 
quando não for possível a realização presencial 
em 24 horas. O STF deu liminar para autorizar 
a audiência telepresencial enquanto perdurar a 
pandemia COVID – 19.

Nitidamente a quem interessa as audiên-
cias de custódia virtuais, são aos que estão do 
lado mais favorável da persecução penal. Impor 
a celeridade processual sobre os direitos e ga-
rantias fundamentais cansadamente repetida 
em diversos tratados internacionais, só mostra 
que o Poder Judiciário apenas se importa com 
a celeridade quando lhe convém, visto que essa 
mesma celeridade não é invocada quando a pes-
soa presa finaliza seu tempo de pena e fica vários 
meses aguardando alvará de soltura, ou quando 
já cumpriu o tempo em certo regime e espera 
vários meses para progredir para o menos gra-
voso e entre outras aberrações processuais que 
tramitam diariamente na seara criminal.
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Há aproximadamente sete anos, publiquei 
na “Revista Liberdades” do IBCCRIM artigo in-
titulado “A regra de tratamento de inocência 
antes do trânsito em julgado de sentença con-
denatória na seara da infância e juventude e a 
execução provisória da medida socioeducativa”1, 
onde, resumidamente, indiquei a compreensão 
do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo sobre a pos-
sibilidade de execução antecipada das medidas 
socioeducativas aplicadas em sede de processo 
penal juvenil.

Ali foi ressaltado o emprego, em meu sentir 
indevido, das categorias do processo civil para 
nortear o duplo grau de jurisdição em matéria 
penal ( juvenil) e a interpretação da regra de tra-
tamento de inocência antes do trânsito em julga-
do da decisão final condenatória, considerando 
que era da jurisprudência, até então, a utilização 
do art. 520 do CPC para justificar a existência de 
uma suposta confirmação dos efeitos da tutela 
antecipada, quando o adolescente havia respon-
dido o processo em internação provisória, o que 
configuraria uma exceção à regra processual ci-
vil de que o recurso de apelação teria o duplo 
efeito (devolutivo e suspensivo), permitindo-se, 
assim, o cumprimento imediato da sentença 
com a imposição da medida socioeducativa. As-
sim, nos casos em que tivesse sido aplicada in-
ternação provisória ao adolescente no curso do 
processo, seria possível, a princípio, a execução 
antecipada da medida no caso da “confirmação” 
da sua necessidade ao final do processo.

Indicamos naquele espaço, também, que 
eram rotineiros os argumentos utilizados pelos 
julgadores de que se justifica a não aplicação do 
efeito suspensivo em razão de: 

(i) o superior interesse dos adolescentes 
e a sua proteção integral; (ii) o princípio 

da intervenção precoce na vida do ado-
lescente; (iii) a efetividade da sentença 
socioeducativa para a ressocialização dos 
adolescentes; (iv) a aplicação de medi-
da socioeducativa em adolescente que no 
curso do processo foi internado proviso-
riamente seria uma confirmação dos efei-
tos da antecipação de tutela, ao que se jus-
tificaria excepcionar a regra do art. 520, 
caput, do CPC em razão do seu inc. VII; 
(v) a previsão do art. 215 do ECA que as-
sim dispõe: “O juiz poderá conferir efeito 
suspensivo aos recursos, para evitar dano 
irreparável à parte”.

Concluiu-se na ocasião que “[e]nxergar 
como correto o cerceamento à regra de trata-
mento de inocência até o advento do trânsito em 
julgado da sentença condenatória é continuar 
a tratar o adolescente como res, como coisa, 
como objeto a que se aplicam medidas tutela-
res ao prudente juízo do pai ou médico social da 
vez, negando ao adolescente a almejada eman-
cipação de direitos, relegando-o, mais uma vez, 
à famigerada condição de menor. É continuar 
encobrindo de argumentos, ainda que desprovi-
dos de racionalidade, a vontade de encaminhar 
ao cárcere aquele que se tem como indesejável”.

O Supremo Tribunal Federal chegou a se 
pronunciar, nesse meio tempo, contrariamen-
te ao posicionamento que vinha se firmando no 
STJ, indicando que a execução antecipada da 
medida socioeducativa feriria a presunção de 
inocência: 

Internação que, antes do trânsito em jul-
gado da sentença, não se desveste de sua 
natureza cautelar. Hipótese que traduz 
antecipação da tutela jurisdicional de 
mérito, incompatível com a presunção de 
inocência como “norma de tratamento”. 
Princípio que tem aplicação ao processo 1 ibccrim.org.br/publicacoes/edicoes/462/7437

Por Giancarlo Silkunas Vay

Ainda sobre a execução antecipada 
das medidas socieducativas: a 

reviravolta proporcionada pelas 
ADC'S 43, 44 e 54
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de apuração de ato infracional. Apelação, 
ademais, que deve ser recebida no seu 
efeito devolutivo e suspensivo, nos termos 
do art. 198 da Lei nº 8.069/90 e do art. 
520, caput, do Código de Processo Civil. 
(STF, HC 122.072)

Alheio a esse julgado, a Ministra Maria The-
reza de Assis Moura, seguindo posicionamento 
pacífico do STJ, vinha decidindo o HC 346.380/
SP, para fins de permitir que adolescente que 
respondeu processo em liberdade pudesse, 
também nessa condição, aguardar o desfecho 
do julgamento de seus recursos. Entendimen-
to contrario sensu, portanto, do que já se tinha 
firmado para manter o adolescente provisoria-
mente internado nessa condição após a senten-
ça. Para surpresa de muitos, o Ministro Rogerio 
Schietti Cruz abriu divergência, compreendendo 
pela necessidade de executar a medida socioe-
ducativa imediatamente, independentemente 
de trânsito em julgado ou de prévia aplicação de 
internação provisória. Isso porque, no seu en-
tender que restou vitorioso, firmando-se, assim, 
Jurisprudência perante a 3ª Seção, 

3. Em que pese ser expressão [antecipa-
ção dos efeitos da tutela] que vem sen-
do utilizada, em julgados mais recentes 
desta Corte, ela não se coaduna com a 
natureza de um processo por ato infra-
cional no qual, antes da sentença, per-
mite-se ao juiz determinar a interna-
ção do adolescente pelo prazo máximo, 
improrrogável, de 45 dias (art. 108 c/c o 
art. 183, ambos do ECA), levando-se em 
consideração os "indícios suficientes de 
autoria e materialidade, demonstrada a 
necessidade imperiosa da medida." 4. [...] 
Como bem pontuado no acórdão impug-
nado pelo writ, "as medidas socioeduca-
tivas têm por escopo primordial a res-
socialização do adolescente, possuindo 
um intuito pedagógico e de proteção aos 
direitos dos jovens", de modo que poster-
gar o início de cumprimento da medida 
socioeducativa imposta na sentença que 
encerra o processo por ato infracional 
importa em "perda de sua atualidade 
quanto ao objetivo ressocializador da 
resposta estatal, permitindo a manu-
tenção dos adolescentes em situação de 
risco, com a exposição aos mesmos con-

dicionantes que o conduziram à prática 
infracional".
Incide, à espécie, o princípio da interven-
ção precoce na vida do adolescente, posi-
tivado no parágrafo único, inc. VI, do art. 
100 do ECA. [...] 6. Logo, condicionar, de 
forma peremptória, o cumprimento da 
medida socioeducativa ao trânsito em jul-
gado da sentença que acolhe a representa-
ção - apenas porque não se encontrava o 
adolescente já segregado anteriormente à 
sentença - constitui verdadeiro obstáculo 
ao escopo ressocializador da intervenção 
estatal, além de permitir que o adolescen-
te permaneça em situação de risco, ex-
posto aos mesmos fatores que o levaram à 
prática infracional.

Sobre esse julgado também tive a oportu-
nidade de me manifestar, dessa vez em coautoria 
com o brilhante Alexis Couto de Brito, no Bole-
tim do IBCCRIM2, onde indicamos que, apesar de 
perfeitamente lógico o pensamento do mencio-
nado Ministro na ótica processual civil, implicou 
em um enorme retrocesso na defesa dos direitos 
dos adolescentes que, como sujeitos de direitos, 
titularizam, também, garantias processuais e 
materiais penais elencadas a todo ser humano, 
acrescidas daquelas especiais em razão de sua 
condição de vulnerabilidade. Não se poderia 
considerar o art. 228 da CF, que garantia a ini-
mputabilidade penal aos adolescentes, como um 
fator que pudesse agravar sua situação, compa-
rada com a de um adulto.

Os arts. 227 e 228 da Constituição não 
excepcionam as garantias individuais 
previstas no art. 5.º, pelo contrário, as in-
crementam, devendo-se tratar o sistema 
de garantias de proteção dos adolescentes 
de algo mais protetivo que o conferido aos 
adultos, nunca o contrário. Compreender 
o contrário é desconsiderar a razão de ser 
da inimputabilidade penal e da condição 
especial de pessoa em desenvolvimento do 
adolescente, fazendo-se preferível, com 
exceção dos locais de cumprimento de 

2 Execução antecipada da medida socioeducativa de 
internação ainda que ao adolescente não tenha sido aplicada 
internação provisória no curso do processo. In IBCCRIM. 
Boletim. Ano 24, n. 283, junho/2016. Jurisprudência 
Comentada. P. 1935-1937.



15

Artigos

pena, sujeitar-se o adolescente ao mesmo 
sistema que os adultos, pois, ao que parece 
ser, os magistrados conferem mais garan-
tias do que no sistema juvenil.

De lá para cá, passando por tenebrosos 
anos para as garantias processuais penais, em 
que as nulidades praticamente passaram a não 
ser mais reconhecidas, chegou-se a questio-
nar a possibilidade de se executar antecipa-
damente a pena do réu adulto, após decisão 
condenatória proferida em 2ª instância (HC 
126.2923). Tal entendimento, que teve reper-
cussão determinante a impedir que ex-Presi-
dente da República pudesse concorrer às eleições 
presidenciais de 20184, felizmente foi sepultado 
após o julgamento das ADC’s 43, 44 e 54, no STF5, 
exigindo-se, novamente, já em 2019, o trânsito 
em julgado da decisão final condenatória.

Sobre os processos penais juvenis, nada se 
falou. Todavia é digna de nota a decisão profe-
rida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, no STJ, 
por oportunidade do AgRg no HC 557.506/RJ, de 
março de 2020, em que se reconheceu o direito 
de adolescente aguardar o desfecho de seu pro-
cesso em liberdade, considerando que respon-
dera ao processo nessa condição, não lhe tendo 
sido aplicada cautelar de internação provisória 
ao longo do feito.

Apesar dessa decisão fazer referência ex-
pressa ao julgamento do HC 346.380/SP, o qual 
já tinha levado em consideração situação similar, 
o Ministro, pretensamente realizando o distin-
guishing do caso em vertente referente ao para-
digma, fez constar que

De início, observo que não desconheço o 
entendimento firmado por este Superior Tri-
bunal de Justiça, na ocasião do julgamento do 
Habeas Corpus n. 346.380/SP:

[...] Ocorre que, compartilho do en-
tendimento no sentido de que, tendo o 
adolescente respondido o procedimen-
to em liberdade, a apelação interposta 

contra a sentença deve observar os seus 
efeitos devolutivo e suspensivo, sendo 
inviável a execução antecipada da medi-
da socioeducativa aplicada. 

Não se percebe, portanto, qualquer dife-
rença fática entre o caso analisado quando do 
HC 346.380/SP em relação ao do AgRg no HC 
557.506/RJ, porém, prosseguiu o Ministro Se-
bastião Reis Júnior a apontar que: 

De início, observo que não desconheço o 
entendimento firmado por este Superior 
Tribunal de Justiça, na ocasião do julga-
mento do Habeas Corpus n. 346.380/SP 
[...] Ocorre que, compartilho do enten-
dimento no sentido de que, tendo o ado-
lescente respondido o procedimento em 
liberdade, a apelação interposta contra 
a sentença deve observar os seus efeitos 
devolutivo e suspensivo, sendo inviável a 
execução antecipada da medida socioedu-
cativa aplicada.

 Não se percebe, portanto, qualquer dife-
rença fática entre o caso analisado quando do 
HC 346.380/SP em relação ao do AgRg no HC 
557.506/RJ, porém, prosseguiu o Ministro Se-
bastião Reis Júnior a apontar que: 

diante do cenário atual, em especial o re-
cente julgamento pelo Supremo Tribunal 
Federal das Ações Declaratórias de Cons-
titucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, no qual 
se decidiu que é constitucional a regra do 
Código de Processo Penal que prevê o es-
gotamento de todas as possibilidades de 
recurso (trânsito em julgado da conde-
nação) para o início do cumprimento da 
pena, entendo que o caso demanda a con-
cessão de efeito suspensivo ao recurso de 
apelação, evitando-se dano irreparável ao 
paciente. Acrescente-se a isto o princípio 
previsto no art. 35, I, da Lei n. 12.594/2012 
[...] Sobre o tema cabe lembrar, ainda, 
princípio semelhante, constante dos Prin-
cípios Orientadores de Riad - Princípios 
Orientadores das Nações Unidas para a 
Prevenção de Delinquência Juvenil, se-
gundo o qual deve ser assegurado que o 
menor não será punido de forma mais ri-
gorosa que um adulto.

Dessa forma, ainda que os fatos fossem pa-

3 Relatoria do Ministro Teori Zavascki, falecido em 2017, um 
ano depois desse julgamento, em acidente aéreo em que 
a família ainda busca explicações. Ver: https://noticias.
uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/01/04/um-
ano-apos-acidente-filho-de-teori-diz-nao-descartar-
homicidio-do-pai-sao-tantas-coincidencias.htm
4 Processo n. 0600903-50.2018.6.00.0000 (TSE), relatoria 
do Ministro Luís Roberto Barroso.
5 Relatoria do Ministro Marco Aurélio.



16

Artigos

recidos e que não existisse uma clara situação de 
distinção entre o caso paradigma (HC 346.380/
SP) e o então sob análise (AgRg no HC 557.506/
RJ), fica clara a repercussão que o julgamento das 
ADC’s 43, 44 e 54 teve também no processo penal 
juvenil, pois, embora continuemos a presenciar 
julgados do STJ em que se repete a necessidade de 
cumprimento imediato da medida socioeducativa 
mesmo no caso de adolescente que respondeu ao 
processo em liberdade6, também passamos a ve-
rificar julgados amparados na dissidência7.

Resta, agora, consolidar o entendimento 
de que não existe razoabilidade em determinar 
o cumprimento imediato da medida socioedu-
cativa se o adolescente permaneceu ao longo 
do processo em liberdade – então a princípio 
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8 Ver STJ, HC 49.091.

6 Por todos: HC 702.395, relatoria do Ministro João Otávio 
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não existe a “necessidade imperiosa” que fun-
damente a aplicação da medida extrema8; e que 
não é porque alguém cumpriu uma interna-
ção provisória que necessariamente ele deva 
aguardar o desfecho do processo apreendido – 
eis que cautelar não é antecipação de medida 
socioeducativa, muito menos confirmável por 
tutela definitiva. Aguardemos.

Respiro

Charge por: Mahnaz Yazdani @mahnaz.yazdani
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Quinta-feira à tarde, meu celular desperta 
com a chamada de um número desconhecido. 
Atendo. Do outro lado da linha, ouço a voz ner-
vosa e trêmula de uma senhora que diz: “dôtora, 
aqui é [...] é que o meu marido foi preso lá na 
cidade de [...] e faz mais de ano que ele foi solto. 
Só que eu tô com medo dele ser preso de novo. 
É que a minha filha que tem estudo chegou de 
Salvador aqui, e disse que o papel que deram a 
ele no dia da soltura, fala que ele tinha que assi-
nar uns papel todo mês lá no fórum de [...]. Dô-
tora, eu não sei ler, nem ele sabe ler. No dia não 
explicaram nada a ele, só disseram que ele tava 
solto, pegaram o dedo dele, melaram numa tinta 

e carimbaram nos papel. E agora, dôtora, o que 
eu vou fazer? Eu não sabia, a gente não sabe ler”. 

Eu sabia que ela não sabia ler. Assim como 
ela sabia que não precisava me chamar de “dou-
tora”. Quando eu, recém-formada, aceitei tra-
balhar como advogada no interior da Bahia, 
em um centro de assistência, eu já sabia que 
o linguajar rebuscado e vazio utilizado nos sa-
lões dos tribunais e nas salas dos “escritórios 
boutique” de advocacia da capital de nada me 
serviriam. O que eu não fazia ideia era que uma 
das primeiras perguntas que teria que começar 
a fazer às minhas assistidas seria: “a senhora 
sabe ler?”. 

Por Érika Costa da Silva

“A senhora sabe ler?”: sobre 
as minúcias do dia a dia que 

escancaram o mito da paridade de 
armas no Processo Penal
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Eu pude comprovar, naquele lugar, que 
a advocacia de títulos e o linguajar rebuscado 
servem apenas para potencializar distancia-
mentos e manter privilégios. Ali, eu era mero 
instrumento de acesso, não apenas à justiça, 
mas de acesso a entendimentos sobre direitos, 
sobre o que se precisa e, principalmente, so-
bre as letras escritas em papéis que, por muitas 
vezes, eram capazes de mudar o curso da vida 
daquelas pessoas. 

Assim, para além das obviedades, as si-
tuações reais do cotidiano criminal reportam 
a vulnerabilidades extremas, e tratam, essen-
cialmente, sobre a eliminação da dimensão po-
lítica e social na vida dos usuários do sistema 
de justiça criminal no Brasil. Afinal, a escalada 
punitiva e o aumento demasiado da população 
prisional brasileira são consequências diretas 
de violações sistemáticas a direitos e garantias 
constitucionais e infraconstitucionais das pes-
soas processadas e encarceradas. 

Tais violações, advindas de processos ra-
cializados e facilmente identificadas no coti-
diano do sistema de justiça criminal brasileiro, 
servem para desmistificar o discurso frágil de 
legitimidade do direito penal que, suposta-
mente, serviria à proteção de todos de manei-
ra indiscriminada, sendo pautado por direitos e 
garantias que visam a proteção do cidadão e o 
distanciamento do Estado das práticas arbitrá-
rias, tais como o uso de tortura e prisões ilegais. 

Essa imagem ilusória, construída para po-
voar o imaginário do senso comum, garantindo 
a tranquilidade da massa “consciente”, branca e 
de classe média, que assiste ao superencarcera-
mento de jovens negros, baseia-se no mito de 
que, no processo penal, há garantia de paridade 
de armas. 

Muitos são os responsáveis por essa cons-
trução simbólico-imagética. Michelle Alexander 
(2017, p. 109), em seu livro sobre racismo e en-
carceramento em massa nos Estados Unidos, 
cita, como exemplos, os programas televisivos 
de ficção policial, afirmando que esses dramas 
perpetuam: “[...] o mito de que a principal fun-
ção do sistema é manter nossas ruas a salvo e 
nossos lares seguros ao caçar criminosos peri-
gosos e puni-los [...]”. 

ALEXANDER, Michelle. A Nova Segregação: racismo e encar-
ceramento em massa. São Paulo: Boitempo, 2017, p.109-110.

O fato é que, tomando-se por base os 
princípios constitucionais, afirma-se que o sis-
tema processual penal brasileiro é acusatório, 
ou seja, pautado pela paridade de armas entre 
as partes e pela garantia do contraditório e da 
ampla defesa. 

Porém, é da observância das práticas ado-
tadas pelos sujeitos que operacionalizam o sis-
tema de justiça criminal brasileiro – tal qual a 
descrita no início deste ensaio - que se verifica a 
manutenção do autoritarismo e da discriciona-
riedade, características do sistema de natureza 
inquisitorial. 

O quadro se agrava quando a isso se soma 
a ausência de acesso aos direitos fundamentais, 
a exemplo da educação, bem como da negativa 
de acesso as garantias processuais penais bási-
cas, tais como o direito à informação, instrução 
sobre procedimentos, ou de a pessoa presa ser 
acompanhada por advogado em todas as fases 
do processo penal. Essas violações geram con-
sequências significativas no desenrolar pro-
cessual, e, consequentemente, desemboca no 
número cada vez mais crescente do superen-
carceramento no país.

Considerando esse cenário, no qual a pa-
ridade de armas é mera ilusão, nós, os “douto-
res”, operadores do direito, precisamos assumir 
verdadeiramente o papel que nos foi incumbido 
dentro desse sistema de justiça criminal genoci-
da e seletivo. É necessário que o sistema e seus 
operadores lancem um olhar crítico, é preciso 
ser incisivo, diligente e combatente no enfren-
tamento para a garantia dos direitos das pessoas 
encarceradas. 
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Conforme os dados do INFOPEN, até junho 
de 2016 o Brasil possuía 726.712 mil presos2 no 
sistema prisional, e o número já aumentou de 
forma significativa, o que enseja inúmeras refle-
xões sobre a situação prisional atual. No tocante 
à análise de dados do Conselho Nacional de Jus-
tiça, até o ano de 2021, por meio do banco na-
cional de monitoramento de dados, os dados são 

ainda mais preocupantes, com mais de 900 mil 
indivíduos privados de liberdade no país, sendo 
mais de 40% de presos provisórios.

O déficit de vagas até o ano de 2016 era de 
358.663 (trezentos e cinquenta e oito mil, seis-
centos e sessenta e três) vagas, o que denota a 
ausência de milhares de vagas no país, bem como 
um aumento exponencial do encarceramento.

Ainda, a atual pandemia global da Covid 19 
traz desafios sem precedentes para as pessoas 
privadas de liberdade, observado as condições 
de insalubridade inerentes ao sistema penal em 
totalidade. A recomendação nº 62 do CNJ, com 
os óbices criados na interpretação da norma 

1 KAFKA, Franz. O veredicto/ Na colônia penal. Tradução: 
Modesto Carone. São Paulo, Companhia das letras, 2019, 
p. 36.
2 <https://www.justica.gov.br/news/ha-726-712-pessoas-
presas-no-brasil/relatorio_2016_junho.pdf>, acesso em 
14 de jan. de 2022.

A letalidade no sistema 
prisional brasileiro

Por Paula Yurie Abiko

– Ele conhece a sentença?
– Não, disse o oficial, e logo quis continuar com as suas explicações.
Mas o explorador interrompeu:
– Ele não conhece a própria sentença?
– Não, repetiu o oficial e estacou um instante, como se exigisse do explo-
rador uma fundamentação mais detalhada da sua pergunta; depois disse:
– Seria inútil anunciá-la. Ele vai experimentá-la na própria carne, KAFKA, 
Na colônia penal, p. 36)’’1.
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pelo Ministro do STF Luiz Fux, impossibilitou a 
garantia plena de direitos individuais e funda-
mentais nesse momento de calamidade pública 
e sanitária. 

A maior porcentagem de pessoas pre-
sas hoje no país decorre de crimes patrimo-
niais3, quais sejam, furtos e roubo, e tráfico de 
drogas. A ocorrência desses crimes ocorre de 
forma muito mais exacerbada que crimes co-
metidos com violência contra a pessoa, como 
homicídios, latrocínios, estupro e estupro de 
vulneráveis.

Conforme as pesquisas realizadas pelo 
INFOPEN e CNJ no sistema prisional brasilei-
ro, os jovens compõem a maior porcentagem 
dos presos atualmente. Realizando uma aná-
lise com um recorte racial, observa-se que a 
maioria dos indivíduos presos são negros, com 
baixo poder aquisitivo e baixa escolaridade, o 
que demonstra claramente a seletividade no 
sistema penal4.

Segundo os estudos realizados, estima-se 
que aproximadamente 58% dos indivíduos pri-
vados de liberdade são jovens entre os 18 a 29 
anos de idade. Essa situação é extremamente 
delicada, observado o estigma social criado por 
esses egressos do sistema prisional e a oportu-
nidade de posteriormente voltar ao convívio so-
cial e ao mercado de trabalho.

No tocante ao encarceramento feminino 
e analisando os dados do INFOPEN, é notório 
o aumento exponencial das condenações e pri-
sões no sistema prisional brasileiro, ensejando 
inúmeras reflexões e debates primordialmen-
te pois atinge-se um determinado grupo social 
compostos por mulheres jovens, com filhos, bai-
xa escolaridade, presas por tráfico de drogas ou 
transporte a terceiros em condições de vulnera-
bilidade social, sendo o quadro agravado quando 
trata-se das mulheres negras (aproximadamente 
60% das mulheres encarceradas no Brasil).

Posteriormente, serão analisados alguns 
aspectos da estigmatização após o cárcere, eti-
quetamento social e a marginalização como fa-
tores determinantes e de grande impacto em 
todos que passam pelo sistema carcerário, bem 
como serão abordados alguns aspectos relati-

vos ao labbeling approach e a seletividade penal, 
presente em demasia nos indivíduos privados de 
liberdade.

Os problemas inerentes à estigmatização 
social dos egressos do cárcere são demasiado 
complexos, isso pois boa parcela da sociedade 
enxerga essas pessoas como inimigos a serem 
combatidos, nesse entendimento reflete (ZAF-
FARONI, 2006, p. 11) 

La esencia del trato diferencial que se 
depara al enemigo consiste en que el de-
recho le niega su condición de persona. 
Sólo es considerado bajo el aspecto de 
ente peligroso o dañino. Por mucho que 
se matice la idea, cuando se propone 
distinguir entre ciudadanos (personas) y 
enemigos (no personas), se hace referen-
cia a humanos que son privados de ciertos 
derechos individuales en razón de que se 
dejó de considerarlos personas, y esta es 
la primera incompatiblidad que presenta 
la aceptación del hostis en el derecho con 
el principio del estado de derecho.

A prisão torna-se um local abstrato no qual 
os indesejáveis são desprezados e depositados, 
conforme aduz Angela Davis na obra Estarão as 
prisões obsoletas?. Dentro da economia neolibe-
ral, as pessoas privadas de liberdade são deixa-
das sem direitos e garantias fundamentais no 
qual a democracia persiste como uma farsa, uma 
desculpa para justificar o arbítrio, conforme ex-
põe Rubens Casara (2017).

O tema em si enseja muitas discussões ten-
do em vista as diversas áreas de conhecimento 
envolvidas, economia, sociologia e criminologia, 
sendo fundamental refletir sobre os impactos e 
problemas inerentes ao aumento exacerbado do 
encarceramento feminino no que tange ao trá-
fico de drogas, primordialmente pelo recorte de 
gênero possível de análise nessas questões. 

O tráfico possibilita que as mulheres con-
tinuem dentro de casa realizando suas tare-
fas domésticas, cuidando dos filhos, possuindo 
rendimento financeiro e reproduzindo a divisão 
sexual do trabalho, observando-se que nas rela-
ções afetivas com os parceiros há grande parcela 
de influência conjuntamente a essas questões.

Observa-se no encarceramento feminino e 
o tráfico de drogas, a influência de fatores como 
a baixa escolaridade, vulnerabilidade social e 
baixo índice educacional, sendo determinantes 

3< h t t p : //d e p e n . g o v. b r/ D E P E N/d e p e n/e s p e n/
Aseletividadedosistemaprisionalbrasileiro.pdf>, acesso em 
14 de jan. de 2022. 
4h t t p : //d e p e n . g o v . b r/ D E P E N/d e p e n /e s p e n /
Aseletividadedosistemaprisionalbrasileiro.pdf, acesso em 
14 de janeiro de 2022.
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para a busca nesse mercado ilícito como forma 
de sobrevivência decorrentes da falta de opor-
tunidades e da desigualdade social em expansão 
no país, acentuada pela pandemia. 

O aniquilamento social dos egressos do sistema 
prisional: uma análise sobre a letalidade.

O sistema carcerário brasileiro apresenta 
um quadro delicado, não somente pela quanti-
dade de pessoas presas, mas primordialmente 
por quem tem sido preso, em demasia jovens, 
negros, de baixo poder aquisitivo e baixa escola-
ridade, contribuindo para a estigmatização des-
ses indivíduos e impossibilitando sua reinserção 
na sociedade e no mercado de trabalho.

No Brasil e na América Latina em sua tota-
lidade, observa-se um aumento exacerbado no 
número de indivíduos encarcerados, sem uma 
preocupação efetiva dos representantes sobre 
a origem do aumento da criminalidade. Ressalta 
ZAFFARONI (2012) nesse sentido: 

Es América Latina y quizá en todo el 
mundo- es cada vez más claro que la 
respuesta política es a la proyección 
mediática y no al hecho mismo de la de-
lincuencia urbana. Urgidos los políticos 
por la proyección mediática, responden 
discursivamente y condicionan a ella la 
respuesta al hecho mismo, al punto de 
desentenderse de éste. No existen ob-
servatorios, estadísticas serias y orien-
tadas a la prevención, nadie se ocupa 
por investigar con miras preventivas el 
hecho mismo de la delincuencia urba-
na, mientras los comunicadores socia-
les y los políticos sólo se centran en la 
proyección mediática del hecho y mane-
jan alguna estadística poco confiable y 
bastante inútil para efectos preventivos. 
Se enfrenta la construcción de la reali-
dad y no la realidad, a la que nadie inten-
ta aproximarse.

Ainda, como ressalta ZAFFARONI, a so-
ciedade trata os egressos do sistema prisional 
como inimigos a serem combatidos e, portan-
to, não merecedores de direitos e garantias. 
Os demasiados casos de tortura, maus tratos e 
mortes nos presídios brasileiros demonstram a 
ausência de preocupação das autoridades com 
essas questões.

Uma grande parcela dos indivíduos priva-
dos de liberdade possuem problemas e doenças 
decorrentes da ausência de ventilação adequada, 
problemas de saúde por saneamento básico ina-
dequado, desnutrição e tuberculose. Nesse senti-
do, ressaltam (FERREIRA; FERREIRA; ROXO, p. 4):

Em geral, as condições de vida diária na 
prisão promovem a doença. As comor-
bilidades mais encontradas em prisões 
mundiais foram: doença mental, hepa-
topatia, malária, diarreia crónica, esca-
biose, complexo relacionado com a sín-
drome de imunodeficiência adquirida 
(SIDA), miocardiopatia, parasitoses, sífilis 
e outras doenças sexualmente transmis-
síveis. Apesar da facilitação do processo 
de adoecimento, em alguns países é difí-
cil obter uma taxa de mortalidade prisio-
nal fidedigna dado o enviesamento gera-
do pela subnotificação e pela libertação 
seletiva dos indivíduos mais gravemente 
doentes. O consumo de drogas ilegais 
é comum e o material injetável é utili-
zado em condições de improvisamento 
e conspurcação. Antigamente trancava 
tantos numa cela, que precisava fazer 
rodízio para dormir. Metade ficava em 
pé, quietinho para não acordar os outros. 
Na troca de turno é que aproveitava para 
urinar. Precisava comer pouco, porque 
não podia evacuar o intestino no xadrez. 
Só quarta e sábado, quando destrancava 
por uma hora para o banho e as necessi-
dades. Castigo durava noventa dias, não 
era essa moleza de trinta como agora.

Nesse sentido, demonstra-se claramente 
a ausência de preocupação das autoridades em 
viabilizar locais adequados para os indivíduos 
privados de liberdade. O modelo de organização 
do sistema prisional é precário na maioria dos 
presídios brasileiros, impossibilitando uma con-
dição digna de existência.

Drauzio Varella, médico que possui um 
trabalho efetivo com os presos, na obra Estação 
Carandiru retrata a história de aniquilação so-
cial de inúmeros indivíduos. Retratando o relato 
de um preso aduz:

Antigamente trancava tantos numa cela, 
que precisava fazer rodízio para dormir. 
Metade ficava em pé, quietinho para não 
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acordar os outros. Na troca de turno é 
que aproveitava para urinar. Precisava 
comer pouco, porque não podia evacuar 
o intestino no xadrez. Só quarta e sába-
do, quando destrancava por uma hora 
para o banho e as necessidades. Castigo 
durava noventa dias, não era essa moleza 
de trinta como agora.

 
Os relatos apresentados pelos presos 

nessa obra são estarrecedores, indivíduos que 
encontram-se completamente aniquilados por 
um sistema no qual a ressocialização já tornou-
-se utopia. Indivíduos que em demasia comete-
ram pequenos delitos patrimoniais como furtos 
e roubos, bem como foram presos com peque-
nas quantidades de drogas, ingressam nesse 
sistema e acabam, por questões de sobrevivên-
cia, entrando em facções para manterem (ou 
tentarem manter) suas vidas. Um retrato deli-
cado da ausência de preocupação com a rein-
serção dessas pessoas na sociedade, denotando 
a falência do sistema prisional nesses moldes 
em sua totalidade.
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Bruno Latour, em sua obra “A fabricação do 
direito” (tradução e edição pela Editora Unesp, 
2020) faz uma comparação entre ciência e direi-
to. Muito além daquela discussão dos primeiros 
anos do curso jurídico, se esse é ciência ou não, o 
sociólogo francês entende que, enquanto a ciên-
cia transforma, o direito formata. Se o primeiro 
enuncia, o segundo julga. Se o cientista corre 
atrás da teoria dinâmica, o jurista da estabilização 
do fato. Se a ciência tem como premissa o movi-
mento de ir e voltar, o direito apenas o de ir. 

O que Latour pretende demonstrar é que 
a ciência tem como meta a constante busca da 
verdade, o que implica o movimento de idas e 
voltas, progressos e regressos. A verdade cientí-
fica então não se confunde com a verdade jurídi-
ca, já que esta é vestida de uma ficção chamada 
coisa julgada. 

Que bom, que assim seja! Já imaginou a de-
mocracia, fruto do campo político [do] jurídico 
estar à disposição de idas e vindas? Já pensou o 
método científico aplicado à fabricação de vaci-
nas não possibilitar voltas ao conhecimento ini-

cial das primeiras amostras e a impossibilidade 
de alteração do ingrediente ativo para adequá-lo 
a novas variantes de um vírus? 

Então, é como se o direito (aqui se adota o 
modelo de democracia em Habermas, que coloca 
o conjunto de normas à disposição do processo 
deliberativo) sempre pudesse olhar para frente, 
uma vez que, na experiência democrática bra-
sileira, a título exemplificativo, olhar para trás é 
regredir em direitos das mais variadas espécies. 

A ciência pode e deve olhar para frente, 
mas também para o passado, em busca de aper-
feiçoamento constante, sem necessidade de re-
correr a ficções jurídicas da coisa julgada e do 
efeito cliquet. Se o método científico duro faz 
voltas ao passado, deve (deveria) sempre visar a 
melhoria da vida na Terra. 

E o que ambos, direito e ciência, não de-
vem fazer? Olhar para cima! Olhar para cima nos 
dias atuais significa inércia, letargia que desem-
boca na própria ideia de negacionismo. 

Negar os limites da quadra democrática e 
negar o método científico que almeja a busca da 

Nas trincheiras da Democracia, 
não olhe para cima!

Por Diego Pereira
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verdade significa negar direitos e corroborar a 
impossibilidade de melhoria da vida humana nos 
mais variados aspectos que esta pode oportunizar. 

A defesa da democracia então dialoga com 
a defesa da própria ciência. O contrário também 
é verdadeiro. Defender a democracia é desti-
nar mais recursos orçamentários para a ciência, 
possibilitar a universalização do ensino e a liber-
dade científica. Defender a ciência é possibilitar 
a denúncia de violação a direitos por meio de 
dados, relatórios e estudos e, também, possibili-
tar a diminuição da desigualdade. 

Na fabricação do direito proposta por La-
tour, trazida para o Brasil de 2022, comporta a 
defesa de que há mais vasos comunicantes entre 
o direito e a ciência do que se imagina. É a apro-
ximação do direito com as ditas ciências duras 
ou, há quem prefira, o diálogo dos tribunais com 
os laboratórios. 

Se a ciência precisa da formatação do 
direito para surtir efeito, o direito precisa da 
busca da verdade científica para consolidar e 
estabilizar os fatos sociais. E tudo isso pode ser 
imaginado em forma de barricadas, trincheiras 
de proteção. A ciência protege o direito de re-
gredir e o direito fornece elementos de força 
e coerção em forma de normas à validação do 
produto científico. 

LATOUR, Bruno. A fabricação do Direito: um estudo de et-
nologia jurídica. 1ª edição. São Paulo: Editora Unesp, 2019. 
Trad: Rachel Meneguello.

REFERÊNCIAS

DIEGO PEREIRA

Doutorando em Direi-
to Constitucional na UnB e 
mestre em Direito Humanos 
pela UnB. É Procurador Fe-
deral (AGU) e autor da obra 

“Vidas interrompidas pelo mar de lama” (Lumen 
Juris, 2 ed. 2020). Tem trabalhado com pesquisa 
empírica e interdisciplinar no direito, direito dos 
desastres, mudanças climáticas, sustentabilidade e 
justiça climática. 

Então, uma conclusão se apresenta: o di-
reito - exemplificado aqui como o próprio pro-
cesso democrático - e a ciência, afastando todo 
tipo de negacionismo, constroem juntos a pos-
sibilidade de proteção mútua em nome do de-
senvolvimento humano e no campo da luta por 
direitos, mediante ação de revisar, estabilizar, 
confirmar, formatar, publicizar e revisitar.   



25

Artigos

A justiça juvenil ainda é um assunto mar-
ginalizado no campo das ciências criminais. 
Por sua vez, no campo social, há quem defen-
da o recrudescimento do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente, assim como a redução 
da maioridade penal. O discurso, geralmente, 
é o mesmo: a impunidade que reina nos solos 
brasileiros. Entretanto, temos cristalizado nos 
apontamentos críticos que o recrudescimento 
das normas penais é inversamente proporcio-
nal a redução do cometimento de crimes (AL-
MEIDA, 2012, p.218).

O ponto principal da discussão sobre a 
redução da maioridade penal é a gravidade do 
encarceramento de um sujeito durante o seu 
período de desenvolvimento. Muitos destes jo-
vens que cumprem a medida socioeducativa de 
internação já sofreram traumas prévios (CAPPI; 
BUDÓ, 2018, p. 55). A internação, por sua vez, irá 
agravar a saúde mental daquele adolescente que 
já passou por situações delicadas. Ela funcio-
na como uma mágoa em uma ferida que já está 
aberta. 

No que tange a política de repressão de 
crimes pode-se afirmar que a política criminal 
atual é baseada no medo, no terror (ALMEIDA, 
2012, p.217). Nesse sentido, é evidente que jo-
vens internos nas Comunidades de Atendimen-
to Socioeducativo são também grandes vítimas 
deste modelo político-criminal. Então, quando 
se discute a possibilidade da redução da maio-

ridade penal, automaticamente, fala-se no en-
durecimento das condições de desenvolvimento 
da população que mais é morta no Brasil (IPEA, 
2020, p.20), e que, não coincidentemente, são 
maioria nas CASES (BRASIL, 2015).  

Sob a ótica da política criminal do medo, 
jovens pretos, advindos de uma classe social 
mais baixa, são rotulados como inimigos da se-
gurança pública e objetificados como alvos de 
uma política de gestão de corpos (ASSUMPÇÃO, 
2017), e esta é impulsionada pela atuação sen-
sacionalista midiática, amplificando os discursos 
de recrudescimento penal para estes “inimigos”.

Os jovens em situação de vulnerabilidade 
social sofrem com a aplicação de rótulos ne-
gativos (CAPPI e BUDÓ, 2018, p.112). É possível 
compreender como o peso destes rótulos pre-
judicam a autoestima e o desenvolvimento do 
adolescente em conflito com a lei (MACHADO, 
ZEPPE e DIAS, 2020), vez que estes têm que lidar 
com altos níveis de tensão, pois ao ser apreendi-
do, posto perante um juiz (figura de autoridade), 
internado e mantido longe dos seus familiares e 
amigos, há o patente desgaste da saúde mental. 

De acordo com estudos, o estresse tóxico 
provoca alterações na arquitetura e desenvol-
vimento do cérebro, atingindo outras partes do 
corpo. A constante exposição ao estresse tóxico 
tende a aumentar os riscos de doenças físicas 
e mentais (HARVARD UNIVERSITY, 2014, p.4). 
Vale ressaltar que tratamentos psicológicos po-

Por Carolina Souza Neris

Adolescentes em conflito
com a lei: de vítimas a algozes
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dem não ser suficientes para sanar os prejuízos 
causados pela internação. O comportamento e a 
linguagem são modos que os adolescentes têm 
para atenuar o estresse. Ocorre que, na maio-
ria das vezes, tal comportamento é considerado 
agressivo e estereotipado como comportamento 
desviante, que carece de correção. Este, por sua 
vez, é uma das principais razões pela qual a so-
ciedade os rotula como algozes. 

A realidade dos adolescentes em confli-
to com a lei é semelhante à música ‘Problema 
Social’ composta por Fernandinho e Guara, 
interpretada por Seu Jorge. Há uma cegueira 
proposital no que diz respeito a preservação 
das garantias dos jovens, principalmente da ju-
ventude negra. Boa parte dos adolescentes in-
ternos nas CASES tiveram tolhidos os direitos 
à moradia digna, direito à educação, direito à 
saúde e lazer por aquele que deveria protegê-
-los. É visível a falta da preservação das garan-
tias desses jovens. Neste sentido, Correia (2019, 
p.13) destaca: 

Jovens tolhidos dos seus direitos míni-
mos somente passam a ser enxergados 
pela sociedade quando transgridem a 
lei. Entretanto, antes de tentarem com-
preender as causas que levaram estes jo-
vens à transgressão, o grito social é duro 
e rancoroso. Ao transgressor, as grades! 
Pouco importa a que condições extre-
mas foram esse expostos. Se morrem de 
fome, de sede, ou, até mesmo se estão 
sob a ameaça real de não mais terem um 
teto para morar, se o patrimônio corre 
risco. Às favas com os direitos de quem 
transgride.

O adolescente em conflito com a lei é vul-
nerabilizado pela atuação ineficaz do Estado. Há 
o notório desamparo dessas pessoas e isso as 
torna invisíveis aos olhos da sociedade. Entre-
tanto, basta que a notícia de uma acusação pela 
prática de ato infracional mais rumoroso, para 
que ele fique em evidência perante a opinião pú-
blica, e, desta forma, os discursos sobre a redu-
ção da maioridade penal voltam à tona. 

À vista disso, é um erro reduzir a discus-
são acerca do tema apenas à redução da maio-
ridade penal, o debate vai muito além. Vale fri-
sar que a aplicação da medida socioeducativa 
de internação deve ser a ultima ratio (o mes-
mo princípio vigente para a pena privativa de 
liberdade do Código Penal), mas infelizmente 
ela é aplicada antes mesmo da análise de outros 

quesitos. Existem outras esferas que devem 
ser apreciadas como: políticas públicas volta-
das para a educação e bem estar, assim como 
reforço dos programas envolvendo serviços 
sociais, a exemplo dos programas “Jovem de 
Valor” (MP/RN, 2018) e “Tempo de Despertar” 
(MP/PR, 2016). Ambos têm o foco de educar 
e a profissionalizar, além disso, os jovens são 
acompanhados por assistentes sociais. Projetos 
assim são a prova de que a (re)inserção destes 
adolescentes é eficaz e necessária, pois é uma 
forma de norteá-los. 

A análise até aqui feita aponta que mudan-
ças pontuais no sistema podem trazer grandes 
resultados positivos no que concerne aos di-
reitos dos jovens apontados como infratores, e 
é consectário lógico, portanto, que grandes in-
vestimentos em políticas públicas relacionadas 
a educação, lazer e profissionalização seria um 
dos fatores para a redução da prática de atos in-
fracionais. (SARTORELLI, 2019, p. 76)

Por fim, o Brasil é um país riquíssimo em 
arte e cultura, contudo não há a devida valori-
zação. O investimento na cultura, no lazer e na 
educação não é satisfatório. Isso é preocupan-
te porque muitos jovens de uma classe menos 
abastada perdem oportunidades devido a ne-
gligência do Estado. Por outra senda, ele faz 
grandes investimentos no seu maquinário bélico 
para a repressão de crimes. Destarte, o Estado 
precisa atentar-se à realidade, compreender 
as necessidades e trabalhar para que haja uma 
ampliação na promoção às políticas públicas. A 
aplicação da medida socioeducativa de interna-
ção, geralmente, é justificada pelo seu caráter 
educativo. Internar não é proteger. Ocorre que, 
ignora-se a importância da saúde mental de um 
jovem. Como um adolescente, longe do seu cír-
culo familiar, irá manter a estabilidade da sua 
saúde mental? O mais lógico seria que ele fosse 
educado, incentivado através de projetos sociais 
promovidos pelo Estado, eis que, como já trazi-
do, o incentivo em políticas públicas é um dos 
fatores que reduzem a prática de atos infracio-
nais. Desta forma, além dos seus direitos serem 
assegurados ele também tende a desenvolver e 
retribuir com crescimento do país. 

ASSUMPÇÃO, Vinícius de Souza. A gestão do corpo negro 
no Brasil: da democracia racial ao genocídio. Revista de 
Criminologias e Políticas Criminais, v. 3, n. 1, p. 20-41, 2017.  
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Como a Sra. avalia a evolução institu-
cional nos últimos anos e quais os ca-
minhos necessários ao melhor desen-

volvimento institucional das Defensorias 
Públicas no Brasil?

DRª. RIVANA RICARTE A Defensoria Pública tem 
crescido muito nos últimos anos. Desde 1988 
tem se consagrado o que chamo de aprimo-
ramento legislativo e constitucional do Estado 
Defensor: a LC 80/94, instituiu a lei orgâni-
ca e regulamentou a Defensoria Pública; a EC 
45/2004 concedeu a autonomia administrati-
va às Defensorias Públicas Estaduais e Distri-
tal, consagrando a possibilidade de elaborar 

Drª. Rivana Ricarte
Rivana Barreto Ricarte de Oliveira é Defensora 
Pública do Estado do Acre, desde 2002, e atua 
como Defensora Pública Interamericana, pe-
rante a Corte e a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos desde 2016. Doutora em Di-
reito pela Faculdade de Direito da USP (2018). 
Diplomada em Direitos Humanos e Direito Hu-
manitário pela Washington College of Law da 
American University (2014). Membra da Coleti-
va de Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. 
Atualmente ocupa a presidência da Associação 
Nacional das Defensoras e Defensores Públi-
cos (ANADEP), a coordenação geral do Bloco 
dos Defensores Públicos Oficiais do Mercosul 
(BLODEPM) e a secretaria geral do Fórum Na-
cional Permanente de Carreiras Típicas de Es-
tado (FONACATE).

sua proposta orçamentária; a LC 132/2009 deu 
nova feição à Instituição, inclusive para atua-
ção coletiva, colocando o(a) defensor(a) como 
agente de transformação social; e, por fim, a 
EC 80/2014 que prevê que até 2022 todas as 
unidades jurisdicionais devem contar com a 
presença da Defensoria Pública, o que repre-
sentou um marco importante para o constitu-
cionalismo brasileiro contemporâneo.
Todo este arcabouço legislativo imprimiu padrão 
nacional para organizar a atuação da Defensoria 
Pública, desde o atendimento inicial individual 
até os Tribunais Superiores.
Alcançamos uma considerável expansão geográ-
fica, com Defensoria Pública instalada em todas 
as 27 unidades da federação.Tivemos um incre-
mento nos concursos públicos para a carreira, e 
com isso vivenciamos uma expansão quantita-
tiva de membros. Ou seja, cresce o número de 
defensoras e defensores públicos em todo país, 
implicando que estejamos presentes em mais da 
metade das comarcas do país. Também não se 
pode deixar de mencionar na expansão qualita-
tiva da instituição, o que é sentido com a atua-
ção coletiva e estratégica.
Reconhecer esse crescimento alcançado é im-
portante. Mas é preciso ter em mente que so-
mos a instituição mais jovem do sistema de 
justiça e ainda temos muito a crescer. O nosso 
desenvolvimento está atrelado a muitos fatores, 
mas o mais importante deles é a conscientização 
sobre a necessidade de investimento orçamen-
tário que se reverta em aumento do número de 
membros e de estrutura de trabalho.

A Defensoria vem atuando de forma 
bastante contundente e obtido bas-
tantes avanços a partir de deman-

das processuais coletivas. Estes avanços, 
na perspectiva da Sra., traduzem uma 
mudança positiva da mentalidade do Ju-
diciário?

DRª. RIVANA RICARTE Acredito que esses 
avanços traduzem uma consciência coletiva 
de que o indivíduo vive em sociedade e isso 
implica que o que atinge uma pessoa reflete 
em muitas outras. Assim, pensar em soluções 
estratégicas coletivas parece ser um cami-
nho necessário.

1
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No decorrer dos últimos temos vi-
mos serem pautadas no STF algu-
mas ADI’s que afetam diretamente 

a atividade das Defensorias Públicas: as 
ADIs 6877 e 6880 – que versam sobre o 
poder de requisição das Defensorias Pú-
blicas -; a ADI 4608 – que trata da extin-
ção da Ouvidoria Externa da Defensoria 
Pública, e a ADPF 279 - que dispõe acerca 
da prestação de assistência jurídica por 
municípios. Como a Sra. enxerga essas 
pautas e a que a Sra. credita essas movi-
mentações?

DRª. RIVANA RICARTE Entendo que é necessário 
olhar essas ações com alguma cautela. Elas não 
foram apresentadas todas numa mesma época, 
daí porque indicar que elas sejam frutos de uma 
ação coordenada de “ataque” institucional não 
me parece prudente. Por outro lado, costumo 
falar que toda movimentação em torno da ins-
tituição só tem acontecido porque a Defensoria 
Publica tem marcado seu papel positivo, tem 
exercido muito bem o seu trabalho.
A ADPF 279 é um equívoco, uma clara distorção 
do modelo público de assistência jurídica ga-
rantido constitucionalmente. A solução é o in-
vestimento institucional, nunca o incentivo de 
modelos paralelos que não têm estrutura cons-
titucional para gozar de independência na atua-
ção. A ADI 4608 é reflexo de um período em que 
não se admitia que as instituições fossem aber-
tas para a sociedade. A ouvidoria externa é o que 
há de mais democrático na Instituição, é a voz 
dos movimentos sociais contribuindo para o en-
grandecimento institucional. Não há porque se 
fechar. É aí que está a força e a capacidade de 
resistência da instituição. Isso tudo assustou e 
assusta a alguns.
Já as ADIs que contestam a prerrogativa de requi-
sição é o significado de que estamos no caminho 
certo. Crescer incomoda. Se não estivéssemos 
nesse caminho de consolidação, não incomoda-
ríamos e não seríamos “importunados” com de-
mandas que contestam nossa legitimidade no uso 
de prerrogativas. A prerrogativa de requisição 
nada mais é do que um dos mecanismos de atua-
ção que se transforma em verdadeiro direito ins-
trumental da pessoa em situação de vulnerabili-
dade, permitindo a atuação judicial e extrajudicial 
da instituição em prol dos direitos das pessoas 
nas suas múltiplas vulnerabilidades (econômica, 
técnica, jurídica, fática, organizacional etc).

Gosto de lembrar que, no passado, já tivemos con-
testado nossa legitimidade para propor ação civil 
pública. Isso não se deu sem razão. Mas supera-
mos, afirmamos nossa legitimidade e avançamos. 
Lutar pela garantia de direitos dia mais vulneráveis 
nos impõe realizar essa forte defesa institucional, 
e fazemos isso enquanto Associação Nacional das 
Defensoras e Defensores Públicos no âmbito do 
STF com muita consciência e seriedade.

É possível afirmar que há uma opo-
sição na relação entre o exercício da 
Defensoria Pública e a Advocacia pri-

vada?

DRª. RIVANA RICARTE Não diria que há oposição 
porque são instituições cuja atuação de destina 
a públicos diversos. Primeiro é importante res-
saltar que ambos têm a missão de promover a 
defesa processual e garantir o acesso à justiça. A 
diferença persiste quando se observa o público 
ao qual se destinam e as prerrogativas de atua-
ção de cada um.
Defensoras e Defensores Públicos atuam em 
cumprimento do mandamento constitucional 
de garantir o acesso à justiça, extrajudicial e ju-
dicialmente, promovendo a defesa de pessoas 
em situações de vulnerabilidades econômicas e 
sociais. Ou seja, a Constituição Federal estabele-
ce um modelo público de assistência às pessoas 
nesta situação de vulnerabilidade, e a Defenso-
ria Pública é a instituição responsável por esse 
trabalho. Já a advocacia privada tem como nicho 
pessoas que podem arcar com o custo de pagar 
por sua defesa. Ambos promovem defesa, mas 
sua atuação se destina a públicos diversos e é 
isso que precisa ficar claro.
Como revelou Min. Fachin, relator da ADI 6852, 
“o papel atribuído à Defensoria Pública pela 
Constituição Federal, resta evidente não se tra-
tar de categoria equiparada à Advocacia, seja ela 
pública ou privada, estando, na realidade, mais 
próxima ao desenho institucional atribuído ao 
próprio Ministério Público”.

Diante de um cenário de crise polí-
tica e econômica que o Brasil vem 
enfrentando nos últimos anos, fra-

gilizando a própria ideia de democracia, 
como a Sra. enxerga o papel da Defensoria 
Pública nesse processo, considerando que 
os vulneráveis são os mais afetados nesse 
contexto?

4
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DRª. RIVANA RICARTE  A Constituição da Repú-
blica trata a Defensoria Pública como “expressão 
e instrumento do regime democrático”. Gosto 
de frisar que a Defensoria Pública é a instituição 
que já nasceu em um contexto de fortalecimento 
democrático com a Constituição se 1988, e isso a 
torna genuinamente diferente.
É muito claro o entendimento que o fortaleci-
mento da democracia não se resume a pensar na 
democracia representativa e no direito ao sufrá-
gio universal. Sendo a democracia um sistema 
de expectativas, isso implica na busca do amplo 
desenvolvimento social.
De acordo com o II Mapa das Defensorias Públi-
cas dos Estados e do Distrito Federal, publicada 
em parceria com o IPEA e ANADEP em agosto de 
2021, O Brasil é um país com 212 milhões de habi-
tantes e, de acordo com parâmetros apontados, 
mais de 82% da população brasileira é potencial 
usuária dos serviços da Defensoria Pública. Isso 
revela uma realidade social muito forte.
Ao longo de todos esses anos, a Defensoria Pú-
blica vem crescendo e ganhando musculatura na 
defesa das instituições e trabalhando pela am-
pliação e manutenção de direitos que garantam 

o fortalecimento da democracia. Temos traba-
lhado em múltiplas pautas, na defesa irrestrita 
de espaços de reconhecimento do outro em sua 
dimensão individual e em sua dimensão como 
ser social inserido em contextos coletivos. Pro-
movemos, por exemplo, a defesa dos direitos 
das mulheres, das pessoas negras, dos povos 
indígenas, das pessoas idosas, das pessoas com 
deficiências, das crianças e dos adolescentes, 
garantindo a pluralidade democrática na parti-
cipação social e o acesso à justiça.
O cenário de crise econômica e política tem 
feito crescer ainda mais esse relevante papel 
institucional. Por um lado, a instituição tem se 
mostrado esse espaço de confiabilidade na luta 
contra retrocessos de direitos e retrocessos 
democráticos. Por outro lado, percebe-se que, 
com o agravamento da crise econômica, cada 
vez mais, um maior número de pessoas é enqua-
drado como pessoas em situações de vulnerabi-
lidades, demandando os serviços da instituição.
Então para mim, não há como pensar em desen-
volvimento social e humano, sem a garantia da 
presença da atuação de defensoras e defensores 
públicos em todo país.
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Em 1953, Francesco Carnelutti publicou 
o artigo Mettere il pubblico ministero al suo 
posto na Rivista di Diritto Processuale1, co-
nhecida à época por reunir notáveis autores 
do pensamento processual italiano (Chio-
venda, Calamandrei, Liebman), muitos dos 
quais influenciaram a formação da cultura 
processual brasileira. Logo nas primeiras li-
nhas, Carnelutti diz estar impressionado com 
a ambiguidade que marca a posição do Mi-
nistério Público na sistematização do direito 
processual italiano, definido como uma parte 
imparcial, um sujeito processual híbrido com 

características típicas de uma parte e da pró-
pria magistratura.

Com o propósito de acentuar essa con-
tradição conceitual, o referido jurista, numa 
espécie de comparação metafórica com a an-
tiga problemática da Geometria sobre a (im) 
possibilidade da quadratura do círculo, propõe 
o seguinte questionamento: “não é como redu-
zir um círculo ao quadrado construir uma parte 
imparcial?”

O presente texto pretende traçar alguns 
apontamentos sobre o estatuto jurídico do Mi-
nistério Público brasileiro no campo probatório 
processual penal, especificamente no que se 
refere ao reconhecimento de pessoas. E, para 
tanto, já deve ser colocado que esse suposto di-
lema — Ministério Público, a um só tempo parte 
e fiscal da lei? — se mostra improfícuo quan-
do existe um regime jurídico que determina, 
constitucionalmente, que essa instituição deve 

MINISTÉRIO PÚBLICO E 
RECONHECIMENTO DE PESSOAS:

 PARA ALÉM DA QUADRATURA DO CÍRCULO

1 Artigo originalmente publicado na Rivista di Diritto Pro-
cessuale. Padova: Cedam, 1953, Volume VIII, Parte I, 257-
264. Esse conhecido texto de Francesco Carnelutti foi 
traduzido para o espanhol e passou a integrar o livro Cue-
stiones sobre el processo penal, também do renomado pro-
fessor italiano, com tradução de Santiago Sentís Melendo, 
publicado pela Libreria El Foro (Buenos Aires), 1960.
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estar alinhada com a preservação de direitos e 
garantias fundamentais (art. 5º, LIV, arts. 127 a 
129, CF/88). É desse ponto de inflexão consti-
tucional, portanto, que deve ser observada sua 
atuação probatória.

Há diversas formas de o Ministério Públi-
co contribuir para um adequado assentamento 
dogmático, político-criminal e epistemológico 
do reconhecimento de pessoas na práxis foren-
se, mais do que apenas se contentar com um 
conceito mesquinho de parte, que lhe estimula 
a fazer da dinâmica probatória um sórdido jogo 
de vaidades. 

A utilização de recomendações2 ministe-
riais no exercício do controle externo da ati-
vidade policial (art.129, VII, CF/88) é um ótimo 
expediente para fiscalizar a atuação das polí-
cias quanto à prática do reconhecimento de 
pessoas. O integrante do Ministério Público, 
ao identificar as principais inconsistências que 
envolvem esse meio de prova, pode recomen-
dar, a partir de considerandos que invoquem o 
art. 226 do CPP, bem como os achados cientí-
ficos da Psicologia do Testemunho, que a au-
toridade policial garanta um justo alinhamento 
entre suspeitos e não-suspeitos sabidamente 
inocentes (fillers), realize o registro audiovisual 
de todo o procedimento e não se valha de ál-
buns de suspeitos, que quase sempre contam 
com fotos obsoletas selecionadas sem qualquer 
critério de referência legal. 

Há muitas outras observações que podem 
constar nas recomendações do Ministério Pú-
blico, com o intuito de aperfeiçoar a prática do 
reconhecimento de pessoas, deixando-a em 
maior conformidade possível com os estudos 
científicos sobre o tema, que mapearam diver-
sas variáveis de estimação e de sistema3 que in-
fluenciam na acurácia desse importante meio 
de prova (VIEIRA, 2019, p. 15; MATIDA, 2021, p. 
148). A literatura sobre o assunto é ampla e se 

encontra bem difundida no Brasil4, inclusive já 
utilizada como suporte teórico do acórdão HC 
598886 SC/2020, da 6ª Turma do STJ, de rela-
toria do Min. Rogério Schietti, que definiu um 
positivo giro hermenêutico em relação ao art. 
226 do CPP. 

Portanto, não há razão que justifique o si-
lêncio institucional do Ministério Público quan-
to ao reconhecimento de pessoas. Ao contrário, 
cabe ao Parquet, sob as luzes de um devido pro-
cesso penal probatório, priorizar a legalidade 
substancial do art. 226 do CPP — que enfatize 
uma coerência político-criminal, epistemológi-
ca e constitucional desse dispositivo — e, dessa 
forma, aderir ao sobredito posicionamento do 
Superior Tribunal de Justiça quando fizer uso 
de suas recomendações.

Fica nítido, então, que o Ministério Públi-
co, ao exercer, desde o momento da investiga-
ção preliminar, o controle externo da atividade 
policial com a finalidade de instaurar um de-
vido processo penal probatório, contribui para 
uma melhor determinação dos fatos. Mostra-se 
também como um poderoso agente institucio-
nal para a diminuição de erros provocados pelo 
sistema de justiça criminal (DUCE; VILLARRO-
EL, 2019, p. 216). Vários desses erros têm como 
base a existência de falhos reconhecimentos 
de pessoas, que ensejam acusações infunda-
das, injustas prisões preventivas e, o que é mais 
drástico, a condenação definitiva de inocentes. 
Por essa perspectiva, é sempre bom lembrar, 
conforme destacou Miranda Estrampes (2010, 
p. 31), que o Ministério Público, ao manejar a 
prova penal, não deve se afastar do princípio da 
probidade.  

Outro ponto a se destacar é que, sendo o 
Ministério Público a instituição constitucional-
mente escolhida para promover privativamente 
a ação penal pública (art. 129, I, da CF/88), ca-
be-lhe o dever processual de verificar a fiabi-

2 A recomendação é um instrumento jurídico extrajudicial, 
prevista o art. 129, inciso II, da CF/88 e em diversas legis-
lações orgânicas da instituição, que pode ser usada pelo 
Ministério Público para estabelecer diretrizes a órgãos pú-
blicos, privados, pessoas jurídicas e, por vezes, pessoas físi-
cas, para que adotem comportamentos que visem melhorar 
serviços de relevância pública e garantir a preservação de 
direitos fundamentais, evitando-se com isso o cometi-
mento de ilícitos e danos  a interesses indisponíveis. Além 
disso, o/a Procurador (a)-Geral, no que concerne a temas 
sensíveis relativos à atuação finalística, pode expedir reco-
mendações aos seus membros a fim de obter maior coesão 
institucional. 

3 De acordo com William Cecconello e Lilian Stein (2020, 
p. 173-174), as variáveis de estimação estão ligadas a “fato-
res intrínsecos ao crime ou limitações da memória huma-
na (e.g., observar o criminoso de uma longa distância)” e as 
variáveis de sistema se referem a procedimentos utilizados 
pelo sistema de justiça que podem aumentar a probabilida-
de de um falso reconhecimento, a exemplo de equivocadas 
instruções dadas à testemunha/vítima no momento do re-
conhecimento. 
4 No cenário nacional com relevantes escritos sobre o tema, 
cite-se os/as professores/as Lilian Stein, Janaina Matida, 
Antonio Vieira, William Cecconello, Gustavo Noronha de 
Ávila e Lara Teles.
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lidade dos elementos informativos e meios de 
prova que estejam à sua disposição na dinâmica 
processual. Por isso, não pode se valer da prova 
de reconhecimento que esteja em descompas-
so com o art. 226 do CPP. É que nessas con-
dições estará, a toda evidência, manejando um 
meio de prova desprovido de fiabilidade e que 
apenas servirá para provocar injustiças proces-
suais, satisfazendo uma espécie de fúria puniti-
vista ministerial. 

Na realidade, ainda que o reconhecimen-
to de pessoas obedeça a todas as regras do art. 
226 do CPP, que são mínimas, e considere as 
variáveis de estimação e de sistema indicadas 
pelos estudos científicos, não deve ser utilizado 
no processo penal como única razão probatória 
para atos processuais que impactam na liber-
dade de uma pessoa. Por ser um meio de prova 
vinculado à memória humana, sujeita a lacuno-
sos processos de codificação, armazenamento 
e recuperação de informações, pode produzir 
resultados que impliquem falso reconhecimen-
to de inocentes. Daí a necessidade de ser cor-
roborado por outros meios de prova.

O debate epistemológico, científico e 
dogmático processual penal sobre o reco-
nhecimento de pessoas tem ocupado a cen-
tralidade de discussões institucionais da 
magistratura, da defensoria pública, de or-
ganizações em defesa da democracia e de 
movimentos negros. Todos/as preocupa-
dos/a com o seu aperfeiçoamento, a fim de 
que se torne menos propenso à incidência de 
erros do sistema de justiça criminal. No en-
tanto, em uma visão sistêmica, o Ministério 
Público — com exceções de alguns membros/
as atento/as à sua vocação constitucional — 
não tem participado significativamente des-
sas discussões. 

Seria muito positivo se Procuradores-Ge-
rais, fazendo bom uso do poder recomenda-
tório estabelecido no art. 10, inciso XII, da Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei 
n. 8.625/93), editassem instruções gerais di-
rigidas aos seus integrantes, apontando para 
a necessidade de se observar rigorosamente o 
art. 226 do CPP, com a nova diretriz interpreta-
tiva fixada no acórdão do HC 598886/SC (STJ), 
além da possibilidade de agregar outros conhe-
cimentos científicos sobre o tema.  A propósito, 
Leonel González (2018, p. 41) coloca que um dos 
desafios contemporâneos do Parquet é exercer 
uma função de estruturação político-criminal 

da persecução penal, de gestão do fluxo de ca-
sos, com dever de lealdade à defesa. 

Quanto a essas instruções, em regra no 
formato de recomendação, pode-se argumen-
tar que violariam o princípio da independência 
funcional do Ministério Público (art. 127, §1º, da 
CF/88). É o tipo de argumento que carece de 
uma visão sistêmica sobre a instituição. O prin-
cípio da independência funcional não pode ser 
interpretado de forma absolutamente indivi-
dualista, como uma autorização irrestrita para 
que cada integrante crie e use ao seu bel-pra-
zer múltiplas interpretações sobre normas jurí-
dicas (NETO, 2010, p. 155). É um princípio que, 
além de pretender blindar o Ministério Público 
contra interferências políticas externas, pro-
porciona que a atuação finalística dos inte-
grantes esteja dentro de um programa estraté-
gico institucional que espelhe suas atribuições 
constitucionais.

 Nesse ponto, um exemplo pode ser elu-
cidativo. Não pode o promotor de justiça deixar 
de observar uma recomendação do Procurador-
-Geral de Justiça que priorize institucionalmente 
a legalidade do reconhecimento de pessoas e, a 
partir de uma egoística interpretação do referi-
do princípio, oferecer uma ação penal com base 
unicamente em um reconhecimento fotográfico 
por álbum de suspeitos. Isso não é independência 
funcional, e sim arbitrariedade processual.

Em um país em que “a carne mais barata 
do mercado tem sido a carne negra, que vai de 
graça pro presídio, e para debaixo do plástico, 
e vai de graça pro subemprego e pros hospi-
tais psiquiátricos” (Elza Soares), cabe ao Minis-
tério Público assumir dignamente — com olhos 
para a proteção dos direitos e garantias funda-
mentais — seu devido lugar no debate nacio-
nal sobre o reconhecimento de pessoas, meio 
de prova que tem sido responsável por grandes 
injustiças contra a população vulnerável, quase 
sempre negra. 
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